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บทนำ�

แรงง�นเพื่อนบ้�น เป็นกลไกสำ�คัญที่สุดส่วนหนึ่งของก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตและคว�ม

มั่นคงท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยม�ตลอดประวัติศ�สตร์ โดยเฉพ�ะในช่วงเกือบ 4 ทศวรรษ นับ

ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีก�รพัฒน�เศรษฐกิจภ�ยในประเทศที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจโลกแบบทุนนิยม

เสรีนิยมใหม่ม�กยิ่งขึ้น นับแต่ช่วงทศวรรษ 2520 เป็นต้นม� และนโยบ�ยเกี่ยวกับแรงง�นเพื่อนบ้�น 

ก็เริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นหลังก�รใช้นโยบ�ยเปลี่ยนส�มรบเป็นสน�มก�รค้�ของพลเอกช�ติช�ย ชุณหะวัณ 

ในช่วงต้นทศวรรษ 2530 ที่บรรย�ก�ศของก�รสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในช่วงสงคร�มเย็นสิ้นสุดลง   

แรงง�นเพื่อนบ้�น 4 สัญช�ติ ได้แก่ เมียนม� ล�ว กัมพูช� และเวียดน�ม มีคว�มสำ�คัญ

ต่อเศรษฐกิจของไทยม�กขึ้นเรื่อย ๆ  ผลผลิตที่พวกเข�ส�ม�รถทำ�ได้คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของ

ผลผลิตมวลรวมภ�ยในประเทศไทย (GDP) หรือร�ว 1,800 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ
14

  นอกจ�กเป็น

องค์ประกอบสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มมั่งคั่งและเจริญก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อน

บ้�นที่ตนเองเข้�ม�ทำ�ง�นอย่�งไทยแล้ว แรงง�นเพื่อนบ้�นยังมีส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มมั่งคั่ง

ท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศต้นท�ง รวมถึงครอบครัวและชุมชนบ้�นเกิดของตนด้วยผ่�นก�รส่ง

เงินร�ยได้ที่ได้กลับไป แม้พวกเข�จะไม่ได้ดำ�รงสถ�นะด้�นแรงง�นในประเทศของตนเองก็ต�ม 

ร�ยง�นจ�กองค์ก�รระหว่�งประเทศเพื่อก�รโยกย้�ยถิ่นฐ�น (International Organization 

14 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/documents/publication/wcms_098230.pdf
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for Migration: IOM) ประม�ณก�รว่�
15

 แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�ในไทย ม�เลเซีย จีน 

และประเทศ อื่นๆ ส่งเงินกลับบ้�นผ่�นช่องท�งอย่�งเป็นท�งก�รร�ว 2,800 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 

และผ่�นช่องท�งที่ไม่เป็นท�งก�รโดยใช้ระบบตัวกล�งที่ไม่เป็นท�งก�ร หรือ “โพยก๊วน” อีก

กว่� 10,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ นอกจ�กนั้นแล้วยังมีร�ยง�นธน�ค�รโลก เมื่อปี 2558 ที่ระบุ

ว่� แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�ที่ไปทำ�ง�นอยู่ในต่�งแดนโดยเฉพ�ะในไทย ส่งเงินกลับประเทศ

ม�กกว่� 1,800 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 - 4 ของ GDP ประเทศเมียนม�
16

 

แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม� ถือเป็นหนึ่งในแรงง�นเพื่อนบ้�น 4 สัญช�ติจ�กประเทศ

เพื่อนบ้�นของไทยที่มีจำ�นวนม�กที่สุด เมื่อเทียบกับแรงง�นช�วกัมพูช� ล�ว และเวียดน�ม โดย

ร�ยง�นของสำ�นักง�นบริห�รแรง�นต่�งด้�ว เมื่อสิ้นปี 2562 ระบุว่�แรงง�นช�วเมียนม�ใน

ประเทศไทยมีม�กกว่�ครึ่งหนึ่งของแรงง�นเพื่อนบ้�นทั้งหมด อย่�งไรก็ต�มตัวเลขนี้ในปัจจุบันอ�จ

ไม่ได้สะท้อนคว�มเป็นจริงม�กนัก เนื่องจ�กก่อนก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด - 19 จำ�นวนแรงง�น

เพื่อนบ้�นในระบบจะอยู่ที่ร�ว 2.8 ล้�นคน และในช่วงเดือนกล�งธันว�คมหลังเกิดก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคโควิด – 19 แรงง�นเพื่อนบ้�นในระบบเหลืออยู่ที่จำ�นวน 2.3 ล้�นคน ณ เดือนมิถุน�ยน 

2564
17

  นั่นหม�ยถึงมีแรงง�นที่หลุดออกจ�กระบบกว่� 5 แสนคน 

แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�กระจัดกระจ�ยไปทำ�ง�นแสวงโชคและใช้แรงง�นเพื่อมีชีวิต

รอดและสร้�งเนื้อสร้�งตัวอยู่ในหล�ยประเภทกิจก�รและอุตส�หกรรมโดยเฉพ�ะกลุ่มง�น “3 ส” 

หรือ “3D” ได้แก่ สกปรก (Dirty) เสียงอันตร�ย (Dangerous) และแสนย�กลำ�บ�ก (Difficult) 

ซึ่งเป็นกลุ่มง�นที่คนไทยไม่นิยมทำ�กันแล้ว โดยมีตั้งแต่ ง�นด้�นก�รก่อสร้�ง ง�นรับใช้ในบ้�น ภ�ค

ก�รประมง ธุรกิจร้�นอ�ห�ร - เครื่องดื่ม หรือร้�นข�ยของชำ� ทั้งนี้เนื่องด้วยคนไทยส่วนใหญ่ที่จบ

ก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�นั้นมักจะไปทำ�ง�นเชิงอวัตถุหรือง�นสำ�หรับแรงง�นในสำ�นักง�น ที่เรียก

กันว่� แรงง�นคอปกข�ว (white collar) และแรงง�นฟรีแลนซ์ม�กกว่� ยิ่งไปกว่�นั้นห�กพิจ�รณ�

โครงสร้�งประช�กรของไทยจะพบว่�สังคมไทยได้เข้�สู่สังคมสูงวัยแล้วและดูเหมือนสัดส่วนประช�กร

ผู้สูงอ�ยุก็มีม�กขึ้น เนื่องจ�กเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์และก�รบริก�รด้�นส�ธ�รณสุขที่ทันสมัยและ

นโยบ�ยประกันสุขภ�พที่ทำ�ให้คนไทยเข้�ถึงได้ง่�ยทำ�ให้อัตร�ก�รต�ยในวัยผู้สูงอ�ยุน้อยลง รวมทั้ง

อัตร�ก�รเกิดที่ต่ำ�ลงม�กทำ�ให้ประเทศไทยข�ดแคลนประช�กรหรือแรงง�นที่จะเข้�ม�ทดแทนใน

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะแรงง�นระดับล่�งหรือแรงง�นที่รัฐไทยใช้คำ�ว่�แรงง�นไร้ฝีมือ ทั้ง ๆ ที่ใน

15 Way Magazine, บ้�นที่อยู่ไม่ได้ กับปล�ยท�งที่ไร้ตัวตน แรงง�นเมียนม�บนแผ่นดินไทย ชีวิตหลังรัฐประห�ร และระหว่�งโรคระบ�ด, 

https://waymagazine.org/myanmar-immigrant-worker/#_edn10     สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2564.

16 กรุงเทพธุรกิจ, แรงง�นเมียนม�กับเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน, https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637907    สืบค้นเมื่อวัน

ที่ 24 กรกฎ�คม 2564.

17 กรมก�รจัดห�ง�น, สำ�นักง�นบริห�รแรงง�นต่�งด้�ว, สถิติจำ�นวนแรงง�นต่�งด้�วที่ได้รับอนุญ�ตทำ�ง�นคงเหลือในร�ชอ�ณ�จักร มิถุน�ยน 

2564.
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ทุกประเภทง�นต่�งใช้ฝีมือหรือทักษะที่แตกต่�งกันออกไป 

ธน�ค�รโลกค�ดก�รณ์ว่�สัดส่วนประช�กรวัยแรงง�นของไทยจะลดลงร�ว 30% ภ�ยในปี 

2603 (2060) จ�กที่ปัจจุบันประช�กรวัยแรงง�นของไทยคิดเป็น 71% ของประช�กรทั้งหมด จะลด

ลงเหลือ 56% เท่�นั้น
18

 

แรงง�นระดับล่�งนี้นับว่�ยังเป็นที่ต้องก�รของน�ยทุนหรือน�ยจ้�งหรือผู้ประกอบก�รไทย

ในหล�ยประเภทธุรกิจทั้งภ�คก�รผลิต ก�รก่อสร้�ง ก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว ซึ่งอ�ศัยก�ร

ใช้แรงง�นอย่�งเข้มข้นและร�ค�ถูก จะเห็นได้ว่�แม้ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิดที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจโลกภ�คอุตส�หกรรมก�รส่งออกก็ยังส�ม�รถกลับม�ฟื้นตัวได้แม้ว่�เศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทยจะลดลงอย่�งม�กก็ต�ม    

แรงง�นช�วทว�ย ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�ที่อพยพเข้�ม�ห�ง�น

ทำ�และสร้�งเนื้อตัวไปจนถึงปักหลักชั่วคร�วในไทยด้วยเหตุผลจ�กคว�มย�กจนข้นแค้นและภ�วะ

บีบคั้นท�งเศรษฐกิจ รวมทั้งค่�จ้�งที่ตกต่ำ�อย่�งม�กไม่ต่�งจ�กแรงง�นช�วเมียนม�กลุ่มช�ติพันธุ์

อื่น ซึ่งเป็นผลพวงจ�กก�รบริห�รประเทศของคณะเผด็จก�รทห�รเมียนม�ที่ย�วน�นซึ่งรวบอำ�น�จ

ก�รปกครองประเทศและพร�กคว�มเป็นประช�ธิปไตยไปจ�กพวกเข�ม�ย�วน�นกว่� 5 ทศวรรษ 

นอกจ�กนั้นแล้วก�รปร�บปร�มนักศึกษ�และประช�ชนเนื่องด้วยเหตุก�รณ์ก�รประท้วงใหญ่ในปี 

2531 (1988) และก�รล้มก�รเลือกตั้งในปี 2553 (1990) ที่ส่งผลให้เมียนม�ถูกคว่ำ�บ�ตรท�ง

เศรษฐกิจแบบเหม�รวมโดยก�รกีดกันและตัดสิทธิพิเศษท�งก�รค้�จ�กสหรัฐอเมริก�และกลุ่ม

ประเทศในสหภ�พยุโรปซึ่งเป็นตล�ดก�รค้�สำ�คัญของโลก แม้ว่�ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม�เมียนม�จะ

ส�ม�รถปฏิรูปไปสู่ก�รเมืองแบบประช�ธิปไตยได้สำ�เร็จ แต่กระบวนก�รประช�ธิปไตยก็กลับม�ถูก

ตัดตอนโดยก�รรัฐประห�รที่ทำ�ให้สภ�วะท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจกลับหวนคืนสู่ก�รปกครองภ�ย

ใต้กองทัพอีกครั้ง นั่นจึงส่งผลให้แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�จ�กทั่วทุกมุมโลกที่มีคว�มหวังและ

คว�มฝันในก�รสร้�งช�ติและกลับไปลงหลักปักฐ�นในประเทศบ้�นเกิดเป็นไปได้ย�กยิ่งขึ้น ที่แย่ไป

กว่�นั้นเมียนม�และไทยเองก็ไม่ได้ต่�งจ�กประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบอย่�งหนักทั้งใน

ท�งสุขภ�พและเศรษฐกิจอย่�งหนักจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 ทำ�ให้แรงง�นเพื่อนบ้�น

ช�วเมียนม� รวมถึงแรงง�นช�วทว�ยต้องเผชิญกับภ�วะที่ไม่มั่นคงอย่�งยิ่งในก�รดำ�เนินชีวิตในต่�ง

แดน  

ร�ยง�น “แรงง�นทว�ย: ชีวิต ตัวตน และก�รประกอบร่�งคว�มฝัน” ฉบับนี้มีคว�มมุ่ง

หม�ยที่จะทำ�คว�มเข้�ใจและศึกษ�วิถีและชีวิต รวมถึงคว�มพย�มในก�รสร้�งตัวตนและก�รดำ�เนิน

18 ไทยพับลิก้�, ร�ยง�นธน�ค�รโลกประเมินประช�กรวัยทำ�ง�นไทยหด 30% ปี 2603 สัดส่วนคนสูงวัยเพิ่ม 31%, https://thaipublica.

org/2021/06/world-bank-aging-and-labour-market-in-thailand/
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รอยต�มคว�มตั้งใจและเป้�หม�ยชีวิตในก�รมีอน�คตที่ดีกว่�ก�รมีสถ�นะเป็นแรงง�นเพื่อนบ้�น

ของแรงง�นช�วทว�ยที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนวัดไผ่ตัน ในเขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร จำ�นวน 17 คน 

เกือบ 10% ของจำ�นวนแรงง�นช�วทว�ยในพื้นที่ดังกล่�ว ผ่�นก�รเข้�ร่วมอบรมจำ�นวน 4 ครั้ง และ 

1 กิจกรรมใหญ่ โดยเป็นก�รนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รลงพื้นที่ภ�คสน�ม ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกและก�ร

ร่วมกิจกรรมก�รอบรมของเสมสิกข�ลัย ม�วิเคร�ะห์และเรียบเรียงเพื่อให้อย่�งน้อยที่สุดร�ยง�น

ฉบับนี้ได้กล�ยเป็นประวัติศ�สตร์ฉบับย่อของคนที่ถูกรัฐมองข้�มและถูกกระทำ�ว่�เป็นคนอื่นใน

เรื่องเล่�และประวัติศ�สตร์แห่งช�ติภ�ยใต้เหตุก�รณ์ปัจจุบันที่สำ�คัญที่สุดในท�งประวัติศ�สตร์ 2 

เหตุก�รณ์หลัก หนึ่ง ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 และ สอง ก�รรัฐประห�รในประเทศเมียนม� 

เมื่อวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 อีกทั้งเพื่อเป็นก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของแรงง�นช�วทว�ยผู้เข้�ร่วม

อบรมเกี่ยวกับโครงก�รอบรมในครั้งนี้ที่ได้ออกแบบร่วมกันเพื่อเป็นพื้นที่และเครื่องมือในก�รรวม

กลุ่มท�งสังคมที่จะช่วยผลักดันให้เสียงของพวกเข�มีพลังในก�รต่อรองกับรัฐและแสดงออกถึงคว�ม

ต้องก�รของตัวเองได้ม�กขึ้นและหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�โครงก�รอบรมดังกล่�วจะช่วยส่วนหนึ่งในก�ร

ประกอบร่�งคว�มฝันในขั้นต้น รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในก�รคิดต่อยอดสำ�หรับก�รออกแบบพื้นที่

และเครื่องมือก�รอบรมที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมให้แรงง�นช�วทว�ยส�นต่อคว�มฝันและบรรลุเป้�

หม�ยในก�รกลับไปสร้�งตัวที่ประเทศบ้�นเกิดได้ในอน�คต  โดยร�ยง�นฉบับนี้มีโครงสร้�งก�รนำ�

เสนอดังนี้

เป้าหมายการศึกษา

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รศึกษ�ในครั้งนี้มีเป้�หม�ยเพื่อจดบันทึกประวัติศ�สตร์ วิถีชีวิตคว�ม

เป็นอยู่ และก�รปรับตัวก�รดำ�เนินชีวิตในภ�วะวิกฤติซ้อนทับในปัจจุบันอย่�งก�รรัฐประห�รใน

เมียนม�และก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 ของแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม� โดยในที่นี้คือ 

แรงง�นช�วทว�ย ที่เข้�ม�เป็นแรงง�นในกรุงเทพมห�นครและอ�ศัยอยู่ในบริเวณย่�นจตุจักร โดย

เฉพ�ะชุมชนวัดไผ่ตันซึ่งถือเป็นชุมชนแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วทว�ยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมห�นคร

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจถึงประวัติศ�สตร์ของก�รเคลื่อนย้�ย วิถีชีวิต คว�มเป็น

อยู่ ก�รรวมกลุ่มของแรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตัน ไปจนถึงคว�มฝันหรือเป้�หม�ยและคว�ม

ปร�รถน�ในก�รกลับบ้�นของพวกเข� เพื่อสร้�งชีวิตที่ดีกว่�ในบ้�นเกิดของตนในอน�คต

2. เพื่อศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจถึสภ�พปัญห�ของแรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตันต้อง

พบเจออันเป็นตัว ก�รในก�รฉุดรั้งคว�มฝันของเข�โดยเฉพ�ะวิกฤตก�รณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่�งวิกฤต

ก�รแพร่ระบ�ดของโรค โควิด – 19 และก�รรัฐประห�รในเมียนม�
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3. เพื่อศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจถึงคว�มพย�ย�มในก�รปกป้องและสร้�งภ�คปฏิบัติก�ร

ของก�รปกป้องคว�มฝันและเป้�หม�ย รวมทั้งก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รกลับบ้�นในอน�คตของ

แรงง�นช�วทว�ยท่�มกล�งวิกฤตที่ทับซ้อนและไม่อ�จหลีกเลี่ยงอย่�งวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดของโรค

โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก และก�รรัฐประห�รที่เกิดขึ้นในเมียนม�ตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ 2564 

ซึ่งในขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้น

ขอบเขตการศึกษา

คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นแบ่งขอบเขตก�รศึกษ�ในร�ยง�นฉบับนี้ออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1) ขอบเขตเชิงเนื้อห�: เนื้อห�ที่ถูกนำ�เสนอในร�ยง�นฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) 

ข้อมูลพื้นฐ�นและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น และสภ�พคว�มเป็นอยู่

ในปัจจุบันของแรงง�นช�วทว�ยที่ดำ�เนินชีวิตและอ�ศัยอยู่ในชุมชนวัดไผ่ตัน (2) ก�รเผชิญวิกฤตที่

ท้�ท�ยและไม่อ�จหลีกเลี่ยงอย่�งก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 ในประทศไทยที่ส่งผลกระทบ

ต่อแรงง�นช�วทว�ยและแรง�นประเทศเพื่อนบ้�นอื่น ๆ และก�รรัฐประห�รในเมียนม� (3) ก�รรวม

กลุ่มเพื่อสร้�งอำ�น�จต่อรองและคว�มอยู่รอดจ�กวิกฤติผ่�นก�รเข้�ร่วมก�รโครงก�รอบรม  ก�ร

เพิ่มทักษะก�รประกอบอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�รตลอดจนก�รสนับสนุนชุมชนช�วทว�ยใน

เมียนม� ไปจนถึงก�รจัดตั้งกลุ่มอ�ส�สมัครดูแลกันเองในชุมชนเพื่อช่วยเหลือป้องกันและบรรเท�

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 ตลอดจนก�รจัดกิจกรรมก�รชุมนุม

ประท้วงก�รรัฐประห�รของกองทัพเมียนม� เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ 2564 ของชุมชนแรงง�นเพื่อนบ้�น

ช�วเมียนม�ในประเทศไทย

2) ขอบเขตเชิงพื้นที่: ก�รดำ�เนินก�รศึกษ�ในครั้งนี้มีพื้นที่เป้�หม�ยพื้นที่ก�รศึกษ�หลัก

