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นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาลพลเรือนในประเทศพม่านับตั้งแต่ปี 2011 

เปน็ตน้มา ไดส้ร้างความเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมและชวีติผู้คนในพมา่อยา่ง

มาก กระบวนการพฒันาสูร่ะบอบประชาธปิไตยไดส้รา้งบรรยากาศทาง การ

เมืองเชงิบวก ทำาใหป้ระเทศพมา่ไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิและทาง

วิชาการจากต่างประเทศ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศก็เติบโต

ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ สภาพเศรษฐกจิทีเ่ปดิและคอ่ยๆ ปรบัปรงุดขีึน้สรา้ง

ความคึกคักในทางการค้าและการลงทุน การค้าระหว่างประเทศและการ

ลงทุนของต่างชาติกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภาพรวมคึกคักมากขึ้น มีความ

หลาก หลายของสนิคา้และบรกิารให้ผูบ้รโิภคทัว่ไปในตลาดไดเ้ลอืกเพิม่มาก

ขึ้น คนพม่าที่พลัดถ่ินไปทำางานต่างประเทศในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหาร

ในอดีตจำานวนหน่ึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศพม่า และผนวกตัวเองเป็น

สว่นหนึง่ของความเปลีย่นแปลงทีด่มูอีนาคตนี ้ เราจะทำาความเขา้ใจกับคน

ที่เดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่พม่านี้อย่างไร 

ที่ผ่านมา การกลับไปประเทศต้นทางเป็นประเด็นที่ได้รับการศึกษา

จากมมุมองแบบ “การยา้ยถิน่กลบั” (return migration) งานวชิาการกลุม่

นี้เน้นการศึกษาเร่ืองแบบแผน ปัจจัยผลักดัน (pushpull factors) และ

ผลของการย้ายถิ่นกลับ (Gashi & Adnett, 2015; Hirvonen & Lilleør, 

2015) บา้งกศ็กึษาการเตรยีมตวัและนัยสำาคญัตอ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Cas-

sarino, 2004; Wahba, 2015) ขณะท่ียังไม่ค่อยมีความสนใจศึกษาเร่ือง

ความหมายและประสบการณ์จากการเดินทางกลับนี้มากนัก บทความนี้

สนใจว่า ในหมู่คนกลับพม่า พวกเขาได้พบเจอกับอะไรบ้างและทำาความ

เข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างไร โดยเลือกมองปรากฏการณ์นี้ ในฐานะของ “การ

เคล่ือนย้ายกลับ” (return mobility) ท่ีมีสามองค์ประกอบทำางานร่วมกัน 
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คอื ความเคลือ่นไหวเชงิกายภาพ (movement) ความหมาย (representa-

tion) และประสบการณ์ที่พบเจอและนำามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตน 

(embodied experience) “การเคล่ือนย้ายกลบั” จงึไมใ่ชเ่ปน็แค่ “การยา้ย

ถิน่ในทางภมิูศาสตรจ์ากจดุทีต่ัง้หนึง่ไปยงัอกีจดุทีต่ัง้หนึง่” หากแตด่ำารงอยู่

ในลักษณะของ “ระบบการเคล่ือนย้ายที่ซับซ้อน” (complex mobility 

system) (Hannam et al., 2006) 

บทความนี้ต้องการสำารวจข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และความซับซ้อน

ในการเคลือ่นยา้ยของผูค้น โดยไมด่ว่นสรปุวา่ปรากฏการณ์นีเ้ปน็ความนา่

ตื่นตาตื่นใจของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้เขียนไม่ได้

เฉลิมฉลองความสามารถของคนกลับพม่า หรือมีข้อเสนอว่าคนพม่าพลัด

ถิ่นควรเปิดรับพิจารณาทางเลือกกลับประเทศต้นทาง หากแต่ต้องการ

สำารวจอยา่งจรงิจงัถึงความเปน็ไปในระดบัพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้ (actual fact) ใน

การเดินทางกลับจากประเทศไทยไปประเทศต้นทางของคนพม่าพลัดถิ่น 

และพยายามเข้าใจว่าการเดินทางกลับพม่านี้เกิดขึ้นอย่างไร และมีความ

หมายและพลวัตท่ีสร้างประสบการณ์ทางสังคมอะไรบ้าง หรืออีกนัยหน่ึงคือ

การเขา้ใจการดำารงอยูแ่ละความเปน็การเมอืงของการเคลือ่นยา้ยกลับพมา่

งานเขยีนชิน้นีเ้ปน็ส่วนหนึง่ของการโครงการวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนา 

ผูเ้ขยีนดำาเนินการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามสามระยะ ในระหวา่งเดอืนธนัวาคม 

2014 ถึงเดอืนพฤษภาคม 2015 ในเมอืงสำาคญัสามแหง่ของภาคตะวนัออก

เฉยีงใตข้องพมา่ (Southeastern Myanmar) คอื เมอืงเมยีวดี เมอืงพะอนั 

(เขตปกครองรัฐกะเหรี่ยง) และเมืองมะละแหม่ง (เขตปกครองรัฐมอญ) 

ภมูภิาคนีม้คีนพลดัถิน่ล้ีภยัและอพยพออกมาหางานทำาในประเทศไทยเปน็

จำานวนมาก อันเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพพม่าและ

กองกำาลังชนกลุ่มน้อยและปัญหาทางเศรษฐกิจ ในทางภูมิศาสตร์ พื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องพม่าอยูติ่ดกบัชายแดนดา้นตะวนัตกของประเทศ 
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ไทย การเดนิทางเขา้ออกจงึทำาไดง้า่ย เมอืงทัง้สามเกดิความเปลีย่นแปลง

หลายอยา่งภายใตน้โยบายการปฏริปูประเทศ เมอืงเมยีวดทีีอ่ยูต่ดิพรมแดน

กับไทยมีเศรษฐกิจโตข้ึนจากการค้าข้ามแดนกับประเทศไทย ส่วนเมืองพะอัน 

เมอืงหลวงของเขตปกครองรฐักะเหรีย่ง และเมอืงมะละแหมง่ เมอืงหลวง

ของเขตปกครองรฐัมอญ กม็โีครงการพฒันาเศรษฐกจิใหม่ๆ  เกดิขึน้จำานวน

มาก การเก็บข้อมูลทำาทั้งการสำารวจสภาพพื้นที่ การสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการรายย่อยที่เคยมาทำางาน

ประเทศไทยระยะยาว (เกิน 10 ปีขึ้นไป) และได้เดินทางกลับไปอยู่พม่า 

นับตั้งแต่ปี 2011–2012 เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัว ผู้เขียนใช้ช่ือสมมติแทนช่ือจริงของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดใน

บทความฉบับนี้

การกลับด้วยทักษะผู้ประกอบการ

เนื้อหาส่วนนี้ ให้ภาพรวมของปรากฏการณ์เดินทางกลับพม่าของอดีต

คนพม่าพลัดถิ่นในช่วงปี 2011–2015 ภายหลังนโยบายเปิดประเทศของ

รัฐบาลพม่า ภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องพมา่มกีารเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่ง

มาก เห็นได้ชัดจากการเติบโตของการส่งออกและนำาเข้าสินค้าและการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ๆ การค้าข้ามแดนระหว่างไทยและพม่ามีมูลค่าสูงข้ึน

อยา่งมาก มูลคา่การสง่ออกผา่นดา่นศลุกากรแมส่อดเพิม่จากไมถ่งึ 1 พนั

ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2011 เป็น 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2015 

ผูค้นจำานวนมากในพมา่ไดร้บัประโยชนจ์ากนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเปดิ

น้ี คนกลบัพม่าจำานวนหนึง่ทีเ่ปน็ผู้ใหข้อ้มลูในการวจัิยนีท้ำาธรุกจิโดยพึง่พา

สินค้านำาเข้า เช่น ส่วนประกอบอาหารสำาหรับเจ้าของร้านอาหาร เคร่ืองมือ



ความรู้สึกนึกคิดเชิงเวลาและแรงเสียดทานในการเคลื่อนย้ายกลับพม่า

— 86 —

และวัสดุสำาหรับร้านทำาผม ช่างเครื่องยนต์และช่างเทคนิคต่างๆ เสื้อผ้า

และอปุกรณ์กฬีาสำาหรบัรา้นคา้ ปจัจยัการเตบิโตทางเศรษฐกิจอกีสว่นหน่ึง

มาจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นการพัฒนาถนน

เชือ่มโยงระหวา่งเมยีวดกีบัเมอืงชัน้ในอืน่ๆ ของพมา่ทีเ่ปดิใชม้าตัง้แตเ่ดอืน

กันยายน 2015

อยา่งไรกต็าม โอกาสทางธรุกจิในระบบเศรษฐกจิแบบเปดิของพม่ายงั

มีขอ้จำากดัอยูร่ะดบัหนึง่เพราะมสีาธารณปูโภคไมเ่พยีงพอ (ทัง้ถนน ทา่เรอื 

ไฟฟ้า และประปา) และอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิดกับทหารชั้นสูง

ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเชิงพาณิชย์และการผลิตสินค้า (Chia et al., 

2016) คนกลับพม่าส่วนใหญ่จึงทำาธุรกิจที่ให้บริการพื้นฐานและการค้า

ขนาดเล็ก ยังไม่ลงทุนพัฒนาเป็นกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน จากข้อมูล

ภาคสนามสามารถจำาแนกธรุกจิของคนเหลา่นีอ้อกไดเ้ป็น 3 กลุม่ คือ หน่ึง 

กลุม่ธรุกิจการขนสง่คนและสินคา้ คนพมา่บางสว่นซือ้รถและใหบ้รกิารรถ

ประจำาทางระหว่างเมือง บ้างก็ใช้รถเพื่อบริการขนส่งสินค้า โดยมีทั้งแบบ

รับงานอิสระและรับงานประจำาจากธุรกิจขนส่งสินค้ารายใหญ่ สอง กลุ่ม

ธรุกจิงานกอ่สรา้งและท่ีดนิ ทัง้การขายวัสดกุารสรา้งบา้นและการเปน็นาย

หน้าซื้อขายที่ดิน และสาม กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการนานาชนิด เช่น 

รา้นอาหาร รา้นน้ำาชา รา้นแตง่ผม รา้นขายของชำา รา้นเส้ือผ้า ฟาร์มเลีย้ง

ไก่ บริการถ่ายวิดีโอ บริการส่งเงินกลับ และร้านขายหมาก

กลุ่มผู้กลับพม่าและทำาธุรกิจขนาดเล็กข้างต้นได้ประยุกต์ใช้ทักษะ

ผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) ในการกลับไปอยู่พม่า เรื่องราว

ของพวกเขามีความนา่สนใจ โดยเฉพาะความตืน่ตวัและการหาเสน้ทางชวีติ

ของตวัเองทา่มกลางกระแสสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง พวกเขาค้นพบโอกาสของ

การแสวงหากำาไรท่ีคนอื่นไม่สังเกตเห็น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ อิสเรียล 

ไครซ เนอร์ (Isreal Kirzner, 1997) เรียกว่า “ความเป็นผู้ประกอบการ” 
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หรอื “entrepreneurship” ผู้ใหข้อ้มลูสว่นใหญเ่ลา่วา่ พวกเขาตดิตามความ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าอย่างต่อเนื่องขณะท่ียังทำางานรับจ้างอยู่

