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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง “การกลับพม่าและการดำ�รงชีพ
ในสภาวะหลังการพลัดถิ่น: กรณีศึกษาพ่อค้ารายย่อยในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า”
ผู้เขียนขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการวิจัยจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และขอขอบคุณความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน
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บทความนี้ ศึ ก ษาการกลั บ พม่ า และเริ่ ม ต้ น ทำ�ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ของอดี ต คนพม่ า พลั ด ถิ่ น
โดยการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เมืองสำ�คัญสามแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า
(เมียวดี พะอัน เมาะลำ�ไย) ผู้เขียนเสนอว่าการก่อเกิดของผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพม่า
เป็ น การตั ด บรรจบกั น ของความตื่ น ตั วในการค้ น พบโอกาสทำ�กำ�ไรของปั จ เจกบุ ค คลกั บ
พลังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในพม่า ที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์กลับพม่าและกลาย
เป็นผู้ประกอบการมีทั้งความรู้สึกมีเสรีภาพและความปลอดภัย สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ในพม่า การพัวพันกับความสัมพันธ์ทางสังคมในบ้านเกิด และการสั่งสมทุนมาจากอดีต
การกลับพม่าและการใช้ทักษะผู้ประกอบการมีที่มาที่ไปซับซ้อน ไม่ใช่การกลับบ้านตาม
กฎธรรมชาติ ห รื อไปอยู่ ใ นถิ่ น ฐานเดิ ม อย่ า งถาวรตามการอธิ บ ายแบบการย้ า ยถิ่ น กลั บ
ประเทศ (return migration) หากแต่เป็นการเคลื่อนย้ายกลับ (return mobility) เพื่อ
เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ดีกว่า ผ่านการทดลองทำ�ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศบ้านเกิด
การเคลื่อนย้ายกลับจึงเป็นกระบวนการทางสังคมที่ยังไม่สิ้นสุด ชีวิตของคนกลับพม่าเหล่านี้
จึงยังไม่ลงหลักปักฐานและอาจมีการเดินทางอื่นๆ ตามมาได้อีก
คำ�สำ�คัญ: การเคลื่อนย้ายกลับ, ทักษะผู้ประกอบการ, พม่าพลัดถิ่น, พม่ายุคปฏิรูป
บทคัดย่อ
abstract
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.
keywords: return mobility, entrepreneurial skills, Burmese displaced persons, reform in Myanmar
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บทน�ำ

นับตั้งแต่หลัง ค.ศ. 20111 อดีตคนพม่าพลัดถิ่นจ�ำนวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับไป
ประเทศพม่าและด�ำรงชีพด้วยการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ตัวอย่างหนึ่งคือ เจ้าของร้าน
อาหารทูมิตตะ ร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้น�้ำตกกอกะต่อง สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญแห่งหนึ่ง
ชานเมืองพะอัน เมืองหลวงของเขตการปกครองรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ลักษณะร้าน
ภายนอกไม่มีอะไรโดดเด่น ร้านหน้ากว้างแปดเมตร มุงหลังคาด้วยตับจาก มีโต๊ะไม้
สี่เหลี่ยมขนาดสี่ที่นั่งรวมเก้าตัว พร้อมเก้าอี้พลาสติก หน้าจั่วร้านมีรูปธงชาติกะเหรี่ยงบอก
กลุ่มชาติพันธุ์ของเจ้าของร้าน ป้ายชื่อร้านเขียนด้วยภาษาพม่า ระบุว่าร้านนี้ขายอาหารไทย
พร้อมลงท้ายด้วยภาษาอังกฤษว่า “Thailand Food” การพบเจอร้านอาหารไทยไม่ใช่
เรื่องน่าตื่นเต้นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ที่นั่น อาหารไทยได้รับความนิยม
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำและข้าวราดผัดกะเพราก็เป็นที่รู้จักทั่วไป เมื่อเริ่มสั่งอาหาร พบว่าทูมิตตะ
ไม่ใช่แค่ร้านอาหารไทยตามสั่งทั่วไป รายการอาหารบ่งชี้ว่าร้านนี้ขายอาหารไทยระดับ
ภัตตาคารที่อาหารมีขั้นตอนการปรุงซับซ้อนและใช้ส่วนผสมหลากหลาย ด้วยเมนูประเภท
ปลานึ่งซีอิ้วหรือกุ้งทอดย�ำสมุนไพร มีการตกแต่งจานด้วยผักกาดและผักแกะสลัก รสชาติ
และกลิ่นโดดเด่นด้วยพืชสมุนไพรไทยนานาชนิด
เจ้าของร้านอาหารทูมิตตะเป็นหนุ่มร่างเล็กที่แนะน�ำตัวเองว่าชื่อ นิด อายุ 36 ปี2
เขาจากบ้านเกิดไปตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการบวชเป็นเณรเพื่อให้ได้เรียนหนังสือและไม่ต้อง
ถูกบังคับไปท�ำงานแบกหามให้ทหารพม่า เขาสึกออกจากวัดเมื่ออายุ 15 ปี และเดินทาง
ไปท�ำงานที่ประเทศไทย เขาท�ำงานหลากหลายชนิด งานที่เขาชอบและท�ำอยู่นานที่สุด
คืองานท�ำอาหาร เปลี่ยนงานท�ำมาหลายร้าน และค่อยๆ พัฒนาฝีมือจากเป็นลูกมือ เป็น
ผู้ช่วย จนเป็น “กุ๊ก” ใหญ่ประจ�ำร้าน เขาท�ำได้ทั้งอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง ขณะที่เขาเป็น

1

บทความนี้อ้างอิงช่วงเวลาตามคริสตศักราชเพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
สำ�คัญต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก.

2

ข้อมูลใน ค.ศ. 2015; ผู้เขียนใช้นามสมมติแทนชื่อของผู้ให้ข้อมูลทุกคนในบทความนี้.
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หัวหน้าพ่อครัวประจ�ำร้านอาหารมีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พี่สาวผู้อยู่เฝ้าบ้านโทรศัพท์คุย
กับนิด และชักชวนให้เขาลองกลับมาเปิดร้านอาหารของตนเองที่บ้าน เมื่อร้านอาหารที่
ท�ำงานอยู่หมดสัญญาเช่าที่ดินและต้องย้ายไปตั้งร้านใหม่ที่อยู่ไกลขึ้น นิดก็ตัดสินใจกลับ
มาอยู่บ้านเกิด การทดลองเริ่มด้วยการสร้างร้านด้วยเงินทุนประมาณ 200,000 บาท
การท�ำร้านอาหารท�ำให้นิดมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง เมื่อ
กลับมาเปิดร้านใหม่ๆ ในปลายปี 2013 เขารู้สึกหวั่นใจเรื่องความอยู่รอดของร้าน จึงไม่
กล้าลงเม็ดเงินทั้งหมดที่สะสมไว้ เมื่อแรกเปิดร้าน ร้านก็เงียบไม่มีลูกค้า หลังจากนั้นสี่
เดือน ร้านจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก คนบอกกันปากต่อปาก ร้านมียอดขายดีขึ้นมาก ลูกค้าประจ�ำ
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวในเมืองพะอันที่ติดใจในรสฝีมือของนิด ลูกค้าจะมีมากพิเศษใน
หน้าแล้งที่มีงานบุญตามที่ต่างๆ เขาขายได้มากถึง 70,000-80,000 จั๊ต (หรือประมาณ
2,100-2,400 บาท) ต่อวัน เมื่อนิดเริ่มมั่นใจกับแนวทางที่เดินมาหนึ่งปีครึ่ง เขาก็มีแผนจะ
เปิดร้านใหม่โดยลงทุนร่วมกับพี่ชายของภรรยา ผู้เป็นเจ้าของที่ดินท�ำเลดีแปลงหนึ่งที่อยู่
ใกล้แหล่งชุมชนและถนนสายหลัก ต้นปี 2015 ร้านใหม่ของนิดเริ่มก่อสร้างแล้ว นิดและ
หุ้นส่วนอยู่ระหว่างก�ำลังคิดว่าจะตกแต่งร้านออกมาแบบใด นิดแสดงความมุ่งมั่นกับงาน
ร้านอาหารในปัจจุบันและอนาคตของเขาว่า
ผมจะท�ำภัตตาคาร อยากขายอาหารดีๆ อย่างที่เมืองไทย ผมคิดว่าในพะอันนี้ เรื่องฝีมือ
ผมไม่กลัวหรือเป็นรองใคร อดีตลูกน้องที่เคยท�ำงานกับผมที่กรุงเทพฯ กลับมาเปิดร้าน เขา
ยังอยู่ได้ ผมเป็นคนสอนเขา ตอนนี้มีทุนและก�ำลังจะมีร้านในท�ำเลที่ดี เราก็น่าจะท�ำได้ ....
หากไปได้ดีจริงและท�ำต่อคนเดียวไม่ไหว ผมจะเรียกพี่ชายอีกสองคนที่ตอนนี้เป็นกุ๊กอยู่
ภัตตาคารหูฉลามที่สุรวงศ์กลับมาช่วยด้วย

