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Abstract

 This article aims to study the narrative of Tai Yai and Mon ethnic workers in Thai short 

stories in the era of ASEAN Community. The research found that Thai short stories during ASEAN 

Community recreate the narrative about Tai Yai and Mon ethnic workers, emphasizing the forming 

of identity and amplifying ethnic characteristics of Tai Yai and Mon. Through the narrative of 

their histories and languages, these ethnic groups illustrated their cultures and ways of living 

and connect themselves in a society in other aspects apart from being a laborer. These stories 

represent in a new perspective that instead of viewing ethnic workers as a group of people whose

only capital is their labor, but to see them as laborers with wisdom reaped from the roots of their 

histories, which contribute to their fellow friends in a society and ethnic groups. Therefore, 

the stories about ethnic laborers in a new concept have come to change the perception of the society 

toward ethnic laborers, eliminating the sense of otherness that discriminates and dominates ethnic 

groups, bringing the atmosphere of acceptance and respect in the differences. The recreation of 

the narrative, thus, returns to ethnic labor groups the equality of being a fellow human being by 

signifying the value of work rather than to which ethnicity a person belongs. 
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าการก่อรูปชาติพันธุ์ของแรงงานไทใหญ่และมอญใน

เรือ่งสั้นไทยยุครวมประชาคมอาเซยีน	ผลการวจิัย	พบว่า	เรือ่งสั้นไทยยุครวมประชาคมอาเซยีนได้สร้างเรือ่งเล่า

เก่ียวกับแรงงานไทใหญ่และมอญข้ึนใหม่	 โดยให้ความส�าคัญกับการก่อรูปอัตลักษณ์และขยายคุณสมบัติ

ทางชาติพันธุ์	คือ	ความเป็น	“ไทใหญ่”	และความเป็น	“มอญ”	ให้เด่นชัดขึ้นผ่านเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

และภาษาชาติพันธุ์	 แสดงชีวิตวัฒนธรรมและเช่ือมต่อตนเองกับสังคมในรูปแบบอื่นนอกเหนือการเป็นลูกจ้าง

แรงงาน	การเคลือ่นไปข้างหน้าของชาตพัินธุส์ร้างการรับรู้เร่ืองแรงงานในมโนทศัน์ใหม่ทีม่ทีางเลอืก	ทลายกรอบ

ความคดิของสังคมเร่ืองแรงงานข้ามชาตจินตรอกและแช่นิง่ไปสู่การเลือ่นไหลข้ามพืน้ทีเ่พือ่ปฏสัิมพันธ์กับชุมชน

และสังคม	 ก่อรูปชาติพันธุ์ในมโนทัศน์ใหม่โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เดิมของตน	 เร่ืองเล่าเก่ียวกับแรงงาน

ชาติพันธุ์ในมโนทัศน์ใหม่จึงเข้ามาเปลี่ยนการรับรู้ของสังคมที่มีต่อแรงงานชาติพันธุ์	 สลายความเป็นอื่นที่เคย

แบ่งแยกและกดทับชาติพันธุ์เป็นการอยู่ร่วมและเคารพในความแตกต่าง	 และให้ความส�าคัญกับคุณค่าแห่ง

การเป็นคนท�างานมากกว่าการสังกัดชนชั้นชาติพันธุ์ใด	

ค�ำส�ำคัญ:	เรื่องเล่า	แรงงานชาติพันธุ์	การสร้างการรับรู้ใหม่
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บทน�า

	 การเกิดขึ้นของ	“ประชาคมอาเซียน”	(ASEAN	Community)	ในปี	2558	ที่ผ่านมาท�าให้ประเทศไทย

กับประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เปิดพรมแดนเข้าหากันมากข้ึน	 และเป็นส่วนส�าคัญใน

การเปิดพื้นที่ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติมากขึ้นด้วยเช่นกัน	ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติมีความจ�าเป็นและมีบทบาทใน

สังคมไทยสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากประเทศเมียนมาที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

แรงงานสัญชาตอิืน่	ดงัข้อมลูจากส�านกับริหารแรงงานต่างด้าว	กระทรวงแรงงาน	ณ	เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2559	

ระบุว่า	“แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ	3	สัญชาติ	อันได้แก่	เมียนมา	กัมพูชา	และลาวที่ได้รับอนุญาตท�างานคงเหลือ

จ�านวนทั้งสิ้น	2,922,016	คน	แบ่งเป็นกลุ่มแรงงานเมียนมา	ประมาณ	1,663,813	คน	(ร้อยละ	57)	กัมพูชา	

943,148	คน	(ร้อยละ	32)	และลาว	315,055	คน	(ร้อยละ	11)”	(เอื้อมพร	พิชัยสนิธ	และกิริยา	กุลกลการ,	

2560,	น.	4)

	 จากข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	 กระทรวงแรงงาน	 จะเห็นว่าแรงงานสัญชาติเมียนมา

มอีตัราส่วนสูงทีส่ดุเมือ่เทยีบกับแรงงานกัมพูชาและลาว	ผูวิ้จยัเห็นว่า	แรงงานจากเมยีนมานัน้ส�าคญัและน่าสนใจ	

ด้วยประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับเมียนมายาวถึง	 2,401	 กิโลเมตร	 และประเทศเมียนมาประกอบไปด้วย

กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ถึง	 135	 ชาติพันธุ์	 โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาเป็นแรงงานในไทยที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก

กันด	ีคอื	ไทใหญ่	และมอญ	ซ่ึงเป็นกลุม่ชาตพัินธุใ์นเมยีนมาทีม่ปีระวัตศิาสตร์การปกครองและวัฒนธรรมเป็นของ

ตนเองมายาวนาน	 และต้องการมีอิสระในการปกครองตนเองโดยไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า	 จึงเกิด

การจัดตั้งกองก�าลังติดอาวุธต่อสู้กับทหารพม่าอยู่เสมอ	

	 พรพิมล	ตรโีชติ	(2542)	ผู้เชี่ยวชาญเรือ่งชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า	กล่าวถงึสาเหตุของความขดัแย้ง

ของพม่ากับชนกลุม่น้อยในพม่าไว้ว่า	ในสมยัอาณานคิม	รัฐบาลองักฤษเข้ามาปกครองพม่าด้วยนโยบายแบ่งแยก

และปกครอง	 (Divide	 and	 Rule)	 คือ	 แบ่งแยกรัฐของชนกลุ่มน้อยออกจากรัฐของชาวพม่า	 และใช้ระบบ

การปกครองทีต่่างกัน	โดยองักฤษเข้าปกครองในเขตทีม่ชุีมชนพม่าอาศัยอยูเ่รียก	“พม่าแท้”	(Burma	Proper)	ซ่ึง

เป็นส่วนที่อยู่ใจกลางประเทศ	 เป็นพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้า	 ส่วน	 “เขตชายแดน”	 (Frontier	 Areas)	 เป็น

ป่าทึบและเทือกเขาสูง	 ให้ผู้น�าชุมชนเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกครองกันเองต่อไป	แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ของข้าหลวงใหญ่ชาวองักฤษ	นอกจากน้ี	รัฐบาลองักฤษยงัดแูลมใิห้รัฐบาลของชาวพม่าแผ่อทิธิพลทัง้ด้านการเมอืง

และวัฒนธรรมไปในเขตของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย	 จนกระทั่งเมื่ออังกฤษคืนเอกราชให้แก่พม่า	พ.ศ.	 2491	แต่

รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับหลักการการปกครองตนเองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนกลุ่มน้อยท่ีมีกว่า	 20	

กลุ่มชน	ซึ่งรวมกันเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศพม่า	ความขัดแย้งและสงครามระหว่าง

กลุ่มเชื้อชาติต่าง	ๆ	กับรัฐบาลทหารพม่าจึงยังเกิดขึ้นและสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน	

	 ด้วยเหตนุี	้ในช่ือ	“แรงงานพม่า”	จงึไม่ได้มแีต่แรงงานสัญชาตพิม่า	หากยงัประกอบไปด้วยแรงงานจาก

ชาติพันธุ์กลุ่มต่าง	 ๆ	 ในพม่าด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 แรงงานไทใหญ่และแรงงานมอญซ่ึงรวมอยู่เป็นจ�านวน

ที่สูงมาก	ดังที่	อานันท์	กาญจนพันธุ์	และชัยพงษ์	ส�าเนียง	(2557)	ศึกษาเรื่องแรงงานข้ามชาติ	พบว่า	แรงงาน
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ข้ามชาติกลุ่มใหญ่จากพม่ามักจะเป็นชาวไทใหญ่	 ทั้งนี้เพราะพวกเขาบางส่วนเป็นผู้อพยพหนีภัยการเมือง

จากประเทศพม่า	หรือหลบภัยจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในรัฐฉาน	 เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนาสวัสดิการ

ชุมชนส�าหรับแรงงานข้ามชาติชาวมอญผ่านกลไกประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มมิตรมอญ”	 พบว่า	 ในปี	 2554	

มีแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร	 ประมาณ	 167,899	 คน	 เป็นกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์มอญมากที่สุดถึง	

70%	(ปิยะธิดา	นาคะเกษียร	และฤดี	ปุงปางกระดี่,	2556)	

	 ในยุคแรกก่อนรวมประชาคมอาเซียน	 แรงงานต่างด้าวในวรรณกรรมไทยมักถูกน�าเสนอในภาพของ

การหนีความล�าบากยากจนเพ่ือหวังมามีชีวิตที่ดีกว่าในประเทศไทย	 ด้วยชีวิตท่ีประเทศต้นทางแร้นแค้นและ

ไม่ปลอดภัย	 อนึ่ง	 แรงงานส่วนใหญ่ลักลอบข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมายและพูดภาษาไทยไม่ได้	 จึงเป็น

คนแปลกหน้าที่สังคมไทยหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจมากกว่าจะมองว่าพวกเขาเข้ามาเป็นแรงงานเพ่ือช่วย

ขับเคลือ่นภาคเศรษฐกิจของไทย	ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจอนัเกิดจากการข้ามพรมแดนมาอย่างผดิกฎหมาย

และพูดภาษาไทยไม่ได้ท�าให้แรงงานต่างด้าวถูกกันออกไปจากชุมชน	และถูกก�าหนดเขตแดนให้อยูอ่าศยัในพืน้ที่

ที่ไม่ปะปนกับคนไทย	

	 จามะรี	 เชียงทอง	 (2546)	กล่าวถึงการแบ่งเขตแดนว่า	การแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนน�าไปสู่ความส�าคัญ

ของการแยกว่า	ใครเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของเขตแดนเหล่านัน้	หรือใครทีอ่ยูข้่างในหรือเป็นส่วนหนึง่	(included)	

และใครทีไ่ม่ใช่และต้องถูกกันออกไป	(excluded)	ในวรรณกรรมไทย	ภาพแรงงานต่างด้าวยคุก่อนรวมประชาคม

อาเซียนแสดงให้เห็นความเป็นอื่น	 จากการลักลอบข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมายและจากภาษาที่สื่อสารกัน

ไม่เข้าใจ	 ท�าให้แรงงานอยู่ในสถานะที่ถูกควบคุมและจับตามองจากคนในชุมชน	 มากกว่าจะเป็นการเปิดเผยตัว

เพ่ือสัมพันธ์กับชุมชน	 ดังตัวอย่างเร่ืองเล่าแรงงานต่างด้าวแสดงมูลเหตุของการข้ามแดน	 และความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจระหว่างคนไทยในชุมชนกับแรงงานสัญชาติอื่น	ดังนี้	
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เรื่องเล่าแรงงานต่างด้าวในยุคแรก (ก่อนการรวมประชาคมอาเซียน)

การกล่าวถึงมูลเหตุของการข้ามพรมแดน การกล่าวถึงเขตแดนและถิ่นที่อยู่

	ก็เป็นที่รู้กันอีกนั่นแหละ	แพปลาในตระนอม	โรงปลาป่น

สองโรง	 โรงน�้าแข็ง	 อู่ซ่อมเรือ	 หรือสวนยางพารา	 ส่วน

มากนิยมใช้แรงงานต่างด้าวชายแดน	โดยเฉพาะชาวพม่า	

มอญและเขมร	 ที่หนีความล�าบากยากจนมาตายเอาดาบ

หน้า	แม้งานจะหนกัหนาสาหสัและถูกกดค่าแรงก็ตาม	ด้วย

เหตอุนัจ�าเป็นอย่างนี	้เจ้าของกิจการจงึเป็นผูกุ้มชะตากรรม

แรงงานต่างด้าวชายแดนอย่างแท้จริง	(จ�าลอง	ฝ่ังชลจติร,	

2548,	น.	51)