ในประเทศไทย ดว้ยขอ้มลูทีห่าได ้พวกเขาใครค่รวญสถานะชวีติ ณ ขณะ

น้ันและความเป็นไปได้อ่ืนๆ ในอนาคต บางคนลงทุนให้ญาติทดลองทำาธุรกิจ

เลก็ๆ ทีพ่มา่ หากโครงการนำารอ่งนัน้มแีนวโนม้ไปได้ด ี เจา้ตวัก็จะกลบัพม่า

มาดูแลและพัฒนาต่อด้วยตนเอง การกลับไปอยู่พม่าในระยะเปลี่ยนผ่าน

นี้ ได้หล่อหลอมประสบการณ์ชุดใหม่ให้กับพวกเขา ตัวอย่างเช่น คนขาย

อาหารไทยเขา้ใจลกูคา้ท่ีตอ้งการทานอาหารมคีณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม 

หรอืเจา้ของรา้นทีรู่ว้า่รสนิยมดา้นเสือ้ผา้ทีก่ำาลังนยิมเปน็อยา่งไร ความตืน่

ตวัในลกัษณะผูป้ระกอบการนีท้ำาใหพ้วกเขาคอยตดิตามความเปลีย่นแปลง

และปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทำางานของตนเป็นระยะๆ

การไขว่คว้าโอกาสทางเศรษฐกิจในพม่ายุคปฏิรูปนี้เกิดขึ้นกับคนพม่า

พลัดถิ่นในรุ่นอายุ 30 ปลายๆ เกือบ 40 ปีข้ึนไป พวกเขาสั่งสมทุนหลาก

หลายประเภทมาจากการทำางานในประเทศไทยเปน็เวลานาน ทัง้ทนุทีเ่ปน็

เงนิ (หรอืเงนิเกบ็สะสมของแตล่ะคน/ครอบครวั) ซึง่จะชว่ยใหแ้ผนการทำา

ธุรกิจเป็นจริงได้ กิจการบางประเภทต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงในการเริ่มต้น

และบำารุงรักษา เช่น การทำาฟาร์มไก่ เนื่องจากไม่มีระบบการให้กู้ยืมเงิน

จากธนาคารพาณิชย์ในพม่า เงินสะสมของครอบครัวจึงสำาคัญที่ทำาให้บาง

คนกลับพม่าได้ ในขณะที่บางคนไม่สามารถคิดกลับไปทำาอะไรได้ เพราะ

ไม่มีเงินทุน ทุนชนิดที่สองคือทุนความรู้และเทคนิควิชาชีพท่ีได้เรียนรู้และ

ฝกึฝนระหวา่งทำางานอยูใ่นประเทศไทย เชน่ ความรูเ้รือ่งเครือ่งยนตก์ลไก 

การแต่งผม การทำาอาหารแบบต่างๆ ทุนประเภทสุดท้าย คือ ทุนการบริหาร

จัดการ ผู้ให้ข้อมูลบางรายเคยทำาการค้าด้วยตนเองในประเทศไทย พวกเขา

จึงรู้เรื่องการคิดต้นทุนกำาไร การเช่าพื้นท่ี การจัดซื้อ การเก็บสินค้า การ

จา้งคนงานและการบรกิารลกูคา้ ดว้ยตน้ทนุเหลา่นี ้คนกลบัพมา่จงึมคีวาม
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สามารถที่จะสร้างอาชีพหลังเดินทางกลับจากประเทศไทยได้

ความตื่นตัวต่อโอกาสของคนกลับพม่าเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางพลัง

อำานาจทางการเมืองและสังคมต่างๆ การกลายเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ในภูมภิาคนี้ ไมใ่ชค่วามพยายามอยา่งเดด็เดีย่วของปจัเจกบุคคลอย่างทีง่าน

วิจัยเก่ียวกับผู้ประกอบการมักอธิบาย การตระหนัก สร้าง และริเร่ิมไขว่คว้า

โอกาสเชือ่มโยงกบัพลงัเชงิโครงสรา้งทีห่ลากหลาย (Gough et. al.,  2013, 

p. 298) การตัดบรรจบกันของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับบุคคลกับพลัง

อำานาจต่างๆ บอกเล่าความเป็นมาทางสังคมของคนกลับพม่า นับตั้งแต่

บรรยากาศทางการเมืองท่ีผ่อนคลายมากขึ้นทำาให้คนทั่วไปมีเสรีภาพขั้น

พ้ืน ฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน ประชาชนพม่าในยุคการปฏิรูป

ประเทศสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องกลัวการข่มเหง ผู้อาศัย

ในเขตเมอืงบอกวา่การเดนิทางในชว่งกลางคนืกป็ลอดภยั นอกจากน้ี การ 

กลับไปสัมพันธ์กับสังคมบ้านเกิดยังเกิดจากสายสัมพันธ์และความผูกพัน

ในครอบครวั ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเรยีกรอ้งใหค้นพมา่ทีไ่ปอยูต่า่งถิน่

คดิถงึการกลบัอยูร่ว่มกบัคนรกัทีพ่วกเขาทิง้ไวท้ีบ่า้น ทัง้พ่อแมท่ีแ่ก่เฒา่และ

ลกู ผู้ใหข้อ้มูลหลายรายพดูวา่พวกเขาจำาเปน็ตอ้งกลบับา้นเพือ่ดแูลพอ่แม่

ที่แก่เฒ่าและเจ็บป่วย บางรายต้องการกลับไปอยู่กับลูกที่เคยฝากไว้กับ

ญาติพี่น้อง การเริ่มทำาธุรกิจในพม่าจึงเกิดข้ึนไปพร้อมกับการรักษาความ

สัมพันธ์ในครอบครัวและความรู้สึกมีพันธะผูกพัน

ความรู้สึกนึกคิดเรื่องอนาคต

การกลบัพม่าและใชท้กัษะผูป้ระกอบการเพือ่การดำารงชีพได้กอ่ให้เกดิ

ความหมายบางประการขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ที่หลาย
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ทศวรรษก่อนหน้าผู้คนนิยมเดินทางออกไปทำามาหากินที่อื่น เรื่องราวของ

คนพม่าทีก่ลบัมากอ่นและสามารถเล้ียงชีพตนเองและครอบครวัไดส้ร้างให้

เกดิความรูส้กึนึกคดิเรือ่งอนาคต คนทีเ่พิง่กลบัหรอืกำาลงัคิดจะกลบัก็กำาลงั

มองเรือ่งความอยูร่อดของตนเองและครอบครวัในอนาคตอนัใกล ้นีค่อืการ

เคลื่อนย้ายที่สัมพันธ์กับความคิดเรื่องประสบการณ์เชิงเวลาของบุคคล 

พวกเขารับรู้ความเปล่ียนแปลงในร่างกายได้ผ่านความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น ความคิดเรื่องเวลาเกิดขึ้นในขณะเวลาที่พวกเขาเริ่มวางแผนและ

ลงมอืกลบัพม่า นีเ่ปน็ภมูทิศันเ์ชงิเวลาทีบั่นทกึความเปลีย่นแปลงของชวีติ

ขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวผ่านอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

การกลับพม่ามีความหมายเป็นเวลาในอนาคตและความเป็นไปได้ที่ดี

กว่า เรื่องราวของจอนและภรรยาเป็นตัวอย่างที่ดีในประเด็นนี้ จอนและ

ภรรยาอายุประมาณ 40 ปี มีเชื้อชาติมอญ พวกเขากลับพม่าเมื่อปลายปี 

2013 หลงัจากทำางานกวา่ 13 ปใีนโรงงานผลติลำาโพงเคร่ืองเสยีงตดิรถยนต์

แห่งหนึ่ง ย่านอำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สองสามีภรรยาออกจาก

โรงงานแห่งน้ันเน่ืองจากปัญหาคนงานฉ้อโกงนายจ้าง เขารู้ปัญหาแต่ไม่กล้า

บอกนายจ้าง เพราะจะอยู่ทำางานท่ีน่ันไม่ได้ ความลำาบากใจทำาให้เขาลาออก

กลบัพมา่ แตพ่วกเขากไ็มไ่ดก้ลบัไปบา้นเกดิใกลเ้มอืงมะละแหมง่ หากแต่

ไปอาศัยอยู่ที่เมืองเมียวดี เมืองชายแดนของรัฐกะเหรี่ยงของพม่ากับไทย 

จอนร่วมทุนกับน้องชายคนหนึ่งเปิดร้านรับซ่อมท่อไอเสียรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ น้องชายคนนี้เคยทำางานกับลุงในร้านซ่อมรถในเมืองแห่งนี้

มาก่อนหน้านั้น 5 ปี เขาอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองแต่มีทุนไม่มากนัก 

จึงชักชวนจอนขณะท่ีเขากำาลังวุ่นวายใจเรื่องปัญหาในท่ีทำางานที่เมืองไทย 

จอนคดิวา่นอ้งชายมปีระสบการณด์กีบัธรุกจินี ้ฉะน้ันเขาจงึตอบตกลงรว่ม

ทุนและย้ายไปที่น่ัน พวกเขาเช่าตึกหลังหนึ่งใกล้สถานีจอดรถประจำาทาง

ของเมือง ซึ่งนับว่าเป็นทำาเลที่ตั้งที่ดี พวกเขาซื้อชุดอุปกรณ์เช่ือมโลหะมือ
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สองชดุหน่ึงจากคนรูจ้กัในราคาไมแ่พง เมือ่เริม่เปดิรา้นมา จอนกท็ุม่เทกบั

ธุรกิจนี้ พยายามเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของเมืองและธุรกิจที่เขากลับมา

เริ่มต้นกับน้องชาย

ในฐานะคนเริ่มต้นทำาธุรกิจหน้าใหม่ เส้นทางนี้จึงมีอุปสรรคปัญหา

หลายอยา่ง ในชว่งเปดิรา้นใหมม่ลีกูคา้จำานวนไมม่ากนัก สองพ่ีน้องจงึหนั

มารับงานเชือ่มโลหะอยา่งอืน่ดว้ย ซึง่ปรากฏวา่ไดผ้ลดพีอสมควรเพราะได้

ลูกค้าส่ังทำาร้ัวและประตูเหล็กเพ่ิม อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมีปัญหาใหญ่อยู่ 

นัน่คอืการมีตน้ทนุเชา่สถานทีใ่นราคาสงู พวกเขาเสียค่าเชา่ 1,700 เหรียญ

สหรัฐ ต่อระยะเวลา 6 เดือนและต้องจ่ายล่วงหน้าทั้งก้อน ปลายปี 2014 

พวกเขาแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งพื้นท่ีคร่ึงหนึ่งให้คนอื่นเช่าเก็บสินค้า ซ่ึง

ชว่ยแบง่เบาคา่เชา่ลงไดค้รึง่หนึง่ ภรรยาของทัง้สองหนุ่มกต็ัง้มมุเลก็ๆ ของ

ตึกขายน้ำาชาและข้าวแกงพม่า จอนและน้องต่อเติมและย้ายพ้ืนที่ทำางาน

เช่ือมโลหะมาอยู่ที่ว่างด้านข้างอาคาร จอนหาช่องทางหาเงินอื่นๆ ไปด้วย 

เช่น ขับจักรยานยนต์รับส่งคนระหว่างเมือง หรือได้ค่าคอมมิชชันจากการ

หาลูกค้าเหมารถยนต์น้องชายอีกคนหนึ่ง

การดิ้นรนทางเศรษฐกิจของจอนนั้นเกิดขึ้นภายใต้ความเติบโตทาง

เศรษฐกจิและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในภมูภิาคนี ้ เมืองเมยีวดทีีจ่อน

