ความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์
ในจังหวัดพังงา: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่
กอแก้ว วงศ์พันธุ์

207/61 ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
อีเมล์: wongphankk@gmail.com

Cooperation of Myanmar Migrant
Workers in Phang-nga Province:
A Case Study of Rakhine Ethnic Group
Kokaew Wongphan

207/61, Thasala District, Thasala,
Nakhon Si thammarat 80160, Thailand
E-mail: wongphankk@gmail.com
วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 133

134

วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติ
เมียนมาร์ในจังหวัดพังงา:
กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่
บทคัดย่อ

งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มุ่งศึกษาความร่วมมือ
ของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงา
โดยให้ความสำ�คัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ พื้นที่
เป้าหมายของการศึกษาคือพื้นที่ชุมชนทับละมุ
อำ�เภอท้ายเหมือง ชุมชนบ้านน้ำ�เค็ม อำ�เภอ
ตะกัว่ ป่า ชุมชนคุระบุรี อำ�เภอคุระบุรี และชุมชน
นาทวี อำ�เภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยและทำ�งานอยู่อย่าง
หนาแน่ น ประกอบด้ ว ยแรงงานหลากหลาย
ชาติพันธุ์อยู่รวมกันในพื้นที่อาศัยร่วมกับชุมชน
ไทย  
ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือของ
แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงามี 2  
รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง  ความร่วมมือภายใต้
ความเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน คือ ความร่วมมือ
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ของกลุ่มชาติพนั ธุย์ ะไข่-กลุม่ รักคิตาเมียวจิยะไข่ ทับละมุ รูปแบบทีส่ อง
คือ ความร่วมมือแบบองค์กรเครือข่ายแรงงานข้ามชาติที่ประกอบด้วย
แรงงานหลากหลายชาติพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในนาม  
กลุ่ม Phang-nga CBOs Center (PCC)  
คำ�สำ�คัญ: ความร่วมมือ แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ แรงงานข้ามชาติ
กลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ และการสร้างพื้นที่

Abstract

This research aims to study the cooperation of
Myanmar migrant workers in Phang-nga Province, emphasizing on the case of Rakhine Ethnic group. The target areas
of study included: Tublamu Community, Taimuang District;  
Ban Numkem Community, Takuapa District; Kuraburi      
Community, Kuraburi District; and Natawee Community,
Takuapa District in Phang-nga Province. These are areas
that a great number of migrant workers live and work,   
consist of various ethnic groups of labors and live together
with Thai communities
The study found two kinds of cooperation of     
Myanmar migrant workers in Phang-nga Province: The     
first, cooperation under the same ethnic group, that is the
cooperation of the Rakhine Ethnic group-(namely, ‘Rak     
kita myoji yakai Group’ Tublamu) in Tublamu Community.
The second, cooperation of migrant workers organizations
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as a network that consist of various ethnic groups of   
Myanmar migrant workers under the name of Phang-nga
CBOs Center (PCC)
Keywords:  Cooperation, Myanmar migrant workers, Rakhine
migrant worker, Place-making

บทนำ�

แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์เริ่มเข้ามาทำ�งานในประเทศไทยใน
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เข้ามาทดแทน
ตลาดแรงงานระดับล่าง คือ งานระดับ 3D คือ งานเสีย่ ง (Dangerous)
งานสกปรก (Dirty) และงานยาก (Difficult) ทดแทนแรงงานที่ในอดีต
ผู้ ป ระกอบการเคยจ้ า งแรงงานจากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศไทย แต่เมื่อเศรษฐกิจของไทยเติบโตขึ้น พร้อมกับการลง     
ทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอย่าง   
ต่อเนื่อง แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงยกระดับเป็นการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Skilled Labor) หันไปทำ�งานในระบบ
โรงงานทีม่ สี วัสดิการดีกว่า ค่าแรงสูงกว่า และกลายเป็นแรงงานส่งออก
ยังประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทย
แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 76 ของแรงงานข้ า มชาติ ทั้ ง หมดที่ เ ข้ า มาทำ � งานใน
ประเทศไทย (เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา) (Jerrold, W. H., 2557) คิด
เป็นสองล้านกว่าคนทั่วประเทศ เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนปี  
พ.ศ. 2547 นโยบายรัฐบาลต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติยงั ไม่มีการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ประกอบกับปัญหาแรงงานข้ามชาติถูกนำ�ไปเชื่อมโยง
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กับความมั่นคงของประเทศ ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติประสบปัญหา  
การละเมิดสิทธิในชีวิตประจำ�วันหลากหลายปัญหา อาทิ การถูกเอา  
รัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การถูกกดทับจากสังคมไทย (บุษยรัตน์    
กาญจนดิษฐ์, 2552) (สุทธิดา มะลิแก้ว, 2548) (สุวิทย์ สัจจาวิทย์,
2553) (นิวัฒน์ จันมา, 2546)
จากงานศึกษาที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีการให้ความสำ�คัญกับชีวิต
อีกด้านของแรงงานข้ามชาติในไทย ยังคงถูกละเลยและไม่ได้รับการ
ศึกษาอย่างจริงจัง คือ ชีวิตของการสร้างความร่วมมือของแรงงานข้าม
ชาติในไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหยิบยกเอาความร่วมมือของแรงงานข้าม
ชาติมาเป็นประเด็นในการศึกษา ผู้วิจัยเลือกศึกษาแรงงานข้ามชาติ
ชาติพันธุ์ยะไข่ในจังหวัดพังงา ทั้งนี้เป็นเพราะว่า จังหวัดพังงาเป็น
แหล่งเศรษฐกิจที่สำ�คัญตั้งแต่อดีต และเป็นแหล่งรองรับแรงงานข้าม
ชาติโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์เป็นจำ�นวนมาก

แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงา

ด้วยปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา ทัง้ ในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมไปถึงสวนเกษตร
ของชาวชุมชน อาทิ สวนปาล์ม สวนยางพารา ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการตลาดแรงงานระดับล่างอย่างมาก1 แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์
1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา (2557) รายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดพังงาดังนี้ 1. ท่าเรือรองรับการท่องเที่ยว 21 แห่ง มีตัวเลขการเติบโตของนักท่อง
เที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2555 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 833,941 คน พ.ศ. 2556 มี
นักท่องเทีย่ วจำ�นวน 2,158,682 คน พ.ศ. 2557 จำ�นวนนักท่องเทีย่ ว จำ�นวน 3,000,000 คน

138

ในจังหวัดพังงามีจ�ำ นวนมากถึง 200,000 คน เป็นแรงงานทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับสำ�นักงานแรงงานจังหวัดจำ�นวน 60,000 คน ที่เหลือเป็นแรงงาน
ทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียน แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์กระจายอยูใ่ นภาคแรงงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ (มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา, 2558)
1. แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่องร้อยละ
25
2. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 25
3. แรงงานก่อสร้างร้อยละ 30
4. อืน่ ๆ อีกร้อยละ 20 อาทิ รับจ้าง เด็กเสิรฟ์ แรงงานรับจ้าง
ในโรงงานอุตสาหกรรม
แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงาประกอบด้วยแรงงาน
หลากหลายชาติพันธุ์จากเมียนมาร์ อาทิ แรงงานชาติพันธุ์ทวาย พม่า
มอญ และยะไข่ ระยะเวลาในการอยู่อาศัยและทำ�งานในจังหวัดพังงา
ตั้งแต่ 5-15 ปี การอพยพโยกย้ายของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ใน
จังหวัดพังงามีลักษณะดังนี้ การอพยพตามกันมาของคนในครอบครัว
หรือเครือญาติ เข้ามาสมทบกับสมาชิกที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้านั้นและได้
งานที่มั่นคง บางกรณีมีการอพยพตามเพื่อนบ้าน เมื่อเห็นว่าเพื่อนบ้าน
ที่อพยพเข้ามาทำ�งานแล้วมีสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์เป็นแรงงานทีม่ คี วามหลากหลาย
ชาติพันธุ์ ตามกฎหมายความเป็นพลเมืองของเมียนมาร์ (Citizenship
2. มีท่าเทียบเรือเพื่อการประมงพาณิชย์เพื่อขึ้นปลาและขนส่งขนาดใหญ่ (แพปลาและมี
ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์มากถึง 220 ราย 3. กิจการทางด้านเกษตร โดยเฉพาะ
สวนยางพาราและสวนปาล์ม เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวพังงา พังงามีพื้นที่ทางการ
เกษตรถึง 1,128,824 ไร่ 4. มีจำ�นวนโรงงาน 315 แห่ง
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Law) ตัง้ แต่ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2425) ทีแ่ บ่งกลุ่มชาติพนั ธุอ์ อกเป็น 135
กลุ่ม2 กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ความ
หลังแตกต่างกันไป ดังนั้นลักษณะของการอยู่ร่วมกันของแรงงานข้าม
ชาติเมียนมาร์ พบใน 2 ลักษณะคือ
1. การอยูร่ ว่ มกันตามลักษณะเครือญาติ เพือ่ นบ้าน หรือเพือ่ น
ร่วมงาน มีรูปแบบของการเช่าบ้านอยู่รวมกัน หรือเช่าบ้านในละแวก
เดียวกันในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทางไปมาในการทำ�งาน
2. การอยู่ร่วมกันตามลักษณะของชาติพันธุ์แยกออกไปจาก
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น พบมากในกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์      
ยะไข่ อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์มอญมักทำ�งานในพื้นที่เดียวกัน อย่างเช่นใน
สวนยางพาราขนาดใหญ่ พบกลุ่มแรงงานมอญจำ�นวนกว่า 200-300
คน ลักษณะของการเข้า-ออกจากงาน แรงงานทดแทนก็จะต้องเป็นคน
มอญเท่านัน้ รวมไปถึงการรวมกลุม่ กันทำ�กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมของมอญอย่างเหนียวแน่น
ส่วนกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ แม้ว่าจะพบในจำ�นวนที่น้อย
กว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ แต่แรงงานชาติพันธุ์ยะไข่สามารถสร้างความ
ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและขยายความร่วมมือออกไปได้กว้างขวาง
ทั่วประเทศไทย รวมไปถึงการขยายความร่วมมือข้ามพรมแดนไปสู่กลุ่ม
ยะไข่ในรัฐอารกัน เมียนมาร์ด้วย

2 Lallian Tawni, สัมภาษณ์ 18 มิถุนายม 2558 กลุ่มชาติพันธุ์ 135 กลุ่มในรัฐ
ต่าง ๆ ดังนี้ รัฐคะฉิ่นมี 12 ชนเผ่า, รัฐคะยาห์มี 9 ชนเผ่า, รัฐกระเหรี่ยงมี 11 ชนเผ่า,
รัฐชินมี 53 ชนเผ่า, รัฐมอญมีเฉพาะชาติพันธุ์มอญ, รัฐอารกันมี 7 ชนเผ่า, รัฐฉานมี 33
ชนเผ่า, และพม่าหรือ Burman มีชนเผ่าย่อยอีก 9 ชนเผ่า
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การสร้างความร่วมมือของแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่