	เมอืงทีต้่องพ่ึงแรงงานต่างด้าวชายแดน	เมอืงไหน	ๆ 	ย่อม

คล้าย	ๆ 	กัน	ชาวบ้านดัง้เดมิกับชาวต่างด้าวแบ่งย่านกันอยู่ 

ชาวบ้านคอยสอดส่องป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวเหล่า

นั้นล่วงละเมิดสิทธิประโยชน์ของตน	และกันให้อยู่เป็นถิ่น

เป็นย่าน เพราะเป็นคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม สือ่สารให้

เข้าใจกันยาก	ผิดที่	ผิดทางอาจจะฮึดฮัดขัดใจกันเปล่า	ๆ 	สู้

ไม่สื่อสารกันเสียดีกว่า	(จ�าลอง	ฝั่งชลจิตร,	2548,	น.	52)

	 มอญกรีดยางทั้งสองอพยพหนีไฟสงครามและการกดข่ี

ข่มเหงมาจากเมืองเมาะละแมงซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของประเทศพม่า	 ผ่านมาทางชายแดนจังหวัด

ระนอง	 หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	 และแออัด

ยัดเยียดมาในกระบะบรรทุกของรถสิบล้อที่คลุมผ้าใบ

มดิชิด...ชีวิตพวกมอญอยูไ่ปวัน	ๆ 	โดยไม่มอีนาคต	ต้องต่อสู้

และหลบหนีเอาชีวิตรอดด้วยตัวเอง	 การหนีมาเส่ียงเอา

ข้างหน้าคือหนทางเดียวที่พอจะเป็นแสงเทียนแห่งความ

หวัง	แม้จะริบหรี่และวูบไหวด้วยแรงลมก็ยังดีกว่าต้องทน

อยู่กับความมืดมน	(ขวัญยืน	ลูกจันทร์,	2554,	น.	36-37)

การถูกลดทอนตัวตนจากการเรียกชื่อ

	ฝั่งคลองอีกด้านเป็นเพิงพักของคนงานต่างชาติพวกพม่า

มอญ	ผู้รับเหมามาเช่าที่สวนร้างราคาถูก	ๆ 	แอบสร้างซ่อน

เอาไว้ในสวนลึก ๆ ห่างจากถนนใหญ่และชุมชนเพื่อให้

พ้นสายตาของพวก ตม. และต�ารวจ แคมป์คนงานต่างชาติ

พวกนี้ส่วนใหญ่จะขาดสุขอนามัยเป็นอย่างมาก	 เป็นท้ังที่

ขังน�้าคร�าและทิ้งส่ิงปฏิกูล	 จนกลายเป็นแหล่งสะสม

เชื้อโรค	ทั้งโรคท้องร่วง	โรคไข้เลือดออก	โรคเท้าช้างและ

โรคระบาดอื่น	ๆ	(ขวัญยืน	ลูกจันทร์,	2554,	น.	48)

การไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย

	“แม่ม...อะไรของมนัวะ	ไอ้หม่อง”	สิงห์ไม่พอใจอาการของ

ส่ง	เขาเรียกส่งว่าไอ้หม่องติดปากทุกค�า	ความจริงผมรู้มา

ว่าส่งมช่ืีอพม่าว่าชอว์เมล	ทีแ่ปลว่า	ผูเ้หนอืกว่า-เหนอืกว่า

คนอื่น	นี่ผมก็รู้มาจากที่พี่นอมเล่า	(ก้าววิโรจน์	ด�าจ�านงค์,	

2551,	น.	93)

	 ขบวนรถกระบะสามคันติดเคร่ืองออกไปแล้ว	 รถหกล้อ

ก�าลงัจะเคลือ่นตาม	สาวน้อยชาวพม่านุง่โสร่งว่ิงมาโบกมอื

ให้หนุม่ผวิคล�า้ทีย่นืปะปนอยูร่ะหว่าง	ชายหญงิบนรถหกล้อ	

เธอพูดกับเขาด้วยน�้าเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้

	“!?!?!?”

	เขาปักหัวแม่มือที่หน้าอก	แล้วพูดหนักแน่น	“!?!?!?”

	ไทยมุงเจ้าถิ่นอย่างเราไม่มีวันรู้ว่า	เธอกับเขาส่งภาษาสื่อ

ความอะไรกัน...!!	(จ�าลอง	ฝั่งชลจิตร,	2548,	น.	55-56)

	เจ้าหน้าทีข่องไทยได้ตัง้ช่ือให้พวกเขาใหม่เพ่ือให้แตกต่าง

จากคนไทย	 โดยให้เมียช่ือ	 “นางขาว	 11”	 และให้ผัวช่ือ	

“นายมอญ	 29”	 ส่วนช่ือในภาษามอญของพวกเขาไม่มี

ความหมายแต่อย่างใดเมื่อมาอยู่ในประเทศไทย	(ขวัญยืน	

ลูกจันทร์,	2554,	น.	37)

 

	 เด็กสาวพูดภาษาไทยไม่ได้แม้แต่นิดเดียว	 มันเป็นภาษา

แปลกประหลาดที่เธอไม่คุ้นเคย	 การส่ือสารที่ผิดพลาด

กลายเป็นปัญหาระหว่างเธอและนายจ้าง...	 ส่ิงที่เกิดข้ึน

ท�าให้เด็กสาวไม่เคยพูดจากับใคร	 มีเพียงแมวตัวนั้นที่เธอ

เล่นและพูดกับมนั	ภาพเดก็สาวดวงตาเศร้าพดูภาษาแปลก

ประหลาดกับแมว	 คุยและเล่นเหมือนกับว่ามันส่ือสารกับ

เธอรู้เรื่อง	(อรรถพงษ์	ศักดิ์สงวนมนูญ,	2554,	น.	79)
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

	 เร่ืองเล่าแรงงานต่างด้าวในวรรณกรรมไทยกลุม่หนึง่ในยคุก่อนรวมประชาคมอาเซียน	(ก่อน	พ.ศ.	2558)	

ให้ภาพแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้คนในสังคมใหม่ได้	 ขณะเดียวกันก็ไม่มีพ้ืนที่ให้กับภาษาแม่

ของตน	เป็นแรงงานที่ถูกจัดวางให้แยกออกจากชุมชน	ไร้เสียง	และปราศจากตัวตน	

	 อย่างไรก็ดี	 หลังการรวมประชาคมอาเซียน	 พ.ศ.	 2558	 เป็นต้นมา	 ปรากฏเร่ืองเล่าแรงงานต่างด้าว

ซึ่งในเฉพาะเจาะจงคือแรงงานไทใหญ่และมอญในมุมมองใหม่	ขับเน้นการเป็นตัวละครที่มีสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน

ในมติสัิงคมวัฒนธรรมแทนการเป็นตวัละครชายขอบในมติเิศรษฐกิจ	ก่อรูปแรงงานชาตพินัธุวิ์ถีใหม่ทีม่วัีฒนธรรม

และความรู้เป็นต้นทุนชีวิต	อันเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญในการสร้างการรับรู้เรื่องแรงงานชาติพันธุ์ในวิถีใหม่ที่ออกไป

จากภาพแรงงานในภาวะจนตรอกไร้ทางเลือกสู่การเคลื่อนไปข้างหน้าเพ่ือแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ที่ดี

กว่าให้แก่ตนเองและชาติพันธุ์	 ภาพเสนอของแรงงานชาติพันธุ์ในเร่ืองส้ันกลุ่มนี้จึงส�าคัญในแง่ที่เข้ามาสร้าง

มโนทศัน์ใหม่ให้แก่สังคม	ท�าให้กลุม่คนทีส่งัคมไม่เคยมองเหน็	ไม่เคยนบัรวมให้เป็นส่วนหนึง่ของสงัคมได้ปรากฏ

ตัวและมีต�าแหน่งแห่งที่ที่อิงอยู่กับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และอารยธรรมของตนเอง

	 นอกจากนี้	 เร่ืองส้ันยุคหลังรวมประชาคมอาเซียนยังท�าให้ตัวตนและเสียงของแรงงานชาติพันธุ์	

ข้ามชาติปรากฏและถูกได้ยินข้ึนอีกคร้ัง	 จากยุคแรกที่แรงงานถูกกดทับและเป็นผู้ไร้เสียง	 สู่การเป็นแรงงานใน

วิถีใหม่ที่มีตัวตน	อันเกิดจากการให้แรงงานชาติพันธุ์เป็นตัวละครหลักผู้เล่าเรื่อง	และเป็นเรื่องเล่าในมุมใหม่	ให้

ความส�าคญักับการท�าให้รู้ว่าแรงงานไทใหญ่และแรงงานมอญมชีีวิตต้นทางเป็นมาอย่างไร	และเป็นผูท้�าส่ิงใดบ้าง

ในสังคมใหม่ที่พวกเขาข้ามพรมแดนมา	มากกว่าจะน�าเสนอว่าพวกเขาถูกกดทับและถูกกระท�าจากสังคมอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพ่ือศกึษาเร่ืองเล่าการก่อรูปแรงงานชาตพัินธุไ์ทใหญ่และมอญในเร่ืองส้ันไทยยคุรวมประชาคมอาเซียน	

พ.ศ.	2558-2560

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 ผูวิ้จยัใช้แนวคิด	“เร่ืองเล่า”	(Narrative)	กับ	“การรับรู้”	(Subjectivity)	ในการวิเคราะห์เร่ืองเล่าแรงงาน

ชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญที่ปรากฏในเร่ืองส้ันไทยยุครวมประชาคมอาเซียน	 เพ่ือพิจารณาว่าเร่ืองเล่าดังกล่าว

ก่อรูป	 (Taking-form)	แรงงานไทใหญ่และมอญเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องแรงงานชาติพันธุ์ต่างด้าวในด้านมุมใหม่

ขึ้นจากปัจจัยหรือภาพลักษณ์แบบใด

	 ปอล	ริเคอร์	(Paul	Ricoeur,	อ้างถึงใน	ไชยรัตน์	เจริญสนิโอฬาร,	2562)	กล่าวว่า	หน้าทีข่องเร่ืองเล่าไม่ใช่

การส่ือสารเร่ืองราว	 แต่เพ่ือสร้างการรับรู้ชุดใหม่ให้เกิดข้ึนในเร่ืองที่เล่า	 เร่ืองเล่าท�าหน้าที่ขยายโลกแห่งความ

เป็นจริงไม่ต่างจากภาพ	ภาพยนตร์	และภาษา	กล่าวคือ	ท�าให้เกิดการมองเห็นแบบใหม่	การอ่าน	การเข้าใจและ

การรับรู้แบบใหม่	 หรือก็คือ	 การสร้างการรับรู้นั่นเอง	 เร่ืองเล่าจึงเป็นมากกว่าการล�าดับเหตุการณ์	 แต่เป็น

การสร้างภาพรวมที่มีความหมายใหม่ให้เกิดข้ึนจากการผูกเร่ืองของเหตุการณ์ที่กระจัดกระจายเพ่ือให้คนอ่าน/

คนฟังสามารถติดตามเรื่องที่เล่าได้
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ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

	 กาญจนา	แก้วเทพ	(2549)	กล่าวถึงความส�าคัญของการเล่าเรื่องว่า	การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในกระบวนการประกอบสร้างความหมาย	(Construction	of	Meaning)	ให้แก่สรรพสิ่งต่าง	ๆ 	ขึ้นมา	อ�านาจของ

เร่ืองเล่าจงึสามารถ	“สร้างความหมาย”	(Construct)	“ร้ือสร้างความหมาย”	(Deconstruct)	และ	“ใส่ความหมาย

ใหม่เข้าไป”	(Reconstruct)	ให้แก่บรรดาสัญญะต่าง	ๆ	ที่ผู้เล่าเรื่องต้องการสื่อออกมา

	 ผูวิ้จยัเหน็ว่าในยคุรวมประชาคมอาเซียน	พ.ศ.	2558	เร่ืองส้ันไทยปรากฏภาพแรงงานต่างด้าว	ชาตพัินธุ์

ไทใหญ่และมอญในด้านมุมท่ีเปล่ียนไปจากเร่ืองเล่าแบบเดิมที่มักกล่าวถึงแรงงานต่างด้าวในความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจ	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับแรงงานต่างด้าว

เข้าเมืองผิดกฎหมาย	เป็นต้น	ในขณะที่เรื่องสั้นยุครวมประชาคมอาเซียนเล่าเรื่องแรงงาน	ต่างด้าวที่สัมพันธ์กับ

ผู้คนและสังคมในมุมที่กว้างขวางออกไป	 เนื่องจากเร่ืองสั้นกลุ่มหนึ่งซ่ึงเป็นกลุ่มหลักของงานวิจัยช้ินนี้เล่าเร่ือง

ผ่านมมุมองของชาตพัินธ์ุ	คอื	แรงงานผูข้้ามพรมแดนโดยตรง	ไม่ใช่การเล่าผ่านมมุมองของคนนอกผูม้ใิช่แรงงาน