กลับไปใช้ชีวิตอยู่นั้นกำาลังขยายตัวอย่างมากเนื่องจากการค้าข้ามแดนกับ

ไทย เมือ่การคา้คกึคกั ผูค้นในเมอืงใชร้ถมากขึน้และเพิม่ลกูคา้ใหก้บัธรุกจิ

ของจอน ลกูคา้กลุม่หลกัของงานซอ่มทอ่ไอเสยีรา้นจอนคือพวกรถกระบะ

ขนส่งสินค้า สภาพโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่าและผุพังก็ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ 

มีการสรา้งถนนเสน้ใหมร่ะหวา่งเมอืงเมยีวดกีบัเมอืงอืน่ๆ ทดแทนถนนเสน้

เดิมที่แคบ คด เค้ียว และลาดชันมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำาให้การ

เดินทาง การขนส่งสินค้า และรถขนส่งผู้โดยสารจึงสะดวกมากข้ึน จอนเอง

ยังสามารถขับรถจักรยานยนต์รับจ้างส่งคนที่เมืองมะละแหม่งแบบไปกลับ
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ไดภ้ายในวนัเดยีว หากยงัตอ้งใชถ้นนเสน้เกา่เขาจะทำาเชน่นี้ ไมไ่ด ้การสร้าง

สะพานข้ามพรม แดนแห่งท่ี 2 ระหว่างแม่สอดและเมียวดีก็จะแล้วเสร็จในปี 

2018 เมือ่สะพานแหง่นีเ้ปดิ คาดวา่การคา้ขา้มแดนและกจิกรรมเศรษฐกจิ

อื่นๆ ระหว่างสองประเทศจะยิ่งขยายตัวมากขึ้น

การลงทุนทำาธุรกิจในเมียวดีดูเป็นการตัดสินใจที่ดี เมื่อเปรียบเทียบ

กับเมืองใหญ่อื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เมียวดีมีศักยภาพในการสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจได้มากกว่า เพราะเป็นเมืองติดชายแดนไทย มีการค้าข้ามแดน

ไทยพม่าคึกคัก มีอาชีพและช่องทางหารายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการค้าข้าม

แดนมาก มาย แต่การอยู่ในสังคมพม่าช่วงเปลี่ยนผ่านก็ทำาให้จอนและ

ภรรยาต้องกระเสือกกระสนค่อนข้างมาก การเดินทางกลับพม่าของจอน

ยงัหา่งไกลจากการมชีวีติทีด่ ีหนึง่ปคีรึง่ของการกลบัพมา่ จอนและภรรยา

ยงัตอ้งทำางานหลายอยา่งเพือ่เลีย้งชพี ความรูส้กึนกึคดิเรือ่งอนาคตแฝงอยู่

ในการตอ่สูด้ิน้รนเหลา่นี ้ เขาฝนัวา่งานซอ่มทอ่ของร้านจะเตบิโตเปน็อูข่นาด

ใหญ่ได้ในอนาคต เขาและพี่น้องทุกคนมีความรู้เรื่องการซ่อมเคร่ืองยนต์

และช้ินส่วนต่างๆ เพราะพวกเขาเรียนรู้กับพ่อผู้เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์

ในเมืองมะละแหม่งในอดีต เขาคิดว่าหากร้านขยายใหญ่ขึ้น เขาก็จะชวน

พีน่อ้งและพอ่มาชว่ยงานดว้ย สว่นภรรยาของจอนกพ็ยายามชว่ยสามดีว้ย

การหาช่องทางสร้างรายได้หลากหลาย เช่น เธอรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือ

สองจากไทย เพื่อเอาไปให้น้องสาวช่วยขายต่อให้ที่เมืองพะอัน หรือเธอมี

ความคิดว่าอยากเปิดร้านขายเครื่องใช้พลาสติกราคาถูก ที่เป็นของจำาเป็น

แต่ยังไม่มีร้านแบบนี้ ในพม่า

การเดนิทางกลบัพม่าของอดตีคนพลดัถิน่จงึเกาะเกีย่วอยูก่บัความรูสึ้ก

นึกคดิเชงิเวลา ดงัทีว่นิเซนต ์คราปานซาโน (Vincent Crapanzano, 2004) 

เรียกว่า การมีจินตนาการเชิงคาดหวัง (anticipatory imagination) นี่คือ

การศึกษาความหวัง (hope) ในฐานะหน่วยการวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยา
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ทีส่มัพนัธก์บัประสบการณแ์ละการเขา้ใจเวลา (temporality) ทีเ่กิดขึน้จาก

การกระทำาทางสงัคมบางอยา่งรว่มกนั เวลาในแบบนีจ้งึมคีวามหมายแตก

ต่างจากความหมายของเวลาท่ีเข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นเวลาตามนาฬิกาหรือ

ปฏิทิน หรือเวลาตามธรรมชาติท่ีคนไม่อาจเปล่ียนแปลงได้ (Griffiths, 

Rogers, & Anderson, 2013) การเข้าใจเวลาในช่วงขณะหน่ึงหรือลำาดับ

การเคล่ือนของเวลาจึงไม่ได้เป็นเร่ืองนามธรรมหรือว่างเปล่า หากแต่สัมพันธ์

กบับรบิททางสงัคมอยา่งเหนยีวแนน่ การรบัรู้เรือ่งอนาคต (future orien-

tation) เปน็เรื่องเชงิกระบวนการในสภาพเปิด ทีผู่้คนตระหนกัและเตม็ใจ

จะกระทำาการทา่มกลางความไมแ่นน่อน มนัไมใ่ชส่ิ่งทีถู่กกำาหนดเอาไวแ้ลว้ 

การศึกษาความหวังกับเวลาจึงไม่ใช่เพียงการมองโลกในแง่บวกว่า 

ความ หวังเป็นแหล่งรวมของศักยภาพสำาหรับอนาคต หากแต่เป็นการ

สำารวจว่าความเข้าใจเรื่องความหวังและความรู้สึกนึกคิดเชิงเวลาถูกสร้าง

ขึ้น ต่อรองและวิวัฒนาการไปในฉากและบริบทเฉพาะอย่างไร เป็น “การ

วเิคราะหก์ารทำางานของความหวงัทีเ่กดิขึน้จรงิ” (Kleist & Jansen, 2016) 

เพือ่ดวูา่ความ หวงัมนักอ่ตวัขึน้อยา่งไร และผูค้นในบรบิทและชัว่ขณะหนึง่

ใช้ชุดความเข้าใจเรื่องเวลาเป็นเครื่องมือเพื่อปฏิสัมพันธ์กับหรือจัดการกับ

สถานการณ์ที่ยุ่งยาก ท้าทายและไม่คาดหวังอย่างไร

โครงการกลับไปอยู่พม่าของกรณีตัวอย่างเช่นจอนและภรรยาชี้ ให้เรา

เห็นการสัมพันธ์กับเวลาในอนาคต เป็นการคิดถึงเวลาอนาคตในปัจจุบัน 

ที่ยังไม่เป็นจริง แต่มีพลังต่อท่าทีและพฤติกรรมในเวลาปัจจุบัน การกลับ

ไปทดลองใชช้วีติในพมา่ยคุหลงัรฐับาลเผดจ็การทหารกลายเปน็แหลง่ผลิต

ความรู้สึกนึกคิดเชิงเวลาแบบหนึ่ง การต่อสู้ดิ้นรนในบริบทที่กำาลังเปลี่ยน 

แปลงเปน็การทำาใหภ้าพอนาคตเปน็รปูเปน็รา่งขึน้ในสถานการณ์เฉพาะ น่ี

คอืการทดลองหาความเปน็ไปไดท้ีไ่มเคิล ฟลาเฮอรต์ ี (Micheal Flaherty) 

เรยีกวา่ ความสามารถกระทำาการเชงิเวลา (temporal agency หรือ time 
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work) เขาอธบิายวา่ ความสามารถกระทำาการเชงิเวลา คือความพยายาม

ที ่ “เราพยายามปรับเปลีย่น หรอืสร้างความคุน้เคยกบัแงม่มุทีห่ลากหลาย 

ของประสบการณ์ในชว่งเวลาต่างๆ และตอ่ตา้นขอ้จำากดัเชงิเวลาทีม่าจาก

นอกตัวเรา” (Flaherty, 2011, p. 3)

เรื่องราวของคนกลับพม่าแสดงให้เห็นถึงการจัดการกับประสบการณ์

เชิงเวลา (temporal experience) ในระดับตัวกระทำาการ คนกลับพม่าดึง

เอาความคิดเกี่ยวกับอนาคตมาอยู่ในขณะปัจจุบัน ความรู้สึกนึกคิดเร่ือง

อนาคตของจอนยังไม่เป็นจริง เขาเอาภาพอนาคตมาพัฒนายุทธวิธีหลาย

อยา่งเพือ่จดัการกบัอปุสรรคเชงิโครงสรา้งทีเ่ผชญิอยู ่อยา่งไรก็ตาม ความ

สามารถกระทำาการเชิงเวลาไม่มีส่ิงใดรองรับว่ามันจะเป็นจริง การต่อสูด้ิ้นรน

เกดิขึน้ในพืน้ทีข่องการเปลีย่นผา่น ดำารงอยูภ่ายในรศัมขีองโครงสร้างสงัคม

ที่มีอยู่ จินตนาการเชิงคาดหวังจึงมักถูกผลักดันภายใต้ความสัมพันธ์ทาง

สงัคมทีอ่าจขดัแยง้กนัได ้ความรูส้กึนกึคดิเรือ่งอนาคตทีท่ำาใหเ้กิดการตอ่สู้

ด้ินรนในปัจจุบันอาจช่วยหยุดย้ังปัญหายุ่งยากได้ช่ัวคร้ังช่ัวคราว หากมีความ

สำาเร็จใดๆ คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงในขณะเวลาหนึ่ง ไม่ถาวร ความล้ม

เหลวกย็อ่มเกดิข้ึนไดเ้ปน็เรือ่งธรรมดา คนกลบัพมา่จำานวนหนึง่ทีท่ำาธรุกจิ

แลว้ลม้เหลวจงึอาจหนักลบัไปทำางานตา่งประเทศ (ไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี 

และเกาหลีใต้) ได้อีกครั้งเช่นกัน

การอยู่ร่วมกับแรงเสียดทาน

ความรูส้กึนกึคดิเรือ่งอนาคตเปน็ประเดน็ทีต่อ้งทำาความเขา้ใจควบคู่ไป

กบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกดิข้ึนในระดบัพืน้ที ่การกลบัพมา่ในระยะเปลีย่นผ่านหลกี

เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากและความไม่แน่นอน ความคิดกลับ
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พม่าต้องอยู่ร่วมกับพลังสำาคัญสองประการที่มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน 

นั่นคือ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการสร้างสันติภาพที่ยังมีข้อ

บกพร่อง บทความนี้ ได้พูดถึงความคึกคักทางการค้าไปพอสมควรแล้วใน

ตอนต้น ในที่นี้จะอภิปรายเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพเป็นหลัก 

กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในพมา่เพือ่ยตุกิารสูร้บระหวา่งกองทพัของ