อยู่ที่ชุมชนวัดไผ่ตัน ซึ่งตั้งอยู่ในซอยประดิพัทธิ์ 23 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 

กรุงเทพฯ และองค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกร หรือ ตล�ด อตก. ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่มีแรงง�นช�วทว�ย

ดำ�เนินชีวิต ทำ�ง�น และอยู่อ�ศัยม�กที่สุดในกรุงเทพมห�นครเท่�ที่คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นได้ทำ�ก�ร

สำ�รวจ อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้ก�รสังเกตก�รณ์แบบมีส่วนร่วม คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นจึงไม่ได้มี

ขอบเขตก�รศึกษ�เฉพ�ะในพื้นที่ดังกล่�วเท่�นั้น แต่ยังรวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รรวม

ตัวแสดงพลังและเป็นพื้นที่สำ�หรับจัดกิจกรรมอบรมหลักของพวกเข� เช่น สำ�นักง�นสหประช�ช�ติ

ประจำ�กรุงเทพมห�นคร   

3) ขอบเขตเชิงเวล�: ร�ยง�นฉบับใช้เวล�ในก�รสังเกตก�รณ์ ก�รสัมภ�ษณ์ และก�รจัด

เก็บรวบรวมข้อมูลต่�ง ๆ ไปจนถึงก�รเขียนร�ยง�นให้เสร็จสิ้น รวมแล้วกว่� 1 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่

เดือนกรกฎ�คม 2563 – ตุล�คม 2564 โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.1 ก�รสังเกตก�รณ์แบบมีส่วนร่วม: ขั้นตอนนี้ท�งคณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้เวล�ย�วน�น

ที่สุดและแบ่งออกเป็นหล�ยช่วงเวล� เป็นระยะ อย่�งสม่ำ�เสมอ เนื่องจ�กคณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นต้อง

เข้�ร่วมโครงก�รจัดอบรมที่มีจำ�นวน 3 ครั้ง และก�รจัดกิจกรรมสำ�คัญอีก 1 ครั้ง ไปจนถึงก�ร

ลงพื้นที่สำ�รวจและพบปะพูดคุยกับแรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตันอีกหล�ยต่อหล�ยครั้ง โดย

เฉพ�ะในช่วงที่มีก�รจัดตั้งกลุ่มอ�ส�ดูแลกันเองในชุมชนเพื่อจัดก�รแก้ไขปัญห�อันเกิดจ�กก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควิด – 19  ตลอดจนก�รร่วมก�รชุมนุมประท้วงก�รรัฐประห�รของชุมชนช�วเมีย

นม�ในประเทศไทยในว�ระโอก�สต่�ง ๆ โดยคณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นในขั้นตอนนี้ใช้เวล�ตั้งแต่เดือน

กรกฎ�คม 2563 – กรกฎ�คม 2564 รวมระยะเวล�กว่� 1 ปี   

3.2 ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกร�ยบุคคล: ก�รเก็บข้อมูลแรงง�นช�วทว�ยเป็นร�ยบุคคลนั้น ใน

ส่วนนี้คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้เวล�ในก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกผ่�นวิธีก�รต่�ง ๆ ก�รโทรศัพท์สัมภ�ษณ์ 

ก�รส่งข้อคว�มสอบถ�มผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นระยะ และก�รนัดหม�ยร�ยบุคคลเพื่อ

สัมภ�ษณ์โดยตรง (แบบเจอหน้�) ด้วย เพื่อเป็นก�รบันทึกวีดิโอก�รสัมภ�ษณ์เพื่อนำ�ไปต่อยอดเป็น

ร�ยง�นส�รคดีเชิงวิดีทัศน์ในอน�คต ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน – กรกฎ�คม รวมระยะเวล� 3 เดือน    

3.3 ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง: ขั้นตอนนี้คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้เวล�

ย�วน�นและแบ่งออกเป็นหล�ยช่วงเวล� เป็นระยะ อย่�งสม่ำ�เสมอ   

3.4 ก�รเขียนและก�รจัดทำ�ร�ยง�น: คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้เวล�ในก�รรวบรวมและเรียบ

เรียงเนื้อห�และข้อมูลทั้งหมดที่ได้จ�กข้อที่ 1), 2), และ 3) ตั้งแต่เดือนปล�ยเดือนกรกฎ�คม – 

กล�งเดือนตุล�คม รวมระยะเวล�ทั้งสิ้น 2 เดือนครึ่ง   

วิธีดำาเนินการศึกษา

คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้วิธีก�รดำ�เนินก�รศึกษ� 3 รูปแบบหลักด้วยกันได้แก่

1) ก�รสังเกตก�รณ์แบบมีส่วนร่วม: คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้วิธีก�รเป็นผู้ร่วมจัดโครงก�ร

อบรมให้กับแรงง�นช�วทว�ย จำ�นวน 4 ครั้ง  และเข้�ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งก�รให้ก�รสนับสนุน

และช่วยเหลือชุมชนแรงง�นช�วทว�ยเพื่อห�ท�งป้องกันและบรรเท�ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคโควิด – 19 และกิจกรรมท�งวัฒนธรรมต่�ง ๆ ไปจนถึงก�รเข้�ร่วมก�รชุมนุมเพื่อประท้วง

และคัดค้�นก�รรัฐประห�รของกองทัพเมียนม�ของชุมชนช�วเมียนม�ในไทย โดยเฉพ�ะในเขต

กรุงเทพมห�นคร

2) ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก: คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้วิธีก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกร�ยบุคคลกับ

แรงง�นช�วทว�ยที่เข้�ร่วมกิจกรรมและก�รอบรมทั้งหมด 17 คน ผ่�นวิธีก�รต่�ง ๆ เช่น ก�ร

โทรศัพท์สัมภ�ษณ์ ก�รส่งข้อคว�มสอบถ�มผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นระยะ เนื่องจ�กอยู่ใน
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ช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 ระลอกส�ม อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงที่มีก�รผ่อนปรนม�ตรก�ร

ก�รจำ�กัดก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นได้ทำ�ก�รนัดหม�ยร�ยบุคคล

เพื่อสัมภ�ษณ์โดยตรง (แบบเจอหน้�) ด้วย เพื่อเป็นก�รบันทึกวีดิโอก�รสัมภ�ษณ์เพื่อนำ�ไปต่อย

อดเป็นร�ยง�นส�รคดีเชิงวิดีทัศน์ในอน�คต เพื่อให้ทร�บถึงข้อมูลส่วนตัวร�ยบุคคลตั้งแต่ก่อนเข้�

ม�ทำ�ง�นยังประเทศไทย…เพื่อเป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจถึงพื้นฐ�นครอบครัว สภ�พแวดล้อม และ

ประสบก�รณ์ชีวิตและก�รทำ�ง�นบนก�รเคลื่อนย้�ย ไปจนถึงเป้�หม�ย/คว�มฝันที่แตกต่�งของ

แต่ละคน โดยคณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นใช้เวล�ในก�รสัมภ�ษณ์ผู้เข้�ร่วมอบรมแต่ละคน ประม�ณ 1 – 2 

ชั่วโมง    

3) ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง : คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับแรงง�นประเทศเพื่อนบ้�นในประเทศไทยในหล�กหล�ยมุมมองท�งสังคมศ�สตร์และ

มนุษยศ�สตร์ ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรทั้งที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เอกส�รท�ง

วิช�ก�ร ง�นวิจัย หนังสือ บทคว�ม ส�รคดี จ�กทั้งในภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ไปจนกระทั่ง

ข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับสถ�นก�รณ์ก�รรัฐประห�รในประเทศเมียนม� และก�รใช้ม�ตรก�รเยียวย�

ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ร�ยง�นก�รศึกษ�นี้จะช่วยทำ�ให้คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นและแรงง�นจ�กประเทศเมียนม�

ช�วทว�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้เข้�ร่วมโครงก�รอบรมได้ร่วมสร้�งประวัติศ�สตร์ของแรงง�นช�วเมีย

นม�อีกหน้�หนึ่งที่อ�จจะช่วยนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มรู้สึกนึกคิด คว�มรู้สึก และคว�มฝัน และเป้�

หม�ยบ�งอย่�งที่มีร่วมกัน 

2. ร�ยง�นก�รศึกษ�ครั้งนี้อ�จเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ส�ธ�รณะชนได้ทร�บและ

เข้�ใจถึงสถ�นะและคว�มย�กลำ�บ�กของแรงง�นเพื่อนบ้�นจ�กประเทศเมียนม�ช�วทว�ยในชุมชน

วัดไผ่ตันห�กได้รับก�รเผยแพร่ร�ยง�นออกสู่วงกว้�ง

4. ร�ยง�นก�รศึกษ�ครั้งนี้อ�จช่วยให้ภ�ครัฐไทยได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของแรงง�น

ประเทศเพื่อนบ้�น (และอ�จหม�ยรวมถึงแรงง�นต่�งช�ติจ�กประเทศต่�ง ๆ ด้วย) และได้เข้�ใจถึง

สถ�นะที่พวกเข�เป็นและปัญห�และอุปสรรคที่พวกเข�กำ�ลังเผชิญ จนนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ในเชิง

นโยบ�ยที่ส�ม�รถยกระดับสถ�นะของพวกเข�ให้เท่�เทียมกับคนไทย และได้รับสิทธิต่�ง ๆ ในท�ง

ส�กลที่ต้องได้รับ
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1 
ชี วิตบนการเคลื ่อนย้าย

ของแรงงานทวายในชุมชนวัดไผ่ ตัน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานชาวทวายที่เข้าร่วมอบรม

แรงง�นช�วทว�ยที่เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกเพื่อเข้�อบรมมีจำ�นวนเริ่มแรก 17 คน (ปัจจุบัน 

เหลือ 16 คน)  แบ่งเป็นเพศช�ย  9  คน หญิง 8 คน อยู่ในช่วงอ�ยุ 20 - 40 ปี โดยมีผู้ร่วมอ�ยุน้อย

สุด 20 ปี และม�กที่สุดคือ 40 ปี

ก�รเข้�ม�เป็นแรงง�นเพื่อนบ้�นของช�วทว�ยในย่�นเขตจตุจักรนั้นม�จ�กหล�ยปัจจัย 

โดยมีทั้งปัจจัยผลักดัน จ�กประเทศต้นท�ง คือสภ�วะท�งเศรษฐกิจที่ล้มเหลวที่เกิดจ�กปกครอง

แบบเผด็จก�รโดยรัฐบ�ลทห�รม�อย่�งย�วน�น อัตร�ก�รจ้�งง�น และร�ยได้ต่ำ� และปัจจัยดึงดูด

จ�กประเทศไทยที่มีก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจในภ�คส่วนต่�ง ๆ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมทำ�แล้ว

แรงง�นช�วทว�ยพวกเข�ส่วนใหญ่เป็นแรงง�นรุ่นที่ 2 ที่อยู่ในช่วงอ�ยุตั้งแต่ 20 - 40 ปี 

แต่คว�มเป็นแรงง�นรุ่นที่ 2 ของพวกเข� ไม่ใช่แรงง�นที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยม�ตั้งแต่

ต้น เนื่องจ�กมีญ�ติพี่น้องหรือพ่อแม่เข้�ม�ทำ�ง�นในไทยก่อน และส่วนใหญ่เข้�ม�ทำ�ง�นใน

ประเทศไทยในช่วงเลยวัย 15 ปีแล้ว

จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้เข้�ร่วมอบรม 17 คน พบว่�อ�ยุเฉลี่ยของแรงง�นช�วทว�ยที่เริ่มต้น

เดินท�งเข้�ม�พำ�นักและทำ�ง�นในประเทศไทยอยู่ที่อ�ยุ 17 ปี ส่วนใหญ่เริ่มเข้�ม�ประเทศไทยในปี 

2551 โดยปัจจุบันอ�ศัยและทำ�ง�นอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย 13 ปี บ�งคนอ�ศัยอยู่ที่ไทยม�กกว่�
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ครึ่งชีวิตของพวกเข� ระยะเวล�ที่น�นที่สุดคือ 24 ปี

อย่�งไรก็ต�ม แม้พวกเข�หล�ยคนจะเข้�ม�ปักหลักชั่วคร�วและทำ�ง�นสร้�งเนื้อสร้�งตัว

ในไทยม�กกว่�ครึ่งชีวิตหรืออย่�งน้อยร�ว 1 ใน 3 ของชีวิต แต่พวกเข�ก็ยังคงส�ม�รถสื่อส�รได้ทั้ง

ภ�ษ�เมียนม� (ทั้งภ�ษ�ทว�ยและสำ�เนียงกล�ง) ในทุกทักษะและภ�ษ�ไทยในเกือบทุกทักษะได้

อย่�งคล่องแคล่ว 

แทบทั้งหมดเข้�ม�ในประเทศไทยพร้อมกับเพื่อน ครอบครัว หรือญ�ติพี่น้อง โดยก�ร

เชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนหรือเครือข่�ยแรงง�นช�วทว�ยในภ�คส่วนต่�ง ๆ ซึ่งที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย

ม�น�นกว่�ทศวรรษนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยดึงดูดที่ทำ�ให้พวกเข�เข้�ม�ทำ�ง�นที่นี่

เส้นท�งก�รประกอบอ�ชีพของพวกเข�ส่วนใหญ่เริ่มต้นม�จ�กก�รเข้�ม�เป็นแรงง�นใน

โรงง�นอุตส�หกรรม เช่น โรงง�นผลิตไม้ โรงง�นย้อมสี โรงง�นแปรรูปอ�ห�ร แรงง�นในภ�ค

ก�รก่อสร้�ง ง�นบ้�น ในย่�นเมืองช�ยแดนและปริมณฑลก่อนที่จะเข้�ม�ทำ�ง�นในบริเวณพื้นที่

กรุงเทพมห�นคร โดยเฉพ�ะในตล�ด อตก. จตุจักรพล�ซ่� เจเจมอลล์ ตล�ดนัดจตุจักร โดยส่วน

ใหญ่ประกอบอ�ชีพในภ�คธุรกิจก�รค้�และบริก�ร โดยเฉพ�ะง�นข�ยของหน้�ร้�น

พวกเข�ส่วนใหญ่มีคว�มฝันที่จะกลับไปประกอบอ�ชีพและเป็นผู้ประกอบก�รร�ยย่อย

ในบ้�นเกิดของตน จ�กผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน ร�ว 14 คน ต้องก�รกลับไปประกอบ

อ�ชีพในภ�คก�รค้�และก�รบริก�รที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับทักษะที่ได้จ�กก�รเข้�ม�เป็นแรงง�นใน

ประเทศไทย เช่น ร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่ม โรงน้ำ�แข็ง เป็นต้น และอีกร�ว 3 คน ต้องก�รกลับไป

เป็นเกษตรกร ซึ่งนับเป็นก�รใช้ต้นทุนทรัพย�กรที่ดินของตนที่มีอยู่ในบ้�นเกิดเพื่อสร้�งคว�มมั่งคั่ง

และสร้�งแหล่งอ�ห�รให้กับชุมชนของพวกเข�

ในแง่ของร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�นนั้น จ�กก�รสำ�รวจและก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกต่อผู้เข้�ร่วม

อบรมพบว่�พวกเข�มีร�ยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 14,429 บ�ท และมีมูลค่�เฉลี่ยก�รส่งเงินกลับอยู่ที่ 6,376 

บ�ท ซึ่งม�กกว่�หนึ่งในส�มหรือเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเฉลี่ย ห�กนำ�ตัวเลขนี้ม�คูณกับจำ�นวนผู้

เข้�ร่วมอบรม 17 คน จะได้จำ�นวนเงินส่งกลับในหนึ่งปีอยู่ที่ 1,300,704 บ�ทต่อปี และห�กพิจ�รณ�

จ�กจำ�นวนแรงง�นช�วทว�ย 200 คน จะได้จำ�นวนเงินส่งกลับต่อปีอยู่ที่ 15,302,400 บ�ทต่อปี

การตั้งถิ่นฐานชั่วคราวและชุมชนวัดไผ่ตัน

ชุมชมวัดไผ่ตัน ตั้งอยู่ในซอยประดิพัทธิ์ 23 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 

กรุงเทพฯ ชุมชนวัดไผ่ตันมีจุดสังเกตและสถ�นที่สำ�คัญคือวัดไผ่ตัน ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข และ

สถ�นสงเคร�ะห์เลี้ยงเด็ก จ�กก�รสำ�รวจโดยสำ�นักข่�วบ�งสำ�นักพบว่�ชุมชนนี้มีจำ�นวนครัวเรือนก็

ว่� 140 ครัวเรือน
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ชุมชนวัดไผ่ตันส�ม�รถแบ่งถูกพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ได้แก่ 

1) โซนห้องเช่�และตึกแถวทั้งปูนและไม้ มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด ท�งเดินในซอยหลังวัด

ไผ่ตันค่อนข้�งแคบม�ก สัญจรได้เฉพ�ะคนและมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไม่ส�ม�รถสัญจรได้เนื่องจ�กมี

ท�งเดินหน้�กว้�งเพียงร�ว 2 เมตร

2) โซนหน้�วัดไผ่ตัน ติดถนนพหลโยธิน และติดสถ�นีรถไฟฟ้�สะพ�นคว�ย ถนนในซอย

กว้�งกว่� ส่วนใหญ่เป็นตึกหรือหอเช่�ที่ทันสมัยกว่�โซนแรก

ในแง่โครงสร้�งประช�กรนั้น ชุมชนวัดไผ่ตันมีประช�กรร�ว 1,500 กว่�คน
14

  โดยมี

ประช�กรหล�กหล�ยกลุ่มอ�ศัยอยู่ร่วมกันทั้งช�วไทย และแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�หล�ย

ช�ติพันธุ์ทั้งทว�ย มอญ กะเหรี่ยง ไปจนถึงแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วกัมพูช�และล�ว

จ�กก�รสำ�รวจพบว่�มีแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�ช�ติพันธุ์ทว�ยอ�ศัยอยู่ในชุมชนวัด

ไผ่ตันม�กกว่� 200 ร�ย ซึ่งเป็นสัดส่วนประช�กรแรงง�นเพื่อนบ้�นที่ม�กที่สุด โดยแรงง�นช�ว

ทว�ยส่วนใหญ่ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�ไทยได้ค่อนข้�งคล่องแคล่วจึงเป็นที่ต้องก�รของน�ยจ้�งในภ�ค

บริก�รและก�รค้�ข�ย

แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วทว�ยอ�ศัยอยู่ในทั้ง 2 โซน ของชุมชน แต่ส่วนใหญ่จะเช่�ห้องอยู่รวม

กันเป็นครอบครัวในส่วนพื้นที่หลังวัดไผ่ตันม�กกว่� ซึ่งอ�ค�รบ้�นเรือนส่วนใหญ่มีทั้งที่สร้�งจ�กวัสดุ

ที่เป็นไม้เก่�และปูน 1 ชั้น ห้องเช่�ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีห้องน้ำ�ในตัว ใช้ห้องน้ำ�รวม บ�งห้องเช่�มีครัว

ที่ใช้ร่วมกัน โดยร�ค�ห้องเช่�ในส่วนนี้จะมีหล�ยร�ค� ร�ค�ถูกสุด อยู่ที่ประม�ณเดือนละ 1,500 

