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บทคัดยอ
บทความชิ้นนี้มีจุดประสงคเพื่อทําความเขาใจ “facebook” ในฐานะพื้นที่
สาธารณะออนไลนของแรงงานไทใหญในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา พื้นที่
ออนไลนของแรงงานไทใหญยังหางไกลจากการเขามาควบคุมของอํานาจรัฐไทย
พื้นที่นี้จึงกลายเปนพื้นที่เปดกวางใหชาวไทใหญหลากหลายกลุมเขามารวมใช
เชื่อมโยงกันจนเปนชุมชนออนไลนขนาดใหญ เกิดกิจกรรมทางสังคมและความ
สัมพันธทางสังคมที่หลากหลาย พวกเขาไดเขามารวมกันนิยามความเปนไทใหญ
ที่ตางจากนิยามของรัฐไทยและกลุมชนชั้นนําของไทใหญ อยางไรก็ตามแมจะเปน
พื้นที่หางไกลจากการควบคุมของอํานาจรัฐไทย แตสื่อสังคมออนไลนชนิดนี้ก็มิได
หลุดออกจากความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่คนตางกลุมเขามาใชพื้นที่ของสื่อชนิดนี้
ในการควบคุมเนื้อหาและชวงชิงการนิยามความเปนไทใหญ
คําสําคัญ: facebook, พื้นที่สาธารณะออนไลน, แรงงานไทใหญ
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Abstract
The aim of this paper is to understand “facebook” in term of the online
public space of the Shan migrant workers in Thailand. The study finds that
the Shan migrant worker’s online public space is not on the spotlight of Thai
state power. Therefore, this space has become an open space for
communicating among Shan society. Shan workers in Thailand are connected
through facebook which in turn has become a sizeable online community.
Several social activities and relationships are created via these online public
space. Moreover, the ways in which they define themselves for what it means
to be Shan on facebook are diﬀerent from what Thai state and Shan elites
have defined them.
Even though Shan migrant worker’s online public space is not space
where Thai state exercises its full control and power, the study illustrates that
new forms of power relations have emerged on facebook. Several groups of
users have attempted to define and police what it meant to be Shan living in
Thailand. Facebook has become contested space of Shan representations.
Keywords: facebook, online public space, Shan migrant

บทนํา
การอพยพเข า มาทํ า งานในประเทศไทยของแรงงานจากประเทศพม า
จํานวนมากอยางตอเนื่องกวา 3 ทศวรรษ ขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาว
ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2559 พบว า แรงงานต า งด า วที่ เข า มาทํ า งาน
ในประเทศไทยนั้นมีประมาณ 1 ลาน 5 แสนคน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว,
