นางสาว สุริยาณี มะราเซะ แขนงมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แรงงานเมียนมาในประเทศไทยกับการเข้าใจที่ไม่ยุติธรรม
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คาว่า “หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แย่งงานคนไทย แพร่เชื้อโรคร้าย ภัยต่อความมั่นคง” ดู

เหมือนว่าคา ๆ นี้ ได้ทาให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นคนที่ทาผิดร้ายแรง เป็นตัวอันตราย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับ
เราได้ และยิ่งกว่านั้นควรต้องกาจัดคนเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากรัฐไทย
ผู้เขียนมองว่านอกจากคาเหล่านี้ที่ทาให้เกิดทัศนคติที่มองไปยังกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาใน
ด้านลบแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนในสังคมไทยถูกตอกย้าในเรื่องเกี่ยวกับประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดเล่าต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตในเรื่องเกี่ยวกับ ไทยรบพม่า หรือ พม่า
รบไทย การเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกตอกย้าได้อย่างดีที่สุด คือ ผ่านบทเรียนในระบบการศึกษา
สาหรับประเทศไทยการจัดการศึกษาเป็นข้อกาหนดตามกฎหมายที่บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยต้องได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอายุ 15 ปี ในการเรียนตามระบบของรัฐส่วนกลาง หนังสือ ที่ใช้ในการเรียนและ
เนื้ อหาการสอนเป็ น หลั กสู ตรที่ถูกกาหนดโดยรัฐ ส่ ว นกลางเช่น กัน การที่รัฐ ส่ ว นกลางมีอานาจออกแบบ
หลักสูตร แน่นอนว่าเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝั่งให้กับผู้ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ เติบโตขึ้นมา
และทาให้ เ กิดการพัฒ นาประเทศหรื อรั ฐ ของตน พร้อมทั้งยินยอมที่จะอยู่ใ นกระบวนการข้อกาหนดของ
ส่วนกลางอย่างไม่เกิดข้อโต้แย้ง รัฐ ต้องทาให้พลเมืองเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนั้น ๆ หรือที่มักได้ยิน
ผ่านคาว่า “รักชาติ” เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเมียนมาและไทย แม้การบันทึกจะ
ถูกเล่าถึงการต่อสู้ระหว่างกันแต่การเขียนประวัติศาสตร์ ผู้ที่มีอานาจในการเขียนย่อมเป็นฮีโร่ของเรื่องนั้น ๆ
เสมอ ฉะนั้นในระบบการศึกษาเรื่องราวก็จะถูกปลูกฝั่ง ว่า ประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ใน
อดีตเป็นเสมือนศัตรูของประเทศไทยที่เข้ามาทาลายความสงบที่เป็นอยู่ของประชาชนคนไทย
“มีแต่คนพม่าอยู่ น่ากลัวจะตาย” นี้เป็นคาพูดจากพี่สาวของผู้เขียนเมื่อทราบว่าผู้เขียนต้องการมา
ฝึกงานในพื้นที่ที่มีผู้ที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาอาศัยอยู่
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“ไม่กลัวเหรอ เขาชอบฆ่านายจ้าง ชิงทรัพย์ น่า