บ�ท ขน�ดห้องค่อนข้�งเล็กประม�ณ  3*3 หรือ 2*4 เมตร ซึ่งอยู่ได้ประม�ณ 2 คน 

ช�วทว�ยส่วนใหญ่ที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนวัดไผ่ตันประกอบอ�ชีพในภ�คบริก�รและก�ร

ค้�ข�ย หรือง�นข�ยของหน้�ร้�นในตล�ด อตก. จตุจักรพล�ซ่� เจเจมอลล์ และตล�ดนัดจตุจักร ซึ่ง

ศูนย์ก�รค้�เหล่�นี้เป็นสถ�นที่ทำ�ง�นตั้งอยู่ใกล้ที่พักของพวกเข�ในชุมชนวัดไผ่ตัน และมีบ�งส่วนที่

มีทักษะเป็นช่�งฝีมือเฉพ�ะท�ง เช่น ช่�งทำ�กรอบรูป เป็นต้น

สภ�พคว�มเป็นอยู่ของแรงง�นช�วทว�ยค่อนข้�งพึ่งพ�อ�ศัยกัน หล�ยคนม�จ�กหมู่บ้�น

หรืออำ�เภอเดียวกัน จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้เข้�ร่วมอบรมพบว่�พวกเข�ส่วนใหญ่ม�จ�กอำ�เภอเมือง

ทว�ย และอำ�เภอตะเยชอง ซึ่งเป็นอำ�เภอหลักสำ�คัญของเขตปกครองทว�ยซึ่งอยู่ในภูมิภ�คตะน�ว

ศรี

แรงง�นช�วทว�ยส่วนใหญ่เป็นแรงง�นรุ่น 2 ที่ไม่ได้เกิดหรือเติบโตในไทย แต่เข้�ม�

14  ข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมในก�รกำ�หนดกิจกรรมเพื่อพัฒน�พื้นที่เขตพญ�ไท, http://www.bangkok.go.th/upload/

user/00000052/plan/pattanaket/row3/payathai.pdf
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ทำ�ง�นในไทยต�มพ่อแม่ ญ�ติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ม�จ�กหมู่บ้�นเดียวกัน เช่น หมู่บ้�นกะไมย หมู่

บ้�นเยแงะ และเมืองทว�ยเอง โดยส่วนใหญ่ไปทำ�ง�นที่อื่นและในภ�คอุตส�หกรรมอื่นม�ก่อน

หล�ยปีก่อนจะย้�ยเข้�ม�อยู่ในภ�คบริก�รและง�ยข�ยของหน้�ร้�นต�มตำ�ชักชวนของเครือข่�ยคน

รู้จักและทักษะภ�ษ�ไทยที่เพิ่มม�กขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รทำ�ง�นหน้�ร้�น

ซอ มิน อู หรือ ปิ๊บ หนุ่มทว�ยวัย 34 เข�เข้�ม�ทำ�ง�นในไทยกว่� 17 ปี แล้ว และผ่�น

ก�รทำ�ง�นม�หล�กหล�ยอ�ชีพตั้งพนักง�นในโรงง�นย้อมสีไปจนถึงร้�นข�ยกระเป๋� ร้�นข�ย

โคมไฟ และง�นข�ยอื่น ๆ ปัจจุบันประกอบอ�ชีพข�ยของหน้�ร้�นเครื่องดื่มในตล�ด อตก. เล่�

ประวัติศ�สตร์ก�รเข้�ม�ทำ�ง�นของช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตันและตล�ด อตก.

“ช่วงแรกประม�ณ 15 – 16 ปีที่แล้ว มี

คนทว�ยม�อยู่ที่นี่แค่ 2 – 3 คน เท่�นั้น ตอน

นั้นตล�ด อตก ไม่ใช่ตล�ดใหญ่แบบนี้ เหมือน

ตล�ดสดทั่วไป พอมีก�รขย�ยตล�ด มีคนม�ข�ย

ของที่ตล�ดม�กขึ้น ก็เลยมีคว�มต้องก�รแรงง�น

ม�กครับ พอคนทว�ยที่อยู่ที่นี่เห็นว่�เริ่มมีคว�ม

ต้องก�รคนง�น เข�ก็บอกต่อ ๆ ชวน ๆ กันม� 

ภ�ยใน 4 -5  ปี หลังจ�กที่มีก�รขย�ยตล�ด ก็

มีคนทว�ยม�อยู่เยอะขึ้น ประม�ณร้อยกว่�คน 

ตอนนี้ก็มีร�ว ๆ 200 คนแล้ว”

ปิ๊บเล่�ต่อไปว่� “คนทว�ยที่นี่อยู่กันแบบ

คนบ้�นเดียวกัน อยู่กันแบบพี่น้อง มีอะไรก็ช่วย

เหลือกัน ถ้�เข�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ เร�ก็ไป

ช่วยเข� เช่น เวล�มีง�นบุญเลี้ยงพระ ก็เอ�แรงไป

ช่วยกันครับ  เวล�มีพระจ�กทว�ย จ�กย่�งกุ้งม�

ที่วัดไผ่ตัน ก็ช่วย ๆ จัดง�นกันครับ”

“เมื่อก่อนเวล�มีง�นอะไร ก็ยังไม่ได้ใช้ที่วัด ทำ�ที่ห้องเช่� ห้องที่มีพื้นที่กว้�ง ๆ ห้องไหน

กว้�งเร�ก็จะไปจัดง�น สวดมนต์กันที่นั่น แต่พอมีคนเยอะขึ้นก็ต้องขย�ยพื้นที่จัดง�น ย้�ยไปใช้

บริเวณท่�เรือบ้�ง ตล�ด อตก. บ้�ง แต่ตอนหลังท�งตล�ดไม่อนุญ�ต ก็เลยให้คนไทยที่อยู่ตรง

ท่�เรือช่วยขอใช้พื้นที่ศ�ล�ของวัดไผ่ตัน ท่�นเจ้�อ�ว�สก็ใจดีม�กครับ อนุญ�ตให้พวกเร�ใช้ แล้วก็

ใช้วิธีบริจ�คให้ท�งวัดไปครับ เป็นค่�บำ�รุงวัด บำ�รุงสถ�นที่”

ซอ มิน อู
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นอกจ�กนั้นแล้วท�งชุมชนคนทว�ยยังมีก�รจัดตั้งกองทุนบุญขึ้นม�เพื่อเป็นเงินกองกล�ง

ของสม�ชิกในก�ใช้จ่�ยสำ�หรับกิจกรรมท�งศ�สน�และวัฒนธรรมผ่�นก�รบริห�รที่ทุกคนเป็น

เจ้�ของร่วมและส�ม�รถตรวจสอบถ่วงดุลกันเองได้ และมีก�รสร้�งข้อตกลงก�รใช้จ่�ยร่วมกันที่นอก

เหนือจ�กก�รจัดง�นพิธีกรรมท�งศ�สน�ด้วย

“กองทุนนี้เริ่มจ�กง�นบุญครับ เพร�ะค่�ใช้จ่�ยเยอะ มีค่�ทำ�บุญ ค่�ศ�ล� เลี้ยงอ�ห�ร  ก็

เลยใช้วิธีตั้งกองทุน ลงขันกันขึ้นม� บริจ�คเข้�ส่วนกล�ง เวล�มีง�นชุมชน หรือง�นบุญจะได้เอ�เงิน

ส่วนนี้ไปใช้ แต่ก่อนไม่มีกองทุน ใช้เวล�ทำ�บุญแยกประเภทไป เช่น คนนี้ทำ�เรื่องอ�ห�ร คนนี้ทำ�

เรื่องค่�ศ�ล� ค่�น้ำ� พอทำ�ไปเรื่อย ๆ เงินทำ�บุญแต่ละคนก็น้อยลง เงินที่มีก็น้อยลง ก็เลยใช้วิธีตั้ง

กองทุนขึ้นม�จัดก�ร ดูแลร่วมกัน แบ่งหน้�ที่กัน  เวล�มีพระม�จ�กที่ทว�ย ม�ที่วัดไผ่ตันจะได้นำ�

เงินในกองทุนไปใช้ได้เลย โดยกองทุนใช้วิธีเก็บเงินประม�ณเดือนละร้อยบ�ทต่อคน หรือครั้งละร้อย

บ�ท ซึ่งในกองทุนนี้เร�ไม่ได้บังคับว่�ทุกคนต้องเข้� แต่จะมีประม�ณ 50 คน ที่อยู่ในกองทุน เงินใน

ส่วนนี้ไม่ได้เอ�ไปใช้แค่เรื่องทำ�บุญ แต่เอ�ไปใช้เวล�สม�ชิกกองทุนมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องใช้จ่�ยเงิน

แบบฉุกเฉินด้วย เช่น ค่�จัดง�นศพทั้งคนที่นี่และญ�ติที่ทว�ยด้วย เวล�ป่วยไข้มีคนเข้�โรงพย�บ�ล 

เร�ก็นำ�เงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือเข�” 
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2 
โควิดและรัฐประหาร

ตัวการฉุดรั ้งไม่ให้แรงงานชาวทวายไปถึงฝั ่งฝัน

โควิดระลอกแรก : จุดพลิกผันสู่การหาเครื่องมือช่วยทำาตามฝัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�ส�ยพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด - 19 เริ่มแพร่ระบ�ดครั้งแรกในเมือง

อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ช่วงร�ว ๆ ปล�ยปี 2562 ขณะนั้นทั้งโลกยังไม่ได้ระวังตัวกับก�ร

ป้องกันไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่นี้ม�กนัก จนกระทั่งโรคร้�ยนี้เริ่มลุกล�มไปทั่วโลกในช่วงเดือนแรกของ

ปี 2563 ตัวเลขก�รติดเชื้อของผู้คนในประเทศต่�ง ๆ เริ่มพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดมันก็ได้ลุกล�ม

เข้�ม�ยังประเทศซึ่งมีระบบส�ธ�รณสุขที่ดีเป็นอันดับ 6 ของโลกอย่�งประเทศไทย

ในช่วงระหว่�งเดือนมีน�คม – ต้นเดือนพฤษภ�คม 2564 เป็นเวล�ม�กกว่� 1 เดือนที่

ตล�ดนัดจตุจักร เจเจมอลล์ จตุจักรพล�ซ่�  และห้�งสรรพสินค้�อื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมที่อ�จส่ง

ผลให้เกิดก�รรวมตัวขน�ดใหญ่ของผู้คนถูกประก�ศปิดและเลื่อนออกไปหลังจ�กที่ม�ตรก�รกึ่ง

ปิดเมืองถูกนำ�ม�ใช้กับกรุงเทพฯ เป็นที่แรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีน�คม 2563 และก�ร

ประก�ศใช้ พระร�ชกำ�หนดบริห�รร�ชก�รแผ่นดินในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินของคณะรัฐมนตรี  ส่งผลให้

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจต่�ง ๆ ชะงักงันเป็นอัมพ�ตไปชั่วขณะ แม้ร้�นค้� ร้�นอ�ห�รยังคงเปิดได้ต�ม

ปกติในหล�ยจุด แต่บรรย�ก�ศโดยรวมค่อนข้�งเงียบเหง�

ทันทีที่ม�ตรก�รดังกล่�วถูกประก�ศใช้ แรงง�น ลูกจ้�งร�ยวัน ก็อยู่ในสถ�นะว่�งง�น

ชั่วคร�วทันที แรงง�นช�วทว�ย โดยเฉพ�ะช�วทว�ยที่ส่วนใหญ่ทำ�ง�นอยู่ในพื้นที่ห้�งสรรพสินค้�
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และตล�ดนัดจตุจักร และพื้นที่ใกล้เคียง ที่อยู่ในภ�คก�รค้�และบริก�รก็ยิ่งได้รับผลกระทบอย่�ง

ชัดเจน

จ�กก�รประเมินขององค์ก�รระหว่�งประเทศเพื่อก�รโยกย้�ยถิ่นฐ�น (International 

Organization for Migration: IOM) วิกฤตโควิด 19 ทำ�ให้แรงง�นเพื่อนบ้�นร�ว 150,000-

200,000 คน จ�กเมียนม� กัมพูช� และล�ว ตกง�นทันที แรงง�นช�วทว�ยก็ดูจะเป็นหนึ่งในจำ�นวน

ที่จะต้องเผชิญสภ�วะดังกล่�ว

ม�ตรก�รกึ่งปิดเมือง เพื่อตัดวงจรก�รพบปะสัญจรของผู้คนเป็นวิธีก�รแก้ไขปัญห�เพื่อ

ยับยั้งก�รแพร่ระบ�ดของเชื่อไวรัสโคโรน่�ส�ยพันธุ์ใหม่ อันก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ซึ่งมีก�รแพร่

ระบ�ดอย่�งหนักและส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่ดูเหมือนว่�จะเป็นม�ตรก�รที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

รักษ�สุขภ�พของประช�ชนเป็นหลัก ที่เรียกกันเป็นสโลแกนว่� “สุขภ�พนำ�เสรีภ�พ” โดยสุขภ�พ

ท�งเศรษฐกิจและชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนถูกให้คว�มสำ�คัญรองลงม� แม้จะมีม�ตรก�ร

เยียวย�แรงง�นที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รจำ�กัดก�รเดินท�งและก�รงดกิจกรรมท�งเศรษฐกิจบ�ง

ประเภท ที่ไม่อ�จทำ�ง�นจ�กที่บ้�นหรือ work from home ได้ แต่ม�ตรก�รชดเชยเยียวย�ส่วน

ใหญ่จะให้ประโยชน์แก่แรงง�นในระบบ และนอกระบบบ�งส่วนจ�กโครงก�ร “เร�ไม่ทิ้งกัน” ที่ให้

เงินเยียวย�แก่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งแน่นอนว่�ไม่ทั่วถึงและไม่ถ้วนหน้� และก็ดู

เหมือนว่�จะทิ้งคนอีกหล�ยกลุ่มโดยเฉพ�ะกลุ่มเปร�ะบ�งและไม่ถูกมองเห็นอย่�งแรงง�นเพื่อน

บ้�น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้อยู่ในสภ�วะข�ดคว�มมั่นคงและ

สวัสดิก�รท�งสังคมที่ควรได้ ม�ตรก�รช่วยเหลือทั้งหมดยังคงมุ่งเน้นไปที่ก�รดูแลแรงง�นสัญช�ติ

ไทยเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำ� แต่ภ�ครัฐกลับหลงลืมแรงง�นเพื่อนบ้�นที่เป็นฟันเฟืองสำ�คัญใน

ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภ�คส่วนต่�ง ๆ พวกเข�ไม่ได้รับก�รปฏิบัติเช่นเดียวกับ

แรงง�นช�วไทยอย่�งเท่�เทียม

แม้ดูเหมือนว่�ม�ตรก�รกึ่งปิดเมืองจะส่งผลค่อนข้�งดีต่อก�รลดก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส

ในระลอกนี้ ซึ่งก็เห็นได้จ�กจำ�นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่�งม�ก (แม้ว่�แท้จริงแล้ว ภ�ครัฐจะ

ไม่ได้ระดมตรวจเต็มกำ�ลัง เหมือนอีกหล�ย ๆ ประเทศ) แต่กลับส่งผลตรงกันข้�มในท�งเศรษฐกิจ

อย่�งเห็นได้ชัด  จ�กร�ยง�นข่�วหล�ยแห่งพบว่�ตัวเลขของคนที่ฆ่�ตัวต�ยอันเหตุปัจจัยจ�ก

ม�ตรก�รกึ่งปิดเมือง ปิดล็อกกิจกรรมท�งเศรษฐกิจบ�งอย่�ง เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิด 

นั้นมีม�กเทียบเท่�กับอัตร�ก�รต�ยจ�กโควิด 19  ตัวเลขทั้งสองส่วนนี้เมื่อเอ�ม�เทียบกันแล้ว 

อัตร�ก�รติดเชื้อที่ลดลงอ�จไม่ได้สะท้อนคว�มสำ�เร็จในก�รแก้ไขปัญห�ของภ�ครัฐ

มิน ไทค์ หรือ แดง ลูกจ้�งข�ยเทียนหอมและเครื่องหอมอโรม�ในตล�ดนัดจตุจักร วัย 37 

ปี กล่�วว่� นับตั้งแต่ปล�ยเดือนมีน�คมที่ตล�ดนัดจตุจักรต้องปิดชั่วคร�วจ�กคำ�สั่งปิดเมือง เข�ก็
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ถูกพักง�นชั่วคร�วและข�ดร�ยได้ทันที “ค่�เช่�ห้องที่นี่ ตกเดือนละประม�ณ 2,500 – 3,000 บ�ท 

รวมค่�น้ำ�ค่�ไฟแล้วจะอยู่ที่ประม�ณไม่เกิน 500 บ�ท ตอนนี้แค่ค่�เช่�ก็แทบจะไม่พอ ต้องควักเงิน

เก็บออกม�ใช้ พอได้ประทังชีวิตไปก่อน”

“ที่ผ่�นม�ยังไม่มีเจ้�หน้�ที่เข้�ม�ตรวจวัดไข้หรือตรวจเชื้อโควิดกับคนในชุมชนเลยครับ มี

แต่เข้�ม�ฉีดพ่นฆ่�เชื้อโรคในชุมชนไปครั้งหนึ่ง” ปิ๊บ หนุ่มทว�ย กล่�วถึงปฏิบัติก�รปร�บปร�มโค

วิดของรัฐในชุมชนวัดไผ่ตัน ม�กไปกว่�นั้นตัวเข�เองก็ไม่ต่�งกับแดงม�กนัก แม้ไม่ได้ถูกสั่งพักง�น 

เพร�ะร้�นยังเปิดปกติ แต่เข�ก็ถูกหั่นร�ยได้จ�กเดือนละ 17,000 บ�ท เหลือเพียง 3,000 บ�ท 

เพร�ะร�ยได้เข้�ร้�นน้อยม�ก นับตั้งแต่มีก�รระบ�ดและห้�มท�นอ�ห�รในร้�น

จ�กก�รเก็บข้อมูลโดยกลุ่มอ�ส�สมัครช�วทว�ยที่ก่อตั้งม�ไม่น�นนี้พบว่� จ�กช�วทว�ย

ประม�ณ 200 คน มีร�ว 100 คน หรือครึ่งหนึ่งที่ไม่มีร�ยได้ และไม่มีง�นทำ�ในขณะนี้ ซึ่งก็ม�กกว่�

ครึ่งของคนทว�ยในชุมชน และพบว่�มีร�ว 12 ครอบครัว ที่ทั้งส�มีและภรรย�อยู่ในสถ�นะตกง�น

ชั่วคร�ว บ�งครอบครัวต้องเลี้ยงหล�ยป�ก มีเด็กเล็กให้ดูแล

อย่�งไรก็ต�ม คว�มช่วยเหลือจ�กชุมชนคนไทยและภ�คประช�สังคมต่�ง ๆ ในรูปของก�ร

บริจ�คอ�ห�รแห้ง ข้�วของเครื่องใช้ที่จำ�เป็นก็ยังพอช่วยบรรเท�คว�มเดือดร้อนได้บ้�ง และทันที่ที่สิ่ง

ขอบบริจ�คม�ถึง กลุ่มอ�ส�สมัครก็ช่วยกันจัดทำ�บัญชีสิ่งของ แจกจ่�ยให้กับทั้งชุมชนคนทว�ยและ