แรงงานชาติพนั ธุข์ า้ มชาติเมียนมาร์ทที่ ำ�งานในแพปลาทับละมุ
อำ�เภอท้ายเหมือง ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจแพปลาขนาดใหญ่ และประมง  
ต่อเนือ่ งสำ�คัญของจังหวัดพังงา มีแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์จ�ำ นวน
มากถึง 4,000-5,000 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้ดังนี้ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มาจากเมืองทวาย ประมาณร้อยละ 90 หรือประมาณ    
4,000 กว่าคน กลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ประมาณร้อยละ 7 หรือประมาณ
300 คน กลุม่ ชาติพนั ธุม์ อญและพม่าประมาณร้อยละ 3 หรือประมาณ
100 คน
แรงงานชาติพนั ธุย์ ะไข่ทที่ �ำ งานร่วมกันในแพปลาทับละมุจ�ำ นวน
300 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากเมืองมาออง รัฐอารกัน เมื่อ
พ.ศ. 2550 กลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ได้ก่อตั้งกลุ่ม ชื่อว่า กลุ่มรัก     
คิตาเมียวจิยะไข่ ทับละมุ มีจ�ำ นวนสมาชิกแรกเข้า 50 คน วัตถุประสงค์
ของการก่อตั้ง คือ เพื่อรวมคนชาติพันธุ์ยะไข่ในแพปลาทับละมุให้เป็น
หนึ่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ แรงงาน
ชาติพันธุ์ยะไข่ เพื่อดำ�เนินกิจกรรมประเพณีของยะไข่ร่วมกัน เพื่อ
บรรเทาการคิดถึงบ้าน ผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสมีโอกาสตักเตือนวัยรุ่นหรือ
เยาวชนยะไข่ที่เข้ามาทำ�งานในพังงาให้มีความประพฤติปฏิบัติดี โดย
เก็บค่าสมาชิกแรกเข้า 100 บาท และต่อไปเก็บทุกเดือน เดือนละ 100
บาท โดยเงินส่วนนี้เพื่อการช่วยเหลือกันในเรื่องค่ารักษาพยาบาล     
รายละ 2,000 บาท ค่าไถ่ตัวเมื่อแรงงานถูกตำ�รวจจับกุมรายละ   
2,000-3,000 บาท ค่าช่วยเหลือเมื่อมีการเสียชีวิตรายละ 2,000 บาท
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำ�นวน 200 คน
จากความร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในวิถีชีวิต
ของแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ในพังงา ได้มีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือ
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ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ อาทิ กลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ในจังหวัดชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ อำ�เภอหาดใหญ่ และ
กรุงเทพฯ เพื่อความร่วมมือกันในระดับที่กว้างขึ้น อาทิ การเรี่ยไรเงิน
ทำ�บุญสร้างวัดสร้างเจดียท์ เี่ มียนมาร์ การเรีย่ ไรเงินช่วยเหลือเด็ก-ผูห้ ญิง  
หม้าย ซึ่งสูญเสียสามีจากการเกิดปะทะกันในเหตุการณ์จลาจลระหว่าง
คนยะไข่กับโรฮิงญาเมื่อ พ.ศ. 2556-2557 งานระดมทุนเพื่อทุนการ
ศึกษาของเยาวชนชาวยะไข่ที่รัฐอารกัน การจัดงานวันสำ�คัญของชาว
ยะไข่  คือ งานวันบุญข้าวสาร ซึ่งเป็นวันที่กองทัพทหารพม่ากวาดล้าง
ประชาชนชาวยะไข่ คนยะไข่จงึ ถือวันนีเ้ ป็นวันสำ�คัญระลึกถึงเหตุการณ์
และจะทำ�บุญกัน มีข้าวสาร อาหารแห้ง จะจัดกันปีละครั้งในวัน
พระจันทร์เต็มดวง
กลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ในทับละมุ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้
การสร้างสำ�นึกความเป็นยะไข่ในการเชื่อมความสัมพันธ์กัน คนยะไข่
ยังคงมีประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชน แม้ว่าประวัติศาสตร์แห่งชาติ
ถูกชาติพันธุ์พม่ากดทับ แม้แต่วีรบุรุษกู้ชาติช่วงต่อสู้เพื่อเอกราชจาก
อาณานิคมยังถูกทำ�ให้ลืมในประวัติศาสตร์แห่งชาติ เป็นคำ�บอกเล่า  
ของอู วิน ล่วย แกนนำ�ของกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ การที่กลุ่มได้
เชิดชูออง ซาน และทายาทบุตรสาว ออง ซาน ซู จี เป็นนัยของการ
แสดงถึงการต่อต้านอำ�นาจรัฐบาลพม่า เพราะออง ซานเป็นผูส้ นับสนุน
ในสนธิสัญญาปางโหลง ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์พม่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่   
ฉีกสนธิสัญญาปางโหลง “พวกพม่าไม่ดี ไว้ใจไม่ได้ ไม่ยอมทำ�ตาม
สัญญา ทำ�ให้พวกเราต้องรบกัน” อู วิน ล่วยกล่าว นอกจากนี้อู       
วิน ล่วยยังเล่าถึงความทรงจำ�การถูกรุกรานในประวัตศิ าสตร์เมือ่ ปี พ.ศ.
2328 พระพุทธรูปสำ�คัญคือ พระพุทธรูปมหามัยมุนีที่เคยเป็นของ
ชนชาติยะไข่ถกู พม่านำ�ไปประดิษฐานไว้ทเี่ มืองมัณฑะเลย์ “เมือ่ ก่อนพม่า
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ปล้นเราเอาพระพุทธรูปไป เอาเพชร พลอย ทองไปแล้วเอาไปหลอม
เป็นระฆังอันใหญ่ไว้ทเี่ มืองมินกู (ระฆังมินกูหรือ Mingun Bell-สร้างเมือ่
พ.ศ. 2351 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2353) เป็นทองของคนยะไข่”
ความทรงจำ�ที่ผลิตสร้างความเป็นชาติพันธุ์ยังอยู่ในกลุ่มคน
ชาติพันธุ์ยะไข่ในทับละมุ ซึ่งความขัดแย้งในกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่กับพม่า
ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของหม่อง ทิน อ่องตอนหนึ่งว่า ประวัติศาสตร์
อ้างอิงบันทึกไว้ว่า ในทศวรรษที่ 17 การรุกรานของอาณาจักรพม่าต่อ
ชาติพันธุ์อื่นยังเป็นสาเหตุของความคับแค้นและก่อความเป็นศัตรูกับ
พม่า กระทั่งหันไปพึ่งพาอาศัยต่ออังกฤษ ซึ่งเป็นนักล่าอาณานิคม    
อย่างเช่น ชาติพันธุ์ยะไข่พ่ายแพ้ต่อพม่า พม่าขนทรัพย์สินและพระ  
พุทธรูปสำ�คัญของยะไข่กลับไปยังพม่า ยะไข่จึงหันไปพึ่งพาอังกฤษ
(หม่อง ทิน อ่อง, 2548)
การแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติพนั ธุย์ ะไข่ แสดงออก
ในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่หมายถึงคนยะไข่ พวกเขาได้จัดทำ�เสื้อที่มี
สัญลักษณ์ของรัฐอารกัน และภาษาอารกันเขียนว่ากลุม่ ยะไข่สมั พันธ์บน
เสื้อยืด ซึง่ อู วิน ล่วยแกนนำ�อธิบายว่าภาษาอารกันถูกห้ามใช้นานแล้ว
และถูกควบคุมเข้มงวดมากขึน้ ในช่วงรัฐบาลทหารพม่า หากการกระทำ�
ลักษณะนี้เกิดในประเทศเมียนมาร์ ผู้กระทำ�การจะถูกจับกุมในข้อหา
ทางการเมืองเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศการใช้ภาษาอารกัน  
ของกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่กลุ่มนี้จึงมีนัยที่บอกถึงการมีอยู่ของ
ชาติพันธุ์ยะไข่ที่แตกต่างไปจากชาติพันธุ์อื่นที่นำ�มาพิมพ์ไว้บนเสื้อที่   
จัดทำ�เพื่อแจกจ่ายในงานรำ�ลึกถึงออง ซาน และงานวันเกิดของออง
ซาน ซู จี คือคำ�ว่า “ยะไข่” ซึ่งภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมของยะไข่ไม่ถูกนำ�
มาใช้นานแล้ว คนในประเทศต้องใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาแม่
นอกจากนี้ การนำ�เอาสัญลักษณ์สำ�คัญในประวัติศาสตร์มา  
วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 143