เรื่ อ งราวของนิ ด เป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของการเดิ น ทางกลั บ ประเทศพม่ า ของอดี ต
ผู้พลัดถิ่น (ex-displaced persons) ผู้ที่ต้องหลบหนีภัยการสู้รบและความยากล�ำบาก
ทางเศรษฐกิ จในพม่ าไปอยู ่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น ประเทศไทย หลั ง ค.ศ.  2011
พวกเขาเดิ น ทางกลั บไปพม่ า และด�ำรงชี พ ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดเล็ กในกิ จ การ
ต่างๆ บทความนี้ส�ำรวจความเป็นมาทางสังคมของการกลับพม่า และการกลายเป็น
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ผู ้ ป ระกอบการของผู ้ ที่ เ ดิ น ทางกลั บ มานี้ โดยพยายามตอบค�ำถามว่ า ท�ำไมอดี ต คน
พลัดถิ่นจ�ำนวนหนึ่งจึงตัดสินใจกลับพม่า พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจขนาด
เล็กได้อย่างไร และการกลายเป็นผู้ประกอบการสัมพันธ์กับบริบทความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมพม่าในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
ผู้เขียนเรียกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในบทความนี้ว่า “อดีตผู้พลัดถิ่น” เพราะผู้ให้ข้อมูล
ล้ ว นเป็ น ผู ้ ถูก บั ง คั บให้ พ ลั ด ถิ่ น เนื่ อ งจากปั ญ หาทางการเมื อ งเศรษฐกิ จ และความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในประเทศพม่าในอดีต ผู้เขียนใช้ค�ำนี้เพื่อก้าวข้ามเส้นแบ่ง
หมวดหมู่ระหว่างผู้ลี้ภัยและคนย้ายถิ่น เรามักคุ้นเคยกับนิยามว่า “ผู้ลี้ภัย” (refugees)
คือคนที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นเพราะความกลัวจะถูกประหัตประหาร ส่วน “คนย้ายถิ่น”
(migrants) คือ คนที่พลัดถิ่นด้วยความสมัครใจและมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ (ตัวอย่าง
เช่น พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 2552) ในกรณีของอดีตผู้พลัดถิ่นจากพม่า การเดินทางของ
พวกเขามีพลวัตสูง เส้นแบ่งข้างต้นมักถูกท�ำให้พร่าเลือน คนเคยเป็นผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ใน
ค่ายอพยพตามแนวชายแดนไทย ต่อมาอาจกลายเป็นแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย คน
ที่ถูกจัดว่าเป็น “แรงงานอพยพ” ในประเทศไทยจ�ำนวนมากมีภูมิหลังและประสบการณ์
ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นมากกว่าเลือกย้ายถิ่นด้วยความสมัครใจ จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
ที่ยินดีเล่าประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด พบว่าพวกเขามีประสบการณ์พลัดถิ่นซับซ้อนเกิน
กว่าจะติดป้ายใดๆ ให้พวกเขาได้ตามวิชาการศึกษาการย้ายถิ่น เพราะนั่นคือการลดทอน
ความซับซ้อนในภูมิหลังและความหมายของการกลับพม่าให้เป็นไปตามกรอบการแบ่ง
ประเภทที่มีอยู่แล้ว
บทความนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาและสังเกตความเคลื่อนไหวและกิจกรรมการใช้
ชีวิตของผู้ให้ข้อมูลในเมือง 3 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า คือ เมืองเมียวดี เมือง
พะอัน ในเขตปกครองรัฐกะเหรีย่ ง และเมืองเมาะล�ำไย ในเขตปกครองรัฐมอญ รวมทัง้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการท�ำงานภาคสนามระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ.
2014 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 รวมมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 37 ราย ส่วนใหญ่มีภูมิหลัง
ทางชาติพนั ธุเ์ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งและมอญ ซึง่ เป็นประชากรกลุม่ หลักในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ อื่ น ๆ ก็ มี เ ช่ น พม่ า ปะโอ ยะไข่ เป็ น ต้ น มากกว่ า ร้ อ ยละแปดสิ บ ของ

112 ประเสริฐ แรงกล้า

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด คือคนที่เพิ่งกลับพม่านับจากปี 2012 เป็นต้นมา พวกเขาท�ำธุรกิจ
หลากหลายชนิดและมีระดับของความก้าวหน้าเชิงธุรกิจแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ช่วงที่สามารถตั้งต้นธุรกิจได้ระดับหนึ่งแล้ว และก�ำลังทดลองและพัฒนาความอยู่รอดของ
กิจการอยู่ กลุ่มหลังนี้ยังไม่ปิดทางความเป็นไปได้ของการกลับไปท�ำงานต่างประเทศ
อีกครั้ง หากธุรกิจที่ท�ำล้มเหลว ผู้วิจัยได้ยินเรื่องราวของคนกลับมาท�ำธุรกิจ ล้มเหลว และ
ออกไปท�ำงานที่อื่นอีก แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่อาจติดตามตัวได้
ผู้วิจัยเสนอว่า การก่อเกิดของผู้ประกอบการรายใหม่ในพม่าเป็นการตัดบรรจบกัน
ของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับปัจเจกบุคคลกับพลังอ�ำนาจต่างๆ ในสังคมพม่า การ
แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเกี่ยวโยงใกล้ชิดกับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมือง มิใช่เป็นผลจากความสามารถเฉพาะบุคคลทัง้ หมด พลังทางการเมืองและสังคม
มี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า งปรากฏการณ์ ก ลั บ พม่ า และกลายเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ทั้ ง ความรู ้ สึ ก
มีเสรีภาพและความปลอดภัย การสั่งสมทุนมาจากอดีต ความสัมพันธ์ทางสังคมใน
บ้านเกิด และสถานการณ์เฉพาะทางการเมืองและเศรษฐกิจในพม่า การกลับพม่ามาเป็น
ผู้ประกอบการเป็นการเคลื่อนย้ายกลับ ที่บ่งบอกว่าชีวิตทางสังคมของคนเหล่านี้เป็นเรื่อง
เชิงกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุดลง การเคลื่อนย้ายกลับจึงเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อ
แสวงหาชีวิตที่ดีหรือน่าพึงพอใจกว่าในอดีต ในสังคมพม่ายุคปฏิรูปประเทศ พวกเขามอง
ประเทศต้นทางเป็นพื้นที่ทางสังคมแห่งความเป็นไปได้ และเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับพลัง
อ�ำนาจต่างๆ การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าและน่าพึงพอใจกว่าจึงไม่ใช่การฝังรากแน่น
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง การกลับพม่าและกลายเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นการเคลื่อนย้ายที่
ต่อเนื่องจากอดีต ที่ชีวิตทางสังคมของผู้คนในภูมิภาคนี้ใช้มาตลอด 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา
ข้อถกเถียงเรื่อง “บ้าน” และการกลับ

ในเบื้องต้น เรื่องราวการเดินทางกลับพม่าและด�ำรงชีพด้วยการท�ำธุรกิจขนาดเล็กใน
บทความนี้อาจดูคล้ายกับสิ่งที่เรียกว่า การย้ายถิ่นกลับบ้าน/ประเทศต้นทาง ในสาขา
วิชาการศึกษาการย้ายถิ่น (migration studies) อย่างไรก็ตาม บทความนี้ตั้งข้อสงสัยต่อ
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แนวคิดการย้ายถิ่นกลับบ้าน/ประเทศต้นทาง (return migration) แบบดังกล่าว เพราะ
แนวคิดนี้มักอธิบายว่า การย้ายถิ่นกลับนี้คือการกลับไปตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในประเทศ
ต้นทาง และเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นไปเองโดยธรรมชาติ ทัศนะการย้ายถิน่ กลับประเทศแบบนี้
เป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วไป แต่ผู้เขียนเห็นว่าเราต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง เพราะ
ฐานคิดเช่นนี้แฝงตรรกะความคิดแบบติดอยู่กับที่ (Cresswell 2006; Malkki 1992)
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ นั่นคือ การมองว่าการกลับไปสังคมต้นทางเป็นเรื่อง
ธรรมดาสามัญ เพราะมนุษย์ใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมหรือพื้นที่ทางกายภาพแห่งใดแห่งหนึ่ง
ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมชัดเจนแน่นอน ทัศนะแบบนี้ทึกทักเอาเองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ
การเดินทาง มองข้ามความซับซ้อนเชิงกระบวนการของปรากฏการณ์นี้ และไม่เห็นความ
จ�ำเป็นที่จะตอบค�ำถามว่า ท�ำไมคนถึงกลับไปอยู่ประเทศต้นทาง เพราะมองว่าการกลับไป
อยู่กับที่ในสังคมบ้านเกิดนั้นเป็นภาวะ “ปกติ” อยู่แล้ว
ค�ำว่า “บ้าน” (home) ในทางสังคมศาสตร์เป็นแนวคิดที่มีข้อถกเถียงมากมาย
“บ้าน” เป็นได้ทั้งความคิดรวบยอดที่สื่อถึงความรู้สึกที่เป็นบ่อเกิดของความปรารถนาและ
การโหยหาอดีต เป็นพื้นทีท่ างสังคมทีใ่ ห้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว คุม้ ครองจากภัยต่างๆ พร้อม
หล่อเลี้ยงผู้ร่วมสร้างความรู้สึกเป็นบ้าน และเป็นปฏิกิริยาเยียวยาแก่คนที่ตกอยู่ในสภาวะ
ระหว่างกลาง เป็นเหมือนยาถอนพิษจากความรูส้ กึ สังคมล่มสลาย เพือ่ ให้กลับมารูส้ กึ มัน่ คง
และแน่นอน (Markowitz 2004) “บ้าน” ยังมีความส�ำคัญหรือไม่ ในทางหนึ่ง โลกแห่งการ
เชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายได้ท้าทายความรู้สึกผูกพันกับ “บ้าน” หรือสายสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสนิทแนบแน่นและท�ำให้เขตแดนเชิงวัฒนธรรมพร่าเลือน ในอีก
ทางหนึ่ง “บ้าน” ไม่ได้หมดความส�ำคัญลงไปเสียทีเดียว ยังเป็นความคิดเชิงวัฒนธรรม
ที่ทรงอิทธิพลโดดเด่น และคอยรบกวนการคิดเรื่อง “บ้าน” ในฐานะสิ่งที่มีแก่นสารและ
ไม่เปลี่ยนแปลง และคลี่ออกมาเป็นการต่อสู้เชิงการเมืองวัฒนธรรม (Gupta and
Ferguson 1992)
ในบทความนี้ ผู้ให้ข้อมูลเดินทางกลับประเทศต้นทางในทางกายภาพจริง แต่ก็ไม่
อาจสรุปตรงๆ ได้ว่า นี่คือการย้ายถิ่นกลับบ้านดังค�ำอธิบายที่อธิบายกันทั่วไปในการศึกษา
การย้ายถิ่น บทความนี้ไม่ได้มุ่งวิเคราะห์การให้ความหมายของ “บ้าน” และ “การกลับ
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บ้าน” ของคนกลับพม่า หากเน้นศึกษาที่มาที่ไปทางสังคมของการเดินทางกลับพม่าของ
อดีตผู้พลัดถิ่น และต�ำแหน่งแห่งที่ของปรากฏการณ์นี้ในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สิ่งที่ปรากฏชัดก็คือ การเดินทางกลับพม่านี้เป็นกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด คนกลับพม่า
ส่วนใหญ่ท�ำสิ่งนี้ในฐานะโครงการทดลองและรอดูความเป็นไปได้ มิใช่เพียงเพราะพวกเขา
ให้ความส�ำคัญกับความรูส้ กึ “ได้กลับบ้าน” การเดินทางกลับพม่าน�ำพวกเขากลับไปสูก่ าร
อยู่ร่วมกับคนที่คุ้นเคยและมีวัฒนธรรมในแบบเดียวกัน นั่นก็คือการกลับไปสู่ความสัมพันธ์
ทางสังคมชุดหนึ่งที่แฝงความเป็นไปได้แบบต่างๆ เอาไว้ ทั้งการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รัก
และได้อาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์นั้นเป็นยุทธวิธีสนับสนุนโครงการกลับพม่า ดังที่ผู้เขียน
ได้อภิปรายไว้ในงานอีกชิ้น (ประเสริฐ แรงกล้า และ สิริไพลิน สิงห์อินทร์ 2559) ขณะ
เดียวกัน การกลับไปอยู่บ้านเกิดมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วย ดังผู้ให้ข้อมูลชายชาวมอญคน
หนึ่งเล่าว่า “กลับมาอยู่นี่ ใจต้องหนักแน่น ไม่หวั่นไหว คนคอยดูว่าเราท�ำอะไร บางคน
อิจฉาและวิจารณ์ไปต่างๆ นานา”
ผู้เขียนเห็นว่าปรากฏการณ์กลับพม่าและกลายเป็นผู้ประกอบการนี้มีลักษณะเป็น
“การกลับไปบ้าน” (homecomings) ตามที่ฟราน มาร์โควิทซ์ (Fran Markowitz) เสนอ
ให้ท�ำความเข้าใจการกลับไปบ้านในฐานะจุดบรรจบกันอย่างอลหม่านของความปรารถนา
ส่วนบุคคลที่จะมีชีวิตที่น่าพึงพอใจและมีคุณค่าอย่างจริงจัง (Markowitz 2004) ความ
ปรารถนานีถ้ กู ค�ำ้ จุนอยูด่ ว้ ยจินตนาการทางวัฒนธรรมแบบต่างๆ ถูกหล่อเลีย้ งโดยกลุม่ ทาง
สังคม และท�ำออกมาในรูปของปฏิบัติการเคลื่อนย้าย ฉะนั้น การเคลื่อนย้ายจึงไม่ใช่
แค่เพียงความพยายามระดับปัจเจกบุคคลที่ไร้ข้อกังวล บทความนี้ยังเห็นด้วยกับจุดยืนที่
แอนเดอร์ส สเตฟานส์สัน (Anders Stefansson) เสนอว่า การกลับไปบ้านมีความมุ่งหวัง
หลักอยู่ที่การสร้างชีวิตอนาคตที่น่าพอใจและดีกว่า (Stefansson 2004) และควรก้าวไป
ให้พ้นการรื้อหรือวิพากษ์วิจารณ์ความหมายของ “บ้าน” ในการศึกษาการย้ายถิ่นกลับ
ประเทศต้นทาง ที่มักอธิบายถึงมายาคติ ภาพลวง และความเป็นไปไม่ได้จริงของ “บ้าน”
เมื่อคนพลัดถิ่นได้กลับไปสู่หมู่บ้านหรือต�ำแหน่งแห่งที่ทางภูมิศาสตร์เดิมที่พวกเขาจากมา
(Rapport and Dawson 1998; Warner 1994) ฉะนัน้ สิง่ ทีบ่ ทความนีส้ นใจคือการกลับ
พม่ามีทมี่ าทีไ่ ปและความหมายเชิงสังคมอย่างไร ไม่ใช่การตอบว่าพวกเขาก�ำลังกลับไปทีไ่ หน
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ธุรกิจขนาดเล็กใหม่ๆ ในพม่า