ข้ามพรมแดน	ซึ่งการเปลี่ยนข้างของผู้เล่าเรื่องได้สร้างเรื่องเล่าในมุมที่ต่างออกไปอย่างน่าสนใจ	

	 การศึกษาเร่ืองเล่าแรงงานชาติพันธุ์ในงานวิจัยช้ินนี้	 ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบททั้งเร่ืองเล่าจากมุมของ

นักเขียนไทยเชื้อสายมอญในฐานะคนใน	 ผู้เข้าใจบริบททางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์	

และเร่ืองเล่าจากมุมของนักเขียนไทยในฐานะเจ้าบ้านที่เป็นทั้งผู้สังเกตการณ์และผู้อยู่ร่วมสังคม	 ทั้งนี้น่าสนใจ

ว่าเรื่องเล่าทั้งจากมุมของนักเขียนไทยเชื้อสายมอญและนักเขียนไทยต่างสร้างความหมายสอดรับให้แก่แรงงาน

ชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญไปในทิศทางเดียวกัน	นั่นคือการ	“คืนเสียง”	และ	“รับฟังเสียง”	ของแรงงานชาติพันธุ์

ไทใหญ่และมอญ	อันน�าไปสู่การสร้างการรับรู้เรื่องแรงงานชาติพันธุ์ในมิติที่เปิดกว้าง	และในหนทางใหม่	ๆ	

ขอบเขตการวิจัย 

	 การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาภาพแรงงานชาตพัินธุไ์ทใหญ่และมอญจากเร่ืองส้ันไทยทีต่พิีมพ์ใน	พ.ศ.	2558-

2560	รวม	5	เรื่อง	ดังนี้

	 1.	เรื่อง	“แผกเจื้อเคือไต”	ใน	“รวมเรื่องสั้นข้ามปริมณฑล”	โดย	องค์	บรรจุน

	 2.	เรื่อง	“บรรจุภัณฑ์องค์กร”	ใน	“รวมเรื่องสั้นข้ามปริมณฑล”	โดย	องค์	บรรจุน

	 3.	เรื่อง	“ชานละวี”	ใน	“รวมเรื่องสั้นข้ามปริมณฑล”	โดย	องค์	บรรจุน

	 4.	เรื่อง	“เสียงรอสายจากชายแดน”	ใน	“รวมเรื่องสั้นบังไพรแห่งซับจ�าปา”	โดย	องค์	บรรจุน

	 5.	เร่ือง	 “บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น”	 ใน	 “รวมเร่ืองสั้นบ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น”	 โดย	 อาชญาสิทธิ์	

ศรีสุวรรณ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยรวบรวมตัวบทวรรณกรรมที่น�าเสนอเร่ืองแรงงานชาติพันธุ์จากประเทศพม่า	 อันได้แก่	 ไทใหญ่

และมอญ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2558-2560	 จากนั้นจึงน�าตัวบทมาวิเคราะห์	 โดยใช้แนวทฤษฎี	 “เรื่องเล่า”	 การสร้าง
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

ความหมายผ่านเร่ืองที่เล่า	 และการน�าไปสู่การรับรู้ใหม่ที่เกิดจากเร่ืองเล่าจากนั้นจึงน�าเสนอผลการวิจัยในรูป

ของการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

	 เร่ืองเล่าแรงงานชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญในวรรณกรรมไทยยุครวมประชาคมอาเซียนก่อรูปแรงงาน

ชาติพันธุ์ข้ึนจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อสร้างการรับรู้ใหม่เก่ียวกับชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติให้แก่สังคม

โดยก่อนหน้านี้แรงงานไทใหญ่และมอญไม่เคยมีโอกาสได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ตน	ด้วยถูกท�าให้เงียบเสียง

และถูกพูดแทนในป้ายก�ากับของการเป็นแรงงานต่างด้าว	 อาชีพที่รายได้ต�่าและไม่จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติใด

นอกจากแรงงานของตน	ท�าให้กลุ่มแรงงานชาตพัินธุ	์(ต่างด้าว)	ถูกจดัให้อยูใ่นล�าดบัช้ันล่างสุดของสงัคม	ไม่มเีสยีง

และไม่มีตัวตน	 หากจะสามารถส่งเสียงได้	 เสียงนั้นก็เป็นไปเพื่อตอบรับค�าสั่งนายจ้างหรือตอบค�าถามเจ้าหน้าที่

รัฐ	 มากกว่าจะเป็นเสียงที่บอกความต้องการหรือแสดงความคิดของตน	 ในขณะที่เร่ืองส้ันบริบทสังคมอาเซียน

ท�าหน้าที่คืนเสียงให้กับแรงงานชาติพันธุ์	 ด้วยการให้พวกเขาเป็นผู้เล่าเร่ืองชีวิตข้ามพรมแดน	 และการใช้ชีวิต

ของพวกเขาในพรมแดนใหม่

	 เร่ืองสั้นยุครวมประชาคมอาเซียนก่อรูปแรงงานชาติพันธุ์ให้ปรากฏคุณค่าในวิถีใหม่	 โดยมีตัวละคร	

ชาติพันธุ์เป็นตัวละครหลักของเร่ือง	 และเล่าเร่ืองของตนเองเพ่ือสร้างการรับรู้และให้นิยามเก่ียวกับแรงงาน	

ชาตพัินธุข้ึ์นใหม่	ด้วยการท�าให้ภาพลกัษณ์	“แรงงาน”	ลบเลอืนลงและท�าให้ภาพลกัษณ์ของ	“ชาตพัินธ์ุ”	โดดเด่น

ข้ึน	ดงันัน้	การเป็นไทใหญ่และการเป็นมอญจงึเลือ่นไหลและเปลีย่นสถานะไปตามสถานการณ์ในชีวิต	ไม่ได้ผกูตดิ

อยู่กับการเป็นลูกจ้างแรงงานแต่เพียงอาชีพเดยีว	กล่าวคอื	การสร้างการรับรู้เร่ืองแรงงานต่างด้าวขยายขอบเขต

ออกจากภาพลกัษณ์ทีถู่กควบคมุเชิงอ�านาจ	เช่น	การอยูอ่ย่างหลบซ่อน	การถูกรีดไถ	การถูกใช้ให้ท�างานหนกัโดย

ไม่จ่ายค่าแรง	และอื่น	ๆ	ไปสู่ภาพลักษณ์แรงงานที่ไม่ยอมจ�านน	หากแต่พยายามหาพื้นที่ให้ตนเองเพื่อออกจาก

การเป็นแรงงานทีถู่กกดทบัและไม่มตีวัตน	ไปสู่การเป็นคนท�างานทีเ่ผยตวัด้านชีวิตวัฒนธรรมเพ่ือก่อรูปชาตพัินธุ์

ของตนให้ปรากฎและมีบทบาทในพรมแดนใหม่	 ภาพแรงงานชาติพันธุ์ในเร่ืองสั้นไทยยุครวมประชาคมอาเซียน

จงึเปิดให้เหน็การเป็นแรงงานข้ามพรมแดนในวิถีใหม่	อนัเกิดจากการก่อรูปแสดงคณุสมบตัทิางชาตพัินธ์ุทีต่ดิตวั

มาก่อนข้ามพรมแดน	ดังนี้

 1. การก่อรูปด้วยคุณสมบัติแห่งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 

	 เร่ืองเล่าแรงงานชาตพัินธุใ์นบริบทสังคมอาเซียนก่อรูปแรงงานชาตพัินธุข้์ามพรมแดนในมมุใหม่ทีไ่ม่ได้

น�าไปสู่การจัดวางในฐานะการเป็นตัวประกอบเพ่ือเปรียบเทียบกับตัวละครสัญชาติไทยอย่างที่ผ่านมา	 แต่เป็น

การก่อรูปอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพ่ือสร้างตัวตนให้ปรากฏสู่สังคมเป็นส�าคัญ	 ซ่ึงการก่อรูปชาติพันธุ์ดังกล่าวสร้าง

ภาพลกัษณ์เร่ืองแรงงานในมมุใหม่	คอื	การมต้ีนทนุทางวัฒนธรรมตดิตวัมาก่อนข้ามพรมแดน	อนัได้แก่	การด�าเนนิ

ชีวิตไปในครรลองแห่งศาสนา	และการแสดงอัตลักษณ์ด้วยภาษาชาติพันธุ์ของตน	ดังนี้
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ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

  1.1 เรื่องเล่าถึงภูมิก�าเนิดและการด�าเนินชีวิตในครรลองแห่งพุทธศาสนา

	 	 ในวรรณกรรมยุครวมประชาคมอาเซียน	 จุดเร่ิมต้นส�าคัญในการสร้างการรับรู้ใหม่ให้แก่สังคม

เร่ืองแรงงานชาตพัินธุ	์(ต่างด้าว)	คอื	การทีนั่กเขียนให้ความส�าคญักับองค์ความรู้ทางประวัตศิาสตร์ชาตพัินธุข์อง	

ไทใหญ่และมอญ	 ทั้งจากการแสดงภูมิก�าเนิดของตัวละคร	 บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่

และชาวมอญที่ก่อรูปอัตลักษณ์ตนข้ึนจากศรัทธาแห่งพุทธศาสนา	 เร่ืองเล่าเสนอภาพแรงงานชาติพันธุ์ในมุมที่

เบนออกไปจากชุดความคิดว่าแรงงานต่างด้าว	คือ	แรงงานเถื่อน	เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและเป็นบุคคลไม่น่า

ไว้วางใจ	 ไปสู่การเป็นแรงงานชาติพันธุ์ในภาพลักษณ์ที่สร้างความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน	 ด้วยเร่ืองเล่า

แสดงภูมิหลังของตัวละครชาวไทใหญ่ที่แนบแน่นในศรัทธาแห่งศาสนา	ดังนี้

สายมาวเกิดที่เมืองล่าซ่ิว	 ทางเหนือของรัฐฉาน	 พ่อแม่จัดการให้เขาบวชเณรตั้งแต่

อายุได้	 8	 ขวบ	 แต่แทนที่จะบวชและจ�าพรรษาวัดในหมู่บ้าน	 พ่อแม่กลับพาไปบวชยังวัด

ในเมืองย่างกุ้ง	เพื่อฝากให้พระศาสนาดูแลกล่อมเกลาทั้งทางโลกทางธรรม	อบร�่าด้วยกลิ่นธูป

ควันเทียน	 เสียงสวดพระไตรปิฎกคงขลังพอจะฉุดร้ังให้สายมาวห่างไกลจากคาวเลือดและ

เสียงปืนที่ปะทุขึ้นเป็นระยะรายรอบหมู่บ้าน	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	34)

	 	 ในเร่ืองส้ัน	“แผกเจือ้เคอืไต”	กล่าวถึงภมูปิระวัตขิองสายมาว	ทัง้การระบช่ืุอนาม	ช่ือเมอืง	และช่ือรัฐ	

รวมถึงชีวิตวัยเดก็ทีไ่ด้บวชเรียนอยูใ่นร่มพระพุทธศาสนา	คอื	การแสดงรากก�าเนดิทีเ่ช่ือมโยงกับการเป็นผูม้ต้ีนทนุ

ชีวิตที่ดี	มีพุทธศาสนาเป็นแบบแผนในการด�าเนินชีวิต	และเป็นหนทางสู่ด้านสว่างของชีวิต	ดังตัวบทบรรยายถึง

สิ่งที่สายมาวได้รับจากการบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเด็กว่า	

ส่ิงที่สามเณรสายมาวได้จากพระศาสนา	 ก็คือ	 จิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย	์ เขาไม่ปรารถนา

ส่ิงดองของเมาหรืออบายมุขใด	 แม้สิ่งเหล่านั้นมีอยู่รอบตัวเขา	 ทั้งเพ่ือนสามเณร	 ญาติโยม

ที่มาท�าบุญ	 ตลอดจนข้ีเมานอนหลับใหลผ้าผ่อนหลุดลุ่ยริมถนนมีให้เห็นทุกเช้าเมื่อออก

บิณฑบาต	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	36)

	 	 ตัวบทเน้นย�้าภาพลักษณ์การเป็นผู้อยู่ในวิถีครรลองแห่งพุทธศาสนา	 จิตใจเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ 

ไม่ปรารถนาส่ิงดองของเมาหรืออบายมุขใด	 โดยตัวบทดังกล่าวสร้างการรับรู้เร่ืองชาติพันธุ์ในมุมบวก	 ขยายให้

เห็นคุณลักษณะนิสัยของชายชาวไทใหญ่ที่หล่อหลอมข้ึนจากค�าสอนและการกล่อมเกลาจากศาสนาพุทธ	 และ

คงรักษาคุณลักษณะส�าคัญนี้ไว้กับตัวไม่เปลี่ยนแปลง	

	 	 เช่นเดียวกับเรื่องสั้นเรื่อง	“ชานละวี”	ตัวละครชาวมอญที่ตัวบทกล่าวถึงภูมิก�าเนิด	ให้ความส�าคัญ