รฐับาลกบักองกำาลงัชนกลุม่นอ้ย นำาไปสูข่อ้ตกลงหยดุยงิในภาคตะวนัออก

เฉียงใต้ของพม่า การสร้างสันติภาพนี้ช่วยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 

อยา่งไรกต็าม ขอ้ตกลงสนัตภิาพนี้ ไมไ่ดร้ะบเุรือ่งแผนการวางอาวธุและการ

สลายตัวลงของกลุ่มกองกำาลังต่างๆ ดังน้ันจึงยังคงพบการต่อสู้เกิดขึ้น

ประปราย อันส่งผลเสียต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำาเนินชีวิตประจำา

วันของผู้คน คนกลับพม่ากลุ่มอาชีพขับรถรับจ้างและซ่อมรถในเมืองเมียวดี 

(รวมทัง้จอน) บน่วา่ หากมปีญัหาการสูร้บเกดิขึน้ใกล้ๆ  เมอืง สภาพธรุกจิ

ในเมืองเมียวดีจะซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวัน 

กว่าที่การขนส่งผู้โดยสาร การค้า และบริการต่างๆ จะคืนสู่สภาพปกติ

สภาพการณ์น้ีสืบเน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของรัฐกะเหร่ียงของพม่าอยู่

ภายใตพ้ลวตัความขดัแย้งและตอ่สูด้ว้ยอาวธุระหวา่งทหารรฐับาลกบัทหาร

กะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ ในยุคแรก ท่ีมีเพียงกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหร่ียง หรือ

เคเอ็นยู (Karen National Union: KNU) แต่ต่อมากลุ่มเคเอ็นยูได้แตกออก

เป็นหลายกลุ่มย่อย เนื่องจากความขัดแย้งภายใน (ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้ ใน 

Gravers & Ytzen, 2014) บางกลุ่มได้หันไปทำาข้อตกลงหยุดยิงรับรัฐบาล

พม่าในยุคกลางทศวรรษ 1990 หลังจากนั้นยังมีการแตกตัวออกจากกลุ่ม

เคเอ็นยูอีกหลายระลอก และในท่ีสุดกลุ่มเคเอ็นยูเองก็ได้ลงนามข้อตกลง

หยดุยงิกบัรฐับาลประธานาธบิดเีตง็เส่งในป ี2012 หลายกลุม่ทีเ่จรจาหยดุ

ยิงไปแล้วก็ยังอาจจะกลับมามีปัญหาต่อสู้กับทหารของรัฐบาลได้อีก ตาม

แตป่ระเดน็เฉพาะหนา้ทีม่ผีลกระทบกบัความสัมพนัธข์องสองฝ่าย ปญัหา
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ประการหน่ึงคือ ทุกกลุ่มยังคงเป็นกองกำาลังติดอาวุธ รัฐบาลให้อำานาจ

กะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ มีอำานาจปกครองดินแดนเฉพาะพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการครอบ

ครองนี้ ได้กลายเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม เช่น ท่ีดินรอบ

เมอืงเมียวดแีละใกล้เคยีง และทีดิ่นใกลเ้มอืงใหมแ่ละเขตนคิมอตุสาหกรรม

เมืองพะอัน มีกลุ่มทหารกะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ ครอบครองท่ีดินอยู่จำานวนหน่ึง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลายเป็นปัจจัยสำาคัญของกระบวนการ

เจรจาสนัตภิาพในพมา่ ผูน้ำาการเจรจาดเูหมอืนจะใชว้ธิใีหร้างวลัเปน็ทีด่นิ

แก่แกนนำากลุ่มท่ียอมเข้าสู่กระบวนการเจรจา แนวโน้มเช่นนี้ทำาให้บรรดา

ขนุศึกกลุม่ตา่งๆ กลายเปน็ผูมี้อิทธิพลในทอ้งถิน่ ซึง่มทีัง้อำานาจทางเศรษฐ

กิจและทางการเมือง ผลประโยชน์นี้รวมถึงการได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลง

งามตดิถนนทางหลวง การไดม้อีำานาจปกครองเหนอืพืน้ทีท่ีร่ฐับาลจดัสรร

ให ้การได้ใบอนญุาตทำาธรุกจิบางประเภท การเปน็ผู้ใหส้มัปทานบตัรการ

ทำาเหมืองในบางพ้ืนท่ี การควบคุมท่าเรือขนส่งสินค้าริมแม่น้ำาเมย (ชายแดน

ไทยพม่า) รวมถึงการเป็นผู้เกีย่วขอ้งกบัการลกัลอบขนสินคา้หนภีาษขี้าม

แดน บางครัง้กะเหรีย่งกลุม่ตา่งๆ และกองกำาลงัทหารพมา่ในพืน้ท่ีกม็คีวาม

ขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรเหล่านี้กัน ความขัดแย้งนี้บางคร้ังก็นำาไปสู่การใช้

กำาลังพลและอาวุธข่มขู่กัน ความขัดแย้งในระยะหลังน้ีจึงเกิดข้ึนจากประเด็น

เรื่องผลประโยชน์เชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกว่าความขัดแย้งทาง

อุดมการณ์ทางการเมือง

ความคิดที่จะกลับพม่าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังรัฐบาล

ทหารพม่าจึงสัมพันธ์แนบแน่นกับสถานการณ์แบบน้ี กลุ่มผลประ โยชน์ 

(ตดิอาวธุ) ตา่งๆ พยายามรักษาฐานอำานาจและผลประโยชน์ของตน ผู้นำา

ของกลุม่กองกำาลงักะเหรีย่งบางกลุม่แทบจะมอีำานาจเบด็เสรจ็ในบางพืน้ที ่

การตัดสินใจจะกลับพม่าหรือไม่จึงต้องประเมินความเป็นไปทาง การเมือง

เหลา่นีอ้ยูต่ลอด การกลบัไปอยูเ่มอืงเมยีวดหีรอืเมอืงพะอนั หรอืเมอืงทีม่ี
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ศักยภาพทางเศรษฐกิจอื่นๆ จึงยังต้องเผชิญกับความยุ่งยากทาง การเมือง 

การทำาธุรกิจอาจประสบปัญหาไม่ราบรื่นอย่างที่ตั้งใจไว้

ความคดิเร่ืองการกลบัพมา่จึงเผชญิกบัความเสยีดทาน (friction) เกดิ

ขึน้ดว้ย ทมิ เครสเวลล ์(Tim Cresswell, 2014, p. 108) อธบิายวา่ ในวชิา

ฟิสิกส์ แรงเสียดทาน คือแรงต้านท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวพร้อมกัน

ของวตัถสุองอยา่งทีเ่คลือ่นไปดว้ยกนัหรอืสวนทางกนั ความเสยีดทานเปน็

ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีดำารงอยู่ในชีวิตและรู้สึกได้เม่ือถูก

บังคับให้หยุดขณะขับรถในพ้ืนท่ีเมือง หรือการตกเป็นผู้ต้องสงสัยท่ีเคาเตอร์

ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิ แมว้า่มานเูอล คาสเตลส ์ (Manuel Castells, 1996) 

จะอธิบายด้วยแนวคิด “สังคมเครือข่าย” ว่าในโลกปัจจุบัน ตัวแสดงเดินทาง

ไดอ้ยา่งสะดวกสบายในฟองสบูท่ีล่อยลอ่งไดด้้วยตวัเอง ราวกับไร้แรงเสียด

ทานใด การไม่เคล่ือนย้ายและความช้าก็ยังเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของโลก

แหง่การเคลือ่นย้ายอยู ่แรงเสยีดทานอาจทำาใหก้ารเคลือ่นย้ายชา้หรอืตอ้ง

หยดุลง การอยูน่ิง่ การเคล่ือนอย่างชา้ การจบัตวัเปน็กอ้น และการถกูขดั

ขวางคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คน ทั้งสิ่งของและความคิดต่างเคลื่อนสวน

ทางกนัไปมา แรงเสยีดทานจงึสือ่นัยถึงการจดัวางความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจ

เฉพาะแบบต่างๆ

การเคลื่อนย้ายกลับพม่าก็ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานอย่างหลีกเลี่ยง

ไดย้าก เนือ่งจากมนัเกดิขึน้และดำารงอยูท่า่มกลางการเคลือ่นไหวอืน่ๆ ใน

ยคุหลงัรัฐบาลเผดจ็การทหาร กลุม่ทางสงัคมกลุม่ตา่งๆ มคีวามเคล่ือนไหว

มุ่งสู่เป้าหมายของตน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจถูกผลักดันโดยหน่วยงาน

ของรัฐและผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ิน กองกำาลังกะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ ปรับตัว

เป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อดีตคนพม่าพลัดถ่ินต้องคิดแผนการ

กลับพม่าของตนเองท่ามกลางอำานาจทางการเมอืงตา่งๆ ทีแ่ขง่ขันกนัอยูน่ี ้

แกนนำาของกลุ่มกองกำาลังกะเหรี่ยงหลายกลุ่มเป็นผู้เล่นสำาคัญในธุรกิจ
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ต่างๆ เช่น การจัดสรรและแบ่งท่ีดินขาย การนำาเข้ารถยนต์มือสองจากญ่ีปุ่น

มาขาย กลุ่มเหล่านี้สามารถใช้อำานาจและกำาลังของตนก่อความวุ่นวายท่ี

ทำาให้ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ต้องช้าลงหรือหยุดชะงักได้ แรงเสียดทานใน

ชีวิตประจำาวันในพม่านี้ทำาให้ความเคล่ือนไหวของคนกลับพม่าต้องติดขัด

หรือหนืดช้าลงไปเช่นกัน

ในกรณีของจอน การทดลองกลับไปใช้ชีวิตทำาธุรกิจตนเองที่พม่าต้อง

เจอกับทั้งความหยุดนิ่งและความล่าช้า ความรู้สึกนึกคิดเรื่องอนาคตและ

การผลักดันให้ธุรกิจเป็นจริงถูกชะลอช้าลงด้วยบรรยากาศการเมืองแบบน้ี 

เขาบอกว่าหากความขัดแย้งท่ีมีการยิงเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น ธุรกิจของเขา

จะซบเซาลงทนัท ี เขายอมรบัขอ้เทจ็จรงิวา่กลุม่เหลา่นีจ้ะยงัคงมอีำานาจใน

เมียวดีและมีผลกระทบต่องานของเขา เขาจึงต้องเฝ้าสังเกตมองหาความ

เป็นไปได้อ่ืนๆ ชีวิตของจอนและภรรยายังไม่ได้ลงหลักปักฐานท่ีเมืองเมียวดี

ชนิดไม่ไปไหน ในช่วงท้ายของการเก็บข้อมูลภาคสนามในกลางปี 2015 จอน

เริ่มคิดจะย้ายไปค้าขายท่ีบ้านพ่อในเมืองมะละแหม่ง ขณะเดียวกัน เขา

และภรรยาก็เลือกซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไว้ใกล้กับเขตนิคมอุตสาหกรรมเมือง

พะอัน เผ่ือว่าอนาคตพ้ืนท่ีแถบน้ันจะเจริญข้ึนจนสามารถทำาการค้าได้ ท่าม 

กลางความเสียดทานท่ีสามีภรรยาคู่นี้ (และคนกลับพม่าคนอ่ืนๆ) ต้อง

เผชิญ เมียวดีจึงเป็นเพียงจุดจอดช่ัวคราว การเคล่ือนย้ายของพวกเขายัง

ดำาเนินต่อไปในช่วงเวลาอื่นๆ ของชีวิตพวกเขา

ธุรกิจที่ดินและการฉุดลาก

แรงเสียดทานในฐานะความหนืดไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคต่อความเป็น

