
 

 

ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์

ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 

ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน: วิลาสินี โสภาพล

บรรณาธิการ: ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

สนับสนุนทุนวิจัยและจัดพิมพ์โดย ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ว่าง

ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์

ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 

ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน  วิลาสินี โสภาพล

บรรณาธิการ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

สนับสนุนทุนวิจัยและจัดพิมพ์โดย ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

  โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4320 3215

  Email: plurality@kku.ac.th,

  Website: www.plurlity.net

ข้อมูลทางบรรณานุกรม :

วิลาสินี โสภาพล. 2559. ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติ

สญัชาตพิม่าในจังหวดัขอนแก่น. ขอนแก่น: ศนูย์วจิยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่นํา้โขง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ 

ฝ่ายด�าเนินการ ณัฐธิดา คงเจริญกุล

ปกและรูปเล่ม นิติยา กินบุญ 

 มลฑิรา ราชเสนา

พิมพ์ครั้งแรก  กันยายน 2559 

จ�านวน 500 เล่ม 

ราคา  240 บาท 

พิมพ์ที่  หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 043-328589-91

ISBN 978-974-466-940-7



คํานําบรรณาธิการ

ภาวะการข้ามชาติและการข้ามแดนเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้

มาตัง้แต่อดตี การเกิดขึน้ของรฐัชาตทิาํให้การข้ามไปมาระหว่างพรมแดนระหว่าง

ประเทศกลายเป็นเรื่องที่เคร่งครัดมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโลกสมัยใหม่ท่ี

ภูมิภาคนิยมเข้ามามีบทบาทแทนที่รัฐชาตินั้นเอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน 

ความคิด ทุน และวัฒนธรรมที่ไหลบ่าอย่างไม่เคยมีมาก่อน สิ่งเหล่านี้ทําให้ภาวะ

ไร้อาณาบริเวณถูกสถาปนาขึ้นภายใต้รัฐชาติที่กําลังดําเนินไปอย่างเข้มแข็ง

หนังสือ “ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติ

สัญชาติพม่าในขอนแก่น” ของวิลาสินี โสภาพล ได้พยายามแกะรอยสภาวการณ์

ดังกล่าวออกมาได้อย่างน่าติดตาม การกล่าวถึงการเกิดขึ้นของชุมชนข้ามถิ่นของ

แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ชานเมืองของขอนแก่นในทัศนะท่ีแตกต่าง

ออกไปทําให้งานชิ้นน้ีมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แนวคิด 

การข้ามท้องถิ่น (translocality) และแนวคิดอัตลักษณ์ (identity) มาอธิบาย

ชมุชนของแรงงานข้ามชาติสญัชาติพม่าดังกล่าวร่วมกนัทาํให้งานมคีวามแปลกใหม่  

อันนับได้ว่าเป็นการทลายกรอบการศึกษาเดิมที่ผ่านมาซึ่งให้ความสําคัญต่อ 

การเกิดขึน้ของวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในพืน้ทีช่ายแดนของประเทศไทยเป็นหลกั  

งานชิ้นนี้เสนอมุมมองว่า วัฒนธรรมข้ามแดนได้ก้าวข้ามพรมแดนไปแล้ว  

เส้นเขตแดนระหว่างรัฐชาติพร่าเลือนด้วยเครือข่ายของผู้คนท่ีร้อยรัดยึดโยงกัน

ผ่านมิติทางวัฒนธรรมและมิติทางเศรษฐกิจในหลากหลายจุดเชื่อมต่อและ 

หลากหลายผู้กระทําการ

เน้ือหาในบทต่างๆ ของหนงัสอืเล่มนีถ้กูนําเสนอและร้อยเรียงเข้าด้วยกัน

ได้อย่างมีอรรถรสและน่าติดตาม ทําให้มองเห็นการเคลื่อนที่ของผู้คน การต่อสู้ 

คำานำา บรรณาธิการ

ก



ชมุชนข้ามถิน่: การก่อร่างทางอตัลกัษณ์ของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตพิม่าในจงัหวดัขอนแก่นข

ต่อรอง ตลอดจนการปรแิตกของการก่อร่างทางอตัลกัษณ์ ซึง่ท้ายทีส่ดุแล้วยงัเป็น 

กระบวนการที่ไม่สมบูรณ์และมีการประกอบสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา ณ พื้นท่ี 