เป็นเครือ่ งบ่งชีค้ วามเป็นชาติพนั ธุย์ ะไข่ของกลุม่ รักคิตาเมียวจิยะไข่ ทับ  
ละมุ คือ การนำ�เอาธงชาติของรัฐอารกัน มาสกรีนบนเสื้อเพื่อแจกใน
วันสำ�คัญทางศาสนา และวันประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ทั่วประเทศ
แทนที่จะเป็นธงชาติของประเทศเมียนมาร์ เป็นการแสดงออกอย่าง
ชัดเจนว่า พวกเขาคือกลุม่ ชาติพนั ธุท์ แี่ ตกต่างไปจากชาติพนั ธุพ์ ม่า และ
ชาติพันธุ์อื่น ๆ ตราสัญลักษณ์บนธงชาติสีขาว-แดง บนตราประกอบ
ด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ และอักษรสันสกฤตหรือ Shrivatsa ทัง้ หมด
อยูบ่ นรูปวงกลม ตราสัญลักษณ์นอี้ ยูบ่ นเหรียญเงินในยุคสมัยของกษัตริย์
Nitichandra ในยุคศตวรรษที่ 8 ซึ่งเหรียญชนิดนี้มีอยู่เพียงแห่งเดียว
คือที่อารกัน แม้ว่าประเทศเมียนมาร์จะเป็นแหล่งอุดมด้วยแร่เงิน แต่
แรงงานชาติพันธุ์ยะไข่กลุ่มนี้เชื่อว่าเหรียญนี้ได้บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง
และยิ่งใหญ่ของรัฐอารกันในอดีต การอธิบายความหมายและการนำ�
ธงชาติรฐั อารกันมาใช้เพือ่ สร้างความเป็นหนึง่ เดียวของเครือข่ายแรงงาน
ยะไข่
การเกิดกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ในจังหวัดพังงาไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่  
มีฐานการอธิบายบนฐานของความขัดแย้งทีม่ มี าตัง้ แต่ยคุ ประวัตศิ าสตร์  
ในอดีตเมียนมาร์แบ่งแยกการปกครองเป็นอาณาจักร ทั้งยังรุกรานกัน
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10-18 ระหว่างชาติพันธุ์พม่า ยะไข่ มอญ ไทใหญ่
เป็นต้น ในอดีตใครรบชนะก็กวาดต้อนทั้งผู้คนและทรัพย์สินไปยัง
อาณาจักรตน การรบและการรุกรานสร้างความแค้นเคืองให้กบั ฝ่ายพ่าย
แพ้ที่ถูกผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชนะ ในศตวรรษที่ 15
สงครามระหว่างไทยกับพม่า พม่าเกณฑ์คนมอญูมาเป็นทหารเพือ่ รบกับ
ไทย แต่ชาวมอญเกลียดชังพม่าเพราะถูกกดขี่จากพม่ามานาน จึงมี    
หนีทัพด้วยการไปบวช หรือเข้าป่า หรือไปอยู่เมืองอื่นเช่นเมืองยะไข่
เป็นต้น การตอกย้ำ�ความเหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นของชาติพันธุ์พม่ามีมา
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นาน ศตวรรษที่ 16 การย้ายเมืองหลวงของพระเจ้าสะลนจากหงสาวดี
สู่กรุงอังวะ เพราะยึดมั่นในประเพณีสืบต่อกันมาว่าพม่าตอนบนเท่านั้น
ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริงของพม่า (ดี ฉบับแปล ฮอลล์ อี.จี.,
2549)
Fenton (2003) ชี้ให้เห็นถึงสังคมอเมริกาในยุคสมัยใหม่มี
แรงงานอพยพหลายหลายเชื้อชาติ จึงเกิดคำ�ที่หลากหลายในสังคม
อเมริกา อาทิ คนขาว (whiteness, Caucasian) คนผิวสี (ฺBฺ lackness,
Asia) เมื่ออเมริกาได้หลอมรวมเป็นหนึ่ง (Assimilation) ความเป็น
ชาติพันธุ์จึงรวมเป็นส่วนหนึ่งของการหลวมรวม แต่นัยหนึ่งยังเกิดการ
แบ่งชนชั้น (Class) มีการดูถูกกีดกันคนที่ไม่ใช่คนขาว ในทางกลับกัน
จึงมีการเกิดขึน้ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ (Ethnic Group) หรือกลุม่ ทีถ่ กู กดทับ
ถูกกีดกัน จึงเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของตนเองหรือการเคลื่อนไหว
ทางสิทธิมนุษยชน (Civil Social Movement) ทีต่ อ้ งการต่อรองทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น แนวคิดการหลวมรวมจึงทำ�ให้มองเห็น
ความเป็นชาติพันธุ์ชัดขึ้น ประเด็นสำ�คัญของ Fenton คือ ชาติพันธุ์
ไม่ใช่แค่ “ความแตกต่าง” (Different) แต่เป็น “การแบ่งแยก” (SegRegation) “การแยกออกจากกัน” (Separation) การมีอำ�นาจเหนือ
กว่ากลุ่มอื่น และความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ในศตวรรษที่ 19
ประเทศเมียนมาร์หลอมรวมกันเพื่อต่อต้านอาณานิคมและเพื่อต่อสู้ให้
ได้มาซึง่ เอกราช ในช่วงทีส่ ร้างชาตินยิ มได้ใช้ศาสนาเป็นเครือ่ งมือในการ
หลอมคน “การถอดรองเท้า” เข้าศาสนสถานซึ่งการถอดรองเท้าสร้าง
ความอัปยศอดสูแก่ชาวอังกฤษ ชาวอังกฤษจึงเลือกไม่เข้าวัดเพื่อไม่
ต้องการถอดรองเท้า (โรเบิร์ต เอช, เทย์เลอร์, 2550)  จาก “การถอด
รองเท้า” สูก่ ารรวมชาติพนั ธุภ์ ายใต้คำ�ขวัญ “อยูร่ ว่ มดิน กินร่วมน้� 
ำ อยู่
ร่วมเย็น ร่วมร้อน มีจนเสมอกัน และรวมกันอยู่อย่างไข่ไม่แตก รังไม่
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พัง”      (พรพิมล ตรีโชติ, 2547) เพือ่ ความสามัคคีรว่ มกันทำ�สงคราม
กับอังกฤษจนได้รับเอกราชเมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 (1948)
ได้เกิดการสร้างความเหนือกว่าของชาติพนั ธุพ์ ม่าต่อชาติพนั ธุ์
อื่น เกิดความไม่เท่าเทียมทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ระหว่างชาติพันธุ์ ความไม่เท่าเทียมเหล่านี้ส่งผลให้ความเป็นชาติพันธุ์
ที่มีอยู่ แล้วยิ่งเข้มข้นขึ้นจนเกิดสงครามระหว่างชาติพันธุ์ และยังคง
เรียกร้องให้เกิดรัฐของแต่ละชาติพันธุ์จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นแรงงาน
ชาติพันธุ์ยะไข่ในทับละมุเมื่อนึกถึงความเป็นบ้านเกิดจึงไม่ได้หมายรวม
ถึงกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ หรือเมียนมาร์ทงั้ หมด จากกรณีศกึ ษากลุม่ ชาติพนั ธุ์
ยะไข่ในจังหวัดพังงา กลุ่มมีความทรงจำ�ในความเป็นบ้านเกิดแตกต่าง
กันแม้จะมาจากแผ่นดินเดียวกัน ความทรงจำ�และความหมายของบ้าน
เกิดซ้อนทับกัน บ้านเกิดที่ไม่ใช่แค่ประเทศเมียนมาร์ แต่เป็นบ้านเกิดที่
ซ่อนความเป็นชาติพันธุ์อยู่ข้างใน  