ปรากฏการณ์คนพม่ากลับบ้านแสดงถึงแนวทางการด�ำรงชีพที่ประเทศบ้านเกิดภายหลัง
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกสิ้นสุดสภาวะการพลัดถิ่นไปอยู่ต่างแดน คน
กลุม่ นีเ้ ป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทีเ่ ริม่ มีจ�ำนวนมากขึน้ จากทีเ่ คยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่น่าท�ำในอดีต ที่ผ่านมา การพลัดถิ่นออกไปต่างประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
เกาหลีใต้) และการกลับบ้านมีลักษณะหมุนเวียนเป็นวงจร คนกลับบ้านและมีเงินก้อนหนึ่ง
เก็บกลับมามักอยู่พม่าได้ไม่นานก็ต้องกลับไปหางานท�ำต่างประเทศอีก เพราะแทบจะไม่
สามารถสร้างแนวทางการด�ำรงชีพใดๆ ให้อยู่รอดได้ต่อเนื่อง เงินที่ได้มาถูกใช้เพื่อการกิน
อยู่ประจ�ำวันหรือปรับปรุงบ้านเรือน เมื่อมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ใหม่ เงินก็หมด ต้องดิ้นรน
หาทางอพยพอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวในวัยแรงงาน นับตั้งแต่ปี 2012
เป็นต้นมา คนสัญชาติพม่าจ�ำนวนหนึ่งจากหลากหลายภูมิหลังทางชาติพันธุ์เริ่มสามารถ
หาวิถีทางเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วยการท�ำธุรกิจเล็กๆ
วงจรการเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศและกลับพม่าที่กล่าวข้างต้นยังคงเป็นสภาพ
ปัจจุบันของชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า โดยไม่ได้เจือจางหายไป และยังคง
เป็นลมหายใจส�ำคัญแก่ความเป็นอยู่ของครัวเรือนและสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น คนท�ำ
ธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ยังมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ดัง
ค�ำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งว่า “คนที่กลับมาแล้วอยู่ได้มีน้อยมาก สมมติคนกลับมา
สิบคน จะอยู่บ้านได้ยาวจริงๆ เพียงหนึ่งหรือสองคน คนที่เหลืออยู่ไม่ได้ อยู่แล้วไม่มีงานท�ำ
ไม่มีเงินใช้” การกลายเป็นผู้ประกอบการจึงไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากที่สามารถ
น�ำไปปรับใช้เป็นวงกว้างได้ แต่ค�ำถามที่ต้องถามต่อก็คือ การเริ่มปรากฏตัวของคนเหล่านี้
มีความเป็นมาที่สัมพันธ์กับบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมพม่าหรือไม่ อย่างไร
ในด้านภาพรวมของคนพม่ากลับบ้านและด�ำรงชีพอยู่ได้ด้วยการท�ำธุรกิจขนาดเล็ก
นั้น พวกเขาท�ำงานกันในกลุ่มธุรกิจ 3 หมวดหมู่ใหญ่ คือ
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1) ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทาง ยานพาหนะ และการขนส่ง ธุรกิจกลุ่มนี้คือการจัดหา
ยานพาหนะ การให้บริการขนส่งคนและสิ่งของในพื้นที่เมือง ระหว่างเมือง หรือในบริเวณ
ชายแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างเมืองใหญ่อย่างพะอันและเมาะล�ำไยกับเมือง
ติดชายแดนของไทยเช่นเมียวดี อุปสงค์หลักต่อธุรกิจกลุ่มนี้เกิดจากความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย ทั้งในแง่ของแหล่งที่การเดินทางไปหางานท�ำ หารายได้ และ
การขนส่งน�ำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค รวมถึงการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษารถยนต์ งาน
กลุม่ นีป้ ระกอบด้วยการค้ารถยนต์มอื สอง การขับรถโดยสารประจ�ำทางและรถแบบจ้างเหมา
ร้านซ่อมแซมเครื่องยนต์ ร้านซ่อมปะผุตัวถังและท่อไอเสีย ร้านซ่อม/ขายยางรถยนต์ ร้าน
ขายอะไหล่ ร้านขายน�้ำมัน ร้านคาร์แคร์ล้างรถ สามล้อหรือมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง
2) ธุรกิจเกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ อาชีพกลุม่ นีเ้ กิดขึน้ เพือ่
รองรับการใช้เงินทีห่ าได้เพือ่ การเก็บออมไว้ใช้ระยะยาว และการปรับปรุงหรือสร้างบ้านเรือน
ธุรกิจเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่นายหน้าซื้อขายที่ดิน ช่างรับเหมาสร้างบ้าน ร้านผลิตเสาปูน
ท่อปูนและอิฐ ร้านท�ำอลูมิเนียม ในปัจจุบัน คนบางส่วนเปลี่ยนการเก็บออมเงินจากเดิมซื้อ
ทองค�ำมาเป็นการซื้อที่ดินในท�ำเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อซื้อที่ดินหรือมีที่ดินเดิม
อยู่แล้ว บางส่วนก็นิยมซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ ซึ่งน�ำไปสู่ความต้องการวัสดุก่อสร้าง
3) ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต อาหารและการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ธุ ร กิ จ กลุ ่ ม นี้ มี ค วาม
หลากหลายมาก นับตั้งแต่การท�ำฟาร์มไก่ไข่ การเปิดร้านน�้ำชากาแฟ ร้านขายหมาก ร้าน
อาหารตามสั่ง ร้านอาหารปิ้งย่างและเครื่องดื่ม ร้านของช�ำ ร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ร้านขายชุดนักกีฬา การรับจ้างถ่ายวิดีโอ ร้านเสริมความงาม รถขายอาหารส�ำเร็จรูป การ
รับส่งเงินและสิ่งของกลับบ้าน สิ่งที่ผู้ผลิตและร้านค้าเหล่านี้เสนอขายมีทั้งสินค้าเพื่อการ
บริโภคพื้นฐาน เช่น ไข่ไก่ อาหารจานเดียว น�้ำมันและเครื่องปรุงอาหาร ไปจนถึงสินค้าที่มี
ลักษณะสมัยใหม่ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น ชุดนักกีฬา เครื่องส�ำอาง และบริการถ่ายวิดีโอบันทึก
งานพิธีต่างๆ
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ทักษะผู้ประกอบการ