2559) ในจํานวนนัน้ เปนแรงงานอพยพจากประเทศพมากวา 1 ลานคน สาเหตุหลัก
ของการอพยพเขามาทํางานนัน้ มาจากปจจัยหลักสองประการ ประการแรกคือปจจัย
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ผลั ก ดั น จากประเทศต น ทาง ได แ ก สภาพการเมื อ งที่ มี ค วามขั ด แย ง นํ า ไปสู
สถานการณการสูรบระหวางรัฐบาลทหารพมากับกองกําลังกลุมชาติพันธุตาง ๆ
สงผลใหภาวะเศรษฐกิจในประเทศพมาภายใตการปกครองของรัฐบาลเผด็จการ
ทหารที่ปกครองประเทศมาอยางยาวนานหลายทศวรรษย่ําแย ประการที่สอง คือ
ปจจัยดึงดูดจากประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจที่ดกี วา อีกทัง้
ยังมีความตองการนําเขาแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบาน และมีพรมแดน
ติ ด กั บ พม า ยาวถึ ง 2,401 กิ โ ลเมตร ทํ า ให มี ช อ งทางในการอพยพเข า มาได
หลายชองทาง
การอพยพเขามาในประเทศไทยอยางตอเนือ่ งของแรงงานจากประเทศพมา
ทําใหเกิดชุมชนแรงงานอพยพขึ้นมากมายในประเทศไทย แรงงานบางสวนเขามา
ตั้งชุมชนบริเวณตะเข็บชายแดน และคอย ๆ ขยายตัวเขามาเปนแรงงานในเมือง
ใหญ ๆ มากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือการเกิดขึ้นของชุมชนแรงงานในเขตเมือง เชน
ชุมชนในแคมปกอ สราง ชุมชนบริเวณทีม่ แี รงงานอพยพอาศัยอยูห นาแนน สัดสวน
ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานขามชาตินี้ ทําใหเกิดการใช “พื้นที่สาธารณะ” หลากหลาย
รูปแบบรวมกับคนในทองถิ่น เชน ตลาด เปนตน นอกจากนั้นยังมีการสรางพื้นที่
สาธารณะขึ้ น มาซ อ นทั บ บนพื้ น ที่ ข องคนท อ งถิ่น เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมทางสั ง คม
วัฒนธรรมของตนเอง
ในบรรดาแรงงานอพยพจากประเทศพมานั้น ชาวไทใหญ กลุมชาติพันธุ
สวนใหญที่มาจากรัฐฉาน ถือเปนแรงงานกลุมใหญที่อพยพเขามาอยางตอเนื่อง
สามารถสร า งชุ ม ชนและเครื อ ข า ยทางสั ง คมได อ ย า งกว า งขวาง เป น กลุ ม ที่ มี
กิจกรรมในประเทศไทยตลอดทั้งป เชน ประเพณีปอยสางลองหรือบวชลูกแกว
งานวันออกพรรษา งานขึ้นปใหมไทใหญ เปนตน อัมพร จิรัฐติกร (2558) ไดศึกษา
พื้นที่สาธารณะของแรงงานไทใหญในจังหวัดเชียงใหม พบวา ลักษณะการใชพื้นที่
ของแรงงานชาวไทใหญนั้น เปนลักษณะของ “พื้นที่สาธารณะขามชาติ” เพราะ
แรงงานขามชาติเหลานี้ มักจะสรางพืน้ ทีส่ าธารณะของตนเองขึน้ มาซอนทับกับพืน้ ที่
สาธารณะของเจาของบาน สิ่งที่เกิดตามมาก็คือการเกิดขึ้นของพื้นที่สาธารณะ
แบบใหม ที่ทาทายกฎระเบียบของรัฐชาติ เปนพื้นที่สาธารณะที่จินตนาการชุมชน
ไมผูกติดอยูกับความเปนชาติ แตตัดขามชาติและตัดเชื่อมทองถิ่นทางไกลเขาไว
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อัมพร จิรัฐติกร ไดจําแนกพื้นทีส่ าธารณะของแรงงานไทใหญในเชียงใหม ออกเปน
3 ประเภท คือ 1) พื้นที่สาธารณะทางศาสนาและประเพณี เปนพื้นที่สําคัญที่