กับต�านานเรื่องเล่าแห่งหมู่บ้านในเมืองมอญ	รวมถึงศรัทธาและความเชื่อที่คนมอญนับถือ	ดังตัวบทบรรยายถึง

หมู่บ้านไจก์คามีอันเป็นบ้านเกิดของชานละวี	ดังนี้
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ชานละวีเกิดและโตที่บ้านไจก์คามี	 เมืองสะปุ	 หรือตันบูซายัตในภาษาพม่า	 ไจก์คามี

เป็นหมูบ้่านขนาดใหญ่ริมอ่าวเมาะตะมะเหนอืเมอืงเร	(เย)	ทางตอนใต้ของรัฐมอญ	มวัีดไจก์คามี

เป็นศูนย์กลางชุมชน	 ศูนย์รวมศรัทธาของพวกเขาคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีต�านานว่า

ลอยน�้ามาจากชมพูทวีป	 ประดิษฐานอยู่ในวิหารบนเกาะกลางน�้า	 มีสะพานเชื่อมถึง	 แม้วิหาร

จะอยู่ต�่ากว่าชายฝั่งมาก	 แต่เช่ือกันว่าไม่ว่าระดับน�้าจะข้ึนสูงเพียงใด	 ความศักดิ์สิทธ์ิของ

พระไจก์คามีจะยกวิหารลอยข้ึนเหนือน�้าเสมอ	 วัดแห่งนี้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของ

เมือง	 ชาวบ้านโดยมากประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง	 ขณะที่บ้านชานละวีอยู่ลึกเข้าไป

ในแผ่นดิน	จึงยึดอาชีพท�านามาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	154-155)

	 	 การบรรยายถึงหมู่บ้านเมืองมอญของชานละวีไม่ได้เป็นเพียงการกล่าวถึงสถานที่เพ่ือให้ข้อมูล

โดยทั่วไป	 แต่เพ่ือส่ือความส�าคัญถึงถ่ินฐานบ้านเกิดของชาติพันธุ์มอญอันเก่าแก่	 ส�าคัญและมีความหมายทาง

วัฒนธรรม	 หมู่บ้านไจก์คามีที่มีวัดไจก์คามีและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิเป็นศูนย์รวมศรัทธาจึงเป็นส่วนส�าคัญที่

ประกอบสร้างความเปน็มอญในวถิแีละศรทัธาแห่งพทุธศาสนาให้แก่ชานละว	ีอีกทัง้ยงัแสดงถงึการเชือ่มศรทัธา

แห่งศาสนาพุทธที่ชาวมอญกับชาวไทยล้วนนับถือไม่ต่างกัน	

	 	 การก่อรูปชาติพันธุ์ตนข้ึนจากเร่ืองเล่าในศรัทธาแห่งพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่และชาวมอญ

ในเร่ืองสั้นยุครวมประชาคมอาเซียน	 ให้ภาพลักษณ์ส�าคัญประการหนึ่งแก่แรงงานชาติพันธุ์คือการเป็น	 “ผู้คน

ข้ามพรมแดน”	 ไม่ใช่	 “ผู้ร้ายข้ามพรมแดน”	 ดังมายาคติที่มีต่อภาพปรากฏของแรงงานต่างด้าวในยุคแรกที่

ส่วนใหญ่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยหนีความล�าบากยากจนมาหางานท�าที่ประเทศไทยและสร้างความ

กังวลใจหวาดวิตกให้กับคนไทยในชุมชน	ในที่นี้	เรื่องเล่าแห่งการอยู่ในครรลองแห่งศาสนาพุทธของชาวไทใหญ่

และชาวมอญ	ทั้งการผ่านการบวชเรียน	การอยู่ในหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยศรัทธาแห่งศาสนา	ต�านานพระพุทธรูป

ลอยน�า้และวิหารศักดิสิ์ทธิ	์ได้เข้ามาเช่ือมโยงกับความคดิเร่ืองการมจีติใจเมตตา	รู้บญุบาป	รู้ดรู้ีช่ัว	สร้างการรับรู้

เร่ืองการเป็นแรงงานไทใหญ่และแรงงานมอญทีม่ศีาสนาและวิถีวัฒนธรรมร่วมกันกับคนไทยในสังคมอย่างส�าคญั	

  1.2 ภาษาชาติพันธุ์ก่อรูปอัตลักษณ์ชาติพันธุ์: การเปิดพื้นที่ให้ภาษาชาติพันธุ์ได้ปรากฏ 

	 	 ความใหม่ประการหนึง่ในเร่ืองเล่าแรงงานชาตพัินธ์ุยคุรวมประชาคมอาเซียน	คอื	การใช้ภาษาชาตพัินธ์ุ

เพ่ือสร้างความเฉพาะเจาะจงให้แก่แรงงานชาติพันธุ์	 ด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้ภาษาของชาติพันธุ์นั้น	 ๆ	 ได้ปรากฏ	

ภาษาชาติพันธุ์น�าไปสู่การแนะน�าตัวละครชาติพันธุ์ให้สังคมได้รู้จักความเป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญที่มาก่อน

การถูกติดป้ายว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานพม่าในประเทศไทย

	 	 ปิแอร์	บูร์ดิเยอ	(Pierre	Bourdieu,	อ้างถึงใน	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร,	2561)	กล่าวถึงอ�านาจและ

ความส�าคัญของภาษาว่า	 ภาษาไม่ใช่เคร่ืองมือในการส่ือสารที่ไร้เดียงสา	 แต่ภาษาเป็นกลไกในการสร้าง

ความแตกต่าง	การครอบง�าและความรุนแรง	...	ในทุกสังคมจะมีรูปแบบการพูด	“มาตรฐาน”	ที่ได้รับการยอมรับ

ในสังคมนั้น	 เป้าหมายของการพูดจึงไม่ใช่การส่ือสาร	 แต่พูดเพ่ือให้ถูกต้อง	 น่าเช่ือถือและน่ารับฟัง	 หรือก็คือ

พูดตามมาตรฐานหลักของสังคม	นัยนี้	ภาษาส�านวนมาตรฐานจึงเป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมแบบหนึ่ง
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ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

	 	 ในเร่ืองเล่าแรงงานต่างด้าวยุคแรก	 ตัวบทแสดงให้เห็นอ�านาจและความส�าคัญของภาษาอันเป็น

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ลดทอนตัวตนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย	 เช่น	 การพูดภาษาไทยไม่ได้	 การพูด

ไม่ชัด	 การพูดด้วยส�าเนียงที่ผิดเพี้ยน	 เป็นต้น	 ส�าหรับแรงงานต่างด้าวในสังคมไทย	 การใช้ภาษาที่ไม่ได้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ที่สังคมไทยก�าหนดจะน�าไปสู่การถูกจัดประเภทและแบ่งแยกว่าไม่ใช่คนไทย	 และถูกกันออกไปให	้

“เป็นอื่น”	ของสังคม	

	 	 อย่างไรก็ดี	การปรากฏภาษาชาติพันธุ์ในเรื่องเล่าแรงงานชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียนนับเป็น

การปรากฏที่สร้างตัวตนให้แก่ชาติพันธุ์อย่างน่าสนใจ	 คือ	 เป็นการปรากฏเพ่ือแสดงความส�าคัญของชาติพันธุ	์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 คือ	 การเป็นสิ่งแสดงอารยะของชนชาติพันธุ์	 ซ่ึงการปรากฏภาษาชาติพันธุ์นับเป็นด้านมุม

ที่ขยายเพิ่มเติมจากเรื่องเล่าแรงงานต่างด้าวในยุคแรก

	 	 ในเร่ืองส้ันเร่ือง	“เสียงรอสายจากชายแดน”	เล่าเร่ืองชาวมอญในประเทศไทยทีท่�างานเป็นพนกังาน	

รับโทรศัพท์จากคนมอญที่โทรมาขอเพลงโหลดรอสายและเพลงเรียกเข้าภาษามอญลงมือถือ	 ซ่ึงหนึ่งในเพลง

มอญที่มีคนมอญโทรมาขอมากที่สุด	คือ	เพลง	“และโหง่กะเลาะนาระหย่าย”	ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า	“กราบลา

ก่อนแล้วแม่”	บทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของมอญไกลบ้าน	และการหวนคืนสู่	“แม่”	และ	“แผ่นดินแม่”	ดังนี้

	 	 หนู่ซะเนิญย์โกลุ่มเซาะฮ์หย่าย	 [“นับเนาร่มครรภ์อกแม่

	 หญิเฮอะเมิจก์ซายครา	 น้อยหาคิดเชือนแช

	 แต่ะฮ์จะด่ะฮ์ติดอา	 จ�าแปรร้างฟูกหมอน

	 หนู่กอทานหั่ว	 ทิ้งถิ่นฐานพันผูก

	 อัวโกนหย่ายเนาะ	 ลูกของแม่อาวรณ์

	 เจ่ะฮ์ด่าบเจาะซอ	 ซบแนบบาททอดถอน	

	 และโหง่กะเลาะนาระหย่าย”	 กราบลาก่อนแล้วแม่”]	

(องค์	บรรจุน,	2560ข,	น.	127-128)

	 การใส่เพลงภาษามอญลงไปในเร่ืองเล่า	 รวมทั้งการคงรูปของเสียงแบบมอญไว้	 สร้างความชะงักงัน

และไม่คุ้นเคยส�าหรับผู้อ่านคนไทย	เพื่อเปิดพื้นที่ให้อีกวัฒนธรรมหนึ่ง	คือ	การออกเสียงในภาษามอญได้ปรากฏ	

กลวิธีดังกล่าวท�าให้เกิดการแทรกซอนของวัฒนธรรมมอญผ่านการเขียนเป็นภาษาไทย	ขณะเดียวกันเพลงภาษา

มอญ	 “และโหง่กะเลาะนาระหย่าย”	 ที่แปลเป็นไทยว่า	 “กราบลาก่อนแล้วแม่”	 ก็ท�าหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์

ของเนื้อเพลงและสามารถน�าข้ามพรมแดนภาษาด้วยเชิงชั้นอย่างมีศิลปะ	กล่าวคือ	นักเขียนได้แสดงความงาม

และความหมายของบทเพลงภาษามอญช่ือ	 “และโหง่กะเลาะนาระหย่าย”	 ด้วยการแปลเป็นภาษาไทยเทียบไว	้

ซึ่งค�าแปลภาษาไทยถ่ายทอดความหมายของ	 “แม่”	 และ	 “แผ่นดินแม่”	 อย่างลึกซึ้ง	 ให้ภาพการเดินทางออก

จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินใหม่	ดังที่องค์	บรรจุนใช้ค�าว่า	ร่มครรภ์ อกแม่ จ�าแปรร้างฟูกหมอน ลูกของแม่อาวรณ์ 

ซบแนบบาททอดถอน ไปจนถึง กราบลาก่อนแล้วแม่ จากเนื้อเพลงภาษามอญ	 “และโหง่กะเลาะนาระหย่าย”	

สู่ความหมายแห่ง	 “กราบลาก่อนแล้วแม่”	 นอกจากจะท�าให้ภาษามอญปรากฏให้เป็นที่รับรู้	 ยังนับเป็นกลวิธี
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

ให้ภาพการเดนิทางออกจากแผ่นดนิแม่ของตวัละครชาวมอญทีเ่ป่ียมความหมายและเป็นอารยะสมชาตพินัธ์ุมอญ	

เพลงภาษามอญหนึ่งเพลงที่ปรากฏจึงท�าให้อัตลักษณ์วัฒนธรรมมอญก็ปรากฏและมีความหมายขึ้นอย่างส�าคัญ	

 2. การก่อรูปแรงงานชาติพันธุ์ในวิถีใหม่: ชาติพันธุ์กับการเชื่อมต่อกับสังคม 

	 หลังปี	พ.ศ.	2558	วรรณกรรมที่น�าเสนอภาพการเดินทางข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวในบริบทสังคม

อาเซียนก็ไม่ได้เป็นไปเพ่ือ	 “ไปตายเอาดาบหน้า”	 อย่างไม่มีทางเลือกเหมือนแรงงานในยุคแรก	 ๆ	 อีกต่อไป	

แต่เป็นการข้ามแดนในลักษณะของการแสวงหาโอกาสและเคลื่อนไปข้างหน้าเพ่ือสร้างความทรงจ�าใหม่ให้แก่

ชีวิต	และสร้างการรับรู้เรื่องแรงงานชาติพันธุ์ต่างด้าวในมุมใหม่ให้แก่สังคม	ทั้งในด้านการงาน	วัฒนธรรม	และ

สังคม	ด้วยการเช่ือมต่อตนเองกับประสบการณ์รูปแบบอืน่ในสังคมแทนการเป็นคนงานในก�ากับของนายจ้างและ

ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ปิดของสังคมอย่างที่ผ่านมา	การข้ามพื้นที่ของแรงงานไทใหญ่และมอญจึงน�าไปสู่การรับรู้เรื่อง

โลกอื่นนอกจากโลกของการเป็นแรงงาน	จากการเชื่อมตนเองกับภาคสังคมของไทยจากการแสวงหาความรู้และ

พัฒนาทกัษะฝีมอืในการประกอบอาชีพของตน	ทัง้ในเร่ืองการเรียนรู้และฝึกพูดภาษาไทย	รวมทัง้การเช่ือมตนเอง

กับชาติพันธุ์ของตนในแผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์แห่งพี่น้องร่วมชาติพันธุ์

  2.1 จากแรงงานมอญสู่มอญค้าขาย: การเผยตัวสู่สังคมของชาติพันธุ์มอญ

	 	 อานันท์	กาญจนพนัธุ์	และชยัพงษ์	ส�าเนียง	(2557)	ได้ศึกษาเรือ่ง	“แรงงานข้ามชาติ:	อัตลกัษณ์และ

สิทธิ์ความเป็นพลเมือง”	กล่าวถึงภาพของแรงงานข้ามชาติในยุคแรก	ๆ	ว่า	แรงงานข้ามชาติมักถูกสร้างภาพให้

มีอัตลักษณ์เป็นแรงงานไร้ฝีมือ	และต้องท�างานประเภท	“3ส”	ที่แรงงานไทยไม่อยากท�า	ซึ่งหมายถึง	การท�างาน

หนักและได้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	 งานบางประเภทเป็นงานที่ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับฤดูกาล	 เช่น	 งานในภาค

การเกษตร	ซึ่งต้องท�างานกลางแจ้งเป็นเวลานาน	ๆ	หลายชั่วโมง	และไม่มีวันหยุด	จนท�าให้พวกเขาไม่มีความ

มั่นคงในชีวิต	 ส่วนนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาก็ขาดความต่อเนื่อง	 เพราะมักจะเป็นการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน

เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น	 ซ่ึงส่งผลให้แรงงานข้ามชาติต้องด�ารงชีวิตอยู่อย่างยากล�าบาก	 เพราะต้อง

คอยหวาดระแวงต่อการคกุคามความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิจากนายจ้าง	เจ้าหน้าทีรั่ฐ	และประชาชนไทย

เองที่ไม่ไว้ใจแรงงานเหล่านี้	

	 	 น่าสนใจว่า	เร่ืองเล่าแรงงานชาตพัินธุย์คุใหม่แสดงการเลือ่นไหลทางสถานภาพ	และการเป็นชาตพัินธ์ุ

ทีไ่ม่ได้ผกูตดิกับการเป็นแรงงานไร้ฝีมอือกีต่อไป	หากแต่มุง่มัน่ทีจ่ะเรียนรู้และพัฒนาทกัษะฝีมอืเพ่ือข้ามพรมแดน

ทางอาชีพและเลื่อนขั้นทางเศรษฐกิจเพื่อตนเองและพี่น้องร่วมชาติพันธุ์	ดังตัวอย่างเรื่องสั้น	“ชานละวี”	ที่เล่า

เรื่องแรงงานในมุมใหม่	จากแรงงานใช้แรงก�าลังสู่การค้าขายและการบริการ	

เพราะประสบการณ์การเป็นลูกจ้างของเขาที่ผ่านมาแทบไม่มีวันหยุดและถูกโกงค่าแรง

บ่อยคร้ัง	 เขาจึงเลือกเป็นนายตัวเอง	 ท�างานน้อยกว่าแต่ได้เงินมากกว่า	 และเลือกที่จะหยุด

ขายของไปร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมมอญตามที่เขาต้องการ	เขาหวังให้ใครต่อใครรู้ว่ายังมีมอญ

อยู่บนโลกนี้	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	163)
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	 	 จากตัวบท	 เหตุผลส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ชานละวีตัดสินใจออกจากการเป็นลูกจ้างแรงงานไป

เป็นมอญค้าขาย	 คือ	 เพ่ือให้ได้มีวันหยุดไปร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมมอญ	 ด้วย	 หวังให้ใครต่อใครรู้ว่ายังมีมอญ

อยู่บนโลกน้ี การข้ามพ้ืนที่ของชาติพันธุ์จึงไม่ได้เกิดข้ึนจากความจ�าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่ประการเดียว

หากยังสัมพันธ์กับเหตุผลทางวัฒนธรรมในชาติพันธุ์ตนอย่างเข้มข้นแนบแน่น	 โดยส่ิงส�าคัญประการหนึ่งที่ช่วย

ให้ชานละวีออกจากพ้ืนที่แรงงานที่นายจ้างเป็นผู้ก�าหนดเวลาชีวิตไปสู่พ้ืนที่การเป็นพ่อค้าซ่ึงก�าหนดเวลาชีวิตได้

ด้วยตนเอง	 คือ	 การมีวิชาความรู้	 และหมั่นฝึกฝนความรู้นั้นจนเกิดเป็นทักษะที่เช่ียวชาญ	 รวมถึงเทคนิค

การเอาตัวรอดในการท�างานที่ประเทศไทย	 ซ่ึงวิชาความรู้เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาส่งต่อกันมาและ

เป็นส่ิงที่ชาวมอญในเมืองไทยพยายามรักษาสถานะดังกล่าวไว้เพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้แก่ตนเองแทนการอยู่

ในพื้นที่แรงงานซึ่งเป็นสถานะที่ต�่าสุดทางสังคม

	 	 นอกจากนี้	 ในเร่ืองส้ัน	 “เสียงรอสายจากชายแดน”	 ขององค์	 บรรจุน	 กล่าวถึงการ	 “เคลื่อนไป

ข้างหน้า”	ของแรงงานมอญด้วยการออกจากการเป็นลูกจ้างสู่พ่อค้าขายชานมไข่มุก	ชีวิตที่ถูกก�ากับโดยนายจ้าง

เปล่ียนเป็นการก�าหนดเวลาและชีวิตได้ด้วยตนเอง	 การได้สัมพันธ์กับคนอื่น	 ๆ	 ในชุมชนท�าให้ความคิดเร่ือง

แรงงานต่างด้าวน่ากลัวและไม่น่าไว้วางใจเจือจางลง	 ทั้งยังเป็นการสร้างพ้ืนที่ใหม่ให้กับตนเอง	 ที่ส�าคัญ	 คือ	

การออกจากภาพลกัษณ์แรงงานทีถู่กควบคมุและจ�ากัดพ้ืนทีไ่ปสู่ภาพลกัษณ์ใหม่ทีเ่ปิดพ้ืนทีใ่ห้ความเป็นชาตพัินธุ์

ได้เติบโต	ดังตัวอย่าง

การเข็นรถขายของท�าให ้ผมได้เจอลูกค้าคนไทยมากมาย	 ได้ฟ ังและพูดภาษาไทย

ตลอดเวลา	 แม้ในช่วงแรกจะพูดไม่ชัด	 เสียงต�่าไม่มีวรรณยุกต์เอกโท	 ท�าให้ถูกล้อเลียนเป็น

ตัวตลก	แต่ลูกค้าหลายรายก็ใจดีช่วยสอนให้	ประกอบกับชาไข่มุกปั่นของผมเลือกใช้แต่ของดี	

ไม่ใส่สี	 ไม่หวงนมน�้าตาล	 สะอาดทุกข้ันตอนการท�า	 ท�าให้มีลูกค้าประจ�าเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย	 ๆ	

เก็บเงินส่งกลับบ้านทุกเดือน	 กระทั่งแม่ปลูกบ้านไม้สองช้ันได้หลังหนึ่ง	 (องค์	 บรรจุน,	

2560ข,	น.	134-135)

	 	 จากตัวอย่างข้างต้น	 เราจะเห็นบทบาทของการเป็นพ่อค้าชาไข่มุกของตัวละครชาวมอญ	 ผู้เร่ิมต้น

เรียนรู้ส่ิงต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับอาชีพของตน	 ดังชุดค�าที่กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาไทยของตัวละครชาวมอญ

เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตน	ได้ฟังและพูดภาษาไทยตลอดเวลา แม้ในช่วงแรกจะพูดไม่ชัด ทั้งยัง

ให้ภาพชาวมอญในด้านมุมที่เป็นมิตร	 ดังตัวอย่างกล่าวถึงการตั้งใจฝึกพูดภาษาไทยของพ่อค้าชาวมอญโดยมี

ลูกค้าคนไทยช่วยสอน	นอกจากน้ี	ตวับทยงัได้สร้างภาพลกัษณ์ในเร่ืองของความสะอาดและมคีณุภาพของวัตถุดบิ	

ดังข้อความที่กล่าวว่า	ชาไข่มุกปั่นของผมเลือกใช้แต่ของดี ไม่ใส่สี ไม่หวงนมน�้าตาล สะอาดทุกขั้นตอนการท�า 

ท�าให้มีลูกค้าประจ�าเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ข้อความข้างต้นให้ภาพลักษณ์การเป็นพ่อค้าที่มีจรรยาบรรณ	 ค�านึงถึง

คุณภาพของวัตถุดิบและสุขอนามัยของผู้บริโภค	 รวมถึงความใส่ใจและรักษาคุณภาพในงานอาชีพของตน	

อันเป็นคุณสมบัติที่แสดงภาพลักษณ์ด้านบวกแก่กลุ่มชาติพันธุ์	 และเป็นคุณสมบัติส�าคัญแห่งการอยู่ร่วมและ

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

  2.2 แรงงานไทใหญ่: การเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อพี่น้องร่วมชาติพันธุ์

	 	 เร่ืองเล่าแรงงานชาติพันธุ์ตั้งแต่ปี	 2558	 เป็นต้นมา	 ท�าหน้าที่สลายมายาคติเร่ืองการเป็นแรงงาน	

ต่างด้าวในด้านลบต่าง	ๆ 	เช่น	เรื่องดื่มสุราทะเลาะวิวาท	การท�าร้ายร่างกายและการใช้ความรุนแรงที่ถูกน�าเสนอ

ผ่านมุมมองของนายจ้าง	 เพ่ือนร่วมงานคนไทย	 และคนไทยในชุมชน	 ไปสู่การเล่าเร่ืองชาติพันธุ์ด้วยเสียงของ

ชาติพันธุ์โดยตรง	ให้ภาพชีวิตการท�างาน	อุปสรรคที่ต้องเผชิญ	และการน�าตนเองเคลื่อนไปข้างหน้าในเส้นทาง

ที่ให้พลังและให้การเติบโตแก่ตนเองและพี่น้องร่วมชาติพันธุ์	ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีแห่งชื่อชาติพันธุ์ตน	

	 	 เร่ืองส้ันยุคประชาคมอาเซียนน�าเสนอภาพแรงงานไทใหญ่ในมุมที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับบ้านเกิด

เมอืงนอนและการอยูใ่นครรลองแห่งพทุธศาสนาโดยค�านงึถึงพ่ีน้องร่วมชาตพินัธุเ์ป็นส�าคญั	การข้ามพรมแดนมา

เป็นแรงงานในประเทศไทยสร้างการรับรู้เร่ืองส�านกึชาตพัินธุข์องแรงงานไทใหญ่ส�าคญั	ดงัเร่ืองส้ัน	“บรรจภุณัฑ์

องค์กร”เล่าเร่ืองการเดินทางของน�้าอัดลมที่เรียกตนเองว่า	 “ผู้มีประสบการณ์”	 ติดตามหนุ่มลูกจ้างชาวไทใหญ่

ที่ท�างานเข็นผักอยู่ที่ตลาดไท	 เร่ืองเล่าน�าพาผู้อ่านไปรู้จักเมืองไต	 รัฐฉาน	 ฉายภาพรัฐชนกลุ่มน้อย	 ปัญหา

ความขัดแย้งกับรัฐบาลทหารพม่าและความไม่สงบภายในประเทศ

หลังพ้นเวียงแหง	 หนุ ่มไทใหญ่พาเขาล่วงถึงเขตรัฐฉาน	 ที่ตั้งกองก�าลังกองทัพเมิงไต

ของเจ้ายอดศึก	 ภาพเลือดเพ่ือนพ้องไทใหญ่แดงฉาน	 ลูกเด็กเล็กแดงแตกตื่นหนีตาย

เมื่อเช้าวันก่อนท�าให้เขาไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมกับกองทัพเมิงไต	 ชีวิตในป่าย่อมไม่สบายเท่า

ชีวิตลูกจ้าง	 เข็นผักตลาดไท	 แต่เขาเลือกแล้วที่จะรับเบี้ยเลี้ยงเพียงเดือนละไม่ก่ีบาท

แต่สุขใจที่จะก�าปืนเก่าล�ากล้องขัดคู่กายสักกระบอกเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนและเรือนนอน	