ความสามารถในการเริ่มท�ำธุรกิจขนาดเล็กที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ไม่ใช่ว่าคนพม่าที่เดินทางกลับบ้านทุกคนจะท�ำได้ การริเริ่มท�ำแต่ละอาชีพนั้นมีที่มาที่ไป
และเงื่อนไขเฉพาะตัว ไม่ใช่สิ่งที่ลอกเลียนกันหรือมีสูตรส�ำเร็จให้เดินตามได้ ความ
รู้สึกประหลาดใจของนิดเมื่อรับรู้ว่าอดีตลูกน้องที่เคยเรียนรู้งานท�ำอาหารไทยกับตนที่
กรุงเทพฯ ก�ำลังมีกิจการร้านอาหารในพม่าที่ก�ำลังไปได้ดี เป็นแรงผลักดันส�ำคัญให้เขา
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากพ่อครัวใหญ่ของภัตตาคารในกรุงเทพฯ มาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
เล็กๆ ที่บ้านเกิด อารมณ์ความรู้สึกแบบของนิดยังเกิดขึ้นกับกรณีศึกษาอื่นๆ สิ่งที่น่า
ค้นคว้าต่อไปก็คือ อดีตคนพลัดถิ่นเหล่านี้รับรู้และคิดอะไร ท�ำไมพวกเขาจึงตัดสินใจเดิน
ทางกลับไปใช้ชีวิตที่พม่าและเริ่มต้นชีวิตผู้ประกอบการ การท�ำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้
จะชัดเจนขึ้นหากใช้กรณีศึกษาอื่นๆ มาร่วมประกอบการอภิปรายด้วย ในที่นี้ขอยกกรณี
ศึกษาที่น่าสนใจสั้นๆ มาประกอบ อีก 2 กรณี คือ เรื่องของอ้วนและเรื่องของปี
อ้วน ชายกะเหรี่ยงร่างท้วมท่าทางใจดีวัย 47 ปี ท�ำงานจิปาถะกับเถ้าแก่ร้านขาย/
ซ่อมยางรถยนต์แห่งหนึ่งในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาร่วมสามสิบปีโดยไม่เคยเปลี่ยน
นายจ้างเลย อ้วน ภรรยา และลูกอีกสองคนเป็นที่เอ็นดูของนายจ้าง มีที่อยู่อาศัยและ
อาหารฟรี นายจ้างส่งเสียลูกทั้งสองคนให้ได้เรียนหนังสือ (ลูกชายคนโตจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของไทยเมื่อปี 2013) อ้วนเคยซื้อที่ดินผืนหนึ่งแถบ
ชานเมืองเมียวดีเอาไว้ในปี 2007 ต่อมา เขาลงทุนเปิดเป็นร้านขายของช�ำ โดยให้พี่สาวมา
อยู่ดูแลร้านให้ เขาพบว่านับตั้งแต่ปี 2011 ร้านค้าของพี่สาวมียอดขายดีขึ้นมาก เพราะมี
คนมาปลูกบ้านอยู่อาศัยใกล้ๆ มากขึ้น แต่ยังมีร้านค้าน้อย อ้วนคิดว่าเขายังท�ำการค้าขาย
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
เพราะมีรายได้สูงขึน้ กว่าเดิมมาก (เงินเดือนเดือนสุดท้ายของการท�ำงานเป็นลูกจ้างของอ้วน
คือ 5,000 บาท)
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ปี สาวกะเหรี่ยงวัย 27 ปี เติบโตขึ้นมาในชุมชนยากจนด้านทิศเหนือของเมือง
พะอัน เธอเป็นลูกคนที่สองในจ�ำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน ปีไปท�ำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่
กรุงเทพฯ เหมือนหญิงสาวคนอื่นๆ ในรัฐกะเหรี่ยง เธอไม่ได้เล่าถึงการท�ำงานแม่บ้านใน
ช่วงแรกมากนัก แต่บอกว่ามีรายได้ 12,000-16,000 บาทต่อเดือน จากการท�ำงานเป็น
แม่บ้านในฟิตเนสแห่งหนึ่ง (งานสุดท้ายที่ท�ำก่อนกลับพม่า) ต้นปี 2014 น้องชายของเธอ
(ผู้กลับมาอยู่พม่าก่อน) ติดต่อเธอให้ร่วมลงทุนเปิดร้านขายชุดนักฟุตบอล เธอส่งเงินให้
น้องชาย (ประมาณ 120,000 บาท) หลังเปิดร้านเพียงสามเดือน ร้านดังกล่าวมียอด
ขายดี โดยเฉพาะเสื้อฟุตบอล เธอบอกว่าคนพม่านิยมเล่นฟุตบอลไม่ว่าในฤดูไหน น้อง
ชายของเธอก็เล่นฟุตบอล จึงชวนเพื่อนๆ มาซื้อของที่ร้าน ยิ่งมีการจัดแข่งขัน ลูกค้าก็จะ
สั่งเสื้อฟุตบอลครั้งละจ�ำนวนมากๆ ปีตัดสินใจออกจากงานที่ประเทศไทยและกลับมาท�ำ
ร้านค้าดังกล่าวกับน้อง พร้อมขยายสินค้าอุปกรณ์กีฬาให้มีหลากหลายมากขึ้น อาทิ
รองเท้าฟุตบอล ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตันและลูกขนไก่ รวมทั้งขายเสื้อผ้าเด็กด้วย
ลักษณะร่วมของนิด อ้วน และปี คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพม่าด้วย
การใช้ “ทั ก ษะผู ้ ป ระกอบการ” (entrepreneurial skills) พวกเขาทั้ ง สามคนมี
คุณลักษณะตามทีอ่ สิ ราเอล เคิรซ์ เนอร์ (Israel Kirzner) เรียกว่า “ความเป็นผูป้ ระกอบการ”
ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะส�ำคัญคือมี “ความตืน่ ตัว” ในฐานะของความสามารถในการค้นพบโอกาส
ท�ำก�ำไรที่คนอื่นมองไม่เห็น (Kirzner 1997, 72) เมื่อมองความรู้สึกของนิดเปรียบเทียบ
กับความคิดของปีและอ้วน เราจะพบว่านั่นคือความรับรู้ใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
ประเทศบ้านเกิด เรื่องราวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของลูกน้องเก่าของนิด ร้านช�ำของพี่สาว
ของอ้วน และร้านเสื้อฟุตบอลของน้องชายของปี กระตุ้นให้คนทั้งสามหันมาสนใจและมอง
เห็น “โอกาสของชีวิตทางสังคม” ที่คนอื่นมองไม่เห็น คนเหล่านี้มีทักษะผู้ประกอบการและ
ใช้ทักษะนี้ในการคาดเดาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
ตลาดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าหลังการด�ำเนินนโยบายปฏิรูปของรัฐบาล
สมัยประธานาธิบดีอเู ตงเส่งขยายตัวสูงมาก ภายหลังรัฐบาลพม่าด�ำเนินนโยบายเปิดประเทศ
ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ปี 2011 สินค้าและบริการหลายชนิดยังหาซื้อไม่ได้ใน
สังคมพม่า แม้คนจะเริม่ มีก�ำลังซือ้ และเต็มใจอยากใช้จา่ ยเงิน คนทีร่ ขู้ อ้ มูลเกีย่ วกับตลาดที่ยัง
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มีช่องว่างดังกล่าวในสังคมพม่าจึงสามารถเข้าไปเติมเต็มอุปสงค์ที่เติบโตสูงมากในระบบ
ตลาด ดังที่อ้วนเล่าถึงที่มาของการเปิดร้านอาหารไทยแบบตามสั่งตอนหนึ่งว่า “คนทีน่ กี่ นิ
อาหารไทยเป็นกันทัง้ นัน้ แต่วา่ ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่มรี าคาแพง เราขายในราคาไม่แพง
คนก็ตดิ ใจ วัตถุดบิ ก็ไม่ได้หายาก ขับรถข้าม (สะพาน) ไปแม่สอดก็ได้ของสดกลับมา”
ทักษะผู้ประกอบการเป็นพลังผลักดันให้คนเหล่านี้คิดทบทวนสถานะของชีวิตใน
ปัจจุบันและค้นหาทิศทางชีวิตใหม่ๆ ในอนาคต หลายคนยอมรับว่าการคิดกลับพม่าของ
ตนในช่วงต้นเป็นเรื่องของ “การทดลอง” การทดลองนี้ให้ผลที่แตกต่างกันไปในแต่ละราย
ที่ส�ำคัญคือ การกลับมาด�ำรงชีพอยู่ในพม่าสร้างและสั่งสมชุดประสบการณ์ใหม่ๆ ในกรณี
ที่สามารถประคองธุรกิจของตนให้เดินไปได้ พวกเขาตระหนักในศักยภาพที่ตนเองมี และ
มีจินตนาการใหม่เกี่ยวกับอนาคตของตนเองและของสังคมที่ตนกลับไปอยู่อาศัย ดังที่ปี
บอกว่า “คิดว่าร้านเสื้อพอไปได้ ยังไม่คิดจะกลับไปกรุงเทพฯ เตรียมตัวว่าจะปักหลักอยู่ที่
นี่ .... ตั้งแต่กลับมาก็ได้ยินแต่ข่าวดี การค้าขายธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ดูอย่างโรมแรม มีการ
สร้างใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”
การตัดบรรจบกับพลังทางสังคม