ชาวไทใหญใชเพือ่ แสดงออกถึงตัวตน ผานพิธกี รรมทางศาสนาและประเพณี 2) พืน้ ที่
สื่อสาธารณะ ไดแกสื่อวิทยุรายการเสียงภาษาไทใหญ ทั้งของรัฐ และของมูลนิธิ
MAP (Migrant Assistance Program) 3) พื้นทีส่ าธารณะในชีวติ ประจําวัน เปนพืน้ ที่
ทีไ่ มแยกจากชุมชนทองถิน่ ทีพ่ วกเขาอาศัย เชน พืน้ ทีต่ ลาดนัดไทใหญ ชุมชนไทใหญ
หลังวัดปาเปา และยานคาราโอเกะของชาวไทใหญหลังตลาดคําเที่ยง เปนตน
หลายกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะของแรงงานไทใหญ ถูกสงเสริมใหเปนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยหนวยงานทองถิ่นของไทย เชน ประเพณีปอยสางลอง
หรือบวชลูกแกว บางกิจกรรมสามารถกระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนได เชน
งานวันออกพรรษา งานปใหมไทใหญ ทําใหในแงหนึ่ง รัฐไทยจึงโอนออนผอนผัน
ใหแรงงานไทใหญสามารถจัดกิจกรรมในพืน้ ทีส่ าธารณะของไทยได แตชาวไทใหญเอง
ก็ไมสามารถใชพื้นที่สาธารณะเหลานั้นไดอยางอิสระโดยปราศจากการควบคุม
ของรัฐไทย ในทางกลับกัน การจัดงานในแตละครั้งนั้นตองผานการตรวจสอบและ
อนุญาตจากรัฐไทยกอน อีกทั้งระหวางการจัดงานเจาหนาที่ของไทยยังเขามา
ควบคุมตรวจตราความเรียบรอยเสมอ หลายครัง้ ผูจ ดั งานชาวไทใหญจงึ ตองตอรอง
และชวงชิงความหมายของการจัดงานในพืน้ ทีส่ าธารณะ เชน การจัดกิจกรรมตาง ๆ
โดยเชื่อมโยงกับสถาบันหลักของไทย ดวยการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไ ทย หลีกเลีย่ งการจัดงานทีจ่ ะกระทบถึงความสัมพันธระหวางไทย
และพมา เพื่อพวกเขาจะไดจัดกิจกรรมไดสะดวกยิ่งขึ้น
ในแงหนึ่ง พื้นที่สาธารณะทางกายภาพของแรงงานไทใหญ จึงถูกควบคุม
ถึงสองชั้น ทั้งจากรัฐไทยและจากกลุมผูจัดงานชาวไทใหญบางกลุมที่มีอํานาจ
ในการตอรองกับภาครัฐและเปนผูม อี าํ นาจในการออกแบบกิจกรรมทีจ่ ะจัดในพืน้ ที่
สาธารณะนั้น ๆ แตในอีกแงหนึ่ง แมพื้นที่สาธารณะทางกายภาพ จะมีสวนชวยให
ชาวไทใหญมพี นื้ ทีใ่ นการแสดงอัตลักษณวฒ
ั นธรรมของตนเอง พบปะพูดคุย สงตอ
อุดมการณทางการเมืองและสํานึกชาติพันธุไปสูแรงงานไทใหญท่ีเขามารวมงาน
แตความเปนไทใหญในพืน้ ทีส่ าธารณะทางกายภาพก็ถกู ควบคุมโดยอุดมการณของ
รัฐไทยและรับใชอุดมการณชาตินิยมของไทใหญไปพรอม ๆ กัน พื้นที่สาธารณะ
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เชนนี้แทบจะไมไดเปดโอกาสใหความเปนไทใหญแบบอื่น ๆ เขามาแสดงตัว หรือ
เปดพื้นที่ใหคนไทใหญกลุมอื่น ๆ เขามารวมสรางความเปนไทใหญไดเลย อีกทั้ง
ในแงของชีวติ การเปนแรงงาน พืน้ ทีส่ าธารณะทางกายภาพนัน้ อาจจะยังไมเพียงพอ
เพราะป ญ หาของการเป น แรงงาน มั ก ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เข า ร ว มในพื้ น ที่ ไ ด
ตัวตนของชาวไทใหญแบบใหม ๆ ก็ไมอาจแสดงตัวไดเต็มที่ในพื้นที่สาธารณะ
ทางกายภาพเหลานี้