คนไทย รวมถึงแรงง�นเพื่อนบ้�นจ�กประเทศอื่นได้รับสิ่งของบริจ�คและได้รับก�รแบ่งปันอย่�งเท่�

เทียม

มิน ไทค์

ธิดา เอย์ 
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ครัวกล�งของชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นหลังจ�กบรรด�ของสดต่�ง ๆ ที่ได้รับบริจ�คหลั่งไหลเข้�

ม� แม่ค้�ช�วทว�ยและคนในชุมชนแวะเวียนกันม�ช่วยปรุงอ�ห�ร แจกจ่�ยให้คนในชุมชนอย่�งทั่ว

ถึง โดยไม่เลือกเชื้อช�ติ เพื่อเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระและลดผลกระทบจ�กก�รข�ดร�ยได้ในช่วงนี้ได้

อีกท�งหนึ่งไม่ม�กก็น้อย 

ธิด� เอย์ ส�วใหญ่ช�วทว�ยวัย 40 ปี เจ้�ของร้�นอ�ห�รทว�ยติดคลองบ�งซื่อ หลังวัดไผ่

ตัน ใช้พื้นที่ร้�นของตนเป็นครัวกล�งในก�รปรุงอ�ห�รให้กับคนในชุมชน “เร�รวมกลุ่มกันทำ�อ�ห�ร 

เช่น มูแลตโตะ บ�ร�ช่อง ผัดกระเจี๊ยบ กับข้�วที่จะเก็บไว้กินได้หล�ยวัน ใส่ถุงกับข้�ว ส่งให้ทั้งคน

เมียนม�และคนช�ติอื่นทุกคน”  

โดยรวมแล้ว แรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตันได้รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รปิดล็อก

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจและก�รเคลื่อนย้�ยของผู้คนที่แตกต่�งกันไป บ�งร�ยยังมีง�นทำ�อยู่บ้�ง แต่

ร�ยได้ลดลงม�กกว่�ครึ่งหรืออ�จจะไม่ถึงหนึ่งในสี่ของร�ยได้ประจำ� บ�งร�ยอยู่ในสถ�นะตกง�น

ชั่วคร�ว จนกว่�สถ�นก�รณ์จะกลับม�เป็นปกติ และน�ยจ้�งเรียกตัวกลับไป แต่บ�งร�ยก็โชคร้�ยที่

ถูกเลิกจ้�งกะทันหันทันที โดยไม่มีก�รชดเชยใด ๆ จ�กน�ยจ้�ง ทำ�ให้หนท�งข้�งหน้�ดูมืดมนอย่�ง

ยิ่ง

โควิดระลอกสอง: จุดตอกย้ำา ปลุกกระแสชาตินิยมไทยที่มองว่าเชื้อโรคนั้นเลือกเผ่าพันธุ์

ทันทีที่ข่�วคร�วก�รแพร่ระบ�ดและก�รตรวจพบเชื้อโควิด - 19 ในชุมชนแรงง�นเพื่อนบ้�น

ช�วเมียนม�ที่ทำ�ง�นอยู่ในย่�นตล�ดกล�งกุ้ง จังหวัดสมุทรส�คร แพร่กระจ�ยออกไปทั้งในหน้�

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงกล�งเดือนธันว�คม 2563 คว�มตื่นตระหนก

ของสังคม โดยเฉพ�ะในกลุ่มคนไทยเกี่ยวกับก�ระบ�ดของโรคดังกล่�วก็กลับม�อีกครั้ง เนื่องด้วย

ก�รตรวจพบเชื้อขน�นใหญ่ม�กกว่�พันร�ยนำ�ม�ซึ่งก�รประก�ศจ�กท�งรัฐบ�ลกำ�หนดให้ตล�ด

กล�งกุ้งเป็นพื้นที่สีแดง และให้นำ�ม�ตรก�รล็อกด�วน์เฉพ�ะจังหวัดสมุทรส�ครทั้งจังหวัดม�ใช้ จน

ปร�กฏภ�พรั้วลวดหน�มที่ล้อมตล�ดและหอพักที่แรงง�น�วเมียนม�พักอยู่ แรงง�นเพื่อนบ้�นช�ว

เมียนม�ที่อ�ศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวในห้องหับเล็ก ๆ หรือพื้นที่แคบ ๆ ถูกกักบริเวณไม่

ให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรค ภ�พกำ�แพงลวดหน�มกั้นเขต และเจ้�หน้�ที่

ประจำ�ก�ร 24 ชั่วโมง ทำ�ให้แรงง�นที่ถูกกักอยู่เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รจำ�กัดก�ร

เดินท�งม�กขึ้น  

เมื่อข่�วเกี่ยวกับม�ตรก�รปิดล็อกแรงง�นเพื่อนบ้�นในสมุทรส�คร และข่�วก�รลักลอบ

เข้�เมืองของแรงง�นเพื่อนบ้�นถูกแพร่กระจ�ยออกไป แรงง�นช�วเมียนม�กล�ยเป็นเป้�หม�ยใน

ก�รถูกจับจ้องและระแวดระวังจ�กกลุ่มคนไทย อคติท�งเชื้อช�ติที่ถูกปลูกฝังถึงก�รเป็นศัตรูของช�ติ
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ที่ปร�กฎในหนังสือเรียนประวัติศ�สตร์ช�ตินิยมถูกนำ�ม�ใช้อธิบ�ยปร�กฎก�รณ์นี้อีกครั้ง  

“โควิดรอบสองนี้พวกเร�ไม่ได้รับผลกระทบม�กนักครับ หล�ยคนไม่ได้ถูกเลิกจ้�ง คนที่

ถูกเลิกจ้�งไปช่วงระบ�ดรอบแรกตอนเดือนมีน�คม - เมษ�ยน ก็เริ่มกลับม�ห�ง�นทำ�กันได้บ้�ง

แล้ว แต่ที่แย่คือพวกเร�ถูกมองว่�เป็นตัวเชื้อโรค เป็นคนแพร่เชื้อ เวล�ไปซื้อของที่ไหน พอเข�รู้ว่�

เป็นคนเมียนม�ก็ไม่อย�กข�ยให้” เมียว อู แรงง�นช�วทว�ย วัย 38 ที่ทำ�ง�นข�ยน้ำ�หอมในเจเจ

มอลล์ หนึ่งในผู้เข้�ร่วมอบรมกล่�ว

ในช่วงก�รระบ�ดระลอกสองนี้ แม้แรงง�นช�วทว�ยจะเผชิญกับอคติท�งเชื้อช�ติที่ไม่มี

อยู่จริงม�กกว่�ตัวเชื้อโรคและม�ตรก�รของรัฐที่ค่อนข้�งล้มเหลวเอง แต่พวกเข�ก็ยังร่วมมือกัน

เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนวัดไผ่ตันและตล�ด อตก. ในก�รจัดก�รและควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

แรงง�นช�วทว�ยร่วมกันแปลคำ�เตือนให้สวมหน้�ก�ก และก�รรณรงค์ให้มีก�รล้�งมือบ่อย ๆ และ

ก�รใช้เจลแอลกอฮอล์ ภ�ษ�เมียนม�แปะไว้ต�มท�งเดินในชุมชนและช่องท�งสัญจรต่�ง ๆ รวมถึง

บริเวณท่�เรือซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อข้�มคลองระหว่�งตล�ด อตก. และด้วย รวมถึงคอยช่วยสอดส่อง

แปลกหน้�และคนนอกที่อ�จเข้�ม�ในชุมชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคที่ห�กเกิดขึ้น

ในชุมชน แออัดเช่นนี้ก�รรักษ�ระยะห่�งและก�รดูแลรักษ�ก็จะเป็นเรื่องย�กม�กขึ้น และอ�จแพร่

กระจ�ยได้อย่�งรวดเร็ว

โควิดระลอกสาม: วิกฤตโรคระบาดที่ซ้อนทับกระหนาบซ้ำา

ยังไม่ทันได้ห�ยใจห�ยคอหรือพักเหนื่อยจ�กก�รช่วยเหลือและก�รต่อต้�นก�รรัฐประห�ร

ในประเทศบ้�นเกิดของตน แรงง�นช�วทว�ยก็ต้องเผชิญกับวิกฤตอีกด้�นในไทย ที่ทำ�ให้คว�มฝัน

และเป้�หม�ยของพวกเข�เลือนร�งม�กยิ่งขึ้น ในช่วงกล�งเดือนเมษ�ยน สำ�นักข่�วในไทยหล�ย

สำ�นักร�ยง�นข่�วก�รแพร่ระบ�ดขอบงโรคโควิด - 19 อีกครั้ง สน�มข่�วเริ่มระอุไปด้วยจำ�นวน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อจ�กคลัสเตอร์ใหญ่สถ�นบันเทิงย่�นทองหล่อ ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร โดยผู้ติด

เชื้อในคลัสเตอร์นี้ปร�กฏว่�มีบุคคลสำ�คัญซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมน�คม หลังจ�กนั้น

ก�รแพร่ระบ�ดก็ค่อย ๆ ล�มไปทั่วกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่น ๆ จนจำ�นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อย ๆ 

ทะย�นขึ้นเรื่อย ๆ จนในเวล�ต่อม�ก็ได้มีก�รตรวจเชิงรุกม�กขึ้นในหล�ยคลัสเตอร์จนพบว่�เริ่มมี

ก�รแพร่ระบ�ดหนักในพื้นที่โรงง�น ตล�ด และแคมป์คนง�นก่อสร้�ง

ด้วยเหตุที่คลัสเตอร์โรงง�นและแคมป์คนง�นก่อสร้�งต�มที่ต่�ง ๆ ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลมีก�รตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ท�งรัฐบ�ลโดย คณะรัฐมนตรีของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอช� มีมติและประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ให้มีก�รใช้ม�ตรก�รกึ่งล็อกด�วน์ โด

ยมีไฮไลท์คือก�รปิดแคมป์คนง�นก่อสร้�งเป็นระยะเวล�กว่� 1 เดือน นับแต่วันที่ 28 มิถุน�ยน - 

28 กรกฎ�คม 
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หลังจ�กมีประก�ศดังกล่�วออกไป แคมป์คนง�นก่อสร้�งจึงมีสภ�พไม่ต่�งจ�กคุกที่ไม่ได้

เพียงกักกันโรค แต่กักกันคนด้วย เพร�ะมีกฎข้อห้�มไม่ให้บุคคลใดเข้� - ออกภ�ยในพื้นที่แคมป์ ทั้ง

ยังมีก�รเผ้�ระวังจ�กเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจและทห�รบริเวณหน้�แคมป์ทุกแคมป์ตลอด 24 ชั่วโมง ในแง่

ของก�รดูแลเรื่องข้�วปล�อ�ห�รและน้ำ�ดื่มนั้น บรรด�น�ยจ้�งก็ต้องเป็นผู้จัดก�รดูแลลูกจ้�งของตน

ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัฐอย่�งเป็นรูปธรรม

แรงง�นเพื่อนบ้�นส่วนม�กไม่ส�ม�รถเดินท�งกลับไปพักหรือรักษ�ตัวในภูมิลำ�เน� ณ 

ประเทศบ้�นเกิดของตนเองต�มที่ท�งรัฐบ�ลพย�ย�มประก�ศให้แรงง�นส่วนใหญ่กลับบ้�นได้อย่�ง

แน่นอน แคมป์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นสถ�นที่เสมือนคุกซึ่งครั้งหนึ่งวิธีก�รเช่นนี้ถูกนำ�ม�ใช้กับก�รระบ�ด

ระลอกสองที่เกิดขึ้นครั้งแรกในหมู่ชุมชนแรงง�นเพื่อนบ้�นที่สมุทรส�คร บัดนี้ได้ถูกนำ�ม�ใช้กับแคม

ป์คนง�นก่อสร้�งทุกแห่งในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลซึ่งมีรวมกันม�กกว่� 1,000 แห่ง 

ก�รแพร่ระบ�ดเริ่มแพร่กระจ�ยเข้�ไปในทุกที่ ทุกอณูของสังคมและกระจ�ยเข้�ไปใน

คลัสเตอร์ต่�ง ๆ ม�กขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในตล�ด และแน่นอนว่�ชุมชนวัดไผ่ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 13 

ชุมชนแออัดของเขตพญ�ไทเองก็ไม่อ�จหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้เช่นกัน 

ค่ำ�วันที่ 28 มิถุน�ยน ได้เกิดข่�วร้�ยขึ้นกับคนในชุมชนวัดไผ่ตันโดยเฉพ�ะกลุ่มแรงง�น

ช�วทว�ย

อ่อง เต็ง หนุ่มใหญ่วัย 43 ปี ช�วทว�ยร�ยหนึ่งหมดสติขณะเข็นรถเข็นม�ที่ร้�นข�ยอ�ห�ร

ทว�ยของมะกี้ ซึ่งเป็นภรรย� ก่อนหน้�นี้เข�ประกอบอ�ชีพพ�ยเรือและล�กเรือข้�มคลองบ�งซื่อ รับ 

- ส่งผู้โดยส�รจ�กตล�ด อตก. ม�ยังชุมชนวัดไผ่ตัน 

จ�กก�รสันนิษฐ�นในเบื้องต้นทีมอ�ส�สมัครจ�กองค์กรแห่งหนึ่งพร้อมชุด PPE ระบุว่�อ่อง 

เต็ง เสียชีวิตจ�กโรคโควิด - 19 เนื่องด้วยก่อนหน้�นี้เข�มีอ�ก�รไข้ ปวดหัว ตัวร้อน โดยก่อนหน้�นี้

ท�งชุมชนได้โทรแจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเข้�ม�ตรวจ เนื่องจ�กไม่ได้เพียงเข�เท่�นั้น แต่ช�วทว�ย

เกือบร�ยก็มีอ�ก�รไข้เช่นเดียวกัน และท�งชุมชนวัดไผ่ตันมีก�รยืนยันแล้วว่�มีผู้ติดเชื้อโควิด 1 

ร�ย ห�กจะไปตรวจเองพวกเข�ก็ต้องใช้ค่�ใช้จ่�ยสูงม�ก หล�ยร�ยไม่มีเงินตรวจ และหล�ยร�ยถูก

ปฏิเสธ เนื่องจ�กหล�ยท�งโรงพย�บ�ลหล�ยแห่งติดป้�ยประก�ศไว้ชัดเจนว่� “ไม่รับตรวจแรงง�น

ต่�งด้�ว” 

ส่วนหนึ่งอ�จเป็นเพร�ะนโยบ�ยของภ�ครัฐที่กำ�หนดให้ทุกโรงพย�บ�ลต้องรับดูแลรักษ�

อ�ก�รห�กมีผู้ป่วยม�รับก�รตรวจรักษ�แล้วพบว่�ติดเชื้อ จึงส่งผลให้ผู้ป่วยล้นโรงพย�บ�ลจนเกิน

ศักยภ�พที่บุคล�กรท�งก�รแพทย์จะรับไหว แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รติดป้�ยประก�ศเช่นนี้นอกจ�ก

สะท้อนให้เห็นก�รเลือกปฏิบัติและอคติท�งช�ติพันธุ์อย่�งชัดเจน และเป็นสิ่งตอกย้ำ�ว่�แรงง�นเพื่อน
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บ้�นถูกกลับม�มองว่�เป็นรังโรคหรือผู้นำ�เข้�เชื้อโรคอย่�งต่อเนื่อง

หลังก�รเสียชีวิตของอ่อง เต็ง ท�งภ�ครัฐยังไม่มีม�ตรก�รตรวจเชิงรุกให้กับแรงง�นช�ว

ทว�ยและแรง�นข้�มช�ติกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่ชุมชนวัดไผ่ตัน ยกเว้นคนไทยเท่�นั้นที่ได้รับก�รตรวจ

ฟรีจ�กท�งภ�ครัฐ  ทั้ง ๆ ที่พวกเข�พย�ย�มร้องขอภ�ครัฐให้ดำ�เนินก�รตรวจเชิงเชื้อเชิงรุกอย่�งเท่�

เทียมและทั่วถึงและเพื่อให้ส�ธ�รณชนได้ทร�บข้อมูลก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนวัด

ไผ่ตัน เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รรับมือกับก�รป้องกันและก�รรักษ�

 “ผมก็ไม่เข้�ใจเหมือนกันว่�ทำ�ไมเข�ตรวจให้แต่คนไทย ถ้�เข�ไม่ตรวจให้เร� และถ้�พวก

เร�มีเชื้อ เชื้อก็ล�มอยู่ดี ผมคิดว่�เชื้อโรคมันไม่รู้หรอกครับว่�จะเลือกติดเฉพ�ะคนไทยหรือคนเมีย

นม�”  ปิ๊บ เรียกร้องและตั้งคำ�ถ�มถึงก�รดำ�เนินก�รของรัฐในก�รตรวจเชื้อโควิด – 19 

เมื่อไม่มีก�รดำ�เนินก�รตรวจเชื้อให้อย่�ง

ทั่วถึงและเท่�เทียม แรงง�นช�วทว�ยที่มีอ�ก�รไข้ 

ไอ เจ็บคอ จึงเลือกที่จะระวังตัวเอง กักตัวและรักษ�

ตัวเองอยู่แต่ในห้องเช่� โดยรักษ�กันไปต�มอ�ก�ร

เท่�ที่ทำ�ได้  ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดที่ระบบส�ธ�รณสุขใน

ไทย โดยเฉพ�ะในกรุงเทพมห�นครกำ�ลังล่มสล�ย 

แถมพวกเข�ยังไม่ได้รับก�รเหลียวแลโดยถูกทำ�ให้

ล่องหนจ�กม�ตรก�รของรัฐ ทั้งนี้ยังไม่มีม�ตรก�ร

หรือก�รช่วยเหลือ ดูแล และเยียวย�จ�กภ�ครัฐที่

ชัดเจนแต่อย่�งใด  

อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยหลังได้มีก�รตรวจ 

โควิดในกลุ่มพ่อค้�แม่ข�ยและแรงง�นเพื่อนบ้�นที่

ทำ�ง�นในตล�ด อตก. จนพบว่�พวกเข�ติดโควิด 

กันเป็นจำ�นวนม�กกว่� 100 ร�ย นี่จึงนำ�ม�ซึ่ง

ก�รประก�ศปิดตล�ด อตก. นับตั้งแต่วันที่ 14  – 28 กรกฎ�คม และท�งสำ�นักง�นตล�ดนัด

จตุจักรพล�ซ่� ได้พิจ�รณ�แจ้งปิดตล�ดนัดจตุจักรพล�ซ่�เป็นเวล� 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 - 25 

กรกฎ�คม 2564 และเปิดวันจันทร์ที่ 26 กรกฏ�คม 2564

ห�กพิจ�รณ�ก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐจะพบว่�ม�ตรก�รหยุดก�รแพร่ระบ�ดของโรคโค

วิด - 19 ของภ�ครัฐไทยมีนโยบ�ยเลือกปฏิบัติต่อแรงง�นเพื่อนบ้�นอย่�งชัดเจนเสมอม�ตั้งแต่เริ่ม

ต้น โดยเริ่มตั้งแต่มีนโยบ�ยก�รเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบจ�กโควิดด้วยก�รเยียวย�ต�ม�ตร� 33 
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แห่ง พระร�ชบัญญัติประกันสังคม ที่ไม่รวมแรงง�นเพื่อนบ้�นทั้งในและนอกระบบประกันสังคม  