การอธิ บ ายเรื่ อ งคนกลั บ พม่ า และกลายเป็ น ผู ้ ป ระกอบการในที่ นี้ ต ระหนั กในข้ อ จ�ำกั ด
ของแนวคิด “ความเป็นผู้ประกอบการ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนัยที่ใช้กันในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการมักมีความหมายจ�ำเพาะแค่
ความคิดสร้างสรรค์แบบอัจฉริยะในองค์กรธุรกิจ หรือในภาคเศรษฐกิจแบบเป็นทางการ
และแฝงปรัชญาปัจเจกชนนิยมเชิงวิธีวิทยา (methodological Individualism) อยู่มาก
(ดูการวิจารณ์เชิงแนวคิดเพิ่มเติมใน Gough, Langevang and Namatovu 2013;
Langevang, Gough, Owusu and Osei 2014 และ Steyaert and Katz 2004
เป็ น ต้ น ) นั่ น คื อ การยึ ด เอาการตั ด สิ นใจและการกระท�ำของปั จ เจกบุ ค คลเป็ น หน่ ว ย
พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจสังคม อันกลายเป็นความเชื่อว่า
ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมคื อ ผลรวมของความคิ ด และทั ศ นคติ ร ะดั บ ปั จ เจกบุ ค คล การ
ศึกษาเรื่องราวใดๆ สามารถท�ำได้ผ่านการเข้าใจมุมมองความคิดและการตัดสินใจของ
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บุคคล การใช้ปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยการวิเคราะห์นี้จึงอาจเพิกเฉยหรือมองข้ามปัจจัยเชิง
โครงสร้างสังคมที่ไม่อาจลดทอนลงมาเป็นหน่วยระดับบุคคลได้
หากพิจารณาปัญหาข้างต้นร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันในพม่า การใช้กรอบความคิด
เรื่องทักษะผู้ประกอบการก็อาจขาดพลังของการอธิบายที่น่าเชื่อถือไป กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงในพม่า ณ ปี 2015 ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและยังมีปัญหาอีกมาก ดังที่
ออง ดิน (Aung Din) อดีตผูน้ �ำนักศึกษาในการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องประชาธิปไตย ค.ศ.
1988 ได้แสดงความเห็นไว้เมือ่ ให้สมั ภาษณ์กบั บรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษของเว็บไซต์
ข่าว The Irrawaddy ว่า สังคมพม่ายุคหยั่งรากประชาธิปไตยยังไม่สามารถปรับไปสู่ระบบ
การเมืองใหม่ที่ให้เสรีภาพและความเสมอภาคยุติธรรม (Aung 2015) โครงสร้างอ�ำนาจ
การเมืองยังกระจุกตัวอยู่ที่กองทัพและกลุ่มนายทหาร การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่า
และกองก�ำลังชนกลุ่มน้อยยังล่าช้าและไม่ชัดเจน ปรากฏการณ์การเดินทางกลับพม่า
จึงไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของการตัดสินใจและความสามารถของปัจเจกบุคคล เพราะ
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองทั่วไปของประเทศพม่ายังเป็นเงื่อนไขส่งเสริมหรือเป็น
อุปสรรคต่อความตื่นตัวของปัจเจกบุคคลอยู่ด้วยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในบรรดานักคิดเรื่อง “ความเป็นผู้ประกอบการ” ข้อเสนอในประเด็นว่าด้วยทักษะ
ผู้ประกอบการของเคิร์ซเนอร์ดูจะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นๆ เขาเห็นว่าการกระท�ำทาง
เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นเรื่องที่ประเมินไปตามการรับรู้สถานการณ์ (Kirzner 1997)
ไม่ใช่กลไกความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวิธีการที่ท�ำงานเพียงชั้นเดียว การตัดสิน
ใจเกิดเป็นล�ำดับในหลายช่วงเวลาตามการรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์ นั่นคือการมอง
การตัดสินใจของผู้ประกอบการในลักษณะกระบวนการ ผู้เขียนเสนอว่า มีความจ�ำเป็น
ต้องผลักดันค�ำอธิบายของเคิร์ซเนอร์ไปให้พ้นกรอบปรัชญาความคิดแบบปัจเจกชนนิยม
เชิงวิธีวิทยา กล่าวคือ มองการรับรู้สถานการณ์และการตัดสินใจในเชิงกระบวนการที่มีมิติ
เชิงพื้นที่และเวลา ไม่ใช่ทักษะผู้ประกอบการที่เป็นการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลอย่าง
ไร้ข้อจ�ำกัด แต่เกิดขึ้นในปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับอ�ำนาจทางสังคมต่างๆ
ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า การก่ อ เกิ ด ของผู ้ ป ระกอบการรายใหม่ ใ นพม่ า เป็ น การตั ด บรรจบ
กั น ของความตื่ น ตั ว ต่ อโอกาสระดั บ บุ ค คลกั บ พลั ง อ�ำนาจต่ า งๆ ในบริ บ ทสั ง คมพม่ า
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การแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ชีวิตดีขึ้นเกี่ยวโยงใกล้ชิดกับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมือง มิใช่เป็นความสามารถโดยสัมบูรณ์ของปัจเจกบุคคลเอง ดังการอธิบายเรื่อง
ความเป็นผู้ประกอบการในความคิดกระแสหลัก พลังทางการเมืองและสังคมจึงมีส่วน
ร่วมสร้างปรากฏการณ์กลับพม่าและกลายเป็นผู้ประกอบการ ความตื่นตัวที่จะกลับไป
เป็นผู้ประกอบการในสังคมพม่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ด�ำรงอยู่โดยสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับความรู้สึกมีเสรีภาพและความปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์การเมือง
เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ทางสังคมในบ้านเกิด การสั่งสมทุนชนิดต่างๆ ดัง
จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
เสรีภาพและความปลอดภัย

การกลับไปเป็นผู้ประกอบการในพม่าสัมพันธ์กับบริบททางสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ
โอกาสทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น หากแต่เป็น
โอกาสการพัฒนาทิศทางชีวิตใหม่ๆ ที่เป็นไปได้จริง มีสภาพทางสังคมของพื้นที่หนุนเสริม
นั่นคือ การมีความปลอดภัยในชีวิตประจ�ำวัน และมีบรรยากาศแห่งเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น
ภายหลังการลงนามหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่าและกองก�ำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงในปี
2012 สถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่มี
การสู้รบรุนแรง การกดขี่ท�ำร้ายประชาชนโดยทหารพม่าก็มีจ�ำนวนน้อยลงมาก ประชาชน
สามารถเดินทางและท�ำงานได้อย่างอิสระและปลอดภัย แม้ยังมีการตั้งด่านตรวจเอกสาร
และเรียกเก็บเงินกลุ่มกองก�ำลังต่างๆ (Karen Human Rights Group 2014)
การส�ำรวจภาคสนามพบว่า คนพม่ามีความปลอดภัยในชีวิตและมีเสรีภาพในการ
เดินทางและการประกอบอาชีพมากขึ้น การใช้ชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงานปราศจากภัย
คุกคาม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาและอันตรายถึงชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสู้รบ
ในอดีต สภาพการณ์นี้เด่นชัดในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบทห่างไกล การอยู่อาศัยใน
เมืองมีอิสระ ปราศจากการบังคับข่มขู่ ขณะที่คนชนบทยังอาจเจอการเรียกเก็บภาษีตาม
อ�ำเภอใจอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง ในระหว่างทานอาหารค�่ำ ณ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งนอกเมืองพะอัน ผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งกล่าวว่า “มืดอย่างนี้ ถนนก็ยังมี
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รถวิ่งไปวิ่งมา คนออกนอกบ้านมากินข้าวหรือท�ำธุระได้ เมื่อก่อนท�ำแบบนี้ไม่ได้ มืดค�่ำ
หน่อย คนก็ไม่กล้าไปไหน ไม่รู้ระหว่างทางจะเจออะไร”
ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอีกประการคือ ความปลอดภัยในทรัพย์สินที่หามาได้
โดยสุจริต ในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร คนไม่ค่อยอยากท�ำธุรกิจการค้า เพราะหากค้าขาย
ดี ก็จะมีกลุ่มกองก�ำลังทหารมาข่มขู่ขอเงิน และจะท�ำร้ายร่างกายหากไม่ยอมให้เงิน โดยที่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่อาจช่วยปกป้องได้ ปัญหานี้สร้างความเจ็บช�้ำใจแก่ผู้ประกอบการที่
ลงทุนลงแรงท�ำงาน แต่กลับถูกคนอื่นมาขอใช้เงินฟรีๆ นิดเจ้าของร้านอาหารทูมิตตะคือ
คนหนึ่งที่บอกว่า เขาตัดสินใจกลับมาเปิดร้าน ส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นว่าบ้านเกิดมีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน ไม่มีใครมาบังคับยึดเงินออมที่ได้จากการท�ำงานหรือทรัพย์สินที่
ปัจเจกบุคคลครอบครองดังเช่นอดีต จากประสบการณ์เปิดร้านอาหารมาปีเศษ นิดย�้ำว่า
“ตอนนี้ ไม่มีใครมาบังคับขอเงินแล้ว มีอิสระมากขึ้น ใครอยากท�ำอะไรก็ท�ำได้”
ความปลอดภัยในการครอบครองทรัพย์สินยังแสดงให้เห็นผ่านความคึกคักของ
การลงทุนซื้อที่ดิน ในยุคการปฏิรูปและเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ที่ดินมีราคาพุ่งสูงเพราะ
คนนิยมลงทุนซื้อหาที่ดิน โดยเฉพาะในท�ำเลที่มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับการพัฒนา
และเติบโตเป็นเมืองใหญ่ต่อไป เพราะที่ดินดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงต่อไปในอนาคต ไม่ว่า
จะใช้ประโยชน์เองหรือขายเอาก�ำไร ความปลอดภัยในทรัพย์สินท�ำให้การซื้อที่ดินเช่นนี้
เป็นการออมในรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน การเก็บเงินที่ได้จากการไปท�ำงานต่างประเทศใน
รูปของทองค�ำ เปลี่ยนมาสู่การซื้อที่ดินเก็บไว้ โดยให้พ่อแม่ซึ่งอยู่ประจ�ำที่พม่าเป็นคนช่วย
ติดตามดูว่าที่ดินแปลงใดน่าสนใจ เมื่อคนหนึ่งซื้อแล้วก็อาจชักชวนพี่น้องคนอื่นๆ มาซื้อ
ที่ดินอยู่ใกล้ๆ กันอีกด้วย โดยระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เจ้าของที่ดินบางแปลงก็อาจ
ปล่อยให้คนอื่นเช่าอยู่อาศัย
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และการเมื อ งที่ ไ ม่ แ น่ น อนก็ เ ป็ น พลั ง อ�ำนาจหนึ่ งใน
การก่อรูปธุรกิจขนาดเล็กในหมู่อดีตคนพลัดถิ่นจากพม่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็น
พลวัตที่ไม่หยุดนิ่งและให้บทเรียนส�ำคัญแก่ชีวิต ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวนมากเลือกลงทุนท�ำ
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สวนยางพารา เมื่อเห็นราคาพุ่งสูงในช่วง ค.ศ. 2009-2011 ปัญหาความไม่สงบในอดีต
ท�ำให้ที่ดินการเกษตรจ�ำนวนหนึ่งถูกทิ้งร้าง ต่อมา พวกเขาพลิกฟื้นกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง
ด้วยสินค้าเกษตรจ�ำพวกยางพาราและถั่วชนิดต่างๆ แรงงานที่ยังไม่ได้กลับพม่าก็ส่งเงิน
จากประเทศไทยมาให้ญาติพี่น้องช่วยซื้อที่ดิน ปลูกยาง และดูแล แต่ราคายางพาราใน
ตลาดโลกที่ตกต�่ำอย่างมากในปี 2014-2015 ท�ำให้พวกเขาเริ่มหมดความหวังที่จะฝาก
อนาคตไว้กับสวนยางพารา และมองหาความเป็นไปได้อื่นๆ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางรายไม่เจอทางเลือกใหม่และกลับไปท�ำงานที่ประเทศไทย
ขณะที่บางรายเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างน่าอัศจรรย์
ตัวอย่างหนึ่งของการเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆ คือ เรื่องราวของหญิงชาวมอญ
รายหนึ่ง เธอและสามีกลับจากการท�ำงานที่ประเทศไทยเมื่อปี 2011 ด้วยความคาดหวัง
ว่าจะกลับมากรีดยางพาราที่ปลูกไว้ก่อนหน้า และจะได้กลับมาอยู่บ้านกับลูก แต่สอง
สามีภรรยากลับเจอปัญหาราคายางพาราไม่ดี สามีของเธอจึงไปท�ำงานก่อสร้างที่สิงคโปร์
เธอเองก็คอยใช้เงินที่สามีส่งกลับมาให้ จนกระทั่งปลายปี 2014 เธอทดลองตั้งเพิงไม้
และขายไก่ย่างแถบชานเมืองแห่งหนึ่งทางทิศใต้ของเมืองเมาะล�ำไย โดยใช้ความรู้เรื่อง
วิธีการท�ำไก่ย่างจากครั้งที่เคยเปิดร้านขายไก่ย่างที่กรุงเทพฯ มาก่อน ปรากฏว่าร้านของ
เธอประสบความส�ำเร็จดีมาก ดังที่เธอเล่าว่า “ไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้ ขายดีกว่าที่เคย
ขายในเมืองไทยอีก ที่โน่นคนไทยกินไก่กับส้มต�ำ ไก่เป็นแค่ตัวเสริม แต่ที่นี่เขากินแค่ไก่
กับข้าวเหนียว” ร้านของเธอใช้ไก่ดิบวันละกว่าสี่สิบกิโลกรัมและมีรายได้ประมาณวันละ
3,000 บาท ยอดขายดีนี้หมายถึงสภาพเศรษฐกิจพม่าที่มีสภาพคล่องดีมากขึ้น ผู้คน
มีก�ำลังเงินและเต็มใจซื้อ บรรยากาศเศรษฐกิจที่คึกคักของสังคมพม่าเป็นพลังส�ำคัญที่
ส่งเสริมการประกอบการเล็กๆ เช่นนี้
สถานการณ์ทางการเมืองก็มคี วามส�ำคัญต่อโอกาสการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ
ให้ชีวิตของอดีตคนพม่าพลัดถิ่น ทั้งกองทัพพม่าและกองก�ำลังชนกลุ่มน้อยยังคงมีอ�ำนาจ
เหนือประชาชนอยู่มาก ซึ่งกลายเป็นบริบทที่อาจเป็นทั้งโทษและประโยชน์ต่อการก่อตัวขึ้น
ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในการลงทุนเพื่อประกอบการ หากคนกลับพม่าไม่เข้าใจความ
ซับซ้อนของกลุ่มอ�ำนาจการเมืองหรือกระท�ำการบางอย่างไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้มี