อยางไรก็ตาม ในชวง 4-5 ปทผี่ านมา ผูวิจัยพบวา พืน้ ทีก่ ารทํากิจกรรมทาง
สังคมของแรงงานไทใหญขยายตัวจากพื้นที่สาธารณะทางกายภาพเขาสูพื้นที่
ออนไลนมากขึ้น เชน เมื่อป พ.ศ. 2557 มี ปรากฏการณสาวเสิรฟรานลาบ
ชาวไทใหญ2 ถายแบบลงในสื่อสังคมออนไลน facebook จนโดงดังเปนกระแส
ในสังคมไทยอยูพักใหญ จนสาวเสิรฟรานลาบชาวไทใหญไดมีโอกาสเขามาทํางาน
ในวงการบันเทิงของไทยอยางตอเนื่อง และกลายเปน net idol ของสาวไทใหญ
จํ า นวนมากที่ หั น มาเอาดี ด า นการถ า ยแบบ ปรากฏการณ ลั ก ษณะนี้ ร วมถึ ง
ความเปนไทใหญในแบบที่นางแบบไทใหญคนนี้นําเสนอ ไมสามารถเกิดขึ้นไดใน
พื้นที่สาธารณะทางกายภาพ ที่ถูกควบคุมดวยอํานาจรัฐไทยและองคกรไทใหญ
ผูจัดงานไดเลย เนื่องจากไมไดเปดพื้นที่ใหกลุมอื่น ๆ เขามารวม เปนเพียงพื้นที่
ของการจัดแสดงทีถ่ กู จัดฉากไวแลวเทานัน้ แตพนื้ ทีส่ าธารณะออนไลนกลับสามารถ
ทําในสิง่ ทีช่ าวไทใหญไมสามารถทําไดในพืน้ ทีท่ างกายภาพทีถ่ กู ควบคุมดวยอํานาจ
รัฐไทย พื้นที่สาธารณะออนไลนจึงเปดโอกาสใหความเปนไทใหญหลาย ๆ แบบ
ไดแสดงตัวออกมา เชือ่ มโยงชาวไทใหญทงั้ ในประเทศไทยและรัฐฉาน ประเทศพมา
รวมถึงประเทศอื่น ๆ เชน อินเดีย ญี่ปุน เปนตน ใหรูจักกันได
บทความชิ้ น นี้ ต อ งการทํ า ความเข า ใจปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
สาธารณะออนไลนของแรงงานไทใหญในประเทศไทย โดยเฉพาะใน facebook
ซึ่งเปนพื้นที่ออนไลนกระแสหลักที่ไดรับความนิยม เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการทํา
กิ จ กรรม ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ดั ง กล า วได ส ร า งความเปลี่ ย นแปลง
ทางสังคมของแรงงานไทใหญอยางไรบาง ตลอดจนศึกษาถึงนิยามความเปน
สาธารณะของพื้นที่ออนไลนนั้น
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สื่อออนไลนกับพื้นที่สาธารณะ
เจอรเกน ฮาเบอรมาส (Jurgen Habermas) นักคิดคนสําคัญชาวเยอรมัน
เสนอแนวคิดเรื่อง “พื้นที่สาธารณะ” (public sphere) ขึ้นในป ค.ศ. 1962 เขาให
นิยามพืน้ ทีส่ าธารณะวา เปนพืน้ ทีข่ องชีวติ สังคมทีเ่ ปดกวางใหแกทกุ คน เพือ่ เขามา
รวมกันสราง “ความคิดเห็นสาธารณะ” ที่เชื่อมโยงสังคมกับรัฐ เปนพื้นที่ที่ผูคน
ในสังคมมารวมกันทําหนาที่วิพากษ วิจารณ และควบคุมการทํางานของอํานาจรัฐ
โดยปราศจากอํานาจใด ๆ เขาครอบงํา วิธีคิดแบบอุดมคติเชนนี้ทําใหพื้นที่
สาธารณะของฮาเบอรมาส ถูกวิพากษวาเปนเพียง “พื้นที่สาธารณะของกระมพี”
(the bourgeois public sphere) เทานั้น (Habermas, 1992 อางใน อัมพร จิรัฐติกร,
2558: 7) ฮาเบอรมาสละเลยความหลากหลายของพื้นที่สาธารณะของกลุมคน
ทีม่ อี ตั ลักษณและวัฒนธรรมเปนของตนเอง ซึง่ ไมจาํ เปนตองเกีย่ วของกับการเมือง
หรือการตอตานอํานาจรัฐเทานัน้ อาจจะเปนเรือ่ งการคา เรือ่ งเพศ เรือ่ งวัฒนธรรม
ก็ได ตอมาภายหลัง ฮาเบอรมาส ไดออกมาเห็นดวยกับขอวิพากษดังกลาว