ปลายทางซ่ึงถูกเช่ือมต่อกบัพืน้ทีต้่นทาง และพืน้ทีร่ะหว่างทาง กระบวนการสร้าง

พื้นที่ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในขอนแก่นจึงเป็นภาพสะท้อนของ 

ปฏบิติัการในการต่อสูต่้อรองของการสร้างตัวตนในพืน้ทีใ่หม่ทีค่วรได้รบัการเข้าใจ 

ในแง่มุมที่หลากหลายที่อาจนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนข้ามถ่ินท่ีเกิดข้ึน 

ในมุมต่างๆ ของโลกใบนี้

ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

บรรณาธิการ



การมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานร่วมกัน รวมถึงเส้นพรมแดนท่ียาวกว่า 
สองพันกิโลเมตร แต่ไฉนประเทศไทยกับพม่ากลับรู้สึกห่างเหิน และรู้สึกได้ถึง 
การมเีส้นก้ันทีแ่น่นหนาเช่นนี ้ยิง่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาประเดน็เกีย่วข้องกบัแรงงาน 
ข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทยนั้นนับเป็นประเด็นเผ็ดร้อนในหน้าสื่อกระแสหลักที่
มกัหยบิยกขึน้มานําเสนอหลายครัง้หลายครา และกบ่็อยครัง้อกีเช่นกนัทีภ่าพของ
พวกเขาถูกนําเสนอในแง่ของ “ฆาตกรฆ่าข่มขืน” บ้าง “ศัตรูทางประวัติศาสตร์” 
บ้าง “พวกหัวรุนแรง” บ้าง รวมถึง “ผู้ที่มาแย่งงานคนไทย” จนทําให้กระแส
ชาตินิยมของไทยลุกฮือขึ้นในบางช่วงบางเวลา 

ภายใต้บริบทของภูมิภาคนิยมได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่าง
เสรีมากขึ้น ในขณะที่ความเป็นรัฐชาติแสดงพลังของตนเองอย่างโดดเด่นอยู่นั้น 
กลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ได้ตอบโต้และเป็นผู้กระทําการที่มีปฏิบัติการในการสร้างพื้นที่
ของตนเองขึ้นมาในดินแดนใหม่อย่างแข็งขันเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้พยายามที่
จะสร้างความเข้าใจแรงงานข้ามชาตสิญัชาตใิห้เหน็อย่างลกึซึง้รอบด้าน ทัง้การเป็น
ผู้ถูกกระทํา และเป็นผู้กระทําการเอง เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเขาและเราให้
มากขึ้น และมองเขาอย่างปุถุชนธรรมดาทั่วไปที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต 
รวมถงึเป็นมนษุย์ท่ีมวีฒันธรรมเช่นเดยีวกบัเราๆ ด้วยการอธบิายปรากฏการณ์ผ่าน
แนวคิดการข้ามท้องถิ่นและอัตลักษณ์ อันจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่อง
พืน้ทีแ่ละอัตลกัษณ์ทีม่คีวามไม่สมํา่เสมอ ไม่สมบูรณ์ และต่างปรแิตกอยูต่ลอดเวลา

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นงานเขยีนทีป่รบัมาจากงานวทิยานิพนธ์ ทัง้นีผู้เ้ขยีนต้อง
ขอกล่าวขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่นทุกคนที่ให้โอกาสในการเข้าไป 
เกบ็ข้อมลูครัง้นี ้ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ ดร. จักรพนัธ์  ขดัชุม่แสง ผูเ้ป็นทัง้บรรณาธกิาร
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้มอบอิสระและคอยสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง

คำานำา ผู้เขียน

คํานําผู้เขียน ค
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การทํางานช้ินนี้ด้วยใจอดทนกับความหัวรั้นของผู้เขียน ท้ังยังให้คําปรึกษาทุกๆ 
เร่ืองกับศิษย์คนน้ีจนบรรลุมาถึงวันนี้ได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการในการสอบ
วทิยานพินธ์ทัง้ ผศ.ดร. จกักรชิ สงัขมณ ีทีช่่วยเปิดมมุมองใหม่ๆ และคอยเตมิเตม็
งานชิน้น้ีมาโดยตลอด และดร. พชัรนิทร์ ลาภานันท์ ทีช่่วยขัดเกลางานวทิยานพินธ์
ชิ้นน้ีอย่างละเอียดถี่ถ้วน และให้คําแนะนําที่ทรงคุณค่าเสมอ ขอขอบคุณ  
รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ประธานหลักสูตรลุ ่มนํ้าโขงศึกษาและ 
ผูอ้าํนวยการศนูย์วจัิยพหุลกัษณ์สงัคมลุม่นํา้โขงทีม่อบโอกาสทีด่ใีห้ผูเ้ขยีนได้ฝึกฝน
ตนเองเร่ือยมา ท้ังยังขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได ้ 
ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา ไม่ว่าจะเป็น รศ.ดร. มณีมัย ทองอยู่ รศ.ดร. วิยุทธ์  
จํารัสพันธุ์ ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผศ.ดร. ธนนันท์ 
บุ่นวรรณนา อาจารย์สมใจ ศรีหล้า ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และอีกหลายๆ 
ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม รวมถึงคณาจารย์ท่ีได้ให้ความรู้ผู้เขียนมาต้ังแต่สมัยเมื่อครั้ง
เรียนปริญญาตรีที่สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากรทีไ่ด้ช่วยวางรากฐานความเข้าใจทางด้านสงัคมศาสตร์ไว้อย่างดี ขอบคณุ 
ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ขวัญข้าว สังขพันธานนท์ จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และดร. ลลติา หาญวงศ์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจด้านแรงงานศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
พม่าเรือ่ยมา  ขอบคณุรวมถงึมวลมติรทางวชิาการทกุท่านทีใ่ห้ความรูแ้ละกระตุน้
ให้คิดมาโดยตลอด 

นอกจากน้ันแล้วผู้เขียนจักขอขอบคุณศูนย์พหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง 
ที่มอบทุนในการทําวิจัยและทีมงานทุกท่านที่ช่วยเหลือในการดําเนินการตีพิมพ์
ครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ที่ทําให้การวิจัยครั้งนี้
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอบคุณความรักและกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือนสนิทมิตรสหาย  
ความปรารถนาดีจากคนรัก และพี่น้องร่วมสาขาที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดมา 
หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

วิลาสินี โสภาพล 
1 สิงหาคม 2559 

ง



คำานำาบรรณาธิการ ก

คำานำาผู้เขียน ค

สารบัญ จ

สารบัญตาราง ซ

สารบัญภาพ ฌ

บทที่ 1 บทนำา  1

เกริ่นนํา  2

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 8

กรอบแนวคิดในการศึกษา 21

บทที่ 2 ปฐมบทของการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงสู่การเติบโต 25 

ของจังหวัดขอนแก่น: พัฒนาการพื้นที่สู่การเป็นปลายทาง 

ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

การขีดเส้นแบ่งใหม่ในลุ่มนํ้าโขงกับการเคลื่อนย้ายของผู้คน 27

จากจักรวรรดินิยมสู่ภูมิภาคนิยมในลุ่มนํ้าโขง 27

การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 33

การอพยพของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในประเทศไทย 35

ไทยในฐานะปลายทางของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 40 

สัญชาติพม่า

สาร บัญ

สารบัญ จ

หน้า



ชมุชนข้ามถิน่: การก่อร่างทางอตัลกัษณ์ของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตพิม่าในจงัหวดัขอนแก่น

ขอนแก่น: พัฒนาการสู่การเป็นปลายทางของแรงงานข้ามชาติ 45 

สัญชาติพม่า

ขอนแก่นในฐานะเมืองหลักภาคอีสานช่วงแผนการพัฒนา 49 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางของการเชื่อมต่ออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 55

สรุปท้ายบท 60

บทที่ 3 บริบทการก่อร่าง การต่อรอง และวิถีชีวิตในชุมชนข้ามถิ่น 63

สู่สนามวิจัย 64

ประสบการณ์เดินทางของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 68 

ในจังหวัดขอนแก่น

การเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น 69

ว่าด้วยบริบทชุมชนพม่าข้ามถิ่น 82

ที่ตั้งชุมชน 83

การก่อร่างของชุมชนพม่าข้ามถิ่น 84

การปกครองภายในชุมชน 88

การประท้วง: การต่อสู้ต่อรองของแรงงานพม่ากับอํานาจใหม่ 92

วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น 102

วิถีชีวิตในพื้นที่การทํางาน 102

วิถีชีวิตโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชน 104

วิถีชีวิตที่เชื่อมต่อกับบ้านเกิด 112

สรุปท้ายบท 118

สาร บัญ (ต่อ)