124 ประเสริฐ แรงกล้า

อ�ำนาจเหล่านี้ แผนการกลับพม่าก็อาจพังทลายลงได้ ดังเช่นกรณีของชายกะเหรี่ยงรายหนึ่ง
เขาลงทุนจะท�ำร้านอาหารในเมืองเมียวดี โดยร่วมหุ้นกับเพื่อนผู้เป็นนายทหารประจ�ำ
กองก�ำลังกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง นายทหารรายนั้นแนะน�ำที่ดินให้เขาเช่าโดยไม่มีหนังสือ
สัญญาและก่อสร้างอาคารบนที่ดินนั้นโดยใช้เงินไปหลายแสนบาทด้วยความไว้วางใจ เมื่อ
การก่อสร้างอาคารเสร็จ นายพลของกองก�ำลังกลุ่มนั้นไม่อนุญาตให้เขาและหุ้นส่วนเข้าใช้
พื้นที่ โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนและการก่อสร้างท�ำโดยไม่ได้ขออนุญาต ชาย
ผู้นี้จึงสูญเสียทรัพย์และโอกาสในการแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชีวิต
อย่ า งไรก็ ต าม สภาพการกระจุ ก ตั ว ของอ�ำนาจทางการเมื อ งข้ า งต้ น ก็ อ าจเป็ น
ประโยชน์แก่อดีตคนพม่าพลัดถิ่นบางราย หากพวกเขาสามารถค้นหาช่องทางหรือพบ
โอกาสทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างของการประกอบการแบบนี้คือ การขายรถยนต์มือสองน�ำเข้า
จากประเทศญี่ปุ่น กิจการนี้เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเจรจาสันติภาพในพม่า รัฐบาลพม่า
ได้ออกใบอนุญาตธุรกิจน�ำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศให้กับกลุ่มกองก�ำลังกะเหรี่ยงที่
ยินยอมเข้าร่วมการเจรจาฯ ผูน้ �ำกลุม่ กองก�ำลังร่วมมือกับนักธุรกิจไทยซือ้ รถยนต์ใช้แล้วจาก
ประเทศญี่ปุ่น น�ำเข้าทางเรือผ่านประเทศไทยและส่งต่อไปยังชายแดนแม่สอด-เมียวดี สิ่ง
ที่เกิดขึ้นคือ พื้นที่ชายแดนไทยกับรัฐกะเหรี่ยงของพม่ามีตลาดขายรถยนต์มือสองในราคา
ถูก คนพม่าทั่วไปสามารถซื้อรถเหล่านี้ใช้ได้ เพราะมีใบอนุญาตพิเศษให้ใช้ได้ในพื้นที่รัฐ
กะเหรี่ยง ราคารถแตกต่างไปตามยี่ห้อและรุ่นรถ ปีที่ผลิต และสภาพเครื่องยนต์ ดังที่ี
รายงานจากเว็บไซต์ขา่ ว The Irrawaddy เมือ่ ค.ศ. 2011 ประมาณการว่ามีการน�ำรถยนต์
ข้ามแม่น�้ำเมยจากไทยเข้าพม่าไม่ต�่ำกว่าวันละหนึ่งร้อยคัน
ความเข้าใจเรือ่ งการซือ้ ขายรถยนต์ภายใต้การควบคุมของกองก�ำลังชนกลุม่ น้อยกลุม่
ต่ า งๆ ท�ำให้ ค นพม่ า กลั บ บ้ า นบางคนหั น มาท�ำอาชี พ ซื้ อ ขายรถยนต์ มื อ สองเหล่ า นี้
การค้ารถยนต์เป็นไปในลักษณะไม่เป็นทางการ พวกเขาไม่มีโชว์รูมขายรถ แต่ซื้อรถ
ครัง้ ละ 1-2 คัน ไว้ใช้เองทีบ่ า้ นหรือใช้วงิ่ รับจ้าง เมือ่ มีคนในละแวกบ้านสนใจซือ้ รถยนต์ทใี่ ช้
อยู่ เขาจะขายให้โดยบวกก�ำไรเพิ่มเข้าไป หลังขายรถยนต์ได้เขาก็จะไปหาซื้อรถยนต์คัน
ใหม่จากชายแดนแม่สอด-เมียวดีมาอีก และใช้งานไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะขายได้ หรือหากมี
เพือ่ นฝูงในรัฐกะเหรี่ยงอยากได้รถยนต์โดยเจาะจงรุ่น สี หรือปีการผลิต เขาก็จะคอยเฝ้า
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ดูรถยนต์ล็อตใหม่ๆ ที่ถูกน�ำเข้ามา เมื่อมีรถตามความต้องการก็จะซื้อมาส่งให้ผู้สั่งซื้อ
พ่อค้ารถยนต์มือสองแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้รู้ว่าการค้ารถยนต์เหล่านี้อยู่ในความ
ควบคุมของกองก�ำลังกลุ่มต่างๆ และจะต้องจัดการธุรกรรมในรายละเอียดอย่างไร ใครคือ
คนมีอ�ำนาจตัดสินใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนเหล่านี้อาจมีอาชีพอื่นๆ ไปพร้อมกัน เช่น วิ่ง
รถโดยสารประจ�ำทาง หรือซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทย โอกาสและรายได้จาก
การขายรถยนต์ญี่ปุ่นมือสองนี้เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์เฉพาะในภูมิภาคนี้ของพม่า อาชีพ
นี้ไม่มีความยั่งยืนและอาจต้องเลิกไปเมื่อเงื่อนไขแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
เรื่องการประสบความส�ำเร็จของการขายไก่ย่าง ความล้มเหลวในการลงทุนเปิดร้าน
อาหาร และการเก็งก�ำไรจากการซื้อขายรถยนต์มือสอง เป็นตัวอย่างที่ตอกย�้ำว่าการเดิน
ทางกลับพม่าและท�ำธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นจากการตัดบรรจบกับพลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของพม่าที่ยังไม่แน่นอน การกลับพม่าจึงมีทั้งกรณีที่ประสบความส�ำเร็จ ที่
ล้มเหลวผิดพลาด และที่ยังต้องดิ้นรนท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ที่มาอันซับซ้อนของการกลับพม่า
เช่นนีน้ �ำไปสูค่ �ำถามต่อว่า ปรากฏการณ์นมี้ สี ถานะอย่างไรในบริบททางประวัตศิ าสตร์และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัวพันกับสังคมบ้านเกิด