และยอมรับวา พื้นที่สาธารณะไมไดมีเพียงพื้นที่เดียว ยังมีพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ
ดํ า รงอยู ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมของตนเอง หรื อ ชนชั้ น ของตนเอง
(subcultural or class-specific public sphere) และมีระบบการแลกเปลี่ยนสื่อสาร
ของตนเอง มีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองและอัตลักษณของตนเอง เชน พืน้ ทีส่ าธารณะ
ของกลุมคนยากจนในชนบท ชาวนา ชาวไร เปนตน (Habermas, 1992: 425,
อางใน วราภรณ วนาพิทักษ, 2554)
ในกรณีของ “สื่อ” ฮาเบอรมาส มองวาสื่อเปนสวนหนึ่งของความเปน
“สาธารณะ” (public) เชนกัน เพราะเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามาถกเถียงโดยเปน
อิสระจากอํานาจรัฐ แตสอื่ ทีเ่ ปนสาธารณะสําหรับเขาในยุคนัน้ มีเพียงหนังสือพิมพ
นิตยสาร วิทยุและทีวี เทานั้น ภายหลังฮาเบอรมาสออกมากลาววา สื่อเหลานี้
ไมไดทําหนาที่เปนพื้นที่สาธารณะสําหรับการวิพากษวิจารณและสราง “ความคิด
เห็นสาธารณะ” อีกตอไปแลว เนื่องจากเขามองวาสื่อเหลานี้ตางทํางานใหกับ
ทุนนิยม และกลายเปนเครื่องมือของภาครัฐในการควบคุมประชาชน ดังนั้นพื้นที่
สื่อสาธารณะของฮาเบอรมาสจึงไมเกิดขึ้นอีกเลยหลังจากนั้น (Habermas, 1964,
อางใน วราภรณ วนาพิทักษ, 2554)
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สํ า หรั บ สื่ อ สมั ย ใหม อ ย า งอิ น เทอร เ น็ ต และสื่ อ ออนไลน นั้ น ไม ไ ด รั บ
การกลาวถึงหรือยืนยันจากฮาเบอรมาสวาเปนสวนหนึ่งของความเปนสาธารณะ
หรือไม แตฮาเบอรมาส (2006) คอนขางเชือ่ วาสือ่ ใหมอยางอินเทอรเน็ตไมสามารถ
เปนพื้นที่ของการถกเถียงอยางมีเหตุมีผลได เพราะขอมูลขาวสารในอินเทอรเน็ต
กระจัดกระจาย ไรทิศทาง ไรระบบ ไรเสถียรภาพ จึงไมรูวาจุดศูนยกลางทาง
ความคิดอยูที่ไหน นอกจากนั้นเขายังมองวาอินเทอรเน็ตอาจมีผลกระทบในการ
บอนทําลายวิธีคิดแบบปญญาชนได (Habermas, 1992: 457, อางใน วราภรณ
วนาพิทักษ, 2554)
ในบทความนี้ ผู วิ จั ย เห็ น ต า งจากฮาเบอร ม าส ประการแรกผู วิ จั ย ไม ไ ด
มองสื่อออนไลนในฐานะที่เปนเพียง “สื่อ” แตมองมันในฐานะเปน “พื้นที่” ซึ่งมี
ปฏิบัติการที่มากกวาการสงสารและรับสาร สามารถเปนเครื่องมือในการสราง
กิจกรรมทางสังคมไดอยางหลากหลาย ไมใชการสื่อสารทางเดียว เปนการสื่อสาร
แบบหลายทาง ใครก็สามารถเขามาถกเถียงประเด็นสาธารณะนั้นได ลดระยะหาง
ระหวางผูสงสารและผูรับสารลง ประการที่สอง ผูวิจัยมองวาการนิยามความเปน
“สาธารณะ” ไมสามารถจะนิยามโดยปราศจาก “อํานาจ” ไดอยางเบ็ดเสร็จ
เหมือนอยางที่ฮาเบอรมาสเสนอ แตความเปน “สาธารณะ” ในมิติที่ผูวิจัยมองคือ
พื้นที่ที่เปดกวางใหอํานาจตาง ๆ ไดตอรองกัน หมายความวาในพื้นที่สาธารณะ
นั้นอาจมีเรื่องของความสัมพันธทางอํานาจได แตเปนอํานาจที่ตอรองกันได