เอกราชอันชอบธรรมเหนือดินแดนบรรพชนที่พวกเขาสูญเสียไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน	

(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	136)

	 	 จากตัวบทข้างต้น	 หนุ่มไทใหญ่ออกจากการเป็นลูกจ้างเข็นผักที่ตลาดไทสู่การเป็นนักรบเข้าร่วมกับ

กองทัพเมิงไต	การเลือกออกจากชีวิตอันปกติและปลอดภัยในตัวเมืองไปสู่ป่า	คือ	การข้ามพื้นที่เพื่อจุดมุ่งหมาย

ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัว	แต่เป็นเรื่องของชาติและพี่น้องร่วมชาติ	ความน่าสนใจของเรื่อง	“บรรจุภัณฑ์องค์กร”	

คอื	การเดนิทางไปยงัถ่ินฐานบ้านเมอืงของรัฐต่าง	ๆ 	ทีพ้่นไปจากเขตแดนประเทศไทย	ส่องส�ารวจให้เหน็บ้านเมอืง

อื่น	 วัฒนธรรมอื่น	 พบโลกแบบอื่น	 ๆ	 เรื่องเล่าถึงรัฐฉานและกองทัพเมิงไตถ่ายทอดส�านึกชาติพันธุ์อันแรงกล้า

ของชาติพันธุ์ไทใหญ่	 ในที่นี้	 การเดินทางของผู้มีประสบการณ์เพื่อบอกเล่าส่ิงที่เกิดข้ึนในดินแดนรัฐฉานจึงเป็น

มากกว่าการบอกถึงภูมิหลังของชาวไทใหญ่ก่อนข้ามพรมแดน	 แต่เป็นการเล่าเร่ืองเพ่ือแสดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า	

การเป็นแรงงานไทใหญ่	คือ	การเป็นชาติ	และเป็นดินแดนบรรพชนอันส�าคัญและมีความหมายยิ่ง

“แล้วรุ่นพี่ทั้งสามกลับมาถึงปทุมธานีกันได้อย่างไรล่ะครับ”

ผู้มีประสบการณ์เล่าเสียงเครือ	 “ทหารพม่ากวาดล้างกองทัพเมิงไตอย่างหนัก	 หนุ่มไทใหญ่

ถูกจับเป็นเชลยทั้งที่บาดเจ็บจากการรัวยิงด้วยปืนกลอาร์เคเค	 ขณะที่ในมือทหารหนุ่มไทใหญ่

มีเพียงลูกซองเก่าคร�่า	 เนื้อตัวสัมภาระถูกร้ือค้น	 ทหารพม่านายหนึ่งพบเราเข้า	 เทน�้ามนต์
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ที่เหลือทิ้ง	 ให้เราช่วยเก็บปลาร้าพริกไว้เป็นเสบียงติดตัวระหว่างลัดเลาะหนีอยู ่ในป่า	

ก่อนเข้าเมืองไทยด้วยเบื่อหน่ายสงคราม	 เขาโยนเราทิ้งตรงท่าข้ีเหล็กฝั่งไทย	 และมีพ่อค้า

รับซื้อของเก่าพบเราเช้าวันถัดมา”	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	148)

	 	 ในพื้นที่นอกเขตแดนประเทศไทย	ความหวานซ่าของน�้าอัดลมอันเป็นตัวแทนของโลกสมัยนิยม	ถูก

แทนที่ด้วยน�้ามนต์ก่อนเปลี่ยนเป็นปลาร้าพริกเพ่ือเก็บเป็นเสบียงขณะเดินทาง	 ซ่ึงท้ังน�้ามนต์และปลาร้าพริก

นับเป็นตัวแทนของโลกท้องถ่ิน	 เป็นเสบียงแห่งขวัญก�าลังใจ	 และเสบียงแห่งการยังชีพ	 การเดินทางของ

บรรจุภัณฑ์องค์กรที่เปลี่ยนถ่าย	 “ส่ิงบรรจุ”	 ข้างในจึงเป็นการข้ามพรมแดนเพ่ือ	 “ส�ารวจ”	 และ	 “เก็บข้อมูล”	

เพื่อฉายให้เห็นสถานการณ์และความเป็นไปของบ้านเมืองนั้น	ๆ	ในวิถีที่ต่างไปจากการรับรู้ของสังคมทั่วไป

	 	 การเดนิทางของ	“บรรจภุณัฑ์องค์กร”	จงึเป็นการเดนิทางเพ่ือเผยให้เห็นความเป็นไปอนัหลากหลาย

ของโลกสมยัใหม่ทีไ่ม่ได้เป็นการเดนิทางส�ารวจเพ่ือคดักรองหรือหลอมรวมให้อยูใ่นเอกลกัษณ์เดยีวกัน	แต่เป็นการ

เดินทางเพื่อท�าให้ได้มองเห็นโลกในด้านมุมอื่นที่ต่างออกไปจากโลกที่เคยอยู่หรือเคยเห็น	 น�าไปให้รู้จักผู้คนที่อยู่

ในสถานการณ์การเมืองและการปกครองในแบบอื่น	 ๆ	 เพ่ือให้เข้าใจถึงภูมิหลังชาติพันธุ์และผู้คนแห่งชาติพันธุ์	

และส�านึกแห่งศักดิ์ศรีชาติพันธุ์ในแผ่นดินมาตุภูมิของตน

	 	 เรื่องสั้น	 “แผกเจื้อเคือไต”	 ของ	 องค์	 บรรจุน	 เล่าเรื่องชีวิตการเป็นแรงงานของชาวไทใหญ่ที่เป็น

เพียงวัตถุแรงงาน	จากการถูกใช้ให้ท�างานงานหนัก	ถูกกดค่าแรงหรือไม่จ่ายค่าแรงเมื่องานเสร็จ	 ไปสู่ต�าแหน่ง

แห่งทีท่างสังคมใหม่	คอื	การท�างานทีน่�าไปสูป่ระโยชน์เพือ่พ่ีน้องร่วมชาตพัินธุแ์ละผูอ้ืน่อย่างกว้างขวาง	เร่ืองเล่า

ถึงแรงงานไทใหญ่ยุคใหม่สร้างบทบาทให้ตัวละครชาติพันธุ์ขับเคลื่อนและหาหนทางเพื่อก้าวผ่านอุปสรรค	ไม่ใช่

เพียงแค่การก้าวพ้นจากความล�าบากยากจน	แต่เพื่อก้าวพ้นจากการถูกกดทับทางชาติพันธุ์

	 	 ตัวบทกล่าวถึงตัวละครสายมาวที่เป็นเช่นแรงงานข้ามชาติจากพม่าคนอื่น	 ๆ	 ที่ถูกเหมารวมจาก

คนไทยว่าเป็นพม่า	 ท�าให้สายมาวถูกกดขี่และถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานเสมอ	 “ภาษาที่แตกต่างกัน

ฟ้องว่าเขาคือพม่าต่างด้าว จึงมักถูกเพื่อนร่วมงานเกี่ยงให้ท�างานหนัก และจะแย่งงานจากมือเขาไปท�าก็ต่อเมื่อ

หัวหน้าเดินผ่านมา” (องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	37)	การถูกนับรวมให้อยู่ในกลุ่มประเภท	“พม่าต่างด้าว”	ท�าให้

เขาต้องอดทนถูกเอาเปรียบ	 ขณะเดียวกันก็พยายามหาต�าแหน่งแห่งที่เหมาะสมกับตน	 และตัดสินใจท�างานใน

บาร์เกย์ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ตามค�าแนะน�าของเพื่อนชาวไตด้วยกัน	

สายมาวกับแขกหนุ่มใหญ่นั่งแนบชิดเบียดบดจมลงไปในโซฟา	 ดูราวนักมวยปล�้าร่างยักษ์

กอดปล�้ากันอยู่กลางเวทีผ้าใบ	 ไฟสลัวที่มองหน้ากันแทบไม่เห็นกลับสว่างเรืองในความรู้สึก	

เหมอืนประจานในส่ิงทีเ่ขาก�าลงักระท�าต่อคนทัง้โลก	เคร่ืองปรับอากาศก็ดเูหมอืนจะไม่เยน็พอ	

อุณหภูมิภายในขับเม็ดเหงื่อของเขาผุดออกตามเนื้อตัวทุกซอก	หลืบ	 รูขุมขน	สายมาวได้แต่

นั่งเกร็ง	 เนื้อตัวร้อนผ่าวท�าอะไรไม่ถูก	 แม้จะได้รับการอบรมมาจากกัปตันแล้วว่าต้องปฏิบัติ

ต่อแขกอย่างไร	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	46)
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

	 	 การออกจากอาชีพแรงงานมาสู่อาชีพชายในบาร์เกย์	 คือ	 การก้าวข้ามกรอบจารีตประเพณีที่เคย	

ถูกปลูกฝังและยึดถือของสายมาว	ในเขตแดนประเทศไทย	ตัวตนของสายมาวหลากเลื่อนไปตามสภาพแวดล้อม

และความจ�าเป็น	 ปฏิกิริยาของสายมาวที่แสดงออกเมื่อต้องอยู่ในสถานะของการเป็นนักโชว์	 ชาวไตในบาร์เกย์	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความประหม่าอึดอัด	ดังตัวบทบรรยายว่า	“สายมาวได้แต่นั่งเกร็ง เนื้อตัวร้อนผ่าวท�าอะไร

ไม่ถูก”	 จึงยิ่งเป็นการเน้นย�้าให้เห็นถึงกรอบจารีตประเพณีอันเคร่งครัดของชาวไต	 ในความรู้สึกผิดบาป

สะทกสะเทือนจิตวิญญาณกลับยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีอันสงบเรียบง่ายของชาติพันธุ์ไทใหญ่	 แสดงถึงวิถีปฏิบัติ

ของหนุ่มสาวชาวไตที่ด�าเนินไปตามครรลองที่เป็นแบบแผนมากกว่าจะพึงใจในรูปรสกลิ่นเสียงที่ผิดเพศสภาพ

การข้ามแดนในครั้งนี้ของสายมาวจึงเป็นการข้ามกรอบข้อปฏิบัติทั้งหลายที่เคยยึดถือครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต	

	 	 หลังจากชีวิตวนเวียนอย่างขัดแย้งระหว่างการงานที่สุจริตแต่ท�างานหนักและไม่พอเลี้ยงชีพ	 กับ

การงานอันให้รายได้ดีแต่เป็นงานที่รู้สึกผิดบาปและฝืนใจตนเองที่ต้องขายร่างกายให้แก่ชายนักเที่ยวในกลุ่ม

บาร์เกย์	 สายมาวจึงเลือกที่จะข้ามพรมแดนไปสู่ผู้ท�าประโยชน์ให้เพื่อนและพ่ีน้องร่วมชาติพันธุ์ในฐานะการเป็น

พระสงฆ์ที่มูลนิธิพระธรรมแสงส่องไต	ประเทศไทย

คนไตที่เข้ามาท�างานเมืองไทยจ�านวนไม่น้อยถูกเจ้าหน้าที่ขูดรีดรังแก	 ถูกนายจ้างโกงค่าแรง	

ผู้หญิงไตหลายคนถูกข่มขืนท�าร้ายร่างกาย	 ในบรรดาผู้หญิงที่ถูกกระท�าเหล่านั้น	 ส่วนใหญ่

มักจะปกปิดซ่อนเร้นเร่ืองราวที่เกิดข้ึน	 น้อยรายท่ีจะเข้าขอความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน

หรือมูลนิธิ	 แม้ว่าการว่ิงเต้นแจ้งความ	 ตั้งทนายต่อสู้คดีเรียกร้องความเป็นธรรมจะเป็นเร่ือง

ที่สมควร	 แต่กว่าคดีความจะถึงที่สุดก็มักกินเวลานาน	 โดยเฉพาะในกรณีการไม่จ่ายค่าแรง	

ผู้เสียหายไม่อาจรับค่าชดเชยได้ทันท่วงที	 วิธีที่ส�านักสงฆ์และมูลนิธิแห่งนี้ใช้	 ก็คือ	 ให้คนไต

ด้วยกันที่เชี่ยวชาญภาษาไทยขอพบและพูดคุยกับนายจ้าง	อธิบายให้นายจ้างเข้าใจว่า	ค่าแรง

เล็กน้อยที่จะได้รับในแต่ละเดือนส�าคัญกับชีวิตพวกเขาและคนที่รออยู่ทางบ้านหลายปาก

หลายท้องอย่างไร	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	43-44)

	 	 การเป็นพระสงฆ์ในส�านักสงฆ์ที่ท�างานร่วมกับมูลนิธิพระธรรมแสงส่องไตแสดงเครือข่ายที่แน่น

เหนยีวและรวมกลุม่กันอย่างเข้มแข็งของกลุม่ชาวไตในประเทศไทย	ขณะเดยีวกันก็บอกเล่าปัญหาต่าง	ๆ 	ทีค่นไต