ม�ตรก�รนี้กีดกันไม่ให้แรงง�นเพื่อนบ้�นเข้�ถึงก�รตรวจห�เชื้อโควิดด้วยก�รจำ�กัดให้ก�รตรวจ

ห�เชื้อส�ม�รถตรวจได้เฉพ�ะแรงง�นที่มีเอกส�รเท่�นั้น ทั้ง ๆ ที่ภ�ครัฐทร�บดีว่�ทุกคน ไม่เฉพ�ะ

แรงง�นเพื่อนบ้�นหรือช�วไทย มีโอก�สติดเชื้อโควิดได้เหมือนกัน และถ้�แรงง�นเพื่อนบ้�นที่อยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงไม่ว่�จะมีเอกส�รหรือไม่มีเอกส�รไม่ปลอดภัย ไม่ว่�ใครก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้น 

แย่ไปกว่�นั้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2564 อธิบดีกรมก�รจัดห�ง�นได้ลงน�มแจ้งยกเลิก

ก�รตรวจห�เชื้อโควิดในแรงง�นเพื่อนบ้�นที่มีเอกส�รประจำ�ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อช่วง
14

 ปล�ย

เดือนมิถุน�ยนที่ผ่�นม� คำ�สั่งเช่นนี้ไม่ต่�งอะไรกับก�รปล่อยให้พวกเข�ค่อย ๆ สิ้นใจ เพียงเพร�ะ

รัฐจงใจเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในก�รจัดก�รโรคระบ�ดและไม่ต้องก�รให้ตัวเลขในระบบพุ่งสูงขึ้น

อย่�งไม่อ�จหยุดยั้งได้ สิ่งที่รัฐไทยทำ�จึงไม่ใช่ก�รปกป้องแรงง�นเพื่อนบ้�นแต่เป็นก�รเรียกร้องเพื่อ

ให้รัฐคุ้มครองทุกคน ให้ทุกคนไม่ว่�จะเป็นกลุ่มเปร�ะบ�งอื่น ๆ หรือแรงง�นเพื่อนบ้�นต้องส�ม�รถ

เข้�ถึงก�รควบคุมป้องกันโรคเพื่อคว�มปลอดภัยของทุกคน   เพร�ะจะไม่มีคว�มปลอดภัยถ้�ทุกคน

ไม่ปลอดภัย 

ตลอดประวัติศ�สตร์ที่ผ่�นม�รัฐบ�ลไทยยังคงดำ�เนินนโยบ�ยด้วยก�รเลือกคุ้มครองหรือ

ปกป้องคนบ�งกลุ่ม ทั้งที่ต้องจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญให้กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มเข้�ถึงก�รตรวจห�เชื้อและให้

กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อลดคว�มร้�ยแรงของก�รแพร่ระบ�ดโดยไม่เลือกปฏิบัติเหมือน

ที่โควิดไม่เลือกสัญช�ติ ดังนั้น ก�รสั่งก�รเช่นนี้ในเรื่องแรงง�นเพื่อนบ้�นไม่ต่�งอะไรกับก�รเผยให้

เห็นหรือประณ�มตนเองของรัฐว่�เป็นผู้ล้มเหลวในก�รจัดก�รโรคระบ�ดและคว�มล้�หลังของรัฐที่ไม่

ส�ม�รถก้�วข้�มก�รเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเรื่องอคติท�งช�ติพันธุ์ได้

แรงง�นเพื่อนบ้�นจำ�นวนม�ก เข้�ไม่ถึงก�รตรวจคัดกรองเชิงรุก ทำ�ให้ไม่รู้สถ�นะว่�เข�

กำ�ลังติดเชื้อหรือเป็นผู้ป่วย เมื่อไม่ทร�บสถ�นะ จึงนำ�ไปสู่ปัญห�ใหญ่ต�มม� คือ ไม่ส�ม�รถแยก 

ผู้ติดเชื้อออกจ�กกลุ่มผู้สัมผัสที่มีคว�มเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้รับก�รรักษ�และได้กักกันตัวเองจนพ้นระยะ

เวล�ของก�รแพร่เชื้ออย่�งทันท่วงที ซึ่งนั่นส่งผลเป็นเง�ต�มตัวในก�รเข้�ถึงวัคซีนด้วย 

ก�รแพร่ระบ�ดรอบนี้นับว่�หนักหน�ส�หัสทั้งในท�งก�ยภ�พและในท�งเศรษฐกิจ ส่งผล 

ให้ก�รตั้งครัวกล�งเมื่อครั้งเคยเกิดขึ้นในก�รระบ�ดครั้งแรกถูกนำ�กลับม�ใช้อีกครั้ง หลังจ�กที่

ม�ตรก�รล็อกด�วน์นำ�ม�ใช้ในพื้นที่สีแดงเข้มอย่�งกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล 

ตั้งแต่มีกรณีก�รติดเชื้อของคนในชุมชนแรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตัน – ตล�ด อตก. 

แรงง�นช�วทว�ยร่วมกับกลุ่มคนต่�ง ๆ ในชุมชนกันอีกครั้ง กลุ่มอ�ส�สมัครที่มีอยู่เดิมนับแต่ก�ร

14 สำ�นักง�นบริห�รแรงง�นต่�งด้�ว, กรมก�รจัดห�ง�นแจง กรณียกเลิกโครงก�รช่วยเหลือแรงง�นต่�งด้�วด้�นส�ธ�รณสุข,  https://www.doe.

go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/48592
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ระบ�ดรอบแรกจึงถูกนำ�กลับม�ปฏิบัติภ�รกิจที่สำ�คัญนี้ใหม่ เพื่อดูแลช่วยเหลือกันเอง และได้รับ

ก�รสนับสนุนช่วยเหลือจ�กกลุ่ม องค์กรต่�งๆ จำ�นวนม�ก ไม่ว่�จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัด

อุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน ชุด PPE เครื่องช่วยห�ยใจ ย�ฟ้�ทะล�ยโจร ตลอดจนนำ�ส่งผู้ป่วยหนัก

ไปรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์และเด็กอ่อนด้วย อีกทั้งยังมีข้�วส�รอ�ห�รแห้ง 

ของสดต่�งๆ 

นอกจ�กนั้นแล้ว พวกเข�ยังม�ช่วยกันลงแรงประกอบอ�ห�รกันอย่�งแข็งขัน มีก�รจัดแบ่ง

หน้�ที่กันอย่�งชัดเจนทั้งทำ�ร�ยก�รสินค้� ก�รเตรียมวัตถุดิบ ก�รทำ�อ�ห�ร และก�รแบ่งปัน อ�ห�ร

ที่ปรุงเสร็จจะถูกแจกจ่�ยออกไปให้กับทุกคนในชุมชนอย่�งไม่เกี่ยงสัญช�ติและที่ม�ทั้งช�วทว�ย ช�ว

เมียนม�จ�กกลุ่มช�ติพันธุ์อื่นอย่�งกะเหรี่ยง มอญ รวมถึงช�วล�ว กัมพูช� และเจ้�บ้�นอย่�งช�ว

ไทย

“ตอนนี้คนทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตัน เท่�ที่ทร�บก็มีติดอยู่ประม�ณ 100 คนครับ ก็ม�กกว่�

ครึ่งเลยที่ติดโควิด แต่ล่�สุดก็ทร�บว่�มีคนห�ยดีและไม่มีอ�ก�รแล้วเกือบ 20 คน ตอนนี้ก็เหลือ

ประม�ณ 20 คนที่ยังมีอ�ก�รและยังไม่ห�ยดีครับ พวกเร�กลุ่มอ�ส�สมัครก็ช่วยกันดูแลคอยส่งข้�ว

ส่งน้ำ�ให้ รวมถึงพวกย�ด้วย กินต�มอ�ก�รครับ” ปิ๊บ   ซึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งในทีมอ�ส�สมัครด่�นหน้�

ของชุมชนแจ้งคว�มคืบหน้�ของสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดในชุมชนให้ทร�บ

อย่�งไรก็ต�ม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีร�ยง�นก�รเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงง�นช�ว

ทว�ยที่ได้รับก�รยืนยันอย่�งเป็นท�งก�ร และในวันที่ 22 กรกฎ�คมได้รับแจ้งว่�มีจำ�นวน 16 ร�ยที่

ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ซึ่งนับเป็นข่�วดีของชุมชน ซึ่งได้รับคว�มสนับสนุนคว�มช่วยเหลือดังที่กล่�วม�

จ�กองค์กรภ�คประช�สังคม สื่อมวลชน และประช�ชนทั่วไปในไทย เช่น กลุ่มคลองเตยดีจัง เครือ

ข่�ยพุทธิก� มูลนิธิศุภนิมิตร สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทีม Covid19 Matching เครือข่�ยองค์กร

ด้�นประช�กรข้�มช�ติ หรือ Migrant Working Group มูลนิธิอ�ส�สมัครเพื่อสังคม โครงก�รปัน
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น้ำ� กลุ่มศ�ล�ย�เนียน เสมสิกข�ลัย เป็นต้น 

ถึงกระนั้นแล้วโดยภ�พรวมถือว่�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดและก�รเสียชีวิตในไทย

ยังคงย่ำ�แย่อยู่ม�ก ณ วันที่ 24 กรกฎ�คม 2564 มีร�ยง�นผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศไทยแล้วก

ว่� 468,439 คน
15

  โดยมีแรงง�นเพื่อนบ้�น 3 สัญช�ติที่ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 73,587 คน โดยเป็น

แรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม� 59,484 คน

ขณะที่สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดในเมียนม�นั้นก็หนักหน�ส�หัสม�ก แล้วดูเหมือนว่� 

ก�รแพร่ระบ�ดในช่วงนี้จะถูกซ้ำ�เติมโดยก�รรัฐประห�ร ในช่วงต้นเดือนกรกฎ�คมมีร�ยง�นข่�ว

ออกม�เป็นจำ�นวนม�กว่�ท�งคณะเผด็จก�รทห�รเมียนม�ที่ยึดอำ�น�จก�รปกครองประเทศในน�ม

ของสภ�บริห�รแห่งรัฐ (State Administration Council: SAC) ได้มีคำ�สั่งห้�มบริษัทเอกชนข�ย

หรือผลิตออกซิเจนเองเพื่อต้องก�รตรวจสอบและควบคุมก�รก�รข�ย รวมถึงป้องกันก�รกักตุนของ

ประช�ชน

สำ�นักข่�วท้องถิ่นในเมียนม�และสำ�นักข่�วต่�งประเทศหล�ยแห่งร�ยง�นว่� เมียนม�ได้

เข้�สู่ก�รระบ�ดหนักของโรคโควิด - 19 ระลอก 3 แล้ว ขณะนี้เกิดวิกฤตในระบบส�ธ�รณสุขอย่�ง

หนัก ประช�ชนเมียนม�ทั้งในเมืองใหญ่อย่�งย่�งกุ้ง พะโค มัณฑะเลย์ อีกทั้งในหัวเมืองและในรัฐ

อื่น ๆ แห่คว�นห�ถังออกซิเจนและแหล่งผลิตออกซิเจนเป็นจำ�นวนม�ก ด้วยเหตุนี้จึงปร�กฏภ�พ

ที่ประช�ชนต่�งพ�กันออกม�ต่อแถวพร้อมหอบหิ้วถังออกซิเจน เพื่อนำ�ม�เติมออกซิเจน ไปให้กับ

คนในครอบครัวหรือคนในชุมชนที่กำ�ลังป่วยหนัก 

เหตุที่ประช�ชนต้องออกม�ดูแลกันเองเช่นนี้ก็ด้วยก�รจัดก�รโรคระบ�ดของคณะเผด็จก�ร

ทห�รเมียนม�ที่ยังคงล้มเหลว แม้จะมีก�รสั่งผลิตออกซิเจนในประเทศเต็มกำ�ลังและมีร�ยง�น

ว่�ท�งสภ�บริห�รแห่งรัฐจะจัดซื้อวัคซีนจ�กจีนและรัสเซียเข้�ม� แต่ก็ยังไม่มีร�ยละเอียดที่ชัดเจน 

กอปรกับคว�มไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของประช�ชนต่อสภ�บริห�รแห่งรัฐในก�รบริห�รประเทศอย่�งถ้วน

หน้� เห็นได้จ�กก�รที่ประช�ชนในหล�ยเมืองยังคงออกม�เดินขบวนและขับมอเตอร์ไซค์พร้อมสวม

หน้�ก�กอน�มัยประท้วง วิพ�กษ์วิจ�รณ์คณะเผด็จก�รทห�รอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แม้ว่�อยู่ในช่วงก�ร

ระบ�ดของโรคโควิด - 19 ก็ต�ม  

อีกทั้งก่อนหน้�นี้ นับตั้งแต่เกิดก�รก�รรัฐประห�ร แพทย์ อ�ส�สมัคร และข้�ร�ชก�รหล�ย

พันคนเข้�ร่วมก�รรณรงค์อ�รยะขัดขืนต่อต้�นรัฐบ�ลทห�ร ที่แย่ไปกว่�นั้น ท�งกองทัพเองก็ได้มีก�ร

จับกุม ปร�บปร�ม บุคล�กรท�งก�รแพทย์เหล่�นี้ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้กำ�ลังคนและสมรรถนะใน

ระบบส�ธ�รณสุขของเมียนม�ย่ำ�แย่ลง และในขณะที่เตียงที่รองรับผู้ป่วยเองก็ข�ดแคลนอย่�งม�ก 

15 ศูนย์ข้อมูล COVID – 19, สรุปสถ�นก�รณ์ในประเทศไทย ประจำ�วันที่ 24 กรกฎ�คม 2564.
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อ�จกล่�วได้ว่�ระบบส�ธ�รณสุขแบบท�งก�รของเมียนม�แทบจะล้มไปแล้ว 

ในช่วงที่เกิดวิกฤตก�รระบ�ดเช่นนี้ คณะเผด็จก�รทห�รต้องปล่อยตัวบุคล�กรท�งก�ร

แพทย์ที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้ออกม�อย่�งไม่มีเงื่อนไขเพื่อเพิ่มกำ�ลังคนและประสิทธิภ�พของก�ร

รักษ�และดูแลผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด

ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจ�กโควิด - 19 ในเมียนม�พุ่งสูงร�ยวัน ตัวเลข ณ วันที่ 

25 ก.ค. พบว่�เมียนม�มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุกว่� 269,525 ร�ย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูง

กว่� 7,111 ร�ย
16

  

มีร�ยง�นวิเคร�ะห์ว่�เมียนม�ได้รับผลกระทบจ�กวิกฤตโรคระบ�ดครั้งนี้ม�กกว่�ช�ติ

อื่นๆ เพร�ะนอกจ�กจะมีระบบส�ธ�รณสุขที่อ่อนแอเป็นทุนเดิมแล้ว คณะเผด็จก�รทห�รเองก็จงใจ

จะสังห�รประช�ชนท�งอ้อม โดยก�รเพิกเฉยไม่จัดห�วัคซีนที่มีประสิทธิภ�พ และไม่มีม�ตรก�รที่

จะช่วยเหลือประช�ชน แพทย์และพย�บ�ลที่ยังนัดหยุดง�นอยู่ทำ�ได้เพียงรักษ�ผู้ป่วยแบบลับๆ ต้อง

ทำ�ง�นใต้ดินเพื่อช่วยชีวิตประช�ชนให้ได้ม�กที่สุด ในสภ�วะที่เมียนม�ไม่มีทรัพย�กรใดๆ ที่จะต่อสู้

กับโควิด-19 ได้เลย ภ�พผู้คนเข้�แถวย�วน�นหล�ยชั่วโมงเพื่อซื้อถังออกซิเจนไปต่อชีวิตให้คนใน

ครอบครัว และคนที่แห่ไปถอนเงิน เป็นภ�พที่เร�เห็นม�กที่สุดในช่วง 2 เดือนที่ผ่�นม� นอกจ�ก

นั้นแล้วยังมีก�รค�ดก�รณ์ที่น่�ตกใจในท�งก�รแพทย์ว่�ประช�กรเมียนม�ถึงร้อยละ 50 ในจำ�นวน

ประช�กรทั้งหมดของเมียนม�ร�ว 55 ล้�นคนจะติดโรคโควิด-19 ในอีกไม่เกิน 3 สัปด�ห์ข้�งหน้� 

และยังค�ดกันว่�เมื่อวิกฤตโควิดครั้งนี้สงบลง อ�จมีช�วเมียนม�เสียชีวิตไปทั้งหมด 10-15 ล้�นคน 

เมื่อเทียบสัดส่วนกับประช�กรทั้งหมดแล้ว เมียนม�จะมีจำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กโควิด-19 ม�กเป็นอัน

ดับต้นๆ ของโลก
17

 

การรัฐประหารเมียนมา : การบดขย้ำาความฝันของแรงงานเพื่อนบ้าน

ก�รรัฐประห�รถือเป็นอีกปัจจัยแทบจะสำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้แรงง�นช�วเมียนม�และแรงง�น

ช�วทว�ยในต่�งแดนสิ้นหวังในก�รกลับบ้�น จนเกิดภ�วะกลับตัว (หวนคืนบ้�น) ไม่ได้และไปไม่

ถึง (ฝั่งฝัน) เพร�ะไม่ใช่เพียงเหตุปัจจัยจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทยที่ทำ�ให้

พวกเข�ต้องเผชิญกับภ�วะย�กลำ�บ�กจ�กก�รล็อกด�วน์ที่ส่งผลให้แรงง�นช�วเมียนม�จำ�นวนม�ก

ต้องถูกตัดเงินเดือนเกินกว่�ครึ่ง แย่ที่สุดคือตกง�นในทันที ไปจนถึงประสบภ�วะอคติท�งช�ติพันธุ์

จ�กคนไทยบ�งกลุ่มที่เข้�ใจไปเองว่�โรคระบ�ดนั้นเลือกเผ่�พันธุ์ แต่ก�รรัฐประห�รยังส่งผลให้เกิด

คว�มสิ้นหวังที่จะกลับบ้�นไปส�นต่อคว�มฝันของตนเองในสักวันภ�ยใต้บรรย�ก�ศประช�ธิปไตย

16 Worldometer, Myanmar, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/myanmar/

17 Asia Times, ‘Everyone is dying’: Myanmar on the brink of decimation อ้�งใน ลลิต� ห�ญวงศ์, มติชนออนไลน์, สถ�นก�รณ์โค

วิด-19 ในเมียนม� เรื่องเล่�จ�กรัฐล้มเหลว, https://www.matichon.co.th/columnists/news_2844372



26

เบ่งบ�น พวกเข�เกรงว่�ก�รทำ�ล�ยกระบวนก�รประช�ธิปไตยของคณะรัฐประห�รจะเป็นก�รหมุน

เข็มน�ฬิก�กลับไปยังคืนวันเก่� ๆ ของยุคมืดที่ประช�ชนอยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของเผด็จก�รทห�รกว่�  

5 ทศวรรษ 

หลังก�รประก�ศรัฐประห�รแทบจะในทันที ช�วเมียนม�ในไทยมีประก�ศก�รรวมตัว

กันที่หน้�สถ�นเอกอัครร�ชทูตเมียนม�ในกรุงเทพฯ ภ�ยในเย็นวันนั้น ช�วทว�ยจ�กชุมชนวัดไผ่