ไมมีอํานาจผูกขาดเบ็ดเสร็จ ประการที่สาม พื้นที่ออนไลนเปนพื้นที่ที่ไมถูกจํากัด
ดวยเสนพรมแดนของรัฐชาติ ขอมูลขาวสารสามารถเดินทางขามรัฐชาติไดอยาง
รวดเร็ว ชาวไทใหญในประเทศไทยสามารถรูขาวที่เกิดขึ้นในรัฐฉานเมื่อไมกี่นาที
ทีผ่ า นมาได ในขณะทีช่ าวไทใหญในรัฐฉานเองก็สามารถรูข า วคราวของชาวไทใหญ
ในประเทศไทยไดเหมือนกัน ดังนั้น สื่อออนไลนอยาง facebook ของแรงงาน
ไทใหญ จึงสามารถเปนพื้นที่สาธารณะได เปนพื้นที่สาธารณะออนไลนที่เปดกวาง
ใหชีวิตสังคมของแรงงานไดถกเถียงปญหาสาธารณะที่ไมจําเปนตองเกี่ยวกับ
การตอตานตอรองอํานาจรัฐเทานัน้ เปนพืน้ ทีท่ อ่ี าํ นาจตาง ๆ สามารถเขามาตอรอง
กันได นอกจากนั้นผูวิจัยยังมองวาพื้นที่สาธารณะออนไลนเปนพื้นที่เชื่อมตอ
ที่นําไปสูกระบวนการรื้อขามพื้นที่และลากเสนเขตแดนใหม (deterritorialization
and reterritorialization) ของอัตลักษณความเปนไทใหญอยูตลอดเวลา

140 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 28 ฉบับที่ 2/2559 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

แรงงานไทใหญกับพื้นที่สาธารณะออนไลน
จากการเก็บขอมูลแรงงานไทใหญที่อพยพมาเปนแรงงานในประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหมในชวง 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2557-2559) ผูวิจัย
พบวา แรงงานไทใหญในประเทศไทยเริ่มเขาถึงอินเทอรเน็ตราวป พ.ศ. 2545
แตยงั จํากัดเฉพาะในกลุม แรงงานรุน ใหมทพ่ี อจะอานเขียนภาษาไทยได นอกจากนัน้
ยังพบวา ปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลนของแรงงานไทใหญนนั้ เปลีย่ นแปลง
ไปตามบริ บ ทของคลื่ น การอพยพเข า มาในประเทศไทย นโยบายของรั ฐ ไทย
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในประเทศพมา พัฒนาการของเทคโนโลยีการสือ่ สาร
และประเภทของสื่อออนไลนในแตละชวง กอนเขาถึงยุคของพื้นที่สาธารณะ
ออนไลนอยาง facebook ซึ่งถือวาเปนยุคที่สื่อออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญ
ในวิถีชีวิตของการเปนแรงงาน
ผูวิจัยขอนําเสนอพลวัตของการเปนแรงงานในประเทศไทยและพลวัตของ
การใชพื้นที่ออนไลนในกลุมแรงงานไทใหญไปพรอม ๆ กัน แมพลวัตของทั้งสอง
อยางนั้นมีความคาบเกี่ยวและไมไดเปนเนื้อเดียวกัน แตเพื่อใหประเด็นกระชับ
มากขึ้ น ผู วิ จั ย จึ ง นํ า เสนอพลวั ต ของพื้ น ที่ อ อนไลน เ ป น หลั ก เพื่ อ ให เ ห็ น การ
เปลีย่ นแปลงของแรงงานในมิตขิ องพืน้ ทีอ่ อนไลนทแี่ ตกตางจากพืน้ ทีท่ างกายภาพ
ในแตละชวง

พ.ศ. 2545-2552 การเริ่มตนใชสื่อออนไลน
และปญหาเรื่องสํานึกชาติพันธุที่ตองหลบซอนของแรงงานไทใหญ
ชวงปลายทศวรรษที่ 2530 ตอเนื่องถึงตนทศวรรษที่ 2540 เปนชวงที่
คลื่นแรงงานไทใหญเริ่มหลั่งไหลเขาสูพื้นที่เมืองใหญ ๆ ของไทย เชน กรุงเทพฯ