รูปแบบความร่วมมือของแรงงานหลากหลายชาติพันธุ์

กลไกความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัด
พังงาในนาม Phang-nga CBOs Center (PCC) เกิดจากการเปลี่ยน
ผ่านของปัญหาแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดพังงาช่วง พ.ศ. 25482556 ซึ่งก่อน พ.ศ. 2548 สถานการณ์ปัญหาของแรงงานข้ามชาติ   
เมียนมาร์ในจังหวัดพังงามีการเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติและละเมิด
สิทธิ โดยที่แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ไม่กล้าแจ้งความกับตำ�รวจ ส่วน
คนไทยในชุมชนมีมุมมองต่อแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ว่าเป็นกลุ่มคน
ไม่มีวัฒนธรรม เป็นกลุ่มคนไม่มีหัวนอนปลายเท้า เป็นกลุ่มคนไร้การ
ศึกษา เป็นกลุ่มคนที่ไม่น่าไว้วางใจ สกปรกและไร้ระเบียบวินัย จึงไม่
ควรให้ สิ ท ธิ แ ก่ แ รงงาน เนื่ อ งจากอาจก่ อ ความวุ่นวายให้กับชุมชน     
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ไทย อาจก่ออาชญากรรมจากแรงงานและมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยหาก
มีแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์อยู่ร่วมในชุมชน เนื่องจากมองว่าแรงงาน
ข้ามชาติชอบทะเลาะวิวาท แรงงานข้ามชาติทำ�ให้เกิดกลุ่มอิทธิพล
คุ้มครองแรงงาน จึงควรจัดระเบียบโซนพื้นที่แยกแรงงานข้ามชาติ   
เมียนมาร์ออกจากชุมชนไทย
สถานการณ์ปัญหาแรงงานข้ามชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเข้ามาขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับนานาชาติและ  
ระดับประเทศในช่วง พ.ศ. 2548-2556 แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์บาง
ส่วนในจังหวัดพังงาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเหล่านี้ ได้เรียนรู้ด้าน
สิทธิ และมีโอกาสพัฒนาตนเอง ที่สำ�คัญแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์  
เริ่มรู้จักใช้กลไกที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติเข้าไป
ช่วยเหลือปัญหาที่ตนเองประสบ
เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ Phang-nga CBOs
Center (PCC) ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ กิจกรรมของแรงงานข้ามชาติกลุม่
ย่อย ๆ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของจังหวัดพังงาได้กอ่ ตัง้ กันขึน้ มาเพือ่ เชือ่ มความ
ร่วมมือกันในกลุ่ม ประกอบด้วย  กลุ่มห้องสมุดบางเนียง เน้นกิจกรรม
ทางศาสนาและอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์แก่
แรงงานที่เข้ามาทำ�งานในพังงา กลุ่มกู้ภัยตะกั่วป่า เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่อง
การทำ�งานด้านอาสากู้ภัยร่วมกับอาสาสมัครคนไทย กลุ่มช่วยเหลือ      
ผู้เสียชีวิตไม่มีญาติ อำ�เภอตะกั่วป่า กลุ่มเมตตา เน้นการสืบสาน
วัฒนธรรมของทุกชาติพันธุ์ในเมียนมาร์ อำ�เภอคุระบุรี กลุ่มพัฒนา    
การศึกษาเด็ก เน้นพัฒนาการการศึกษาของเด็กก่อนปฐมวัย อำ�เภอ
คุระบุรี กลุ่มฌาปนกิจ เน้นการช่วยเหลือญาติหากมีคนในครอบครัว
เสียชีวติ กลุม่ ธรรมะ เน้นการเผยแพร่ธรรม สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง
อำ�เภอคุระบุรี กลุ่มถ้วยชาม เน้นการช่วยเหลือกันด้านอุปกรณ์การ     
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จัดงาน เนื่องจากการจัดงานแต่งงาน งานประเพณีต้องใช้อุปกรณ์ครัว
จำ�นวนมาก
การรวมกันเป็นเครือข่ายแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์จงั หวัดพังงา
เพื่อให้เห็นถึงพลังของการทำ�งานร่วมกันของแรงงาน การรวมตัวกัน
นอกจากเป็นประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติด้วยกันเองแล้ว ยังเป็น  
การยกระดับแรงงานข้ามชาติให้มีสถานะดีขึ้นในสายตาของคนไทยอีก
ด้ ว ย เพื่ อไม่ ใ ห้ ค นไทยเห็ น ว่ า แรงงานเป็ น ตั วปัญหาเหมือนในอดีต
แรงงานมีความสามัคคี มีการช่วยเหลือกัน มีการพัฒนาตนเอง มีการ
ทำ�ประโยชน์ต่อสังคมพังงา มีการจัดกิจกรรมประจำ�ปี เช่น สงกรานต์
รดน้ำ�ดำ�หัวผู้ใหญ่ โดยเชิญคนเฒ่าคนแก่ของชุมชนไทยในละแวก    
เดียวกันไปร่วมงานเพื่อให้แรงงานข้ามชาติเมียมาร์ได้รดน้ำ�ดำ�หัว มี  
การจัดงานเข้าพรรษา งานออกพรรษา เมื่อแรงงานจัดงานทำ�บุญทอด
กฐิน ทำ�ให้คนไทยมีมุมมองต่อแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ว่า เป็น