กลัวนะ คนไทยชอบจ้างแรงงานต่างด้าว อันตราย” เรามักจะได้ยินคาพูดในทานองนี้อยู่บ่อยครั้ง คาเหล่านี้
ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันพวกเราโดยบางครั้งเราหยุดที่จะตั้งคาถามกับคาพูดที่เราสื่อออกไป
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เรายอมรั บ ให้ ก ลายมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต และสุ ด ท้ า ย "เรา" ก าลั งท าร้ า ย "เขา" โดยไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จถึ ง
กระบวนการที่รัฐหล่อหลอมให้เราเชื่อเช่นนั้น หลายเรื่องมันคือมายาคติที่ฝังแน่นในหัวใจเราจนยากจะลบออก
ผู้เขียนอยากลองนาเสนอถึงกระบวนการที่รัฐหล่อหลอมกับความเข้าใจเหล่ านี้ โดยใช้การอธิบายผ่าน
แนวคิด “วาทกรรม” ของ 3Michel Foucault โดยมองว่าระบบภาษาที่สร้างความหมายต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้น
จากโครงสร้างทางไวยากรณ์เท่านั้น แต่เกิดขึ้นและถูกกาหนดหน้าที่ผ่านโครงสร้างทางสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์
ทางอานาจกาหนดอยู่ด้วย
ภาษาหรือวาทกรรมได้มีอิทธิพลต่อการรับรู้และเข้าใจเรื่องราวของคนในสังคมโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่
ก็ตาม และขณะที่ภาษาถูกใช้เพื่อนิยามเรื่องต่าง ๆ นั้นก็เป็นทั้งการควบคุมและกีดกันการให้นิยามของผู้อื่น
(Definition,exclusion and inclusion) ไปด้วย ภาษาหรือวาทกรรมในแง่นี้จึงเป็นลักษณะของการเป็น
เครื่องมือที่จะสถาปนา/ดารงรักษาไว้ซึ่ง “อานาจ” ของบุคคลหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ได้เพราะวาทกรรมในแง่นี้
ไม่ได้หยุดอยู่ที่การระบุความหมาย แต่จะมีกระบวนการและปฏิบัติการทางสังคมที่มารองรับชุดความหมาย
นั้น ๆ เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมอย่างแนบเนียน
วาทกรรมจึ ง หมายถึ ง “ระบบและกระบวนการในการสร้ า ง/ผลิ ต เอกลั ก ษณ์ (Identity) และ
ความหมาย (Significance) ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อานาจ หรือ
ตัวตนของเราเอง วาทกรรมยังทาหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ดารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับในสังคมในวงกว้าง
การอธิบายผ่านแนวคิดวาทกรรมของ Michel Foucault ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นว่า คาพูดต่าง ๆ
ที่ว่า “พม่าชอบฆ่านายจ้าง ชิงทรัพย์” หรือ “คนพม่าเป็นคนอันตราย” เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ผ่าน
เรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านบทเรียนประจาของรัฐ เมื่อการรับรู้เดิมมีอยู่และมีการนาเสนอผ่านสื่อ โดยการผ่าน
สื่อนั้น เป็นการนาเสนอในเรื่องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นโดยไม่มีการอธิบายหรือบอกถึงสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ทาให้ผู้ที่รับสารเข้าใจและเห็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ เท่านั้น
การรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็ไปตอกย้าความเข้าใจเดิมทีว่ ่าคนเมียนมาเป็นคนไม่ดี เมื่อสิ่งที่ใหม่กับสิ่งเก่า
มีความสอดคล้องกัน ยิ่งทาให้เกิดความมั่นใจว่าความเชื่อ หรือ ความเข้าใจเรื่องนั้นถูกต้อง กระบวนการที่รัฐ
หล่ อ หลอมผ่ านบทเรี ย นและปล่ อยให้ น าเสนอข่า ว ไม่ไ ด้มี ความชั ดเจนในเรื่อ งเกี่ยวกับ แรงงานข้ ามชาติ
ความเข้าใจเหล่านี้ จึงกลายเป็น “วาทกรรม” (Discourse) ที่ทาให้ผู้คนรับรู้มันอย่างเป็นธรรมชาติ จนไม่
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เกิดคาถาม กลายเป็นความรู้สึกคุ้นชินในการเข้าใจในแบบที่เราเข้าใจกัน โดยมองข้ามความเป็นจริงที่ควรจะ
เป็น และความคุ้นชินจนมองข้ามความจริงเหล่านี้นาไปสู่การละเมิดสิทธิของแรงงานชาวพม่า การไม่เคารพการ
อยู่ของแรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทย หรือ แม้กระทั้งการทา MOU ระหว่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
และประเทศไทยที่อนุญาตให้ชาวเมียนมาเข้ามาทางานเป็นแรงงานในไทย จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การขยายอุตสาหกรรม
จากการที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นองค์กรเอกชนที่ทางานช่วยเหลื อ
เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและแรงงานข้ามชาติทั้งจากลาว กัมพูชา และอื่น ๆ ด้วยนั้น ย่อมเห็นถึง
ปัญหาการละเมิดลิทธิของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อีกทั้งค่อนข้างเป็น ที่รู้จักในกลุ่มนายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการได้รับ เชิญให้เข้าร่ วม
อบรม หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิของแรงงาน หรือ ให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ผู้เขียนจึงต้องการเสนอแนะให้ทางมูลนิธิฯ มีการสร้างองค์ความรู้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเข้ามาทางานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ หลักสูตรที่ทาให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัย
กันในฐานะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมโลกเดียวกัน และทาให้เห็นว่ามนุษย์ต้องไม่คิดว่ามนุษย์ด้วยกันเป็นคนอื่น
โดยนาการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิฯ เคยช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการ
ประกอบเนื้อหาในหลักสูตร
การได้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานออกมาและนาไปเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดผ่านการอบรมให้ความรู้
ในพื้นที่สถานประกอบการ ซึ่งมีพนักงานทั้งแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยทางานร่วมกัน ซึ่งการเริ่มต้นจาก
ผู้ที่ใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติจะทาให้สามารถสร้างความเข้าใจได้ดีกว่า และการเริ่มต้นนาหลักสูตรไปเผยแพร่

สู่สาธารณะชนโดยเริ่มต้นในวงแคบ ผู้เขียนมองว่ามันจะค่อยๆขยายในวงกว้างต่อไปในอนาคตได้

ภาพที่ 1 แรงงานชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดมหาชัยนิเวศกาลังเดินทางออกไปทางานที่โรงงานแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร
ภาพโดย นางสาวสุริยาณี มะราเซะ
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