เชียงใหม นอกจากนั้นในทศวรรษนี้ยังเปนยุคที่ทายาทของแรงงาน หรือทายาท
รุนที่สองของแรงงานไทใหญเขามาสูระบบของการเปนแรงงานมากขึ้น บางคนเกิด
และเติบโตในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย เชน เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย
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เมื่ อ จบชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ห ก สามารถอ า นเขี ย นภาษาไทยได ใ นระดั บ หนึ่ ง
พวกเขาก็มกั จะตัดสินใจออกมาหางานทําในเมืองใหญผา นนายหนาจัดหางาน และ
เริ่มมีแรงงานที่ทยอยอพยพเขามาใหม สวนมากเปนแรงงานหนุมสาวที่เกิดและ
เติบโตมาในรัฐฉาน ทีม่ กั จะอพยพเขามาในประเทศไทยเพือ่ หางานทํา โดยจะอาศัย
อยูตามชุมชนไทใหญบริเวณชายแดนกอนเพื่อเรียนภาษาไทย และรอโอกาส
ที่จะเขามาทํางานในตัวเมืองตอไป
แรงงานที่เขามาทํางานในเมืองก็มักจะอยูกันอยางกระจัดกระจาย ไมได
อยูกันเปนชุมชนใหญเหมือนชุมชนไทใหญบริเวณชายแดน ทําใหแรงงานบางคน
ตองอยูตัวคนเดียวโดยไมมีคนรูจักอยูในกรุงเทพฯ มากอนเลย สภาพการณเชนนี้
ทํ า ให แรงงานส ว นหนึ่ ง รู สึ ก แปลกแยก ชี วิ ต ทางสั ง คมเสี่ ย งต อ การถู ก เอารั ด
เอาเปรียบ เนือ่ งจากไมมเี พือ่ น หรือเครือขายทางสังคมใหการชวยเหลือ การเขามา
ของสื่ อ ออนไลน ใ นช ว งนี้ จึ ง ช ว ยให แรงงานไทใหญ บ างกลุ ม ที่ ก ระจั ด กระจาย
อยู ใ นเมื อ งใหญ ๆ สามารถติ ดต อ กั บชาวไทใหญ คนอื่ น ๆ ที่ เขา มาทํ า งาน
เหมือนพวกเขาได รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรขอมูลขาวสารของไทใหญ
สื่อออนไลนที่เปนที่นิยมในชวงนี้ก็คือ hi53 เว็บบอรด Shanmusic.com4 และ
เว็บไซตตาง ๆ ผูวิจัยขอนําเสนอการใชพื้นที่ออนไลนในชวงนี้ผานเรื่องเลาของ
แรงงาน 3 คน

เรื่องเลาของพี่แสงคํา
พี่แสงคํา (นามสมมติ) เปนชาวไทใหญที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย
เมื่อป พ.ศ. 2542 ในขณะที่เธออายุได 14 ปเธอตัดสินใจออกจากหมูบานเพื่อ
มาทํางานจากการชักชวนของนายหนาซึ่งไปชักชวนเธอและเพื่อนของเธอมาจาก
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเขามาทํางานในตัวเมืองเชียงใหม แตมีเพียง
เพื่อนของเธอเทานั้นที่ไดงานในตัวเมืองเชียงใหม นายหนาจึงเสนอใหเธอเขามา
ทํางานในกรุงเทพฯ โดยเสนอใหเธอขึน้ รถทัวรมาลงทีป่ ระตูนา้ํ และบอกวาจะมีคน
มารับไปทํางาน เด็กหญิงแสงคําตอบตกลงเพราะอยากมีงานทํา เมื่อลงจากรถ
เด็กหญิงแสงคํารอตั้งแตเชาจนถึงสี่โมงเย็นแตไมมีคนมารับเลย เธอจึงตัดสินใจ
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เดินหางานเองตามหางรานตาง ๆ ทั่วทั้งซอยในบริเวณนั้น แตไมมีใครรับเธอ
เขาทํางาน เพราะเธอไมมีวุฒิการศึกษาและไมมีบัตรประจําตัวใด ๆ จนสุดทาย
เธอมาเจอรานขายกวยเตี๋ยวแหงหนึ่ง จึงเขาไปสมัครงาน เธอเลาวา