ตันร�ว 20 – 30 คน ได้เข้�ร่วมก�รชุมนุมกับช�วเมียนม�กลุ่มอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ด้วย พวกเข�ร้องเพลงส่งเสียงให้ตัวแทนรัฐบ�ลเมียนม�ในประเทศไทยได้ยินถึงคว�มต้องก�รทวง

คืนประช�ธิปไตยจ�กคณะเผด็จก�รทห�รเมียนม�ที่นำ�โดยพลเอกอ�วุโสมิน อ่อง หล่�ย นอกจ�ก

ก�รไปรวมตัวกันที่สถ�นทูตเมียนม�เป็นประจำ�ทุกวันในช่วงสองอ�ทิตย์แรกแล้ว พวกเข�ยัง

รวมตัวกับแรงง�นช�วเมียนม�กลุ่มอื่น ๆ ไปชุมนุมกันที่บริเวณหน้�สำ�นักง�นสหประช�ช�ติใน

กรุงเทพมห�นครเป็นประจำ�เพื่อเรียกร้องประช�ธิปไตยและประณ�มก�รยึดอำ�น�จของกองทัพ 

เมียนม� และข้อคว�มที่สำ�คัญคือก�รกดดันให้สหประช�ช�ติไม่รับรองอำ�น�จของเผด็จก�รทห�ร

เมียนม�ที่ได้จ�กก�รยึดอำ�น�จของประช�ชนและรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง

นับแต่ก�รรัฐประห�รในเมียนม�เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ จนถึงปัจจุบัน ช�วทว�ยใน

ชุมชนวัดไผ่ตัน และจ�กที่อื่น ๆ กว่�หล�ยร้อยร�ย รวมตัวจัดกิจกรรมทั้งบนโลกจริงและโลกเสมือน

ในสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำ� พวกเข�ร่วมกันออกแบบกิจกรรมต่�ง ๆ ที่เป็นก�รสนับสนุน

ขบวนก�รเคลื่อนไหวของประช�ชนเพื่อร่วมทวงคืนประช�ธิปไตยและสิทธิเสรีภ�พของพวกเข�เท่�ที่

คนไกลบ้�นจะทำ�ได้ และมีก�รติดต่อเชื่อมโยงกับก�รต่อสู้ของมิตรสห�ยและครอบครัว หรือเพื่อน

ร่วมช�ติเกิดที่อยู่ฝั่งเมียนม� ด้วยเหตุนี้ก�รต่อต้�นแบบข้�มพรมแดน และก�รส่งเสียงข้�มรัฐจึงเกิด

ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

วันที่ 8 กุมภ�พันธ์ เมื่อเวล�ประม�ณ 20.00 น. แรงง�นช�วทว�ยร่วม 200 คน ในชุมชน

วัดไผ่ตันได้ออกม�รวมตัวกันที่บริเวณริมคลองบ�งซื่อ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่�งสงบ ด้วย

ก�รจุดเทียน ส่องไฟฉ�ยจ�กโทรศัพท์มือถือ ใส่เสื้อสีแดง และชูรูปภ�พน�งอองซ�น ซูจี และภ�พ

โปสเตอร์ชูส�มนิ้ว และร้องเพลง “กะบ�ม�เจบู” เพลงยอดฮิตที่ถูกแต่งขึ้นในช่วงก�รประท้วงใหญ่ใน

เหตุก�รณ์ 8888 , “อะเยเจบี”, และ เพลงช�ติเมียนม� ร่วมกัน มีก�รนำ�เทียนว�งเรียงกันเป็นรูปตัว

อักษร CDM ย่อม�จ�ก “Civil Disobedience Movement” ซึ่งหม�ยถึง ขบวนก�รอ�รยะขัดขืน 

เพื่อต่อต้�นก�รรัฐประห�รของกองทัพเมียนม� โดยกิจกรรมนี้ได้มีก�รจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวล� 1 

เดือน 

นอกจ�กก�รจัดกิจกรรมในชุมชนวัดไผ่ตันแล้ว พวกเข�ยังออกไปร่วมชุมนุมกับชุมชนช�ว

เมียนม�ในสถ�นที่อื่น ๆ อยู่เป็นประจำ�ตลอด 1 - 2 เดือนแรกหลังก�รรัฐประห�ร โดยอ�ศัยช่วง
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เวล�ที่ว่�งเว้นจ�กก�รทำ�ง�นหรือวันหยุดง�นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้�นเมืองของพวกเข�เท่�ที่

ทำ�ได้ ทั้งยังมีก�รจัดกิจกรรมคู่ขน�นอยู่เรื่อย ๆ เมื่อบ้�นเกิดที่ทว�ยมีกิจกรรมก�รรวมตัวที่สำ�คัญ 

เช่น ก�รใส่เสื้อข�วประท้วง ก�รร่วมรณรงค์ก�รต่อสู้ของแรงง�นช�วเมียนม�ผ่�นวันกรรมกรส�กล 

ไปจนถึงก�รรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของบริจ�คที่จะช่วยสนับสนุนขบวนก�รประช�ธิปไตยในบ้�น

เกิดเท่�ที่ทำ�ได้อย่�งต่อเนื่อง หล�ยคนส่งเงินเดือนแทบทั้งเดือนนั้นกลับไปช่วยเพื่อให้คนที่นั่น

“พวกเร�ปรึกษ�ห�รือกันอยู่เป็นประจำ� และมีก�รติดต่อกับคนรุ่นใหม่ที่บ้�นตลอดด้วย 

ทั้งคนที่เข้�ร่วมกับ KNU (สหภ�พแห่งช�ติกะเหรี่ยง) แม้ว่�เร�ไม่ได้ไปต่อสู้ด้วย แต่เร�พร้อม

สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องอ�ห�ร ย� ต่�งๆทั้งหมดที่เร�จะทำ�ให้ได้ ส่วนตัวเก็บเงินวันละ 200 บ�ท 

ตั้งใจจะส่งให้ทุกๆ เดือน จนกว่�จะชนะ ทั้งที่หมู่บ้�นเยแงะและในเมืองทว�ยด้วย” มะกี้ กล่�ว

“น้องส�วของผมที่เป็นข้�ร�ชก�รตอนนี้เข�เข้�ร่วมขบวนก�รอ�รยะขัดขืน (CDM) เร�อยู่

ท�งนี้ก็ช่วยสนับสนุนพวกเข�ด้วยก�รห�ร�ยได้เพิ่มเพื่อส่งเงินกลับให้ม�กขึ้น เพื่อให้พวกได้มีชีวิต

อยู่ได้ และส�ม�รถต่อสู้ต่อไปได้” ปิ๊บ พูดเล่�ถึงขณะที่เข�แนะนำ�ให้น้องส�วออกจ�กก�รทำ�ง�น

ร�ชก�รเพื่อเป็นก�รประท้วงต่อก�รยึดอำ�น�จของกองทัพ

มิน ไทค์ หรือ แดง หนึ่งในผู้เข้�อบรมกล่�ว่� ”พวกกองทัพเมียนม�กล่อมเกล�ประช�ชน

ผ่�นหนังสือเรียนประวัติศ�สตร์ให้เชิดชูกองทัพ แต่ห�รู้ไม่ว่�สิ่งที่พวกเข�ทำ�ในอดีตไม่ส�ม�รถลบ

คว�มเจ็บปวดที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เร�เผชิญได้เลย พ่อแม่พวกเร�เล่�ให้ฟังตลอดถึงคว�มป่�เถื่อนของ

พวกมัน คว�มเลวร้�ยในอดีตถูกบอกเล่�ผ่�นประวัติศ�สตร์และคว�มทรงจำ�ของคนรุ่นก่อนหน้� 

รวมถึงในหนังสือที่ไม่มีสอนในห้องเรียนเรื่อยม�หล�ยสิบปี พวกนี้ไว้ใจไม่ได้” คำ�อธิบ�ยของแดง 

ช่วยให้เร�เข้�ใจถึงก�รถูกกดขี่จ�กกองทัพของประช�ชนช�วเมียนม�ม�อย่�งย�วน�น พร้อมชี้ให้เห็น

ชัดเจนว่�เหตุใดหองทัพถึงไม่ส�ม�รถปกครองประช�ชนได้อย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด และทำ�ไมพวกเข�

ถึงส�มัคคีในก�รลุกขึ้นสู้กับกองทัพ 

เมื่อวันเวล�ผ่�นไป แม้ขบวนก�รประช�ธิปไตยในเมียนม�จะส�ม�รถขย�ยแนวร่วมและ

ใช้ยุทธวิธีท�งก�รเมืองน�นัปก�รจนส�ม�รถจัดตั้งรัฐบ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ (National Union 

Government: NUG) ขึ้นม� และร่วมแรงร่วมใจ ยึดเป้�หม�ยร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มช�ติพันธุ์

ต่�ง ๆ เช่น กะเหรี่ยง คะฉิ่น ฉ�น ชิน กะย� เป็นต้น เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งก�รเมืองและก�รปกครอง

ใหม่ในรูปแบบสหพันธรัฐประช�ธิปไตย (Federal Democracy) แต่ก็ดูเหมือนว่�ก�รกระทำ�ดัง

กล่�วจะยังไม่ได้รับก�รยอมรับรองจ�กกลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียน แม้ท�งกลุ่มประเทศยุโรปและ

สหรัฐอเมริก�จะให้ก�รยอมรับแล้ว แต่ในเวทีระหว่�งประเทศโดยเฉพ�ะสหประช�ช�ติก็ยังไม่มีก�ร

รับรองแต่อย่�งใด NUG จึงไม่มีสถ�นะเป็นรัฐบ�ลที่ถูกยอมรับต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ อีกทั้ง

กองทัพเมียนม�ยังคงเดินหน้�ปร�บปร�มประช�ชนและกองกำ�ลังช�ติพันธุ์ที่ลุกขึ้นต่อต้�นกองทัพ
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อย่�งต่อเนื่อง จนในที่สุดประช�ชนจำ�นวนหนึ่งซึ่งมีจำ�นวนม�กและ NUG เห็นว่�พวกเข�ต้องเปิด

แนวรบก�รต่อสู้ท�งก�รทห�รโดยก�รจัดตั้งกองกำ�ลังปกป้องประช�ชน (People Defense Force: 

PDF) 

ย� ซ� เท่ห์ หรือ โก้ ช�ยหนุ่มวัย 33 ช่�งร้�น

กรอบรูปในจตุจักรพล�ซ่�จ�กเก�ะสอง ซึ่งมีพ่อแม่เป็น

ช�วทว�ย กล่�วว่� “ตอนพวกเร�เห็นว่�มีก�รก่อตั้งกอง

กำ�ลัง PDF พวกเร�หล�ยคนก็อย�กจะไปรบ เข้�ไปฝึก

กับกองกำ�ลังกะเหรี่ยง มีคนจ�กในชุมชนไปฝึกหนึ่งคน

ครับ” อย่�งไรก็ต�ม พวกเข�ก็ล้มเลิกคว�มตั้งใจนั้น 

เนื่องด้วยเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รเป็นกำ�ลังเสริมอยู่

ที่นี่ทั้งในท�งเสบียงและในท�งเศรษฐกิจ พวกเข�หวังว่�

อยู่ที่นี่จะมีประโยชน์ม�กกว่�ในระยะย�ว ร�ยได้จ�กที่

นี่ที่ส่งไปจะส�ม�รถทำ�ให้คนที่นั่นมีคว�มมั่นคงท�งก�ร

เงินม�กกว่�ในสถ�นก�รณ์เช่นนี้ เพร�ะญ�ติพี่น้องของ

หล�ย ๆ คนก็เข้�ร่วมขบวนก�รอ�รยะขัดขืน

“ตอนนี้พวกผมที่อยู่ที่นี่ต้องทำ�ทุกวิถีท�งเพื่อให้คนที่นั่นอยู่ได้และพร้อมสู้กับพวก

มัน (กองทัพ) ก�รรัฐประห�รครั้งนี้ทำ�ให้พวกเร�เข้�ใจกลุ่มช�ติพันธุ์อื่น ๆ ม�กขึ้นและ Federal 

Democracy คือเป้�หม�ยที่เร�ต้องไปให้ถึงให้ได้”

ก�รรัฐประห�รของกองทัพส่งผลกระทบในท�งเศรษฐกิจของเมียนม�อย่�งรุนแรง ภ�วะ

ท�งเศรษฐกิจของเมียนม�ค่อย ๆ ตกต่ำ�จ�กก�รถอนก�รลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศโลก

ตะวันตกที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ประช�ธิปไตย และก�รถูกตัดก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�ร

เงินอย่�งเป็นท�งก�รจ�กประเทศอุตส�หกรรมอย่�งญี่ปุ่นที่เป็นเจ้�หนี้หลักของเมียนม�

นอกจ�กนั้นแล้ว ร�ยง�นจ�กธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�แห่งเอเชีย (Asian Development 

Bank: ADB) ระบุก�รค�ดก�รณ์ตัวเลขก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของเมียนม�หลังจ�กมีก�ร

รัฐประห�รว่�ในปี 2564 (2021) ผลผลิตมวลรวมภ�ยในประเทศของเมียนม�จะตกต่ำ�อย่�งม�ก 

โดยอยู่ที่ - 9.8
18

  ซึ่งนับว่�ส�หัส

ด้�นกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ หรือ IMF ค�ดก�รณ์ว่�ก�รรัฐประห�รที่ทำ�ให้

เกิดคว�มไม่มั่นคงแน่นอนท�งก�รเมืองและก�รจัดก�รก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด - 19 ที่ไร้

18 Asian Development Bank (ADB), Myanmar and ADB, https://www.adb.org/countries/myanmar/economy

ยา ซา เท่
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ประสิทธิภ�พจะยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้สภ�วะท�งเศรษฐกิจโดยรวมทรุดหนักและเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 

0.5 เท่�นั้น 

ก�รค�ดก�รณ์เช่นนี้ไม่ได้ไกลเกินจินตน�ก�รนัก เนื่องจ�กในขณะนี้ท�งเมียนม�ที่กำ�ลัง

กล�ยเป็นรัฐล้มเหลวหลังเกิดเหตุก�รณ์รัฐประห�รเมื่อวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 อันเป็นผลให้เกิด

ก�รสู้รบกันระหว่�งฝ่�ยประช�ชนผู้เรียกร้องประช�ธิปไตยและกองกำ�ลังช�ติพันธุ์ต่�ง ๆ กับคณะ

เผด็จก�รทห�รเมียนม�  

ร�ยง�นขององค์ก�รสหประช�ช�ติระบุว่� ก�รรัฐประห�รรอบนี้จะนำ�พ�เศรษฐกิจของ 

เมียนม�ตกต่ำ�ดำ�ดิ่งย้อนกลับไปสู่จุดต่ำ�สุดที่เกิดขึ้นในปี 2548 (2005)
19

 

นี่ยิ่งเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้แรงง�นช�วเมียนม� รวมถึงช�วทว�ยไม่อ�จกลับบ้�นไปสร้�งฝัน

ของตนเองได้อย่�งน้อยก็ในระยะเวล�อันใกล้นี้ที่สถ�นก�รณ์ยังคงไม่สงบ ร�ยง�นของสม�คมช่วย

เหลือนักโทษก�รเมือง (Association Assistance for Political Prisoners: AAPP) นับแต ่

ก�รรัฐประห�รเมื่อวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ มีประช�ชนกว่� 6,901 คนถูกจับกุมคุมขังและถูกประหัต

ประห�รไปแล้วม�กกว่� 931 ร�ย
20

  

19 AP News, UN report says Myanmar poverty could double from coup chaos, https://apnews.com/article/

aung-san-suu-kyi-global-trade-myanmar-civil-disobedience-coronavirus-pandemic-797afa3259ae6759d-

19351d304e7082c  

20 Association Assistance for Political Prisoners, Daily Briefing in Relation to the Military Coup,  https://aappb.

org/?p=16730
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3 
การอบรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
พื ้นที ่และเครื ่องมือในการสร้างอำ านาจต่อรอง
และสานต่อความฝันของแรงงานชาวทวาย

ที่ม�ของคว�มต้องก�รในก�รจัดอบรมจนนำ�ม�สู่คว�มร่วมมือกันระหว่�งเสมสิกข�ลัย

และกลุ่มแรงง�นช�วทว�ยนั้นเริ่มต้นม�จ�กก�รที่พวกเข�รับรู้ถึงคว�มไม่แน่นอนในท�งเศรษฐกิจ

ของตัวเองในประเทศเพื่อนบ้�น และก�รถูกเลือกปฏิบัติและเอ�รัดเอ�เปรียบ รวมถึงถูกมองข้�ม

จ�กม�ตรก�รก�รเยียวย�ของรัฐต่อผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รปิดล็อกด�วน์ในระลอกแรก ซึ่งส่งผล

ให้พวกเข�หล�ยคนตกง�นและข�ดร�ยได้ ก�รสร้�งศักยภ�พของตนเองในก�รห�ลู่ท�งต่�ง ๆ เพื่อ

บรรลุก�รกลับบ้�นและเป้�หม�ยในก�รม�ทำ�ง�นในไทยจึงเกิดขึ้น

ก�รอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง และก�รจัดกิจกรรมเพื่อสร้�งก�รรวมกลุ่มท�งสังคมและวัฒน-

ธรรมเกิดขึ้นจ�กก�รคิดและออกแบบรูปแบบและเนื้อห�กิจกรรมร่วมกันระหว่�งผู้เข้�ร่วมและผู้

สนับสนุนหรือผู้จัดก�รอบรม 

การอบรมครั้งที่ 1 ล็อกเป้าหมายที่ปลายฝัน : ตัวตน ความคิด ความฝันในการกลับบ้าน

ก�รอบรมครั้งแรกเริ่มขึ้นในช่วงปล�ยเดือนกันย�ยน 2563 ร�ว 4 เดือนหลังสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด - 19 ผลกระทบครั้งนี้ทำ�ให้พวกเข�เริ่มกลับม�ตระหนักถึงคว�มไม่

มั่นคงท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองทั้งในประเทศบ้�นเกิดและในประเทศเพื่อนบ้�นใกล้ชิดที่ทำ�ง�น

อยู่ม�กขึ้น พวกเข�จึงหันกลับม�ปักหมุดหม�ยทบทวนตัวเองกันใหม่ ก�รจัดก�รก�รบรรเท�และ

เยียวย�ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รแพร่ระบ�ดเผยให้เห็นม�ตรก�ร (ไม่) เยียวย�แรงง�นเพื่อนบ้�น
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ของรัฐไทยที่ไร้ประสิทธิภ�พอย่�งชัดเจน ม�ตรก�รต่�ง ๆ ที่ออกม�ไม่ส�ม�รถดูแลแรงง�นเพื่อน

บ้�นได้อย่�งทั่วถึงและไม่เป็นธรรม ไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และดูเหมือนว่�แรงง�นเพื่อนบ้�นจะ

ถูกละเลยอย่�งจงใจ

ก�รอบรมครั้งนี้จึงเป็นก�รชวนกันม�เปิดอกเปิดใจละล�ยพฤติกรรม ทำ�คว�มรู้จักกันเอง

ในกลุ่มให้ม�กขึ้นกว่�ก�รถ�มไถ่ส�รทุกข์สุกดิบ แต่เป็นก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองกับผู้อื่น