การเกิดขึ้นของผู้ประกอบการหน้าใหม่ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมและ
เครือข่ายความสัมพันธ์กับสังคมบ้านเกิด แม้ไปอยู่ต่างประเทศนาน พวกเขาก็ยังคงรักษา
ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเครือญาติอย่างแน่นแฟ้น ความสัมพันธ์ทางสังคมลักษณะ
นี้เป็นแรงดึงดูดให้อดีตคนพลัดถิ่นจากพม่ากลับไปพัวพันกับสังคมบ้านเกิด คนเหล่านี้
ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลผู้มีความสามารถในการกระท�ำการอย่างเป็นอิสระจากโครงสร้างสังคม
รอบๆ ตัว อ�ำนาจทางสังคมประการหนึ่งที่ร่วมสร้างการกลับพม่าคือความผูกพันและภาระ
การดูแลครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่มีอายุมากขึ้นและเจ็บไข้
ได้ป่วย อันเป็นสภาพที่เรียกร้องการดูแล บุตรธิดาที่เคยไปอยู่ต่างแดนก็จ�ำเป็นต้องกลับ
พม่า เช่น ชายชาวมอญรายหนึ่งเล่าว่าเขากลับมาเพื่อดูแลรักษาอาการป่วยของแม่ ในช่วง
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หนึ่งปีกว่าๆ ที่แม่ล้มป่วยหนักก่อนเสียชีวิตในปลายปี 2013 และในระหว่างนั้น เขาก็เริ่ม
มองหาช่องทางท�ำกินอยู่ที่บ้าน โดยเริ่มจากการร่วมหุ้นกับเพื่อนเลี้ยงหมูไว้ขาย
การพั ว พั น กั บ สั ง คมบ้ า นเกิ ด ยั ง เกิ ด ขึ้ น ผ่ า นความปรารถนาที่ จ ะอยู ่ ร ่ ว มกั น เป็ น
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลหลายคนนิยมฝากบุตรไว้ให้พ่อแม่หรือพี่น้องช่วยเลี้ยงดู เพื่อที่ตน
สามารถเดินทางไปท�ำงานที่อื่นได้ แล้วค่อยส่งเงินกลับมาให้เป็นค่าใช้จ่าย หลายครอบครัว
พบว่าการให้ลูกอยู่กับคนอื่นจนโตนั้นท�ำให้เจอปัญหา “ได้เงินแต่ห่างลูก” ลูกมักไม่ผูกพัน
กับพ่อแม่ เมื่อพอเห็นช่องทาง ก็ตัดสินใจกลับไปอยู่พม่า ผู้ให้ข้อมูลบางคนยอมรับว่ากลับ
พม่าด้วยเหตุผลเรื่องลูก ดังภรรยาของช่างอลูมิเนียมชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่เล่าว่า “แต่ก่อน
ท�ำงานทีเ่ มืองไทย พอท้องจะคลอด ก็กลับมาคลอดทีบ่ า้ น อยูไ่ ด้สกั พักก็กลับไปท�ำงาน ฝาก
ลูกไว้กับน้า (น้องของตนเอง-ผู้เขียน) พอเรากลับมาเยี่ยมบ้าน อยากอยู่กับเขา เขากลับไม่
อยากอยู่กับเรา ไม่ให้อุ้ม เขาไปผูกพันกับน้ามากกว่า เราเองที่ท�ำให้ลูกสับสน”
ความจ�ำเป็นของการกลับมาอยู่บ้านด้วยความผูกพันกับเครือข่ายสังคมที่บ้านเกิด
ยังมีอีกหลายแบบ บางคนกลับมาแต่งงาน เมื่อมีลูกและไม่สามารถหาคนช่วยดูแลได้ ก็
ต้องหาช่องทางท�ำมาหากินต่อที่บ้านเกิด บางรายประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือจากการ
ท�ำงาน ท�ำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม อันส่งผลกระทบต่อการท�ำงานต่อไปด้วย
ผู้หญิงมอญเจ้าของร้านขายของช�ำรายหนึ่งเล่าว่า เธอกลับบ้านเพราะความเจ็บป่วยของ
สามี “แฟนไม่สบาย เขายกของหนักแล้วเส้นมันพลิก มันเป็นเส้นประสาท เถ้าแก่บอกให้
อยู่ต่อ บอกหมอที่เมืองไทยก็ดีกว่า ยาก็ดีกว่า จะช่วยรักษา แต่เราเกรงใจ แฟนอยากกลับ
บ้าน พอแฟนว่าอย่างนั้น ก็วางแผนมาตั้งตัวที่นี่เลย”
ปรากฏการณ์คนพม่ากลับบ้านไปท�ำธุรกิจขนาดเล็กจึงมีความซับซ้อน พวกเขา
ไม่ได้กลับล�ำพังด้วยทัศนะของนักแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตัดสินใจโดยคิด
ค�ำนวณผลประโยชน์สูงสุดของปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากแต่เป็นการเดินทางกลับด้วย
ความผูกพันกับผู้คนและวัฒนธรรมที่บ้านเดิม ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพม่าส่วนหนึ่ง
ก็ คื อ คนที่ ก ลั บไปใช้ ชี วิ ต พั ว พั น กั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ บ ้ า น การ
ตัดสินใจกลับพม่าไปท�ำธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึน้ ท่ามกลางเงือ่ นไขเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์
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ชุดหนึ่งที่บ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ลูก พี่น้อง หรือคู่สมรส ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงตัด
บรรจบกับการคิดเรื่องโอกาสการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในระดับบุคคล
การสั่งสมทุนจากอดีต

การกลับบ้านมาเป็นผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่ายังเกี่ยวข้องกับชีวิต
ช่วงก่อนการเดินทางกลับ คนที่ตื่นตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่บ้านเกิดและมองเห็นโอกาส
การพัฒนาชีวติ มักเป็นคนทีม่ ที นุ จ�ำนวนหนึง่ ทีส่ งั่ สมมาก่อนหน้า ประวัตชิ วี ติ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บ่งชี้ว่าการกลับไปเริ่มท�ำธุรกิจขนาดเล็กพึ่งพาทุนชนิดต่างๆ ใน 3 ประการ ประการแรก
คือ การสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจ (หรือเงิน) ผู้ประกอบการต้องใช้เงินก้อนเพื่อการลงทุน ทั้ง
เพื่อซื้อ/เช่าที่ดิน อุปกรณ์และวัตถุดิบ และค่าจ้างแรงงาน หากมีเงินก้อนเก็บออมจากการ
ท�ำงานต่างแดนก็จะท�ำให้การลงทุนท�ำธุรกิจสะดวก ในชีวิตการเป็นแรงงานข้ามชาติ หลาย
รายเล่าว่าพวกเขาท�ำงานหนักเพือ่ หารายได้ให้มากทีส่ ดุ และใช้จา่ ยเงินรายวันอย่างประหยัด
และพยายามเก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ดังเช่นที่สองสามีภรรยาชาวมอญ
คู่หนึ่งเล่าว่า เมื่อตอนที่พวกเขาท�ำงานโรงงานนึ่งปลาทูย่านถนนพระรามสอง ได้ค่าจ้าง
คนละ 270 บาทต่อวัน และค่าท�ำงานล่วงเวลาอีก 100 บาทต่อวัน พวกเขาส่งเงินกลับมา
ให้แม่เก็บไว้ได้ 20,000-30,000 บาท ในทุกๆ สองเดือน ข้อดีของการมีเงินเก็บคือเพิ่มขีด
ความสามารถในการลงทุนธุรกิจที่มีการลงทุนสูง ต่อมาสามีภรรยาคู่นี้กลับพม่าและใช้เงิน
เก็บดังกล่าวท�ำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในช่วงแรก เพราะต้องสร้างโรงเรือน
ซื้อพันธุ์ไก่และซื้ออาหารเลี้ยงไก่ หากปราศจากเงินเก็บก้อนใหญ่ก็ยากที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้
เพราะไม่สามารถไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินไหนได้
ประการที่สอง การสั่งสมทุนความรู้และทักษะความช�ำนาญเฉพาะด้าน กิจการที่
คนพม่ากลับมาเปิดที่สังคมบ้านเกิดหลายอย่างเป็นงานที่ต้องการความรู้เชิงทักษะเฉพาะ
ด้าน ใครที่ได้ฝึกฝนมาก่อนขณะไปท�ำงานในไทย อาจได้ใช้วิชาความรู้นั้นเพื่อเลี้ยงชีพ
ตอนกลับมาอยู่พม่า งานกลุ่มนี้ เช่น ช่างอลูมิเนียม ช่างกลึงลูกสูบ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
ช่างเสริมสวย แม่ค้าไก่ย่าง และพ่อครัวปรุงอาหาร เป็นต้น หลังจากปรับตัวกับสภาพทั่วไป
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ของสังคมปลายทาง คนงานพม่าจ�ำนวนหนึ่งคิดใคร่ครวญและวางแผนเรื่องอนาคต เช่น
นิด เล่าถึงเส้นทางการเป็นพ่อครัวในเมืองไทยของตนเองว่า
เลือกท�ำอาหารเพราะคิดแล้วว่าเป็นอาชีพได้ หากกลับไปท�ำงานที่บ้านก็ท�ำได้ ถ้าเราไป
อยู่โรงงาน สมมติไปอยู่โรงงานลูกชิ้น เราก็กลับมาสร้างโรงงานลูกชิ้นที่บ้านไม่ได้ ผมเริ่ม
ท�ำงานร้านอาหาร หาความรู้ไปเรื่อยๆ เริ่มจากการเป็นลูกมือ เป็นผู้ช่วยคนอื่น เรียนรู้จาก
คนหนึ่งแล้วก็ลาออกไปท�ำที่ร้านอื่นๆ ท�ำให้ได้ความรู้จากกุ๊กคนอื่นๆ เป็นลูกน้องเขาอยู่
ราวสิบปี เราก็ได้เป็นกุ๊กใหญ่ประจ�ำร้าน