พุทธศาสนิกชนอย่างเคร่งครัด
การเกิดขึ้นของ PCC เกิดปรากฎการณ์ความร่วมมือของ
แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในพังงาหลายระดับ ดังนี้
1. เกิดการร่วมมือและช่วยเหลือกันในหมู่แรงงานข้ามชาติใน
จังหวัดพังงา ก่อนหน้านั้นแรงงานข้ามชาติมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่
แต่เมื่อมีกลุ่มและเครือข่ายความร่วมมือบนความหลากหลายชาติพันธุ์
จึงเกิดช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำ�วันของแรงงาน
นอกจากนี้ยังเกิดเกิดการพัฒนาความสามารถของแรงงาน อาทิ การ
เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ สอนภาษาอังกฤษให้กบั เยาวชน
และแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ที่มีความสนใจพัฒนาตนเอง โดยมี
แรงงานที่เก่งภาษาอังกฤษ หรือเก่งคอมพิวเตอร์เป็นครูผู้สอน เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการหางานทำ�มากขึ้น  
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2. เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย PCC กับคนไทยในภาค
ส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ อาทิ การร่วมมือและประสานงานระหว่าง
องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติ ผู้ใหญ่บ้าน
กำ�นัน เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการประสานงาน
กับแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ เมือ่ มีเครือข่าย PCC จึงเกิดพืน้ ทีใ่ นการ
ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติ
เมียนมาร์ในจังหวัดพังงาบางชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านน้ำ�เค็ม อำ�เภอ
ตะกั่วป่าได้เปิดพื้นที่ให้แรงงานข้ามชาติเข้าไปเป็น อปพร. (อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ร่วมกับคนไทย และองค์กรการบริหารส่วน
ตำ�บลบางวัน อำ�เภอคุระบุรีได้เปิดพื้นที่ให้แรงงานข้ามชาติเข้าไปเป็น
คณะทำ�งานในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน
3. เกิดความร่วมมือและเชือ่ มร้อยกับชุมชนไทยผ่านพืน้ ทีพ่ ทุ ธศาสนา แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทย
ผ่านพืน้ ทีท่ างศาสนา มีการจัดงานทอดกฐินร่วมกันระหว่างแรงงานข้าม
ชาติเมียนมาร์และชุมชนไทยเป็นประจำ�ทุกปี เช่น ที่วัดน้ำ�เค็ม ตำ�บล
บางม่วง วัดบางเนียง ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่า นอกจากนี้แรงงาน
ข้ามชาติเมียนมาร์ได้จดั สร้างพระพุทธรูปศิลปกรรมแบบเมียนมาร์ภายใน
วัดน้ำ�เค็ม เพื่อให้แรงงานจากเมียนมาร์ทั้งในชุมชนบ้านน้ำ�เค็มและที่
อื่น ๆ ในพังงาได้มีโอกาสมาสักการะบูชา ที่วัดบางเนียง  แรงงานได้มี
การสร้างศาสนสถานเพือ่ เคารพรูปบูชาพระประจำ�วันเกิดแบบเมียนมาร์
ไว้ในบริเวเณวัด นอกจากนี้ที่วัดหลักแก่น ตำ�บลหลักแก่น อำ�เภอ
ท้ายเหมือง ได้ให้ความร่วมมือในการจัดอุปสมบทหมู่แก่แรงงานข้าม
ชาติเมียนมาร์จำ�นวน 50 รูป เมื่อช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2557 นับเป็น
ครั้งแรกในจังหวัดพังงาที่ได้มีการจัดการอุปสมบทหมู่แรงงานข้ามชาติ
เมียนมาร์ ในขณะทีว่ ดั บางม่วง อำ�เภอตะกัว่ ป่า ได้จดั งานประกวดนาง
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นพมาศเมียนมาร์ กลายเป็นงานประจำ�ปีของวัด เพื่อดึงดูดให้แรงงาน
ข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงามาเทีย่ วงานวัด เกิดการซือ้ ขายจับจ่าย
ใช้สอยของแรงงานเมียนมาร์อันเป็นรายได้ที่น่าพึงพอใจสำ�หรับพ่อค้า
แม่ค้า
4. เกิ ด ความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มร้ อ ยกับองค์กรไทยในระดับ
ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ การ
เข้าร่วมเพื่อผลักดันอนุสัญญานี้ให้เกิดขึ้น หากไทยยอมรับอนุสัญญา  
87, 98 เพื่อหวังผลในเรื่องของรองรับการจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคม
แรงงานข้ามชาติ แรงงานสามารถรักษาผลประโยชน์ สามารถมีเวที
เจรจาพูดคุยกับนายจ้างในประเด็นของค่าจ้างและสวัสดิการ ซึง่ จะเป็น
ช่องทางของแรงงานข้ามชาติที่จะใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่จากการจ้างงาน เป็นการร่วมมือกับเครือข่ายแรงงานไทย อย่าง
สหภาพแรงงานต่าง ๆ ของประเทศ