ไปไดห้รอืศกัยภาพของการเคลือ่นยา้ย แตย่งัสามารถกอ่ใหเ้กดิการฉดุลาก 
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(traction) ด้วยเช่นกัน อิทธิพลของกลุ่มกองกำาลังกะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ ไม่

ไดท้ำาใหค้วามเคลือ่นไหวตา่งๆ หยดุนิง่ไปเสียทัง้หมด ในบรบิททีเ่ศรษฐกจิ

ขยายตวั ยงัมีการฉดุลากไปทา่มกลางแรงเสยีดทาน การฉุดลากแสดงออก

ผ่านแนวโน้มความตื่นตัวต่อการซื้อที่ดินในพื้นที่ศึกษาทั้งสามเมือง การ

เติบโตของธุรกิจซ้ือขายท่ีดินปรากฏเด่นชัดในเมืองเมียวดีท่ีมีการค้าข้ามแดน

และผูค้นหาเงินไดค้ลอ่งกวา่เมอืงอืน่ๆ ในภมูภิาคนี ้ เมอืงแหง่นีเ้ปน็จดุผา่น

ของสนิคา้และผูค้น เงนิตราท่ีไหลเวยีนไปมาระหวา่งพมา่และไทย ดงักรณี

ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งที่ร่ำารวยมีฐานะดีขึ้นจากการรับแลกเปล่ียนเงินไทยกับ

เงนิจตั คนพมา่จากเมอืงอืน่ๆ ของพมา่และคนพมา่ทีม่าทำางานในไทยตา่ง

โยกย้ายเข้าไปอยู่ท่ีนั่นเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจ คนพม่าที่กลับจากไทย

หลายรายจงึไม่ได้กลบัไปยงัหมูบ่า้นในชนบทของรฐักะเหรีย่ง หากแตเ่ลอืก

เมียวดีเป็นจุดจอด ณ ขณะเวลาหนึ่ง

ในส่วนนี้ ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดธุรกิจซ้ือขายท่ีดินเฉพาะกรณี

เมืองเมยีวดเีพือ่ใหเ้หน็ภาพชดัเจน ธรุกจิซือ้ขายทีด่นิเกิดข้ึนอยูใ่นสองระดบั 

คือ การซื้อขายที่ดินเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น เพื่อสร้าง

โรงงานหรือกจิการขนาดใหญ ่อกีส่วนหนึง่คอืการซ้ือขายทีด่นิแปลงเลก็เพือ่

อยู่อาศยัหรือทำาร้านคา้ขนาดเล็ก เหลา่นายพลของกองกำาลงักะเหรีย่งกลุม่

ตา่งๆ เปน็ผูเ้สนอขายสนิคา้ทีด่นิในทัง้สองระดบั พวกเขามอีำานาจในพ้ืนที่

นี้มาตั้งแต่รัฐบาลพม่าเร่ิมเปิดการค้าข้ามแดนแบบเป็นทางการใหม่ๆ ใน

ทศวรรษ 1990 และได้ครอบครองที่ดินว่างเปล่าเอาไว้มากมาย ที่ดินที่

ถูกนำามาจัดสรรคือบริเวณท่ีต้ังทางยุทธศาสตร์เดิมหรือพื้นที่ป่าไม้ที่ถูก

สมัปทานตดัไม้ไปแลว้ เมอืงเมยีวดีจงึขยายออกไปตามพืน้ทีป่า่ไมร้อบเมอืง

เดิมที่กลายเป็นที่โล่งเตียน ที่ดินริมถนนทางหลวงเอเชียหมายเลข 1 คือ

พืน้ทีเ่ป้าหมายสำาหรบักลุม่นกัธรุกิจและนกัลงทนุ ซ่ึงซ้ือขายกันในราคาสงู

มาก กลุม่นายพลเกบ็ทีด่นิสว่นนี้ ไวบ้างสว่นเพือ่ทำาธุรกิจเอง ขณะเดยีวกัน 



ประเสริฐ แรงกล้า

— 99 —

พวกเขาบุกเบิกสร้างถนนเสน้ใหมเ่ชือ่มถนนสายหลกัตา่งๆ สูท่ี่ดนิปา่ไมเ้ดมิ 

แล้วจัดสรรที่ดินขายพร้อมสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า น้ำาประปา และท่อ

ระบายน้ำา ที่ดินเหล่านี้มักถูกขายเพื่อการปลูกบ้านที่อยู่อาศัย และได้รับ

ความนิยมจากคนพม่าพลัดถิ่น เพราะมีราคาไม่แพงมาก

กองกำาลังกลุ่มกะเหรี่ยงที่เป็นอุปสรรคกับความเคล่ือนไหวต่างๆ ได้

กลายเป็นน้ำามันหล่อล่ืนให้คนพม่าพลัดถ่ินเข้าถึงท่ีดินและพื้นที่สร้างบ้าน

ในเมืองเมียวดี ผู้เขียนพบว่ามีคนพม่าเดินทางจากไทยมาดูและซ้ือท่ีดินรอบๆ 

เมืองเมียวดีอยู่เป็นประจำาในปี 2014–2015 การซื้อที่ดินกลายเป็นวิธีการ

สะสมทนุรปูแบบหนึง่ของคนพมา่ทีไ่ปทำางานตา่งประเทศนยิมทำากนั ผูข้าย

มีขนาดที่ดินหลายขนาดให้เลือกตามแต่กำาลังซื้อ แปลงที่ดินที่เป็นที่นิยม

มากทีส่ดุคอื ขนาด 40 ฟตุ คณู 60 ฟตุ ราคาซือ้ขายอยูใ่นระหวา่ง 1,400 

ถึง 3,000 เหรียญสหรัฐ แตกต่างกันไปตามทำาเลที่ตั้ง ความพร้อมของ

สาธารณูปโภค และแนวโน้มการเก็งกำาไรท่ีดิน ในท่ีดินขนาดดังกล่าว เจ้าของ

สามารถปลกูบา้นหลงัเลก็ไดห้นึง่หลงัและเหลอืพืน้ทีว่า่งอกีเลก็นอ้ย ทีด่นิ

จดัสรรบางแห่งเริม่กลายเปน็ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั มบีา้นอยูอ่าศยัหลายหลงั มี

รา้นขายของ และมวีดัศาสนาพุทธ ขณะทีพ่ืน้ทีจั่ดสรรบางแหง่ยงัเปน็เพียง

รูปแปลงจัดสรร ที่มีเสาปูนและลวดหนามกั้นแบ่งไว้ แต่ยังไม่มีผู้อยู่อาศัย 

เพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้

การเยี่ยมชมพื้นที่จัดสรรแห่งหนึ่งทางด้านทิศเหนือของเมืองเมียวดีที่

เรียกกันว่า บ้านไม้ต้นเดียว (ต๊ิดตะป่ิงเจยั่ว–ภาษาพม่า) พบว่ามีบ้านอยู่

อาศัยประมาณ 30 หลังคาเรือน ขณะที่มีการก่อสร้างบ้านเพิ่มเติมอีก 

ผู้อยู่อาศัยมีที่มาหลากหลาย ส่วนใหญ่มาซื้อเพราะได้รับการบอกกล่าว

และชักชวนปากต่อปากจากญาติหรือเพื่อนฝูงที่มาอยู่ก่อน ชุมชนแห่งน้ี

คือตัวอย่างที่ดีของโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีประสบความสำาเร็จ ที่ดินขายให้

เจ้าของรายย่อยได้เกือบทั้งหมดแล้ว มีที่ตั้งในทำาเลดี ห่างจากศูนย์กลาง
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ธุรกิจของเมืองเมียวดีเพียง 4 กิโลเมตร และใกล้ถนนเส้นใหม่ที่จะเชื่อม

กับสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองที่กำาลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

คนพมา่ไปทำางานทีไ่ทยสง่เงนิกลบัมาซือ้ทีด่นิทิง้วา่งไวท้ีน่ี่จำานวนมาก เน่ือง 

จากคาดหมายกันว่าจะเป็นทำาเลที่มีอนาคตในทางเศรษฐกิจ เมื่อเดินไป

ทางทศิตะวนัตก ยงัพบแปลงทีด่นิวา่งเปลา่อยูบ่า้ง ผู้ใหข้อ้มูลทีอ่าศยัทีน่ัน่

รายหนึ่งบอกว่า ท่ีดินเหล่านี้ล้วนแต่มีเจ้าของแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคนที่ยัง

ทำางานอยู่เมืองไทย พวกเขามาซ้ือไว้เผ่ือกลับมาสร้างบ้านอยู่ท่ีน่ีเม่ือเศรษฐกิจ

ของพม่าดีขึ้นและพวกเขาจะมีโอกาสมากขึ้นในอนาคต

ชมุชนบ้านไมต้น้เดยีวนีเ้ปน็โครงการจดัสรรทีด่นิของนายพลระดบัรอง

ผู้บังคับบัญชาของกองพล 999 กลุ่มกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย 

(ปจัจบุนัคอืกองกำาลังพทิกัษช์ายแดน) การจดัสรรทีด่นิเริม่ขายใหก้บัลกูคา้

ชาวพมา่มาตัง้แตป่ ี2012 และไดร้บัความนยิมมากขึน้เมือ่รฐับาลประธานา

ธิบดีเต็งเส่งดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเปิด และข้อตกลงสันติภาพ

เริม่เปน็รปูเปน็รา่ง การซือ้ขายทีด่นิในบา้นไมต้น้เดยีวกลายเปน็โครงสรา้ง

พื้นฐานสำาคัญให้ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มหนึ่งสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่พม่าได้ พวก

เขาใช้ท่ีดินท่ีซ้ือไว้ปลูกบ้านสำาหรับอาศัยและทำากิจการส่วนตัว เช่น ร้านขาย 

ของชำา รา้นก๋วยเตีย๋ว โรงงานผลติอฐิ เสาและทอ่ปนู ฯลฯ อยา่งไรกต็าม 

การซ้ือขายที่ดินท่ีนี่ (และท่ีดินส่วนใหญ่ในเมืองเมียวดี) ดำาเนินไปโดยไม่

ไดมี้หนงัสอืเอกสารสทิธิ์ ในทีด่นิ ผูซ้ือ้เพยีงไดร้บัใบแสดงการครอบ ครอง ที่

ลงนามโดยผูน้ำาชมุชนผูเ้ปน็คนสนทิคนหนึง่ของนายพลคนดงักลา่ว เอกสาร

น้ี ไมมี่ผลบังคบัใชท้างกฎหมายใดๆ ในพมา่ เพราะเปน็เพียงเอกสารรับรอง

จากกลุ่มกองกำาลัง แต่ประเด็นนี้ก็ดูไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจซื้อขาย

ที่ดินที่นี่สักเท่าไหร่ การซื้อขายยังคงคึกคักอย่างมากในช่วงปี 2014– 2015 

ความย้อนแย้งในกรณีนี้ก็คือ ความเสียดทานของการเดินทางกลับ

พม่าและอทิธพิลของกลุม่กองกำาลงักะเหรีย่งกลุม่ตา่งๆ ไมไ่ดห้ยดุยัง้ความ
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เคลื่อน ไหวของผู้คนในภูมิภาคนี้ แรงเสียดทานทำาให้ความเคล่ือนไหวของ