ประการที่สาม การสั่งสมทุนประสบการณ์การบริหารจัดการ คนกลับไปตั้งตัวที่
พม่าบางรายมีประสบการณ์การท�ำธุรกิจในไทยก่อนกลับพม่า ในอดีต พวกเขาคือลูกจ้าง
ของนายจ้างไทยในกิจการชนิดต่างๆ ต่อมาบางรายมีโอกาสได้ท�ำธุรกิจในประเทศไทยด้วย
ตนเอง โดยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากนายจ้ า งคนไทยที่ เ คยท�ำงานด้ ว ยมานานจน
เชื่อใจกัน เมื่อนายจ้างเลิกท�ำกิจการนั้นๆ หรือผู้เช่ารายเก่าย้ายออกไป พวกเขาจึงขยับขึ้น
มาเป็นเจ้าของกิจการด้วยการขอเช่าพืน้ ทีแ่ ละเป็นผูข้ ายเสียเอง ตัวอย่างของผูล้ งทุนท�ำธุรกิจ
เหล่านี้ เช่น การเช่าร้านขายอาหารในศูนย์อาหารของอาคารส�ำนักงาน การเช่าบาทวิถีขาย
เสื้อผ้าย่านที่มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก การขับรถสามล้อพ่วงขายกาแฟ การตั้งซุ้มขายไก่
ย่าง หรืออาหารอื่นๆ ในย่านชุมชนและตลาดสด
ผู้ให้ข้อมูลบางรายไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการขณะอยู่ประเทศไทยมาก่อนเลย แต่
ท�ำหน้าที่ส�ำคัญที่เห็นภาพรวมของโลกการท�ำธุรกิจ เช่น เป็นเสมียนใหญ่ประจ�ำโรงงาน
เป็นต้น ประสบการณ์การค้าขายเหล่านี้ท�ำให้พวกเขารู้เรื่องบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการ
บริหารเงินทุน การจัดซื้อ/เก็บวัตถุดิบ การจัดการและดูแลคน การติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า
ตลอดจนการรับมือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทุนความรู้และทักษะความช�ำนาญเฉพาะด้านและ
ทุนประสบการณ์การบริหารเป็นสินทรัพย์ที่มีความส�ำคัญไม่แพ้ทรัพย์ที่เป็นเม็ดเงิน การใช้
ชีวิตเป็นแรงงานในต่างประเทศเป็นช่องทางของการได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ต่อมาเปลี่ยนวิธีคิด
และสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับพวกเขา
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ประสบการณ์การท�ำงานและการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยในอดีตได้กลายเป็นต้นทุน
ส�ำคัญในปัจจุบัน และยังอาจจะมีความส�ำคัญต่อไปในอนาคตได้ด้วย เงินทุน ความรู้ และ
ทักษะการบริหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการต่อสู้ดิ้นรนและการก่อร่างสร้างตัวแบบข้ามพื้นที่
ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่รอดที่ประเทศพม่าหรือต้องกระเสือกกระสนไปท�ำงานต่างประเทศอีก
ครั้ง (หรือต้องไปและกลับอีกหลายครั้ง) โดยเปรียบเทียบแล้ว คนพม่าที่มีโอกาสได้
ท�ำงานหลากหลายก่อนกลับไปพม่า มักมีความสามารถเริ่มต้นท�ำธุรกิจหรือกิจการใดๆ
ในพม่าได้ดีกว่ากลุ่มที่ท�ำงานบ้าน (domestic works) ซึ่งเป็นงานประจ�ำอยู่กับบ้าน แทบ
ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จึงมองไม่ค่อยเห็นโอกาสในการท�ำก�ำไร และ
รู้สึกเบื่อหน่ายกับการกลับไปอยู่พม่า เพราะไม่สามารถหาเงินได้ รู้สึกว่าตนเองมีแต่ใช้จ่าย
เงินออกไปอย่างเดียว ดังความเห็นของภรรยาผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งที่บอกผู้เขียนขณะท�ำการ
สัมภาษณ์สามีของเธอว่า หากเธอไม่ติดภาระเลี้ยงดูลูก (3 คน) เธอก็ยังอยากจะกลับไป
ท�ำงานเป็นแม่บ้านให้กับเจ้านายคนเดิมที่กรุงเทพฯ อีก
สู่การเคลื่อนย้ายกลับ

ในสังคมพม่ายุคปฏิรูปประเทศ คนกลับพม่ามองประเทศต้นทางเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มี
ความหวัง และเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยภายใต้สภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ก�ำลัง
เปลีย่ นแปลง การกลับพม่าไปเป็นผูป้ ระกอบการเกีย่ วข้องกับความเป็นไปได้ในการแสวงหา
ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพม่าเหล่านี้มักเลือกอาศัยในเขตเมือง ไม่ได้กลับไป
อยู่หมู่บ้านเดิมในชนบทที่ยังมีสภาพยากจนและไม่มีงานท�ำ พวกเขาค้นหาและสร้างความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ชีวิตที่ยังคงผันแปรได้อีก พวกเขาหาซื้อที่ดินหรือเช่าพื้นที่ในเขตเมือง
บ้างสร้างบ้านด้วยใช้วัสดุอย่างง่ายเพื่อพออยู่อาศัยไปก่อน และมุ่งใช้เงินลงทุนให้ธุรกิจเดิน
หน้าไปได้ การกลับพม่าเช่นนี้จึงเป็นความพยายามมุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและ
น่าพอใจกว่าที่เคยเป็นมา ดังที่เจ้าของร้านของช�ำแห่งหนึ่งเล่าว่า “ร้านนี้ท�ำให้มีเงินพอกิน
พอใช้ มีเงินหมุนเวียน ได้เงินมาซื้อสินค้าเติมเข้าไปในร้าน ยังไม่มีเงินเก็บเป็นเงินก้อน แต่
ก็รู้สึกสบายใจ ดีกว่าเดิมที่ท�ำงานเป็นแค่ลูกจ้าง” (ที่ประเทศไทย-ผู้เขียน)
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บทความนีต้ อ้ งการเสนอให้กา้ วพ้นไปจากการมองการกลับพม่าไปเป็นผูป้ ระกอบการตามกรอบคิด “การย้ายถิ่นกลับบ้าน/ประเทศต้นทาง” เพราะมีข้อจ�ำกัดของตรรกะ
ความคิดแบบติดอยู่กับที่ดังที่กล่าวข้างต้น และเสนอว่าควรเข้าใจปรากฏการณ์นี้ในฐานะ
“การเคลื่อนย้ายกลับ” มากกว่า “การย้ายถิ่นกลับ” ผู้เขียนได้หยิบยืมแนวคิด “การ
เคลื่อนย้าย” (mobility) ของจอห์น เออร์รี (John Urry) มาใช้ เขาเสนอว่า โลกทางสังคม
ในปัจจุบันก่อรูปขึ้นผ่านการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายและการเลื่อนไหล และไม่ได้ยึดโยงอยู่
กับโครงสร้างหรือติดอยูก่ บั ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ดังทีเ่ คยเชือ่ กัน (Urry 1999) การอธิบายปรากฏการณ์
นี้เป็น “การเคลื่อนย้ายกลับ” ย�้ำว่านี่ไม่ใช่การกลับบ้านตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของสังคม
ในความหมายของการไปอยู่แบบตั้งรกรากฝังติดอยู่กับถิ่นที่ใดที่หนึ่งชนิดที่จะไม่ไปไหนอีก
การเคลื่อนย้ายกลับเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเดินทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด การ
ทดลองกลับไปท�ำธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ ที่พม่าไม่ได้ปิดโอกาส หากแต่ยังอาจมีการ
เดินทางต่อเนือ่ งได้อกี ทัง้ การเคลือ่ นย้ายเพือ่ ขยายงานทีท่ �ำอยู่ เพือ่ หาอาชีพใหม่แทนอาชีพ
เดิมที่ล้มเหลว เพื่อไปอยู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจดีกว่า การเดินทางเหล่านี้เกิด
ขึ้ นได้ ทั้ ง แบบการเดิ น ทางระหว่ า งเมื อ งในประเทศพม่ า เองหรื อ แบบการเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ เช่นการย้ายถิ่นไปท�ำงานที่ประเทศไทยอีกครั้งหรือที่ประเทศอื่นๆ ก็ได้
การอธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านแนวคิดทักษะผู้ประกอบการยังท�ำให้เห็นว่า การ
เคลื่อนย้ายกลับพม่ามีที่มาที่ไปทางสังคมที่สลับซับซ้อน ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ไม่ใช่แค่ความตื่นตัวต่อโอกาสทางเศรษฐกิจระดับปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นความตื่นตัวที่
ด�ำรงอยู่ร่วมหรือตัดบรรจบกับโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในพม่าด้วย ทั้ง
เสรีภาพและความปลอดภัยที่มีมากขึ้น สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การฉุดดึงของความ
สัมพันธ์เชิงครอบครัวและเครือญาติ และการสะสมทุนชนิดต่างๆ จากการย้ายถิ่นไปท�ำงาน
ในประเทศไทยในอดีต กิจการขนาดเล็กของผู้ให้ข้อมูลหลายรายจึงมีลักษณะเป็นการ
ทดลอง หากมีความเป็นไปได้ก็ลองทุ่มก�ำลังกายและก�ำลังทรัพย์เพื่อให้เป็นแนวทางการ
ด�ำรงชีพของตนและครอบครัวในระยะยาว หากการคาดการณ์ด้วยทักษะผู้ประกอบการบาง
อันล้มเหลว พวกเขาก็ยังอาจเดินทางไปแสวงโชคที่อื่นๆ ต่อไปอีกได้ เงินทุน ความรู้
และทักษะการบริหารที่มีคือสมบัติคงคลัง ที่จะเป็นประโยชน์ได้มากหรือน้อยแค่ไหน
อย่างไรในอนาคตก็ตามแต่บริบทและความเปลี่ยนแปลง
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