ฉ

หน้า



สาร บัญ (ต่อ)

ชสารบัญ

บทที่ 4 ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ชุมชนข้ามถิ่น 121
ปฏิบัติการข้ามท้องถิ่นในมิติทางวัฒนธรรม 123

พุทธศาสนาในฐานะตัวก่อรูปก่อร่างทางอัตลักษณ์ 124 
ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น

งานบุญใหญ่: ปฏิบัติการข้ามท้องถิ่นทางศาสนาในพื้นที่ใหม่ 128
พระสงฆ์พม่า: ตัวกลางของการเชื่อมต่อประเทศ 135 

ต้นทาง-ปลายทางผ่านพื้นที่ศาสนา
วัดธรรมมิตร: วัดกับการกลายเป็นพื้นที่ของการพักผ่อนหย่อนใจ 141

ปฏิบัติการข้ามท้องถิ่นในมิติทางเศรษฐกิจ 148
ร้านขายของชํา: การบริโภคข้ามท้องถิ่นของแรงงาน 148 

ข้ามชาติสัญชาติพม่า
แม่สอด : จุดเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างประเทศต้นทาง 155 

และประเทศปลายทางในพื้นที่ของการบริโภคสินค้า
ตลาดและชุมชนใกล้เคียง: การบริโภคและการนําเสนอ 162 

ตัวตนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัด 
ขอนแก่น

สรุปท้ายบท 170

บทที่ 5 บทส่งท้าย  173
ข้อค้นพบ 175
การอภิปรายผล 184
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 194

เอกสารอ้างอิง  197

ประวัติผู้เขียน  208

หน้า



ชมุชนข้ามถิน่: การก่อร่างทางอตัลกัษณ์ของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตพิม่าในจงัหวดัขอนแก่นซ

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผู้อพยพในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 34

ตารางที่ 2  แสดงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 57

ตารางที่ 3  ปฏิทินการจัดงานสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า 108

สาร บัญตาราง

หน้า



ฌสารบัญภาพ

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ในการวิจัย 8

ภาพที่ 2  แผนที่แสดงที่ตั้งของประเทศพม่า 36

ภาพที่ 3  จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน 55

ภาพที่ 4  สภาพที่พักของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 84

ภาพที่ 5  การประท้วงของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในโรงงานแห่งหนึ่ง 95

ภาพที่ 6  บันทึกคําให้การข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน 98

ภาพที่ 7  แสดงแผนที่ของการจัดวางพื้นที่ในชุมชนข้ามถิ่น 102

ภาพที่ 8  ภาพการแต่งกายของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 106 

ในวันหยุดธรรมดา และการแต่งกายในวันสําคัญทางพุทธศาสนา

ภาพที่ 9  อาหารพม่าในชุมชนพม่าข้ามถิ่น 107

ภาพที่ 10  ศาลาประกอบพิธีกรรมในชุมชนข้ามถิ่นของแรงงานข้ามชาติ 126 

สัญชาติพม่า

ภาพที่ 11  พระสงฆ์พม่ากําลังแสดงธรรมเทศนาแก่แรงงานข้ามชาติ 129 

สัญชาติพม่า

ภาพที่ 12  พระสงฆ์กําลังเดินรับบิณฑบาตในชุมชนข้ามถิ่น 130

ภาพที่ 13  แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าตั้งแถวรอใส่บาตรจากพระภิกษุสงฆ ์ 131

ภาพที่ 14  แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในชุมชนข้ามถิ่นรับประทาน 132 

อาหารร่วมกันหลังจากพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเสร็จแล้ว

ภาพที่ 15  ศาลาวัดของวัดธรรมมิตร 143

ภาพที่ 16  ร้านขายของชําในชุมชนข้ามถิ่น 150

ภาพที่ 17  การขายอาหารพม่าที่หน้าร้านขายของชํา 152

ภาพที่ 18  ดีวีดีภาพยนตร์ที่วางขายในร้านขายของชํา 153

สาร บัญภาพ

หน้า



ชมุชนข้ามถิน่: การก่อร่างทางอตัลกัษณ์ของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตพิม่าในจงัหวดัขอนแก่นญ

ภาพที่ 19 แม่ค้าในตลาดพาเจริญ อ. แม่สอด จ. ตาก 158

ภาพที่ 20  แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในตลาดบางลําพู 163

สาร บัญภาพ (ต่อ)

หน้า