คนกลบัพม่าเชน่จอนตอ้งสะดดุหรอืชะลอลง แตก่ย็งัชว่ยฉดุลากและสรา้ง

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายในบางบริบทได้เช่นกัน คนพม่าที่ออกไป

ทำางานประเทศไทยต่างมองเห็นความเติบโตของเมืองเมียวดี (และเมือง

เศรษฐกิจอื่นๆ อย่างเช่น พะอันและมะละแหม่ง) และโอกาสการเข้าถึง

การครอบ ครองท่ีดินและโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต คนพม่าจำานวน

หนึ่งแปลงความคิดเรื่องการกลับพม่าให้เกิดขึ้นผ่านช่องทางนี้ พวกเขาซื้อ

ทีด่นิแปลงเลก็ๆ ปลกูบา้นอยา่งงา่ย ทำามาหากนิแลว้ค่อยๆ ปรับปรุงทีอ่ยู่

อาศัยหรือซื้อทรัพย์สินอื่นๆ ต่อไป 

ผู้อยู่อาศัยมักบอกเล่าให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ยังทำางานอยู่ไทย

กลับมาไขว่คว้าโอกาสน้ีเอาไว้ คนท่ีสนใจก็ลางานเดินทางมาดูพ้ืนท่ีจริงก่อน

ตดัสนิใจควกัเงินซือ้ทีด่นิทิง้ไว ้บางรายยงัไมม่แีผนการวา่จะทำาอะไรตอ่ไป 

เพียงแค่เห็นว่ามีญาติหรือเพื่อนอยู่ท่ีนั่นก็ไว้วางใจว่าพื้นท่ีนี้อาจเป็นทาง

เลอืกหน่ึงในอนาคต คลา้ยกบัจะสรา้งความหลากหลายใหก้บัความเปน็ไป

ได้ของชีวิตในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในบางรายพบว่า หากมีใครมาขอซ้ือใน

ราคาดี คนเหล่านี้ก็พร้อมจะขายที่ดินไป แล้วหาซื้อที่ดินแปลงอื่นๆ แทน 

การกระจายความหวังแบบไม่เท่าเทียม

ธุรกิจซื้อขายที่ดินที่คึกคักแสดงให้เห็นว่าความหวังได้กลายเป็นพลัง

ขับเคล่ือนการเคล่ือนย้ายเชิงพ้ืนท่ีท่ามกลางความเสียดทาน การเข้าถึงท่ีดิน

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืงทีม่เีศรษฐกจิดเีปน็โครงสรา้งพืน้ฐานประการหนึง่ให้

สามารถกลบัไปอยูร่อดได้ในพมา่ หลงัจากฟงัคำาชกัชวน คนพมา่ทีท่ำางาน

ในประเทศไทยจำานวนมากเดินทางไปดูสถานการณ์โดยรวมและความเป็น
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ไปได้ในกรณีของตน ลักษณะเช่นนี้นำาไปสู่ธุรกิจการเก็งกำาไรที่ดินและการ

ป่ันราคาท่ีดินให้สูงข้ึน ความต้องการซ้ือท่ีดินท่ีดูจะมีอยู่จำานวนมากได้ผลักให้

ราคาทะยานสงูเกินกวา่จะตัดสินใจซือ้กนัไดง้า่ยๆ ทีด่นิเปลีย่นจากเจา้ของ

หนึ่งสู่อีกเจ้าของหนึ่ง ที่ดินแปลงเดิมถูกปั่นราคาให้สูงข้ึนเร่ือยๆ เมื่อ

เจ้าของที่ดินรายหน่ึงขายท่ีดินในราคาดีมีกำาไรมาก เพ่ือนบ้านในที่ดินข้าง

เคยีงกข็ยับราคาเสนอขายทีด่นิของตนเองให้สงูขึน้ไปอกี วงจรการปัน่ราคา

ที่ดินนี้บ่งบอกว่า แผนการสร้างชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองเหล่าน้ีต่างวิ่งแข่ง

และเสียดถูกันไปมา

จะเห็นว่า สภาพการเก็งกำาไรที่ดินได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลึกต่อ

สงัคมพม่าและตอ่ความหวงัของคนวางแผนจะกลบัพมา่ในอนาคต ประการ

แรก ธุรกิจซื้อขายที่ดินนี้ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการ

ทหารให้กับกลุ่มกองกำาลังกะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงยังไม่ได้ปลด อาวุธ

หลงัการลงนามในขอ้ตกลงสนัตภิาพในป ี2015 นายพลระดบัผู้บงัคับบญัชา

ของกลุ่มเหล่านี้คือคนท่ีได้ผลประโยชน์อย่างมากจากปรากฏการณ์น้ี การ

ขายอสงัหาริมทรพัยท์ำาให้พวกเขาร่ำารวยมากขึน้ เพราะทีด่นิเหลา่นี้ ไดเ้ปลา่

มาหรอืมตีน้ทนุต่ำามาก เงนิทีไ่ดม้าสว่นหนึง่ถกูนำาไปลงทนุในธรุกิจส่วนตวั

ของนายพลเหลา่นีเ้องและอกีสว่นหนึง่นำาไปซือ้หาอาวธุยทุโธปกรณ์ใหก้ลุม่

ของตน นั่นหมายความว่าอำานาจและอิทธิพลของกลุ่มเหล่าน้ีจะยิ่งสูงขึ้น

เปน็ทว ีความสมัพนัธท์างการเมอืงและสงัคมในพืน้ทีรั่ฐกะเหร่ียงจงึเปลีย่น 

แปลงไปสู่สภาพท่ีซับซ้อนมากข้ึนไปอีก กองกำาลังกะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ กลาย

เป็นหน่วยทางการเมืองที่มีอำานาจแข่งขันกับอำานาจของรัฐบาลกลาง การ

เปลีย่นบทบาทจากกองกำาลงัทหารไปสูห่นว่ยพลเรอืนในอนาคตจะเปน็เร่ือง

ที่ทำาได้ยากและต้องใช้ความละเอียดอ่อนยิ่ง และนั่นเองท่ีคนกลับพม่าใน

อนาคตต้องเผชิญกับข้อเท็จจริงนี้อย่างไม่อาจหลีกหนีได้

ผลกระทบอกีประการหนึง่คอื โอกาสการกลบัพมา่และสามารถอยูร่อด
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ได้จะซับซ้อนและยากมากข้ึนในอนาคต ในปัจจุบันเกิดกลุ่มนายหน้าหน้า

ใหม่จำานวนหนึ่งท่ีลงมาเล่นเกมเก็งกำาไรท่ีดิน บุคคลธรรมดาได้กลายเป็น

คนรบัซือ้ขายทีด่นิเพือ่หากำาไรสว่นตา่ง บา้งทำาเปน็ชอ่งทางหารายไดเ้สรมิ

นอกจากอาชพีหลกั และบา้งกท็ำาชนดิทีไ่มไ่ดป้ระกอบอาชพีหลกัอ่ืนๆ หรอื

สร้างการผลิตใดๆ ชัดเจน ผลประโยชน์ทางการเงินท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจชักจูง

ใหพ้วกเขาเขา้รว่มเศรษฐกจิฟองสบูน่ี ้ดงัเรือ่งราวของผู้ใหข้อ้มลูรายหน่ึงที่

หมู่บ้านไม้ต้นเดียวท่ีช่ือ ทิวา เขาเกิดท่ีหมู่บ้านในเมืองกอกะเร็ก (ต้ังอยู่ห่าง

จากเมียวดไีปทางทศิตะวนัตก ประมาณ 50 กโิลเมตร) และออกไปทำางาน

โรงงานเหล็กที่สมุทรปราการตั้งแต่วัยหนุ่ม เขากลับมาอยู่ท่ีเมียวดี (ไม่ได้

กลับบ้านเกิด) เมื่อปี 2012 ตามคำาแนะนำาของพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดบ้าน

ไม้ต้นเดียว พระรูปนี้ชักชวนให้เขาใช้เงินเก็บซื้อท่ีดินแปลงหนึ่งขนาด 6 

เอเคอร์ไว้ เพราะจะมีราคาสูงในอนาคต เขาลงทุนปลูกถ่ัว อ้อยและพืชสวน

ครัวอื่นๆ ปีต่อมา มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินครึ่งหนึ่งของเขา (3 เอเคอร์) 

ในราคา 5 เท่าของท่ีดินท้ังผืนใหญ่ท่ีเขาซื้อมาในปีก่อนหน้า ในปี 2014 

เขายังขายที่ดินได้อีก 1 เอเคอร์ในราคาสูงล่ิว เมื่อเขาเห็นสภาพเช่นน้ี จึง

นำาเงินที่ได้มาซื้อท่ีดินท่ีอื่นๆ เก็บไว้อีก เขาซ้ือท่ีดินขนาดใหญ่แปลงหน่ึง 

(10 กวา่เอเคอร)์ ใกลส้ะพานมิตรภาพไทยพมา่แหง่ทีส่อง โดยรวมหุน้กบั

เพ่ือนอกี 3 ราย 2 ใน 4 หุน้สว่นน้ีคอืคนกะเหรีย่งจากพมา่ทีย่งัทำางานอยู่

กรุง เทพฯ แต่สนใจในโอกาสแบบท่ีทิวามี พวกเขาคิดว่าหลังการสร้างสะพาน

มิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองเสร็จ ที่ดินบริเวณใกล้เคียงจะยิ่งคึกคักมาก

ข้ึน และการลงรวมหุ้นน้ีจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงมากแก่พวกเขา หากสามารถ

ขายให้กับนักธุรกิจที่อยากเข้ามาลงทุนในเมืองเมียวดีในอนาคต

สถานการณ์ซื้อขายที่ดินในเมืองเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าการสร้าง

ความหวังของคนคนหนึ่งดำารงอยู่บนฐานของการมีต้นทุนเพิ่มขึ้นของคน

กลับพม่าคนอื่นๆ ดังที่กาซซาน ฮาจ (Gassan Hage, 2016, p. 466) 
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เสนอให้สนใจศึกษาความไม่เท่าเทียมในการกระจายตัวของความหวัง ใน

กรณีของการกลับพม่าก็คือความเหลื่อมล้ำาที่บางคนเข้าถึงความหวังได้

มากกว่าคนอื่นๆ ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเก็งกำาไรที่ดิน

อย่างกรณีของทิวาได้ก่อให้เกิดปัญหาท่ีดินราคาสูงเกินจริง คนที่กลับมา

และครอบครองทีอ่ยูอ่าศยัและชอ่งทางทำากนิไดแ้ลว้ดจูะมคีวามสัมพนัธ์กับ

เวลาในอนาคตทีม่ัน่คงกวา่คนงานพมา่ทีย่งัอยูต่า่งแดนและมทีนุทรพัยน์อ้ย 

สำาหรับคนกลุ่มหลัง หากคิดจะกลับพม่าในอนาคตจะมีต้นทุนท่ีสูงข้ึน ราคา

ที่ดินจัดสรรมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ จน

พวกเขาไม่อาจสูร้าคาได ้ธรุกจิการเกง็กำาไรทีด่นิจงึลดทอนความเปน็ไปได้

ของการมีความหวังและโครงการกลับพม่าในอนาคต

การลงแรงผลักดันความเป็นไปได้ในอนาคตได้สร้างความไม่แน่นอน

ทางการเมืองและความตึงเครียดในชีวิตประจำาวัน และความสัมพันธ์ทาง

สงัคมในภูมภิาคนีก้ย็ิง่ซบัซอ้นมากขึน้ ขอ้ตกลงสนัตภิาพทีย่งัมขีอ้บกพรอ่ง

และอทิธพิลทอ้งถ่ินทีเ่พิม่มากขึน้ทำาใหร้าคาของการสรา้งความหวงัของคน

กลับพม่าในอนาคตแพงขึ้น กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้สามารถก่อความ