สรุป

ความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงามี 2
รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ความร่วมมือภายใต้ความเป็นชาติพันธุ์
เดียวกัน คือ ความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุยะไข่-กลุ่มรักคิตาเมียวจิ
ยะไข่ ทับละมุ รูปแบบที่สอง คือ ความร่วมมือแบบองค์กรเครือข่าย
แรงงานข้ า มชาติ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแรงงานหลากหลายชาติ พั น ธุ์ ข อง
แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในนามกลุ่ม Phang-nga CBOs Center
(PCC)  
ความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ (กลุ่ม  
รักคิตาเมียวจิยะไข่ ทับละมุ) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจากหมู่บ้าน
เดียวกันในเมืองมาออง รัฐอารกัน อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาทำ�งานใน
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จังหวัดพังงา โดยอาศัยเครือข่ายญาติพี่น้อง และเครือข่ายเพื่อนบ้าน
และบางส่วนอาศัยระบบนายหน้า แรงงานเหล่านีม้ เี หตุจงู ใจสำ�คัญ คือ
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการรายได้ที่ดีกว่าที่ได้ในประเทศมาตุภูมิ
และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต เมื่อเข้ามาทำ�งานบนพื้นที่ใหม่แรงงาน  
กลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ได้เผชิญกับปัญหาหลากหลายประการ อาทิ การ  
เข้าไม่ถงึ สิทธิตา่ ง ๆ การถูกรีดไถ การเข้าไม่ถงึ สิทธิในการรักษาพยาบาล
ปัจจัยเหล่านี้ ผลักดันให้แรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ ต้องรวมตัวสร้าง    
ความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ การสร้าง
ความร่วมมือของแรงงานชาติพันธุ์ยะไข่ ยืนอยู่บนฐานการผลิตซ้ำ�  
ความเป็นชาติพันธุ์ยะไข่ในพื้นที่จังหวัดพังงา สัญลักษณ์ที่ผลิตซ้ำ�ความ
เป็นยะไข่ที่สำ�คัญ อาทิ ตัวหนังสือดั้งเดิมของยะไข่ คำ�พูดภาษายะไข่     
ที่ทรงพลัง “หนุ่มสาวยะไข่ต้องเข้มแข็ง” เกิดเป็นความเข้มแข็งของ  
กลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่บนพื้นที่ใหม่ คือ ชุมชนทับละมุ จังหวัดพังงา โดย
ที่กลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ไม่ต้องกลัวอำ�นาจรัฐบาลพม่า ที่ไม่สามารถเข้า     
มาจัดการกับการผลิตซ้ำ�ความเป็นยะไข่ในจังหวัดพังงาได้ กลไกความ
ร่วมมือแบบกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่แม้จะเริ่มที่จังหวัดพังงา แต่ในระยะ   
ถัดมาข่ายใยความร่วมมือดังกล่าวก็ครอบขยายไปยังชนชาวยะไข่ใน
จังหวัดอื่น ๆ ของไทย และรวมถึงการทอดเชื่อมกลับไปถึงชาวยะไข่ คน
อื่น ๆ ในแดนมาตุภูมิ ข่ายใยดังกล่าวจึงเป็นเสมือนชุมชนของผู้ย้าย   
ถิ่นที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน อันเป็นบ่อเกิดความร่วมมือและช่วยเหลือ
หลากหลายรูปแบบทั้งเกื้อหนุนกันในทางเศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ ที่
สำ�คัญและจำ�เป็น
แต่ในอีกด้าน PCC ก็เป็นเครือข่ายความร่วมมือของแรงงาน
ข้ามชาติ ที่ประกอบด้วยแรงงานหลากหลายชาติพันธุ์ ปัจจัยที่ทำ�ให้  
กลุ่มแรงงานชาติพันธุ์หลากหลายร่วมมือกันสร้างองค์กรความร่วมมือ
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(PCC) มาจากปัญหาที่แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ต้องเผชิญในชีวิต
ประจำ�วัน และเพื่อต้องการให้คนไทยในพังงามองแรงงานข้ามชาติ   
เมียนมาร์ในภาพใหม่ ที่มิใช่ภาพแรงงานชั้นต่ำ�  เป็นกลุ่มคนที่มาแย่ง
ทรัพยากร แย่งงานทำ�  หรือสร้างปัญหาให้กับชุมชนไทย หากแต่เป็น
ภาพแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ที่มีศักยภาพ และมีความเข้มแข็งที่
สามารถสร้างความสงบสุขและอยู่ร่วมกับชุมชนไทยได้
นอกจากจะเป็นกลไกความร่วมมือช่วยเหลือกันในกลุ่มแล้ว
กล่าวอีกนัย PCC เปรียบเสมือนการสร้างชุมชนหรือการสร้างพื้นที่  
(place-making) รูปแบบใหม่ของแรงงานที่รวมเอากลุ่มต่างชาติพันธุ์
มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน และภายใต้โครงสร้าง PCC นั้นมีกลุ่มกิจกรรม
ย่อยๆ ของการรวมของแรงงานมารวมกันเป็นเครือข่าย  นอกจากเป็น
กลไกความร่วมมือและเกื้อกูลกันในหมู่แรงงานด้วยกันโดยไม่จำ�กัด    
ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด ยังเป็นกลไกที่พยายามเข้าไปมีพื้นที่ในชุมชน
ไทย หรือพื้นที่อำ�นาจท้องถิ่นของไทย โดยใช้พื้นที่ทางศาสนา ความ
เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดในการแทรกตัวเข้ามีส่วนร่วมในชุมชน
ไทย รวมไปถึงเป็นกลไกเคลื่อนไหวและต่อรองเพือ่ แก้ไขปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติในระดับชาติร่วมกับองค์กรการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน และ
สหภาพแรงงานไทย อย่างไรก็ตาม กลไกความร่วมมือของแรงงานข้าม
ชาติอย่าง PCC จะก้าวข้ามเข้าไปแทรกพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชน
ไทยไปไม่ได้ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในพื้นที่ เมื่อความ
เป็นไทยปะทะกับความเป็นสากล คือ แนวคิดสิทธิมนุษยชน ซึง่ แนวคิด
ความเป็นไทยคือการแบ่งแยกคนอื่นออกจากกลุ่ม แต่ในขณะที่แนวคิด
สิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่ไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์เน้นความเท่าเทียม   
กันของมนุษย์ เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดจึงจะมีการเรียนรู้และ
ยอมรับอีกฝ่ายได้ การยอมรับว่าแรงงานช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพังงาหาก
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ไม่มีแรงงานข้ามชาติเศรษฐกิจคงไม่เจริญเมื่อแรงงานมีศักยภาพช่วย
พัฒนาชุมชน การที่คนในท้องถิ่นเปิดพื้นที่ให้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในชุมชน ซึ่งชุมชนไทยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์             
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