และพูดคุยถึงเป้�หม�ยและปล�ยฝันที่ต้องก�รบรรลุของแต่ละคน รวมถึงก�รออกแบบวิธีก�รว่�จะ

บรรลุฝันหรือเป้�หม�ยนั้น ๆ อย่�งไร

โดยก�รอบรมในครั้งนี้

มีกิจกรรมที่น่�สนใจ เช่น ก�รทำ�

ประวัติก�รอยู่อ�ศัยและก�รเข้�ม�

ทำ�ง�นในประเทศ ประวัติก�รทำ�ง�น 

ก�รเปลี่ยนง�น ระยะเวล�คว�มค�ด

หวังครั้งแรกว่�ตั้งใจจะอยู่ไทยกี่ปี 

อ�ชีพหรือเป้�หม�ยที่ต้องก�รบรรลุ ไป

จนถึงก�รค�ดก�รณ์ถึงระยะเวล�ที่ใช้

เพื่อพิชิตเป้�หม�ยดังกล่�ว

จ�กก�รทำ�กิจกรรมและก�รสัมภ�ษณ์พบว่�ทุกคนมีคว�มตั้งใจที่จะกลับบ้�นเมื่อมีเงินเก็บ

และต้นทุนคว�มรู้ที่เพียงพอในก�รเป็นผู้ประกอบก�รในธุรกิจขน�ดเล็กที่ตนเองอย�กทำ�และพอจะ

เห็นหนท�งไปต่อจ�กทักษะฝีมือที่ได้จ�กก�รม�ทำ�ง�นในประเทศไทย รวมถึงต้นทุนที่มีอยู่ที่บ้�น 

เช่น ที่ดินและเครือข่�ยท�งธุรกิจในเชิงบุคคลทั้งที่เป็นคนที่ไม่เคยไปทำ�ง�นในประเทศไทยและเคย

ม�ทำ�ง�นในประเทศไทยและส�ม�รถเก็บเงิน สร้�งต้นทุน และมีองค์คว�มรู้บ�งอย่�งที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจนั้น ๆ  โดยพวกเข�ค�ดก�รณ์ว่�จะใช้เวล�เตรียมก�รเพื่อเริ่มกิจก�รและจะทำ�ง�นอยู่ที่ไทย

เฉลี่ยอีกประม�ณ 4 ปี โดยส่วนใหญ่ตั้งใจใช้เวล�ทำ�ง�นและเริ่มต้นกิจก�รของตนเองภ�ยใน 2 ปี

อ�ชีพที่พวกเข�ต้องก�รกลับไปทำ�และลงหลักปักฐ�นถ�วรในบ้�นเกิดนั้น ส่วนใหญ่

ต้องก�รสร้�งธุรกิจประเภทร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่ม ของใช้ทั่วไป และก�รทำ�ก�รเกษตร โดยปัจจัย

สำ�คัญในก�รเลือกสร้�งธุรกิจประเภทนั้น ๆ พวกเข�พิจ�รณ�จ�กทักษะคว�มส�ม�รถท�งอ�ชีพที่

มี คว�มต้องก�รพื้นฐ�นของคนในพื้นที่นั้น ๆ ตลอดต้นทุนที่มีอยู่เดิมในบ้�นเกิดอย่�งที่ได้กล่�วไป 

นอกจ�กนั้นแล้วมีบ�งร�ยที่มีคว�มคิดค่อนข้�งแตกต่�ง เช่น ก�รจัดตั้งโรงน้ำ�แข็งและก�รเปิดร้�น

ตัดผมและเสริมสวย
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“ผมอย�กกลับไปทำ�ธุรกิจที่ไม่ค่อยมีคนทำ�ครับ อย่�งเช่น ธุรกิจโรงผลิตน้ำ�แข็ง ที่บ้�นมี

ไม่กี่เจ้� บ�งเจ้�ก็ไม่ค่อยสะอ�ด ก�รท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นด้วย ผมคิดว่�น้ำ�แข็งของผมจะต้องสะอ�ด 

และคิดว่�นี่น่�จะเป็นโอก�สที่ดีครับ แถมธุรกิจนี้ก็อ�จต่อยอดจ�กพวกร้�นข�ยเครื่องดื่มได้ด้วย” 

 ย� ซ� เท่ หรือ โก้ หนึ่งในผู้เข้�ร่วมอบรมกล่�วอย่�งน้ำ�เสียงใส มั่นใจ และส�ยต�ที่เป็นประก�ย 

“หนูคิดว่�หนูอย�กเปิดร้�นทำ�ผม ร้�นเสริมสวยค่ะ และอย�กให้มีพวกโต๊ะสนุกด้วย 

เพร�ะคิดว่�คนที่ม�ตัดผมน่�จะชอบ เพร�ะระหว่�งรอตัดผมหรือตัดผมเสร็จแล้วก็จะได้มีอะไรทำ�

สนุก ๆ ร่วมกันระหว่�งลูกค้�ค่ะ” ม�ยด์ หนึ่งในผู้อบรมกล่�ว  

อีกหนึ่งเหตุผลสำ�คัญที่พวกเข�ต้องก�รกลับบ้�นเพร�ะไม่มีใครอย�กอยู่ที่ไทยไปตลอด 

ทุกคนต่�งต้องก�รหลุดพ้นจ�กคว�มลำ�บ�กย�กเข็ญในต่�งแดนและก�รถูกเลือกปฏิบัติจ�กรัฐไทย

ที่ทำ�ให้พวกเข�กล�ยเป็นพลเมืองระดับล่�ง ถูกทำ�ให้มองไม่เห็นจ�กระบบสวัสดิก�รต่�ง ๆ ที่ควรได้

ในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่ง

ในช่วงท้�ยของก�รอบรม ผู้เข้�ร่วมมีคว�มพึงพอใจต่อก�รเข้�ร่วมกิจกรรมนี้อย่�งม�ก 

พวกเข�ให้คว�มเห็นว่�กิจกรรมเหล่�นี้ช่วยให้พวกเข�รู้จักก�รว�งแผนที่เป็นระบบ รู้จักก�รว�งแผน

ต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยในระยะต่�ง ๆ โดยประเมินร่วมกับสถ�นก�รณ์คว�มเป็นจริงโดยรอบ และ

ชี้ให้เห็นว่�ก�รจะบรรลุเป้�หม�ยให้ได้นั้นจะต้องมีเงินทุน ก�รสร้�งเครือข่�ยท�งธุรกิจ และจำ�เป็น

ต้องมีก�รเสริมสร้�งทักษะเฉพ�ะท�งหรือเฉพ�ะวิช�ชีพนั้น ๆ

“ก�รอบรมนี้มีประโยชน์ม�ก ๆ บ�งทีก็คิดนะว่� เร�ม�อยู่ที่ไทย ทำ�ง�นที่นี่ ทำ�แต่ง�นตัว

เอง แล้วได้ม�เจอม�คุย ม�อบรมกับเพื่อน ๆ และเร�เองก็ได้ม�พูดเรื่องในใจ ทำ�ให้สบ�ยใจ จริง ๆ 

อย�กให้มี เดือนละ 3 ครั้งด้วยซ้ำ�” มะกี้ กล่�ว

“ก�รอบรมครั้งนี้ช่วยให้เร�มีพื้นที่พูดคุยกัน และมีพื้นที่ให้ทำ�อะไรต่�ง ๆ เห็นคว�มเป็นไป

ได้หล�ย ๆ อย่�งม�กขึ้น สิ่งที่ตัวเองอย�กจะทำ�ก็ชัดเจนขึ้นด้วย ดีใจม�กเลยค่ะ” ม�ยด์ ปิดท้�ย 

การอบรมครั้งที่ 2 การเงิน การออมและการบัญชี : 

ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการสานต่อความฝัน

ในก�รอบรมครั้งนี้ มีวิทย�กรคือดลพร  นิธิพิทย�ปกฤต อดีตพนักง�นฝ่�ยบุคคลฝึกอบรม

ให้กับพนักง�นธน�ค�รของธน�ค�รชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยเนื้อห�จะมุ่งเน้นไปที่ก�รทำ�คว�มเข้�ใจก�ร

ว�งแผนและก�รกำ�หนดเป้�หม�ยท�งก�รเงินในระยะสั้นและระยะย�ว ก�รทำ�งบดุลเบื้องต้น ก�ร

ทำ�บัญชีร�ยรับ - ร�ยจ่�ย ไปจนถึงก�รลงทุนหรือก�รออมในรูปแบบต่�ง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

และสุขภ�พท�งก�รเงิน ก�รออมทอง วงแชร์ สล�กออมสิน ก�รลงทุนในหุ้น หรือกองทุนไปจนถึง

ก�รทำ�ประกันสังคมและก�รเข้�กองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นหลักประกันรองรับคว�มเสี่ยงที่จะเกิด
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ขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิของแรงง�นที่ควรจะได้รับ ตลอดจนมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้โดยในช่วงท้�ยมีก�ร

เวิร์คช็อปด้วยก�รทดลองใช้แอปพลิเคชั่นบันทึกในโทรศัพท์มือถือบันทึกร�ยรับ - ร�ยจ่�ย เพื่อเอ�

ไว้ใช้เป็นเครื่องมือก�รจดบันทึกในชีวิตประจำ�วันที่รวดเร็วและมีก�รแจกแจงร�ยรับและร�ยจ่�ยต�ม

หมวดหมู่ได้ชัดเจน 

จ�กก�รสัมภ�ษณ์พบว่�ผู้เข้�ร่วมหล�ยร�ยมีคว�มพึงพอใจกับเนื้อห�ในก�รอบรมครั้งนี้

เป็นอย่�งม�ก หล�ยคนแสดงคว�มคิดเห็นว่�ก�รอบรมเรื่องก�รเงินและก�รลงทุนเบื้องต้นครั้งนี้

ส�ม�รถเอ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน เพร�ะช่วยให้พวกเข�มองเห็นร�ยรับ - ร�ยจ่�ย ว่�อะไรที่

จำ�เป็นต้องจ่�ยและอะไรที่ส�ม�รถตัดทิ้งได้ เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออม ต่อยอด ส�นฝันและสร้�งต้นทุน

ท�งเศรษฐกิจของพวกเข�เองได้ในอน�คต

“จ�กที่เคยออมทองม� คิดว่�เป็นวิธีก�รที่ได้ผลดี ก�รอบรมวันนี้ทำ�ให้รู้ว่�เร�จำ�เป็นต้อง

ศึกษ�ข้อมูลตล�ดและรู้จังหวะในก�รซื้อข�ย” ล� โอนม�ร์ หรือ มีมี่ แรงง�นช�วทว�ยส�วกล่�วถึง

ประสบก�รณ์ก�รออมทองที่เธอเคยทดลอง

“ปกติผมส่งเงินไปให้ที่

บ้�นใช้จ่�ยเกือบหมด ไม่ค่อยมี

เงินเก็บเท่�ไหร่ เพร�ะอยู่นี่ก็ต้อง

ผ่อนรถ ส่วนหนึ่งที่บ้�นก็เอ�ไป

เล่นแชร์ต่อ เพื่อให้ได้เงินก้อนม�

ทำ�ทุนและใช้หนี้อื่น” ปิ๊บ กล่�ว

เสริม ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบก�ร

ลงทุนยอดฮิตที่ไม่จำ�เป็นต้องมี

ทุนม�กก็ส�ม�รถทำ�ได้

นอกจ�กนั้น พวกเข�ยังลงคว�มเห็นกันว่�ในก�รอบรมครั้งต่อ ๆ ไป อย�กให้มีก�รจัด

อบรมเกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกิจตั้งแตระดับพื้นฐ�นไปจนถึงระดับขั้นสูง ทั้งในเรื่องของก�รตล�ด  

ก�รประช�สัมพันธ์ ก�รวิเคร�ะห์ตล�ด ไปจนถึงแนวท�งก�รพัฒน�ก�รบริก�รลูกค้�และก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พวกเข�สนใจ

หลังจบก�รอบรม แรงง�นช�วทว�ยที่เข้�ร่วมมองว่�ก�รอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์และ

สร้�งองค์คว�มรู้ให้กับพวกเข�อย่�งม�ก บ�งคนเพิ่งได้เห็นตัวเลขชัด ๆ ว่�พวกเข�มีต้นทุนอย่�งไร

นอกเหนือจ�กก�รใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วันในก�รเข้�ม�ทำ�ง�นในต่�งแดน พวกเข�ถูกเอ�เปรียบจ�ก

ระบบอย่�งไร
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การอบรมครั้งที่ 3 นโยบายและกฎหมายแรงงาน : 

เครื่องมือกำากับและสร้างตัวตนความเป็นอื่นจากคนไทยในรัฐชาต ิ

และการลดอำานาจการต่อรอง

ก�รอบรมว่�ด้วยนโยบ�ยและกฎหม�ยแรงง�นนี้ ท�งผู้เข้�ร่วมอบรมช�วทว�ยได้รับก�ร

ถ่�ยทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลจ�กอดิศร เกิดมงคล ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยประช�กรข้�มช�ติ หรือ 

Migrant Working Group โดยเนื้อห�หลักคือก�รทำ�คว�มเข้�ใจกฎหม�ยและนโยบ�ยที่เกี่ยวกับ

แรงง�นเพื่อนบ้�น 3 สัญช�ติ ได้แก่ เมียนม� กัมพูช� และล�ว ทั้งระเบียบปฏิบัติที่แรงง�นเพื่อน

บ้�นจะต้องปฏิบัติหรือดำ�เนินก�รในก�รได้สิทธิเข้�ทำ�ง�นในไทยและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง  

เช่น เอกส�รที่ต้องใช้ 4 ฉบับ ได้แก่ 1) หนังสือเดินท�ง (passport) 2) หนังสือรับรองสัญช�ติ (CI) 

3) วีซ่� และ 4) ใบอนุญ�ตทำ�ง�น (work permit) ซึ่งมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กต่อก�รทำ�ง�นและ

ก�ร พวกเข�บ�งคนกล่�วว่�

“เอกส�ร 4 อย่�งนี้สำ�คัญม�ก ห�กข�ดเอกส�รฉบับใดฉบับหนึ่งไป ด้วยก�รทำ�ห�ยหรือ

ต่ออ�ยุไม่ทันก็จะทำ�ให้เข�กล�ยเป็นแรงง�นนอกระบบหรือผู้ลักลอบเข้�เมืองโดยทันที ซึ่งมีคว�ม

เสี่ยงอย่�งม�ก พวกเข�จึงดูแลรักษ�เอกส�รเหล่�นี้ยิ่งชีพ”  ย� ซ� เท่ หรือ โก้ เอ่ยย้ำ�ให้เร�เห็นถึง

คว�มสำ�คัญของเอกส�รเหล่�นี้ที่ผูกโยงชีวิตในต่�งแดนของแรงง�นเพื่อนบ้�น

ก�รดำ�เนนิเอกส�รเหล่�นีม้คีว�มยุ่งย�กและนบัเปน็ตน้ทนุทีพ่วกเข�ตอ้งจ�่ยอย�่งต่อเนือ่ง 

โดยใน 1 ปี พวกเข�ต้องจ่�ยให้ตัวเองถูกบันทึกว่�เป็นแรงง�นถูกกฎหม�ยในระบบเพื่อให้ได้รับ

อนุญ�ตทำ�ง�นในไทยร�ว 16,000 บ�ท โดยแบ่งเป็นค่� 1) ใบอนุญ�ตทำ�ง�น ร�ค� 1,900 บ�ท

ต่อปี 2) ประกันสุขภ�พ ซึ่งมีอ�ยุ 2 ปี ร�ค� 3,200 บ�ท 3) ประกันสังคม (ไม่บังคับทำ�) ประม�ณ 

996 - 9,000 บ�ท และ 4) ค่�วีซ่� 1,900 บ�ทต่อป
14ี

  ยิ่งไปกว่�นั้นพวกเข�ยังต้องดำ�เนินก�ร

ร�ยง�นตัวและยืนยันก�รพำ�นักในประเทศไทยทุก ๆ 90 วัน ซึ่งมักจะเสียค่�จ้�งในก�รให้น�ยหน้�

ดำ�เนินก�รแทน 

ทั้งหมดเป็นร�ค�ต้นทุนท�งก�รที่พวกเข�ต้องจ่�ย และนี่คือสิ่งที่รัฐไทยส�ม�รถเก็บร�ยได้

ได้จ�กพวกเข�ตั้งแต่เริ่มเข้�ระบบ โดยห�กนำ�จำ�นวนแรงง�นเพื่อนบ้�นทุกสัญช�ติที่มีในระบบม�

คำ�นวณด้วยก�รคูณ 16,000 บ�ท ก็จะพบว่�รัฐไทยมีร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินก�รเอกส�รเหล่�นี้ม�ก

ถึง 3.8 หมื่นล้�นบ�ทต่อปี และห�กคิดร�ยได้เฉพ�ะจ�กแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม�ก็จะได้ร�ว 

2.3 หมื่นล้�นบ�ทต่อปี ซึ่งม�กกว่�ครึ่งหนึ่งของร�ยได้ทั้งหมดก็ว่�ได้ เนื่องจ�กแรงง�นช�วเมียนม�

มีสัดส่วนประช�กรแรงง�นเพื่อนบ้�นในไทยม�กที่สุด

14 The Active, เปร�ะบ�ง ล่องหน: คว�มไร้ตัวตนของแรงง�นเพื่อนบ้�นในโควิด-19, https://theactive.net/data/invisible-lives-mi-

grant-workers-during-the-covid19/?fbclid=IwAR0T2bQcHU9_OxYuGHIkautkRa37q4pezpA3i-QB04u7MmhDGeL6WmevL2g
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แน่นอนว่�นี่เป็นเพียงร�ค�ต้นทุนท�งก�รเท่�นั้น ยังมีต้นทุนแฝงอื่น ๆ อีกที่รอดพ้นจ�ก

ตะแกรงของรัฐ และเปิดโอก�สให้เจ้�หน้�ที่ข้�ร�ชก�รที่ฉ้อฉลและน�ยจ้�งที่พร้อมเอ�รัดเอ�เปรียบ

แรงง�น เช่น ก�รเรียกเก็บค่�คุ้มครองจ�กแรงง�นที่หลุดออกจ�กระบบหรือหลบหนีเข้�เมือง เพื่อ

ไม่ให้ถูกดำ�เนินคดีหรือถูกส่งตัวกลับประเทศ รวมไปถึงเครือข่�ยน�ยหน้�ที่เห็นช่องว่�งของระบบ 

ซึ่งพวกเข�ส�ม�รถเอ�รัดเอ�เปรียบ ขูดรีด และสร้�งกำ�ไรจ�กก�รเข้�ม�เป็นผู้ดำ�เนินก�รแทนเช่น

ในเรื่องของเอกส�รต่�ง ๆ ที่ระบบก�รขึ้นทะเบียนของไทยไม่อ�จรองรับได้เหม�ะสมและทั่วถึงกับ

แรงง�น โดยเฉพ�ะแรงง�นที่ไม่ส�ม�รถอ่�นหรือเขียนภ�ษ�ไทยได้

อ�จกล่�วได้ว่�นอกจ�กก�รทำ�ง�นของแรงง�นเพื่อนบ้�นที่ได้เข้�ม�เป็นกลจักรสำ�คัญใน

ก�รสร้�งคว�มมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจผ่�นก�รใช้กำ�ลังแรงง�นของตนเองแล้วพวกเข�ยังเป็นลูกค้�ชั้น