วุ่นวายให้กับเศรษฐกิจท้องถ่ินผ่านอิทธิพลและอาวุธในมือ คนพม่าทั่วไป

ที่อยากทำาธุรกิจที่นั่นจึงต้องไตร่ตรองอย่างระมัดระวัง อิทธิพลของกลุ่ม

เหล่านี้ที่จะขยายมากขึ้นในอนาคตจะกลายเป็นต้นทุนทางสังคมสำาหรับ

การกลับพม่าในอนาคตด้วยเช่นกัน ความหวังจึงเต็มไปด้วยความเป็น 

การเมือง บางคนซื้อที่ดินด้วยความหวังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว แต่บางคน

ก็เผชิญกับความไม่แน่นอนและการขูดรีดจากคนพม่าคนอื่นๆ ที่ขับเคลื่อน

ความรู้สึกนึกคิดเรื่องอนาคตของตัวเอง
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เวลาแห่งความไม่แน่นอน

การกระจายตวัของความหวงัแบบเหลือ่มล้ำาสรา้งความรูส้กึไมแ่นน่อน

และกระวนกระวายใหก้บัคนทีว่างแผนการกลบัพมา่ในอนาคตอนัใกล ้ เรือ่ง

ราวของบุคคลกลับพม่าที่ประสบความสำาเร็จทางธุรกิจดีจะเป็นเรื่องที่พูด

ถึงและชื่นชมในละแวกชุมชน ผู้คนต่างเล่าช่องทางทำากินและความสำาเร็จ

ของคนเหลา่นัน้กนัอยา่งกระตอืรอืรน้ และคาดหวังลกึๆ วา่จะมโีอกาสแบบ

นัน้บา้ง ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้คอื มคีนกลบัพมา่นอ้ยรายมากทีจ่ะมชีอ่งทาง

ทำามาหากินให้อยู่รอดทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การไป

เยี่ยมชุมชนตองกะเล หมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมพะอัน กลุ่ม

ชาวบา้นตา่งพากันยกยอ่งความสามารถในการหาเงินของชายกะเหรีย่งคน

หนึ่งชื่อสุชาติ ชายคนนี้เป็นนายหน้าจำาหน่ายรถยนต์มือสองนำาเข้าจาก

ญี่ปุ่น (นำาเข้าผ่านทางเมืองเมียวดี) เขาส่งรถถึงมือลูกค้าที่ต้องการซื้อท่ัว

รัฐกะเหรี่ยงและเขตปกครองอื่นๆ ของพม่าที่เขาพอมีเครือข่ายอยู่ เขานำา

รถยนตส่์งลกูคา้เฉลีย่เดอืนละ 3–4 คนั เขาเปน็ตวัอย่างของคนทีก่ลบัพมา่

ด้วยเงินทุนไม่มาก แต่รู้จักไขว่คว้าโอกาสทำากำาไรเมื่อมีการนำาเข้ารถยนต์

จากญี่ปุ่นที่ชายแดนเมียวดีแม่สอด ในช่วงเดือนเมษายน 2015 เขาลงทุน

กบัเพือ่นคนหน่ึงซ้ือรถไถแทรกเตอรม์อืสองคนัหนึง่จากเมอืงไทยมารบัจ้าง

ปรบัไถทีด่นิและคดิคา่ทำางานเปน็รายชัว่โมง ผูค้นตา่งหนัมาจา้งรถของเขา

ไปจัดการกบัทีท่ำากนิทีป่ลอ่ยทิง้รกรา้งไวน้านในยคุรฐับาลเผดจ็การทหารที่

ผู้คนเลือกไปทำางานเมืองไทยดีกว่าลงทุนเพาะปลูกแล้วต้องถูกทหารพม่า

ยึดผลผลิตไป

ความรู้สึกนกึคดิเชงิเวลาในลกัษณะนี้ ไมไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะในภาคตะวนั

ออกเฉยีงใตข้องพมา่เทา่นัน้ หากแตย่งัเกดิกบัแรงงานพมา่จากภมูภิาคนีท้ี่

ปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศพม่าด้วย คนพม่าท่ียังทำางานอยู่ในไทยต่าง
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เฝ้าติดตามว่าเพ่ือนฝูงท่ีกลับไปพม่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เพ่ือท่ีจะได้กลับมา

ตรึกตรองในส่วนของตัวเองดู ความกังวลต่อเร่ืองน้ีปรากฏชัดในกลุ่มคนพม่า

วยักลางคนทีอ่อกไปทำามาหากนิเลีย้งดคูรอบครวัในตา่งประเทศ พอ่แมข่อง

พวกเขาเสียชีวิตหรืออาจมีอายุมากแล้ว ตัวพวกเขาเองก็จะแก่และเริ่มไม่

แขง็แรงเหมอืนเมือ่ครัง้หนุม่สาว การกลบัไปอาศยัอยูใ่นพมา่จึงเปน็สิง่ทีจ่ะ

เกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ คำาถามสำาคัญที่รบกวนใจคือจะกลับไปทำาอะไรและ

อยา่งไรใหอ้ยูร่อดได ้ความรูส้กึนกึคดิของคนพมา่ในยคุการปฏริปูประเทศ

จึงเป็นเรื่องซับซ้อน ความสัมพันธ์ทางสังคมโดยรวมในประเทศพม่ามี

ลักษณะผ่อนคลายและมีความปลอดภัยมากข้ึน แต่ไม่ได้แปลว่าใครๆ ก็

กลับไปอยู่รอดในสังคมท่ีกำาลังเปล่ียนผ่านนี้ ได้ ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

แตไ่ม่ได้ใหโ้อกาสแกท่กุคนอย่างเทา่เทยีมกนั ผูค้นอาจมองความเปน็ไปได้

ของคนอื่น แต่กลับคิดถึงอนาคตของตัวเองได้ไม่ชัดเจน ผู้คนพยายามคิด

หาและวาง แผนความเคลื่อนย้ายในอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

การอยูร่ว่มกบัความไมแ่นน่อนจงึแสดงออกผา่นความกระวนกระวาย

ในการมองหาความเปน็ไปไดแ้บบอืน่ๆ ของชวีติ เรือ่งราวของผู้ใหข้อ้มลูคน

หนึ่งสะท้อนประเด็นนี้เป็นอย่างดี ในระหว่างท่ีผู้เขียนกำาลังเก็บข้อมูลกับ

สุชาติในเดือนพฤษภาคม เขาแนะนำาให้ผู้เขียนรู้จักกับเพ่ือนคนหน่ึงชื่อ 

วรรณ (และสามี) เพ่ือคุยเร่ืองคนท่ีกำาลังคิดและวางแผนจะกลับพม่า วรรณ

เป็นหญิงชาวมอญอายุประมาณ 50 ปี เธอเพ่ิงกลับมาจากเมืองไทยเพ่ือมา

เยี่ยมแม่และลูกๆ และทำาธุระส่วนตัวราวสามอาทิตย์ก่อนกลับไปประเทศ 

ไทยอกี พอ่และแมข่องเธออพยพจากหมูบ่า้นชาวมอญในชนบทแหง่หน่ึงสู่

เมืองพะอันในทศวรรษ 1980 เนื่องจากหนีภัยการสู้รบในหมู่บ้าน ต่อมา 

เธอและสามีย้ายไปทำางานเป็นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประเทศไทย 

เน่ืองจากอยู่พม่ากไ็มม่งีานทำาให้ไม่มรีายได้ สามภีรรยาคูน่ีมี้ลกูชายทัง้หมด 

4 คน ลูกชายคนโต 2 คนช่วยพ่อแม่ทำางานท่ีไทย ส่วน 2 คนเล็กให้ตาและ
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ยายเลี้ยงอยู่ที่บ้านเมืองพะอัน วรรณและสามีทำางานรับจ้างนานาชนิดใน

เมืองท่าชายทะเลแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่หลายปี วรรณและสามีก็เร่ิมทำาธุรกิจ

เล็กๆ ของพวกเขาเองด้วย นั่นคือการรับเอาข้ีปลาหมึกจากแพปลาต่างๆ 

มาต้มและตากแห้ง แล้วขายให้บริษัทผลิตอาหารสัตว์

วรรณคอืคนพมา่รายหนึง่ทีค่ดิเรือ่งการเดนิทางกลบัพมา่ในอนาคตอนั

ใกล ้แตไ่ม่รูว้า่จะทำาอยา่งไรใหส้ามารถอยูร่อดไดเ้รือ่งปากทอ้ง เธอเริม่พบ

วา่งานตม้ขีป้ลาหมกึเริม่มีอนาคตไมส่ดใส เธอเปน็ผูป้ระกอบการเจา้เดยีว

ทีย่งัทำาธรุกิจน้ีอยู ่ขณะทีเ่จ้าอืน่ในเมอืงเดยีวกนัเลกิทำาไปแลว้ เพราะราคา

รบัซือ้ลดต่ำาลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของราคารบัซือ้เมือ่สองปีกอ่น รายไดล้ด

ลงจนแทบไม่ค่อยได้กำาไร อีกท้ังวัตถุดิบก็น้อยลง เน่ืองจากปริมาณปลาหมึก

ที่จับได้ก็ลดลงอย่างมาก เธอบอกว่าเธอเริ่มคิดเรื่องกลับพม่าอย่างจริงจัง

มากข้ึนในระยะหลัง มีเพ่ือนบ้านในชุมชนท่ีเมืองพะอันร้อนเงินมาเสนอขาย

บา้นหลงัเลก็ๆ พรอ้มทีด่นิ เธอกท็ยอยรบัซือ้เอาไว ้จนขณะนัน้มอียูท่ัง้สิน้ 

5 หลงั เธอปลอ่ยใหค้นจากชนบททีย่า้ยเขา้มาหากนิในเมอืงพะอนัเชา่ราย

เดือน แล้วให้แม่เก็บเงินเหล่านั้นไว้ใช้ในครอบครัว ในการกลับบ้านเที่ยว

นั้น เธอขอให้สุชาติช่วยแนะนำาการซื้อที่ดินเผื่อไว้ใช้ทำาธุรกิจในอนาคตสัก

แปลงหน่ึง หลงัจากตระเวนดสูองสามแหง่ เธอกเ็ลอืกซ้ือทีแ่หง่หนึง่ใกลก้บั

ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมพะอัน เธออธิบายถึงการลงทุนนี้ว่า

“ที่ดินคงจะแพงมากขี้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ซ้ือไว้วันนี้ มันคงแพงจน

ซื้อไม่ได้ในวันหน้า ที่ดินที่ซื้อไว้แถวบ้านแม่ใช้ทำาธุรกิจอะไรไม่ได้ 

มนัคบัแคบ ถนนหนทางไมด่แีละมนี้ำาทว่มในฤดฝูนตลอด ... กย็งั

ไม่รู้ว่าจะทำาอะไรกับที่ดินแปลงนี้ดี อาจจะลองทำาโรงน้ำาแข็งมั้ง 

(หัว เราะเบาๆ) ที่นี่ยังมีคนทำาไม่กี่ราย”
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วรรณและสามีของเธอยังใช้เงินสะสมไปลงทุนในอีกหลายกิจการ ทั้ง