ต้องเผชิญ	เพ่ือแสดงตวัตนและการมอียูข่องคนไตให้ปรากฏชัดข้ึนว่าพวกเขามคีวามเป็นอยูอ่ย่างไร	และประสบ

ปัญหาใดบ้าง	 รวมไปถึงการมีองค์กรดูแลพวกเขาอย่างไร	 ตัวละครชาติพันธุ์ในยุคใหม่จึงอยู่ในบทบาทของ

การเคลือ่นไปข้างหน้า	ท�าหน้าทีเ่ช่ือมต่อตนเองกับพ่ีน้องชาวไตร่วมชาตพินัธุแ์ละคนไทยในสังคม	เพ่ือสร้างพ้ืนที่

ให้แก่ชาติพันธุ์ตน

	 	 สิ่งหนึ่งที่เรื่องเล่าชาติพันธุ์ท�าให้ปรากฏผ่านตัวละครชาติพันธุ์	คือ	การขับเคลื่อนตนเองไปข้างหน้า	

ก้าวผ่านอุปสรรคที่ไม่ใช่เร่ืองของความยากจนในระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น	 แต่ต้องเป็นการด�ารงอยู่ที่สามารถ

สบตาตนเองและเพื่อนร่วมชาติได้อย่างภาคภูมิ	 เป็น	 “ศักดิ์ศรีแห่งชาติพันธุ ์”	 อันส�าคัญและจ�าเป็นต่อ

การก่อรูปชาติพันธุ์ของตน	คือ	เป็นขั้นที่ก้าวต่อจากการท�างานเพื่อด�ารงชีพ	แต่คือ	การงานที่บ่งบอกความหมาย
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ของการมีชีวิตอยู่	ด้วยเหตุนี้	แม้สายมาวหนุ่มไทใหญ่จะพบช่องทางการประกอบอาชีพในบาร์เกย์ซึ่งสร้างรายได้

ให้เขาอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องท�างานหนัก	 หากแต่พ้ืนที่ชีวิตดังกล่าวผิดไปจากจารีตครรลองที่เขาเติบโตมา

สายมาวก็ไม่ได้ติดอยู่กับรายได้อันงามและงานที่สุขสบายเมื่อเทียบกับงานใช้แรงกายอื่น	ๆ	ที่เขาเคยท�ามา	แต่

พยายามหาช่องทางเพ่ือไปสู่ต�าแหน่งแห่งท่ีทีเ่หมาะสม	ต�าแหน่งแห่งทีท่ีจ่ะด�ารงชาตพัินธ์ุของตนได้อย่างมศีกัดิศ์รี

และยังประโยชน์ให้แก่พี่น้องร่วมชาติชาวไต	ซึ่งจากตัวบท	คือ	การกลับไปสู่วิถีแห่งพุทธศาสนาอันเป็นรากเดิม

ที่เขาได้รับการหล่อหลอมมาแต่ครั้งยังเยาว์

งานของสายมาวในวันนี้เป็นไปเพ่ือมนุษยธรรม	 ประสานเร่ืองคดีความกับเจ้าหน้าที่ไทย

จัดกิจกรรมเผยแพร่สืบทอดวัฒนธรรมและการศึกษาของเยาวชนไต	กระทั่งบางภารกิจก็เพื่อ

เสริมวิสัยทัศน์กองทัพเมืองไต	 งานของเขาเข้าพัวพันกับการเมืองอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง	

เหล่านี้ไม่เคยท�าให้พ่อแม่และน้อง	ๆ	เบาใจได้เลยสักครั้ง

“อาตมาเป็นสงฆ์ซ่ึงมีประวัติศาสตร์แหว่งว่ิน	 การกลับมาห่มผ้าเหลืองคร้ังนี้จึงมิใช่เพ่ือ

วิมุติสุขในทางธรรม	 แต่คิดหวังในทางโลก	 เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ยาก	 แม้แผกเจื้อเคือไต”	

(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	51)

	 	 งานของสายมาว	 คือ	 การอุทิศตนเพ่ือกลุ่มพ่ีน้องชาวไต	 สร้างพื้นที่ทางชาติพันธุ์ของตนให้ปรากฏ

และเป็นทีรั่บรู้ในสังคมไทย	ส่ิงส�าคัญทีเ่ป็นรากฐานของการก่อรูปชาตพัินธุข์องชาวไทใหญ่	คอื	การเหน็ความส�าคญั

ของการให้การศึกษาแก่เยาวชน	 ดังภารกิจหนึ่งของสายมาว	 คือ	 จัดกิจกรรมเผยแพร่ สืบทอดวัฒนธรรมและ

การศึกษาของเยาวชนไต การเป็นไทใหญ่ข้ามแดนจึงไม่ได้มุ่งหมายเพื่อท�ามาหากินและยังชีพในระยะสั้นเท่านั้น	

หากแต่น�าเสนอให้เห็นความมุ่งหมายที่ไปไกลกว่าเป็นเร่ืองปากท้องเฉพาะบุคคล	 คือ	 การคงรักษาและสืบต่อ

ชาติพันธุ์ของตน	

	 	 เร่ืองเล่าถึงชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญสร้างการรับรู้เร่ืองการเป็น	 “คนข้ามพรมแดน”	 ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่สามารถเลื่อนสถานะได้	 ปรากฏตัวตนในชุมชนได้ด้วยความสามารถในการงานอาชีพของตน

ลบภาพแรงงานตัวเปล่าที่มาตายเอาดาบหน้า	 เนื่องจากไม่มีความรู้และทุนอื่นใดติดตัว	 การข้ามพรมแดนของ

แรงงานชาตพัินธุใ์นเร่ืองเล่ายคุใหม่จงึเป็นการข้ามจากพรมแดนวัฒนธรรมแบบหนึง่มาสู่พรมแดนทางวัฒนธรรม

อีกแบบหนึ่ง	ซึ่งไม่ได้เป็นการน�ามาเปรียบว่าดีหรือด้อยกว่า	ทันสมัยหรือล้าหลัง	ป่าเถื่อนหรืออารยะ	แต่น�าเสนอ

ให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์ด้วยเร่ืองเล่าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์	 ก่อรูปตัวตนเป็นแรงงานไทใหญ่

แรงงานมอญผู้แสดงคุณสมบัติการเป็นคนท�างาน	 ไม่ใช่คนงานที่มีแต่แรงก�าลัง	 หากยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนตนเอง

ไปสู่หนทางที่สามารถปรากฏตัวและอยู่ร่วมกับคนไทยในชุมชนอย่างได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมเสมอกัน
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

 3. แรงงานต่างด้าวในเรื่องสั้นไทย: การสร้างการรับรู้เรื่อง “แรงงาน” คือ “คนท�างาน”

	 เมื่อเอ่ยถึง	 “แรงงานต่างด้าว”	 ในการรับรู้ของสังคมไทย	 ส่ิงที่ปรากฏในมโนนึกมักเป็นภาพลักษณ์ใน

ด้านลบที่สัมพันธ์กับการท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 การเป็นแรงงานเถื่อน	 เป็นอาชญากร	 การเกี่ยวพันกับยาเสพติด	

มากกว่าจะนึกถึงภาพแรงงานในฐานะ	“คนท�างาน”	ในสังคม	ซึ่ง	Hall	(1980)	กล่าวว่า	การสื่อสารเป็นเรื่องของ

การสร้าง	การถ่ายทอดและการรับวัฒนธรรม	ดงัน้ัน	จงึไม่มส่ิีงทีเ่รียกว่า	“ความเป็นจริง”	อยูจ่นกว่าจะม	ี“ผูส้ร้าง”	

ขึ้นมา	 ในพื้นที่ของสื่อ	การน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเป็นช่องทางหนึ่งในการ	“สร้าง”	ภาพเกี่ยวกับ

แรงงานต่างด้าวขึ้นด้วยเช่นกัน	 โดยสื่อเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลิตซ�้าความเป็น	 “คนอื่น”	 ให้กับแรงงานต่างด้าวใน

สังคมไทย	และสร้างความหมายให้แรงงานต่างด้าวในด้านลบที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทย

	 บษุยรัตน์	กาญจนดษิฐ์	(2551)	เขียนบทความเร่ือง	“มองแรงงานข้ามชาตจิากพม่าผ่านการน�าเสนอจาก

สื่อมวลชนไทย”	โดยรวบรวมข่าวเรื่อง	“แรงงานต่างด้าว”	สามสัญชาติ	คือ	พม่า	ลาว	กัมพูชา	ในหนังสือพิมพ์

รายวันทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษประมาณ	25	ฉบบั	ในรอบปี	2550	ทีผ่่านมา	พบว่า	นบัตัง้แต่เดอืนมกราคม

ถึงเดือนธันวาคม	มีข่าวเรื่องแรงงานต่างด้าวปรากฏในหน้าหนังสือรายวันประมาณ	1,882	เรื่อง	เฉลี่ยเดือนละ

120-180	เร่ือง	 โดยข่าวส่วนใหญ่อย่างน้อย	80%	จะมีเนื้อหาเก่ียวกับการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้า

เมืองผิดกฎหมาย	 แรงงานต่างด้าวในฐานะภัยความมั่นคงและตัวแพร่เช้ือโรคร้าย	 การต่อใบอนุญาตท�างาน

การขาดแคลนแรงงานในภาคเอกชน	การค้ามนุษย์	 เป็นต้น	อีกทั้งการน�าเสนอข่าวแรงงานต่างด้าวยังมุ่งเขียน

พาดหัวข่าวในลักษณะที่หวือหวา	 ดูน่าตื่นเต้น	 ในขณะที่เนื้อหาข้างในแตกต่างจากพาดหัวข่าวที่น�าเสนอ	 ท�าให้

ผู้รับข่าวสารรับรู้แต่เพียงบางข้อมูลที่ข่าวน�าเสนอเท่านั้น	 และการรับรู้ดังกล่าวน�าไปสู่การสร้างภาพความจริง

เร่ืองแรงงานต่างด้าวว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหมด	 ซ่ึงการถูกตอกย�้าในภาพลักษณ์ด้านลบท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

และกีดกันการมส่ีวนร่วมของแรงงานข้ามชาต	ิเกิดกระบวนการสร้างความเกลยีดชังต่อกันและขยายความขัดแย้ง

ทางสังคมให้มากขึ้น

	 ในเรื่องสั้นไทยยุครวมประชาคมอาเซียน	สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่ง	คือ	การเปิดมโนทัศน์เรื่องแรงงาน

ต่างด้าวในด้านมมุทีแ่สดงการท�างาน	และให้ภาพลกัษณ์	“คนท�างาน”	ความน่าสนใจทีป่รากฏในเร่ืองเล่าแรงงาน

ชาตพัินธุข้์ามพรมแดนในเร่ืองสัน้ไทย	คอื	คนืการงานให้แก่แรงงาน	ด้วยการให้พ้ืนทีบ่อกเล่าถึงการลงแรงในงาน

ที่ท�า	 ประเภทของงานที่ท�า	 และความเหนื่อยยากของการงานที่ต้องเผชิญ	 ดังตัวอย่างการบรรยายถึงแรงงาน

ไทใหญ่ที่บอกเล่าประสบการณ์การท�างานของตนในเรื่อง	“แผกเจื้อเคือไต”	

พวกเขาท�างานทกุชนดิตามแต่จะมคีนจ้าง	หนกัเอาเบาสู้	ดทีีสุ่ดคอืงานในไร่ส้ม	รดน�า้	พรวนดนิ	

ตัดแต่งก่ิง	 พ่นยา	 งานที่ใช้แรงกายเข้าแลกชนิดท�าเช้าจรดค�่าทุ ่มทั้งตัวก็ไม่มีวันหมด	

(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	41)

งานลูกเรือประมงหนักหนาอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน	การออกเรือแต่ละครั้งนานนับครึ่ง

ค่อนเดือน	รอบตัวมีแต่น�้าฟ้าเวิ้งว้างมองไม่เห็นฝั่ง	เริ่มงานแต่เช้าตรู่กระทั่งมืด	ดึกก็ต้องตื่น

ขึ้นกู้อวน	ลากอวน	คัดปลา	ค่าแรงดีกว่าเดิมแต่เหนื่อยสายตัวแทบขาด	และไม่มีเวลาส�าหรับ

ให้เขาได้นอนป่วย	(องค์	บรรจุน,	2560ก,	น.	42)	
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ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

	 ประวัติการท�างานเป็น	“แรงงานรับจ้าง”	ของสายมาวบ่งบอกถึง	“ความหนักเอาเบาสู้”	“ความอดทน

ไม่กลวังานหนกั”	อนัเป็นคณุสมบัตสิ�าคัญของคนท�างาน	และแรงงานไทใหญ่เป็นผูแ้สดงให้ประจกัษ์	ขณะเดยีวกัน	