ดีและเป็นเหยื่อของผู้ห�ผลประโยชน์จ�กคว�มแหว่งวิ่นของระบบคัดกรองและก�รขึ้นทะเบียนของรัฐ

นอกเหนอืไปจ�กเรือ่งก�รดำ�เนินก�รต�มระบบและต้นทนุทีแ่รงง�นเพือ่นบ�้นตอ้งจ�่ยแลว้ 

วิทย�กรยังได้ชี้ให้เห็นถึงกฎหม�ยต่�ง ๆ ที่เป็นเครื่องมือกำ�หนดห้�มไม่ให้พวกเข�ส�ม�รถประกอบ

อ�ชีพอะไรได้บ้�ง เนื่องจ�กรัฐต้องก�รสงวนไว้ให้กับคนไทยทำ�เท่�นั้น เนื่องด้วยก�รกลัวก�รแย่ง

ง�น ไปจนถึงก�รหวงแหนวิช�และก�รถ่�ยทอดทักษะอ�ชีพเฉพ�ะท�ง ซึ่งก�รห้�มและก�รสงวน

อ�ชีพเช่นนี้ ถือว่�เป็นเทคนิควิธีก�รของรัฐที่เปรียบเสมือนโซ่ตรวนอันเป็นอุปสรรคต่อก�รขยับฐ�น

ร�ยได้และขยับฐ�นะท�งเศรษฐกิจด้วยก�รประกอบอ�ชีพ นอกเหนืออ�ชีพที่ปร�กฏบนด้�นหลังบัตร
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ชมพูหรือ ใบอนุญ�ตทำ�ง�นที่กำ�กับพวกเข�จ�กก�รใช้ระบบเอกส�รหรือบัตรประจำ�ตัวและระบบ

ร�ชก�รที่ซับซ้อนและควบคุมพวกเข�อยู่

“ผมเคยออกรถม�รับจ้�งรับคนเมียนม�ไป-กลับในเมืองกับช�ยแดน บ�งทีก็จ้�งคนอื่นขับ 

บ�งมีก็ขับรถไปส่งเองเลยครับ” ปิ๊บ กล่�ว

“แต่ก่อนเคยเป็นลูกจ้�งร้�นอ�ห�ร ตอนนี้เปิดร้�นอ�ห�รต�มสั่งและเครื่องดื่มของตัวเอง

ค่ะ “ มีมี่ กล่�วถึงเส้นท�งก�รกล�ยเป็นเจ้�ของกิจก�รในไทยของเธอ

“หนูข�ยของออนไลน์เป็นอ�ชีพเสริมค่ะ ข�ยพวกเสื้อผ้� อ�ห�รเสริม บ�งทีร�ยได้จ�กพวก

นี้ม�กกว่�ง�นประจำ�อีก”  จอ ซ� ย� เทย์ หรือ ม�ยด์ กล่�ว

ไม่ใช่แค่ม�ยด์เท่�นั้นที่ทำ�ง�นข�ยของออนไลน์แต่ผู้เข้�ร่วมอบรมคนอื่น ๆ หล�ยคนก็ข�ย

ของออนไลน์เป็นอ�ชีพเสริมเช่นกัน พวกเข�มีลูกค้�ส่วนใหญ่เป็นคนเมียนม�ด้วยกัน ซึ่งก็นับว่�เป็น

ตล�ดที่น�สนใจสำ�หรับผู้ต้องก�รห�ร�ยได้เสริม และก�รดิ้นรน

อ�ชีพเหล่�นี้ถูกกำ�หนดต�มกฎหม�ยให้เป็นอ�ชีพต้องห้�มสำ�หรับแรงง�นเพื่อนบ้�น อ�จ

กล่�วได้ว่�นอกจ�กกฎหม�ยเช่นนี้จะเป็นเครื่องมือกดปร�มไม่ให้แรงง�นเพื่อนบ้�นขยับสถ�นภ�พ

ท�งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและสถ�นะของตัวเองม�กกว่�ก�รเป็นลูกจ้�งได้

กล่�วโดยสรุปแล้ว แรงง�นเพื่อนบ้�นจ�กประเทศเพื่อนบ้�นที่เข้�ม�ทำ�ง�นในไทยมักจะ

ถูกจัดประเภทและถูกจำ�กัดโดยตัวบทกฎหม�ยให้พวกเข�เป็นแรงง�นไร้ฝีมือหรือแรงง�นระดับล่�ง

ม�ตั้งแต่เริ่มต้น แต่พวกเข�ก็พย�ย�มดิ้นรนเพื่อปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดออกม�จ�กกรอบก�ร

ทำ�ง�นในอ�ชีพที่ระบุอยู่บนใบอนุญ�ตทำ�ง�นที่ขังเข�ไว้ หล�ยคนพย�ย�มสะสมทุนและสร้�งส�ย

สัมพันธ์กับคนไทยจนส�ม�รถพัฒน�ตัวเองเป็นผู้ประกอบก�รร�ยย่อยได้ แม้ก�รทำ�ง�นเพื่อห�ร�ย

ได้เสริมต่�ง ๆ เหล่�นี้จะไม่ถูกรับรองหรืออนุญ�ตให้ทำ�ก็ต�ม 

การอบรมครั้งที่ 4 ชุบชูจิตใจ แลกเปลี่ยนความเศร้าและความโกรธ 

หลังการรัฐประหารในบ้านเกิด

หลังจ�กก�รรัฐประห�รในเมียนม�ผ่�นไปเกือบสองเดือน สภ�พจิตใจของช�วทว�ยที่ออก

จ�กบ้�นม�อยู่ในต่�งแดนค่อนข้�งย่ำ�แย่อย่�งม�กจ�กคว�มสิ้นหวังในก�รจะได้เห็นประเทศเมีย

นม�เดินไปต�มครรลองประช�ธิปไตย นี่จึงเป็นเหตุผลให้ท�งผู้เข้�ร่วมอบรมและเสมสิกข�ลัยห�รือ

ร่วมกันออกแบบกิจกรรมคั่นกล�งซึ่งฉีกออกจ�กแผนที่ว�งไว้ก่อนก�รรัฐประห�รเกี่ยวกับก�รเรียนรู้

ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เมือง เพื่อเป็นแหล่งอ�ห�รในย�มวิกฤตที่พวกเข�ตั้งใจจะทำ�ร่วมกัน 

ก�รอบรมครั้งนี้มีคว�มพิเศษและเฉพ�ะตัว ซึ่งปรับเปลี่ยนต�มสถ�นก�รณ์โดยมีจุด
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ประสงค์เพื่อชุบชูจิตใจพวกพ้อง พร้อมกับทบทวนจุดยืน แสดงออกซึ่งคว�มคิดคว�มรู้สึกต่อ

สถ�นก�รณ์ในบ้�นเกิด รวมไปถึงจับกลุ่มระดมคว�มคิดเพื่อห�วิธีก�รในก�รช่วยเหลือขบวนก�ร

ประช�ธิปไตยในเมียนม�จ�กประเทศไทย 

 ในช่วงก�รแสดงออกถึงคว�มรู้สึก ทุกคนบอกว่�เป็นห่วงที่บ้�นที่ทว�ย พย�ย�มติดต่อกัน

อยู่เป็นประจำ�ว่�ปลอดภัยหรือไม่ อย่�งไร นอกจ�กคว�มรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคนที่บ้�นแล้ว พวกเข�

รู้สึกโกรธกับก�รถูกกองทัพช่วงชิงคว�มฝันของพวกเข�ไป เพร�ะหล�ยคนไม่ได้ค�ดคิดว่�มันจะเกิด

ขึ้นอีก พวกเข�ดื่มด่ำ�กับประช�ธิปไตยที่ได้เลือกเองม�ได้เพียง 5 ปีเท่�นั้น และก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคโควิดอย่�งหนักในบ้�นเกิดและประเทศไทยก็ดูเหมือนว่�จะหนักหน�ส�หัสไม่ต่�งกัน ผู้คนต่�ง

ต�ยกันเป็นใบไม้ร่วง

โช โช ซิน หนึ่งในแรงง�นช�วทว�ยผู้เข้�ร่วมอบรม วัย 28 ซึ่งประกอบอ�ชีพแม่บ้�น กล่�ว

ว่�เธอ “เครียดม�กๆ ไม่รู้จะพูดอย่�งไร เหมือนไม่มีท�งเลือก ที่ไทยก็มีโควิด ที่บ้�นก็วุ่นว�ย เดือด

ร้อนม�กๆ แถวๆ ที่บ้�นอยู่ ก็มีรถทห�รผ่�นตลอด กังวลตลอดว่�จะเป็นอะไรไหม เป็นห่วงม�กๆ”

“อย่�งไรก็ต�ม ฉันเชื่อมั่นอย่�งยิ่งว่� กลุ่มกองกำ�ลังช�ติพันธุ์ Generation Z จะชนะ เป็น

คว�มหวังเดียวที่เหลืออยู่ และอย�กเสนอให้มีก�รส่งเงินระดมทุนให้ผู้เข้�ร่วม CDM เดือนละครั้ง 

เท่�ที่ไหว” เธอแสดงออกซึ่งขวัญและกำ�ลังใจต่อเพื่อนร่วมช�ติในเมียนม�โดยเฉพ�ะกับกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ที่ขณะนี้หล�ยคนลุกขึ้นต่อต้�นคณะเผด็จก�รทห�รในวิธีก�รต่�ง ๆ ตั้งแต่ก�รเดินขบวนประท้วง

อย่�งสันติวิธีทุกวัน ไปจนกระทั่งก�รสู้รบในรูปแบบกองกำ�ลังปกป้องประช�ชน
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พวกเข�ชวนกันทบทวนวิธีก�รและแนวท�งที่เข�จะกลับบ้�นไปส�นต่อคว�มฝันของตัว

เองเหมือนกับที่ตั้งเป้�หม�ยไว้ในช่วงก�รอบรมครั้งแรก พร้อมกับก�รห�วิธีก�รของกลุ่มในก�ร

สนับสนุนก�รต่อสู้กับคณะเผด็จก�รทห�รเมียนม�ในลักษณะข้�มแดนเพิ่มเติมจ�กที่มีทำ�อยู่ รวมทั้ง

ห�วิธีก�รในก�รบรรเท�ก�รข�ดแคลนอ�ห�รห�กเกิดเหตุก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 

เกิดขึ้นในระยะย�ว

“พวกเร�คิดกันไว้คร่�ว ๆ ครับว่�เร�จะระดมทุนและลงขันกัน ช่วยกันสร้�งร้�นอ�ห�รและ

ร้�นข�ยของทว�ยขึ้นม�เพื่อส่งเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปช่วยท�งทว�ยร่วมต่อสู้ด้วย” ปิ๊บและโก้ กล่�ว

นอกจ�กนั้นแผนเดิมที่เข�เคยว�งไว้ก็ยังไม่ถูกล้ม พวกเข�คิดว่�นอกจ�กก�รร่วมกันตั้ง

ร้�นอ�ห�รทว�ยที่ทุกคนเป็นเจ้�ของร่วมแล้ว ก�รทำ�แปลงผักสวนครัวในชุมชนวัดไผ่ตันเพื่อให้เป็น

แหล่งอ�ห�รสำ�รองและเป็นวัตถุดิบหลักในก�รทำ�อ�ห�รของส่วนรวมก็ยังมีคว�มตั้งใจที่จะทำ�เช่น

เดิม

“คิดถึงทวาย”
15
  : พื้นที่แสดงออกถึงความคิดถึงบ้าน ในวันที่โควิดกั้นการเคลื่อนย้าย 

ง�น “คิดถึงทว�ย” ที่ถูกจัดขึ้นในเดือนธันว�คม 2563 เป็นภ�คต่อของง�นหลงรักทว�ย ที่

จัดขึ้นทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศเมียนม�ในเมืองทว�ย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยง�นคิดถึง

ทว�ยเป็นง�นที่เปิดพื้นที่ท�งวัฒนธรรมให้แรงง�นช�วทว�ยได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนอ�รมณ์และคว�ม

รู้สึกที่มีต่อบ้�นเกิด ผ่�นกิจกรรมท�งวิช�ก�รและท�งวัฒนธรรม โดยง�นคิดถึงทว�ยนี้เป็นพื้นที่

กิจกรรมที่แรงง�นช�วทว�ยและผู้สนับสนุนอย่�งเสมสิกข�ลัยออกแบบร่วมกัน เหตุที่ต้องเปลี่ยน

กรอบคว�มคิดของง�นจ�กหลงรักทว�ยที่เน้นก�รให้มุมมองของคนนอกวัฒนธรรมและภ�ษ�ที่มี

โอก�สไปเยือนทว�ยผ่�นหล�กหล�ยแม่มุมกล�ยม�เป็นคิดถึงทว�ย ก็ด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควิด - 19 ที่ยังสืบเนื่องย�วน�นม�ตั้งแต่ต้นปี 2563 อันส่งผลให้พวกเข�ไม่ส�ม�รถ

กลับไปบ้�นตัวเองได้ในว�ระโอก�สต่�ง ๆ ทำ�ให้พวกเข�ต้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อคล�ย

คว�มคิดถึงและสร้�งพื้นที่ก�รแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์บ�งประก�รของช�วทว�ยที่ไม่ได้ถูกรับรองให้

เป็นกลุ่มช�ติพันธุ์ที่ถูกบันทึกท�งกฎหม�ยของเมียนม�

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภ�ยในง�นนี้เป็นก�รรังสรรค์ร่วมกันของพวกเข�จนส�ม�รถแปลงสถ�น

ที่และปรับเปลี่ยนบรรย�ก�ศภ�ยในง�นให้กล�ยเป็นทว�ยแบบย่อม ๆ และเรียบง่�ย ทั้งก�รจัดฉ�ก

เวทีและฉ�กหลังที่เป็นภ�พทิวทัศน์ของทว�ย นิทรรศก�รภ�พถ่�ยเกี่ยวกับทว�ย ไปจนถึงกิจกรรม

ต่�ง ๆ ที่มีทั้งก�รเต้นรำ�และก�รแสดงแบบท้องถิ่นทว�ยอย่�งระบำ�หม้อน้ำ� ก�รร้องเพลงทว�ย ไป

จนถึงก�รออกร้�นข�ยและแจกจ่�ยอ�ห�รค�วหว�นที่เรียกได้ว่�อ�จห�กินได้เฉพ�ะในทว�ยหรือ

15 กิจกรรมนี้เกิดขึ้นก่อนก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิดระลอก 2 ในไทย และเกิดขึ้นก่อนก�รรัฐประห�รในเมียนม�
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ชุมชนคนทว�ยเท่�นั้น เช่น มูแลตโตะ (ขนมจีนทว�ย) ขนมเจ๊จ่� และขนมอ�โป เป็นต้น นอกจ�ก

นั้นแล้ว ภ�ยในง�นยังมีก�รเสวน�พูดคุยเกี่ยวกับประวัติศ�สตร์คว�มสัมพันธ์ไทย – เมียนม�จ�ก 

ยุคสงคร�มสู่ก�รพึ่งพิงกันท�งเศรษฐกิจ และคุณูปก�รของแรงง�นเพื่อนบ้�นช�วเมียนม� โดยรวม

แล้วง�นนี้ถือเป็นพื้นที่ท�งวัฒนธรรมที่ทำ�ให้เข�ได้แสดงออกถึงส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ร่วมที่ชวนให้

ระลึกถึงเมื่อครั้งอยู่บ้�น
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4 
สรุป

จ�กก�รอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง และ 1 กิจกรรม แรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตันที่เข้�ร่วม

โครงก�รทั้ง 17 คน  มีคว�มยินดีอย่�งยิ่งที่จะเข้�ร่วมก�รอบรมต่อไปในอน�คตและเห็นด้วยว่�ควร

จะมีโครงก�รอบรมแบบนี้เกิดขึ้นอย่�งสม่ำ�เสมออย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พวกเข�มองว่�ก�รจัด

อบรมและก�รจัดกิจกรรมที่ผ่�นม�ช่วยทำ�ให้พวกเข�ได้มีเวล�ได้พูดคุย เปิดใจ และได้ใช้เวล�ร่วม

กัน ตลอดจนทำ�ให้พวกเข�รู้สึกไม่โดดเดี่ยวซึ่งมีคว�มสำ�คัญม�กสำ�หรับคนที่เดินท�งม�ทำ�ง�นและ

อ�ศัยชั่วคร�วในต่�งแดนที่มีเป้�หม�ยร่วมกัน และมีภ�ษ�และวัฒนธรรมแบบเดียวกัน  อีกทั้งยัง 

ได้แบ่งปันคว�มคิดและประสบก�รณ์ซึ่งกันและกัน ก�รได้ออกแบบและทำ�กิจกรรมร่วมกันจึง

เปน็ก�รตอ่ยอดและก�รประกอบร�่งคว�มคดิเห็นและวัตถดุบิท่ีได้จ�กก�รปรึกษ�ห�รือจนนำ�ไปสูรู่ป

ธรรมที่ส�ม�รถนำ�ม�ไปปรับใช้หรือเสริมสร้�งทักษะที่ควรจะมีสำ�หรับก�รสร้�งคว�มฝันทั้งก�รเป็น

ผู้ประกอบก�รและก�รกลับไปใช้ชีวิตที่พวกเข�ต้องก�รในรูปแบบของตนเองในพื้นที่ที่เป็นบ้�นของ

พวกเข�

สถ�นก�รณ์ “2C” คือ Coup (รัฐประห�ร) และ COVID – 19 นับเป็นภ�วะที่รัฐ 

(เมียนม�และไทย) และโรคกระทำ�ย่ำ�ยีต่อชีวิตของประช�ชนช�วเมียนม�อย่�งม�ก วิกฤตที่พวก

เข�กำ�ลังเผชิญอยู่นี้ถือเป็นวิกฤติใหญ่ที่ทำ�ให้แรงง�มข้�มช�ติช�วเมียนม�ที่กระจ�ยอยู่ทั่วทุกมุม
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ลอยเคว้งอยู่กล�งหล่มของปัญห�เหล่�นี้ ทั้งรัฐและโรคเป็นปัจจัยฉุดยื้อที่ทำ�ให้พวกเข�ไม่อ�จหวน

กลับคืนบ้�นไปลงหลักปักฐ�น ดำ�เนินรอยต�มคว�มฝันของตัวเองได้โดยง่�ยในเร็ววันอย่�งแน่นอน 

แรงง�นช�วทว�ยในชุมชนวัดไผ่ตันเองก็เช่นกัน ผู้เข้�ร่วมอบรมลงคว�มเห็นกันว่�ต้องก�รให้ก�ร

อบรมมีต่อไป เพื่อที่จะใช้ก�รอบรมนี้เป็นทั้งพื้นที่และเครื่องมือท�งสังคมในก�รรวมกลุ่มเพื่อสร้�ง

อำ�น�จต่อรองของกลุ่มต่ออำ�น�จรัฐเพื่อให้เข�ได้รับสิทธิที่ควรได้และเพื่อ อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�พวก

เข�อ�จไม่ได้กลับบ้�นสร้�งคว�มฝันในเร็ว ๆ นี้ อย่�งน้อยก็ในช่วง 1 – 2 ปีนี้แน่นอน แต่ระหว่�ง
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