การซื้อวัวไว้หนึ่งฝูง และซื้อรถบรรทุกไว้หนึ่งคัน หลังจากพ่อเสียชีวิตเมื่อ

ปลายปีก่อนหน้า เธอวางแผนให้สามีกลับมาอยู่บ้าน เพราะคิดว่าไม่สามารถ

ท้ิงให้ยายดูแลหลานๆ เพียงคนเดียวได้ เม่ือสามีจะกลับไปอยู่ก็ควรมีงานทำา

เช่นเลี้ยงวัว ซื้อรถหกล้อคันหนึ่งไว้รับจ้างขนย้ายของ และซ่อมแซมบ้านที่

ให้คนอื่นเช่าอยู่ ผู้เขียนพบว่าพวกเขาขนอุปกรณ์ช่างก่อสร้างมาจากไทย

หลายชิน้เพือ่งานนี ้วรรณรูส้กึวา่เธอเริม่แกต่วัลงมาก อกีไมน่านเธอคงไมม่ี

เรี่ยวแรงทำางาน แล้วใครจะดูแลเธอยามแก่เฒ่า การกลับพม่าจึงเป็นทาง

เลอืกแกมบังคบั การคดิและวางแผนเพือ่อนาคตจงึเปน็เรือ่งจำาเปน็ เธอคอื

ตวัอยา่งของคนพมา่ตา่งถิน่ทีรู้่สกึเปน็กงัวลถงึชวีติและความเปน็ไปไดท้าง

เศรษฐกจิของตนเองในอนาคต การกลบัพมา่แลว้ลองหาธรุกิจทำาเชน่เดยีว

กบัสุชาตนิา่จะเปน็วถิทีางทีด่ ี เพราะทำาใหม้รีายไดเ้ขา้มาอยูเ่รือ่ยๆ อยูร่อด

ได ้การลงทุนทีห่ลากหลายของวรรณ คอืประสบการณ์ทางอารมณ์ทีเ่ตรียม

รับมือกับความไม่แน่นอน

เรื่องราวของวรรณแสดงให้เห็นถึงความกระวนกระวายต่อการกลับ

พมา่และความไมแ่นน่อนของชวิีตในอนาคต ความวติกกงัวลทำาใหค้นงาน

พม่าที่ยังอยู่ในเมืองไทยต้องคิดและวางแผนต่างๆ นานา แม้ว่าจะยังไม่มี

ความคดิอะไรเปน็ชิน้เปน็อนัชดัเจน วรรณคงยงัไมก่ลบัพมา่ในระยะอนัใกล้

น้ี แตเ่ธอก็ลงทนุเตรยีมการไวม้ากมาย และหวงัวา่เมือ่ตดัสนิใจแลว้วา่กลบั

จรงิจะได้ใช้ประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นเหลา่นัน้ การตดิตอ่ทางโทรศพัท์ในหน่ึง

ปีต่อมา (กลางปี 2016) พบว่าวรรณยังคงอยู่ที่ประเทศไทย หลังสิ้นฤดู

น้ำาหลาก สามีเธอกก็ลบัมาอยู่กบัเธอท่ีไทยอกี เขาพบว่าตวัเขาไมส่ามารถ

ทำางานหารายได้อะไรได้เลยเมื่อกลับไปอยู่บ้าน รถที่ซ้ือไว้รับจ้างก็ไม่ค่อย

มงีาน นคิมอตุสาหกรรมพะอันทีพ่วกเขาไปซือ้ทีด่นิไว้ใกล้ๆ  กยั็งเงยีบเหงา 

นักลงทุนยังชะลอการลงทุน เนื่องจากนิคมฯ ไม่สามารถหาไฟฟ้าป้อนได้
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เพียงพอ โอกาสจะใช้ท่ีดินดังกล่าวเพื่อการค้าจึงยังไม่เป็นจริง ธุรกิจเก็ง

กำาไรซ้ือขายท่ีดินได้เอ้ือประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม บนฐานของการสร้างต้นทุน

ให้กับคนอื่นๆ แผนการกลับพม่าของเธอจึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 

เพราะความไม่เท่าเทียมในการกระจายความหวังในสังคมพม่ายุคปฏิรูป

สรุป

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศตน้ทางของอดตีคนพลดัถิน่พมา่เปน็เรือ่ง

ที่สลับซับซ้อน มิใช่เพียงการย้ายถิ่นระหว่างสองที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ การ 

กลับพม่าแฝงความหมายเรื่องความหวังและความเป็นไปได้ที่ดีกว่าของ

อนาคต ความรู้สึกนึกคิดเร่ืองอนาคตคือการดึงเอาความคิดท่ียังมาไม่ถึงมา

อยู่ในขณะปัจจุบัน เป็นการเอาภาพอนาคตท่ียังไม่เป็นจริงมาฉายในปัจจุบัน 

การทดลองหาความเป็นไปได้เกิดขึ้นผ่านการต่อสู้ดิ้นรนในบริบทท่ีกำาลัง

เปล่ียนแปลง เพือ่ใหภ้าพอนาคตเปน็รปูเปน็รา่งข้ึน ไมม่สีิง่ใดรบัรองความ

เป็นไปได้จริงของจินตนาการเชิงคาดหวังนี้ การต่อสู้ดิ้นรนเกิดขึ้นในพื้นที่

ระหว่างกลาง ความสามารถกระทำาการเชิงเวลาดำารงอยู่ภายในรัศมีของโครง 

สรา้งอำานาจทางสงัคม การผลกัดนัความหวงัของคนกลับพมา่จงึอยูร่ว่มกบั

ความเสียดทานกับการเคล่ือนไหวอื่นๆ ในกรณีนี้คือการพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็วและอิทธิพลของกลุ่มกองกำาลังชนกลุ่มน้อยท่ีกลายเป็นกลุ่ม

ผลประโยชน์ ท่ีทำาให้ความเคล่ือนไหวของคนกลับพม่าหยุดชะงักหรือช้าลงไป

ความเสยีดทานทีค่นกลบัพมา่เจอไมไ่ดเ้ปน็เพยีงอปุสรรคตอ่ความเปน็

ไปไดข้องการเคลือ่นยา้ยเทา่นัน้ หากยงัสามารถกอ่ให้เกดิความเคลือ่นไหว

ในแบบฉุดลาก (traction) ได้ด้วย ดังเห็นได้จากความเฟื่องฟูของธุรกิจ

การเก็งกำาไรซื้อขายที่ดิน กลุ่มกองกำาลังได้กลายเป็นผู้จัดสรรโครงสร้าง
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พืน้ฐานใหค้นพมา่พลดัถิน่สว่นหนึง่เขา้ถงึทีด่นิและมีพ้ืนทีส่ำาหรับสร้างทีอ่ยู่

อาศยัและกลายเปน็ทีพ่กัเพือ่การตัง้หลกัทำามาหากนิ หรอืแหลง่สะสมเงนิ

ชัว่คราวกอ่นขายตอ่ไป ธรุกจิทีด่นิไดส้รา้งผลกระทบตอ่สงัคมพมา่และตอ่

ความหวงัของคนวางแผนจะกลบัพมา่ในอนาคต ทัง้การเสรมิสรา้งใหก้ลุม่

กองกำาลงัชนกลุ่มนอ้ยในฐานะกลุม่อทิธพิลในพืน้ทีม่คีวามแขง็แกรง่มากขึน้ 

และน่ันทำาให้โอกาสการกลบัพมา่และสามารถอยูร่อดไดจ้ะซบัซอ้นและยาก

มากขึ้นในอนาคต สถานการณ์ซื้อขายที่ดินแสดงให้เห็นว่าการสร้างความ

หวงัของคนคนหน่ึงดำารงอยูบ่นฐานของการมตีน้ทุนเพิม่ขึน้ของคนกลับพมา่

คนอืน่ๆ ความหวงัจงึกระจายตวัอยา่งไมเ่ทา่เทยีม มคีวามเหลือ่มล้ำาทีบ่าง

คนเข้าถึงความหวังได้มากกว่าคนอ่ืนๆ สถานการณ์ในภาพรวมได้ก่อให้เกิด

ความนึกคิดเรื่องอยากกลับไปอยู่พม่า แต่คนท่ีวางแผนนี้ก็ต้องอยู่ร่วมกับ

ความไม่แน่นอน และหลีกเลี่ยงอารมณ์กระวนกระวายไปไม่ได้

การเคลือ่นยา้ยกลบัในบทความนีม้ไิดเ้ปน็เพยีงการเคลือ่นไหวเชิงพืน้ที ่

(spatial movement) ท่ัวๆ ไป หากแต่เป็นเรื่องท่ีมีความหมายและความ

ซับซ้อน ดังที่ ปีเตอร์ อะเดย์ (Peter Adey) เตือนว่า “การมองข้ามไปว่า

จริงๆ แลว้การเคลือ่นไหวเชงิพืน้ทีพ่วัพนักบัการมคีวามหมายทางสงัคมเปน็

เพียงการดึงเอาบางช้ินส่วนของความซับซ้อนของความจริงออก หรือลดทอน

ความสำาคัญของความหมายเหล่านั้นลงเสีย” (Adey, 2010, p. 35) 

การกลบัพม่ากลบัมสีว่นสรา้งใหต้วัตนและตำาแหนง่แหง่ทีข่องคนกลบั

พม่ามีความซับซ้อน เนื่องจากความปรารถนาส่วนบุคคลต้องปฏิสัมพันธ์

กับโครงสร้างทางสังคมท่ีมีความไม่เท่าเทียม การขับเคลื่อนชีวิตหลังกลับ

พม่าจึงอาจมอีปุสรรคหรอืเกดิอาการหนดืชา้ได ้การเคลือ่นยา้ยไปพมา่และ

เลี้ยงชีพด้วยธุรกิจอาจเป็นเพียงจุดจอดพักหน่ึง (mooring) มากกว่าเป็น

จุดสิ้นสุดของการเดินทาง พร้อมกันนั้น การกลับพม่ามีส่วนทำาให้ความ

สมัพนัธเ์ชงิอำานาจในสงัคมพมา่ยิง่ไมเ่ทา่เทยีมมากยิง่ขึน้ เพราะจนิตนาการ
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เรื่องอนาคตของคนกลุ่มหนึ่งกลับกลายเป็นการขูดรีดความหวังของคนอีก

กลุม่โดยไม่ไดต้ัง้ใจ โดยเฉพาะคนทีก่ำาลงัคดิวางแผนจะกลบัพมา่ในอนาคต 

เมือ่การกระจายความหวงัมคีวามเหล่ือมล้ำา ประสบการณก์ารกลบั/คดิจะ

กลบัยอ่มแตกตา่งกนั การทำาความเขา้ใจ “คนกลับพมา่” ภายใตห้มวดหมู่

แน่นอนตายตวัเชน่ “การยา้ยถิน่กลบั” (return migration) จงึเปน็แนวทาง

ที่ควรถูกท้าทายและตั้งคำาถาม มุมมองแบบ “การเคลื่อนย้ายกลับ” (re-

turn mobility) จะขยายประเด็นการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ได้มากกว่าการยึดม่ัน

ในสมมตฐิานทีว่า่ พวกเขากำาลงัเดนิทางกลบัไปตัง้หลกัแหลง่ถาวรในพมา่
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