ในอีกด้านมุมก็ตีแผ่ให้เห็นถงึการปฏิบัติของนายจ้างคนไทยต่อลูกจ้างแรงงานชาติพันธุ์ในด้านที่ลิดรอนสิทธิ์และ

กดข่ีค่าแรง	ดงัตวัอย่างเร่ืองส้ันเร่ือง	“เสยีงรอสายจากชายแดน”	ขององค์	บรรจนุ	ทีฉ่ายให้เหน็ภาพของแรงงาน

ชาวมอญที่ต้องเผชิญชะตากรรมเลวร้ายและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างคนไทย	ขณะเดียวกันก็ฉายให้เห็น

ชั่วโมงการท�างานของแรงงานอย่างหนักหน่วง	

เร่ิมจากวันแรกจนถึงวันที่ต�ารวจบุกทลายโรงงาน	 เป็นเวลาสี่เดือนเศษท่ีผมไม่ได้ออกไปจาก

โรงงานแม้แต่ก้าวเดียว	ไม่ต้องคิดถึงค่าแรง	เรื่องอาหารนั้นได้กินข้าวต้มผักดองหรือกุ้งแห้ง

แช่น�้าปลาพอประทัง	เวลาพักผ่อนอย่างมากไม่เกิน	4	ชั่วโมง	กับเวลาว่างระหว่างเปลี่ยนกะ

ส้ัน	 ๆ	 และไม่สามารถออกจากประตูโรงงานไปไหนมาไหนหรือติดต่อใครได้	 (องค์	 บรรจุน,	

2560ข,	น.	132-133)

	 จากตัวอย่างข้างต้น	 ภายใต้เรื่องเล่าการถูกนายจ้างคนไทยเอาเปรียบอย่างเลวร้าย	 สิ่งที่ปรากฏพร้อม

กันไป	คอื	การคนื	“เร่ืองเล่าการท�างาน”	ให้แก่แรงงานซ่ึงทีผ่่านมาถูกท�าให้หายไป	ด้วยตวับทถูกเน้นไปทีเ่ร่ืองของ

ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคนไทย	หรือการมุ่งแสดงปัญหาอันเกิดจากการลักลอบข้ามพรมแดนผิดกฎหมาย	

ท�าให้เรื่องเล่าการท�างานที่ควรได้ปรากฏผลงานถูกลดความส�าคัญและเป็นรองลงไป	 อย่างไรก็ดี	 เรื่องสั้นในมุม

ของชาติพันธุ์ได้ท�าหน้าที่คืนคุณค่าให้แก่แรงงานทั้งหลายในฐานะการกลับมาเป็นคนท�างานของสังคมอีกครั้ง	

	 เรื่องสั้นเรื่อง	 “บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น”	ของอาชญาสิทธิ์	ศรีสุวรรณ	 เล่าเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เปิด	

มโนทัศน์เรื่องการเป็น	 “คนท�างาน”	 และเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านบทสนทนา

ตัวละครคนไทย	 “อมเรศ”	 และ	 “แสงแรก”	 ที่มองแรงงานต่างด้าวในมุมคิดที่ต่างกัน	 บทสนทนาของคนทั้งคู่

เปิดทางให้ความคิดต่างแทรกเข้าไปเพ่ือท�าให้เกิดการตั้งค�าถามเร่ืองแรงงานต่างด้าวในความหมายแบบเดิม

ทีม่องแรงงานต่างด้าวในภาพลกัษณ์ด้านลบ	เช่น	แรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงผดิกฎหมาย	แรงงานต่างด้าว

เข้ามาแย่งงานคนไทย	เป็นต้น

พ่ีอมเรศยกแก้วข้ึนดื่มรวดเดียวอีกคร้ัง	 สายตาจับจ้องบริกรจากต่างแดนแบกถือถาดอาหาร	

พนักงานเสิร์ฟชายบางคนที่มือว่างยกขวดเครื่องดื่มชูก�าลังขึ้นซดอย่างสดชื่น

แรงงานต่างด้าวพวกนี้จะว่าไปก็เหมือนแมงมุมนะ	ค่อย	ๆ	ถักใยเข้ามาทีละนิด	พอเราเผลอ

แป๊บเดยีว	กางใยเตม็บ้านเตม็เมอืงแล้ว	ดสิู..ไอ้แรก	บ้านของเราก�าลงัเตม็ไปด้วยคนอืน่ทัง้นัน้

แต่ผมกลับคิดว่า	ถ้าไม่มีแรงงานพวกนี้	แล้วใครจะจับปลาให้เรากิน	ใครจะก่อสร้างตึกอาคาร

ให้เรา	 ใครจะท�าอีกหลายส่ิงหลายอย่างที่คนในประเทศของเราท�าไม่ได้หรือไม่ยอมท�าเพราะ

มองเหยียดเป็นงานชั้นล่างละครับ	ก็ในเมื่อเราขาดแคลนแรงงานที่จะท�าสิ่งเหล่านั้น	คนอื่นที่

พ่ีว่า	 ส�าหรับผมแล้ว	 พวกเขาเป็นก�าลังส�าคัญของบ้านเมืองเราเลยเชียวนะ	 (อาชญาสิทธ์ิ	

ศรีสุวรรณ,	2560,	น.	90)
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เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย: การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน

	 “แสงแรก”	 ตัวละครคนไทยท�าหน้าที่เปิดมโนทัศน์ที่มีต่อแรงงานต่างด้าวในด้านมุมใหม่	 ด้วย

การสร้างการตระหนกัคดิเรือ่งคุณคา่ของแรงงานตา่งดา้วในฐานะการเปน็คนท�างาน	ไมใ่ช่คนงานที่ถกูผลิตซ�า้ใน

ด้านลบดงัทีไ่หลเวียนและรับรู้อยูใ่นสังคม	“แสงแรก”	ในบทสนทนาเร่ืองแรงงานต่างด้าว	จงึเป็นแสงทีน่�าส่องฝ่า

ความมืดแห่งอคติที่คนในสังคมมีต่อแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	จากตัวบท	แสงแรกน�าเสนอ

มมุมองของตนเพือ่เปิดมมุคดิใหม่	หรือแทรกความคดิทีเ่หน็ต่างเข้าไป	ท�าให้การน�าเสนอไม่ได้อยูใ่นด้านมมุเดยีว

ซ่ึงเหมารวมและตตีราโดยทีแ่รงงานไม่มโีอกาสได้พูดอธบิาย	ดงัตวัอย่างการสนทนาระหว่างอมเรศ	ผูไ้ม่เห็นด้วย

ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในเมืองไทย	 กับแสงแรกผู้โต้กลับความคิดดังกล่าวด้วยการช้ีให้เห็นถึง

ความส�าคญัของแรงงานต่างด้าว	และยกให้พวกเขา	“เป็นก�าลงัส�าคญัของบ้านเมอืงเรา”	รวมถึงการแสดงความคดิ

ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องแบ่งแยกเขาและเรา

“ผมไม่เห็นด้วยมาก	 ๆ	 เลยที่พ่ีมองเพ่ือนบ้านและแรงงานเหล่านี้เป็นคนอื่น	 บางทีมันเป็น

การแยกเขาแยกเรา	ทั้ง	ๆ	ที่พวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นมนุษย์เหมือน	ๆ	กัน”

“พอเถอะไอ้แรก	ขี้เกียจฟังพวกนักคิดนักปรัชญาพูดว่ะ	ซดเบียร์บ้างสิโว้ย	แก้วไม่พร่องเลย	

พ่อปัญญาชน”	พี่อมเรศตัดบท	(อาชญาสิทธิ์	ศรีสุวรรณ,	2560,	น.	90)

	 บทสนทนาระหว่างอมเรศกับแสงแรกเร่ืองแรงงานต่างด้าวจึงเป็นบทสนทนาที่เปิดให้เห็นชุดความคิด

ทีอ่ยูน่อกกรอบความมัน่คงของรัฐและการผลติซ�า้ของส่ือเร่ืองแรงงานต่างด้าวในภาพลกัษณ์ด้านลบ	ขณะเดยีวกัน

ก็มโนทัศน์เร่ืองแรงงานต่างด้าวในมุมของการเป็น	 “คนท�างาน”	 ไม่ใช่แรงงานที่ถูกนิยามให้เป็น	 “ต่างด้าว”	

อนัมนียัยะของความสกปรก	เป็นอนัตรายและเป็นแรงงานไร้ฝีมอื	หากแต่คอืแรงงานในกระแสโลกยคุใหม่ทีเ่ป็น

ฟันเฟืองหนึ่งของการท�างานเพื่อขับเคลื่อนสังคม	

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ท�าให้เข้าใจวิถีชาติพันธุ์	 ความส�าคัญของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์	 และกระบวนการการต่อสู้ต่อรองของ	

ชาติพันธุ์ในมิติสังคมวัฒนธรรม	 น�าไปสู่กระบวนการคิดเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวในมุมใหม่	 สร้างการรับรู้เร่ือง

ความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างแต่ไม่เป็นอื่น	เพื่อเปลี่ยนการรับรู้ของสังคมที่มีต่อแรงงานต่างด้าว	ไม่ว่าจะอยู่ใน

ชาติพันธุ์หรือสัญชาติใด

สรุปผลการวิจัย

	 เร่ืองสัน้ไทยยคุรวมประชาคมอาเซียนได้เข้ามาเป็นจดุเร่ิมต้นส�าคญัในการเปลีย่นการรับรู้ของสังคมทีม่ี

ต่อแรงงานต่างด้าว	ด้วยการสร้างเรื่องเล่าแรงงานชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญในภาพลักษณ์ใหม่	ก่อรูปตัวละคร

ชาติพันธุ์ในมิติสังคมวัฒนธรรมแทนมิติเศรษฐกิจ	 ให้ความส�าคัญกับเร่ืองเล่าถึงภูมิก�าเนิดและประวัติศาสตร์

ชาติพันธุ์	 รวมไปถึงเร่ืองเล่าการท�างานหนักและการแสวงหาความรู้ของแรงงานชาติพันธุ์เพ่ือพัฒนาตนเอง

จนกระทั่งน�าไปสู่การออกจากพ้ืนที่ที่ถูกกดทับไปสู่พ้ืนที่สาธารณะที่สามารถมีตัวตนในฐานะการเป็นแรงงาน
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ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ	 ขณะเดียวกันก็สร้างการรับรู้ให้แก่สังคมเรื่องแรงงานชาติพันธุ์ในมุมใหม่ที่เน้นเรื่อง	

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม	 และการให้คุณค่ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในบริบท

สังคมอาเซียนและสังคมโลก	

	 การปรากฏของแรงงานชาติพันธุ์ในยุคสังคมข้ามพรมแดน	 ท�าให้เห็นการเคลื่อนย้ายไหลเวียนและ

การข้ามพ้ืนทีข่องแรงงานชาตพัินธุใ์นสงัคมสมยัใหม่	เผยให้เหน็ศกัยภาพของมนษุย์ทกุผูท้กุนามและทกุชาตพัินธุ์

ทีส่ามารถปรากฏและแสดงตนได้หากอยูใ่นระนาบทีเ่สมอกัน	ดงัตวับทเร่ืองสัน้ในยคุรวมประชาคมอาเซียนทีแ่สดง

พลวัตและการขับเคล่ือนของชาตพัินธุท์ีไ่ม่ได้ถูกตรึงให้อยูท่ีล่�าดบัช้ันล่างสุดของสังคม	หากแต่เป็นอสิระทีจ่ะเช่ือม

ต่อตนเองกับภาคสังคม	เพื่อเปิดพื้นที่และขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจทางชาติพันธุ์ให้กว้างขวางออกไป	

	 คุณค่าส�าคัญของเร่ืองเล่าแรงงานชาติพันธุ์ไทใหญ่และมอญในวรรณกรรมยุครวมประชาคมอาเซียน	

จึงอยู่ที่การให้ความส�าคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์	 ด้วยการให้คนชาติพันธุ์เป็นผู้เล่าเร่ืองของตนแทนการถูกเล่าโดย

คนอื่น	ความพิเศษที่แตกต่างออกไปของเรื่องเล่าโดยชาติพันธุ์	คือ	ประสบการณ์อันเฉพาะเจาะจง	เปิดโลกทัศน์

เรื่องชาติพันธุ์ข้ามพรมแดนที่ไม่ได้มองเห็นแต่คนข้ามแดนอันผิวเผินและห่างไกล	แต่เรื่องเล่าอันเฉพาะเจาะจง

ให้ภาพชาติพันธุ์ข้ามพรมแดนที่ท�าให้มองเห็นลึกลงไปถึงต้นธารชีวิตดังกล่าว	 เป็นต้นธารสายที่เช่ือมผู้คนและ

วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน	แม้ต่างดินแดนและชาติพันธุ์ก็เติบโต
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