“เขาถามพี่วา อยากไดเงินเดือนเทาไหร ดวยความไรเดียงสา พี่จึง
ตอบไปวา อยากได 2,000 บาท เพราะมากสุดทีพ่ เี่ คยไดนนั้ แค 1,500
บาท พี่คิดวาขอแพงกวาเดิมสัก 500 ก็พอ แตนายจางใหพี่เดือนละ
3,000 บาท พี่ดีใจมากเลย แถมยังมีที่พักและอาหารใหกินอีกดวย”
(สัมภาษณพี่แสงคํา,19 พฤศจิกายน 2557)
พี่แสงคําบอกวาชวงแรกของการมาอยูในกรุงเทพฯ นั้นสนุกมาก เธอไป
เดินเที่ยวหางทุกวัน แตก็รูสึกเหงาเหมือนกัน เพราะไมมีเพื่อนไมรูจักใคร ตอมาป
พ.ศ. 2545 นองสาวของเธอที่เวียงแหงเรียนจบ ป.6 แลวจึงมาทํางานดวยกัน
แตนองสาวติดเลนเกมที่รานกลับบานดึกทุกคืน วันหนึ่งพี่แสงคําไปตามเธอถึง
ที่ราน แตชั่วโมงเลนเกมของนองยังไมหมด นองของเธอจึงเปดคอมพิวเตอร
อีกเครื่องใหเลน โดยบอกวาอยากรูอะไรก็ใหพิมพไปเลย
“ตอนนั้นเองที่พี่เริ่มอยากรูวาคนไต5 คนอื่นเขาทําอะไรกัน พอดี
ไปเจอหนาเว็บหนึ่ง ที่พูดถึงสภาเพื่อการกอบกูรัฐฉาน พี่สงสัยวา
มันมีจริงไหมคนทีท่ าํ งานแบบนี้ พีก่ เ็ ลยลองโทรไปตามเบอรทเ่ี ขาใหไว
ซึ่งก็ทําใหพี่ไดรูจักกับพี่หนุม (ปจจุบันเปนคนกอตั้งชมรมตุมตนไต
เพื่อทํางานอาสาชวยเหลือชาวไทใหญทั้งในและนอกเมือง-ผูวิจัย)
ตอมาพี่เริ่มเลน hi5 เลนเว็บบอรด Shanmusic.com จึงไดติดตอกับ
คนไทใหญในกรุงเทพฯ มากขึ้น แตเราคุยกันแคในชองสนทนา
ไมเคยไดเห็นหนาตากัน ไมเคยไดเจอกันจริง ๆ พวกเราจึงตัดสินใจ
นัดเจอกัน พากันไปกินขาว โดยเฉพาะหมูกระทะ เดือนแรกที่รูจัก
เพื่อน ๆ นี่ ไปกินหมูกระทะกันตลอดเลย บางทีไปคราวละ 40 คน
เต็มรานไปหมด ตั้งแตนั้นมาพี่ก็เริ่มทํากิจกรรมกับเพื่อน ๆ ใน
กรุงเทพฯ” (สัมภาษณพี่แสงคํา, 19 พฤศจิกายน 2557)

POP CULTURE [ปอปคัลเจอร] 143

เรื่องเลาของหนุมลางเคอ
หนุมลางเคอ (นามสมมติ) เปนชายหนุมเมืองลางเคอในรัฐฉาน เขาเขามา
ประเทศไทยประมาณป พ.ศ. 2545 โดยการบวชเปนสามเณรแลวเดินทางตาม
พระธุดงคเขามาในประเทศไทย โดยไมบอกใหพอ แมรู เขาใชเวลาเดินทางหลายคืน
อยูในปา ผานจังหวัดแมฮองสอนและสุดทายก็ไปโผลที่จังหวัดตาก จึงอาศัย
เรียนหนังสืออยูกับพระที่จังหวัดตาก จนอายุ 17 ป ก็ตัดสินใจสึกออกมาแลวไป
ทํางานในกรุงเทพฯ เปนพนักงานทํากรอบรูป ในชวงเริ่มตนของการใชชีวิตอยูใน
กรุงเทพฯ นั้น หนุมลางเคอไมรูจักใครเลย แตเมื่อเขาไดมีโอกาสเลนเว็บบอรด
Shanmusic.com และ hi5 จากร า นอิ น เทอร เ น็ ต เขาจึ ง เริ่ ม รู จั ก คนไทใหญ
ในกรุงเทพฯ มากขึ้น รวมถึงพี่แสงคําดวย เขาเลาวาหลังจากที่เริ่มมีเพื่อนมากขึ้น
ก็เริม่ รูว า ในกรุงเทพฯ มีชมุ ชนชาวไทใหญอยูท วี่ ดั ใหมสาธุประดิษฐ6 ทีน่ นั่ มีสมาคม
ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญเปดการเรียนการสอนภาษาไทใหญ ภาษาไทย ภาษา
อั ง กฤษ และคอมพิ ว เตอร นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารสอนศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทใหญ
เชน การรํา การฟอน เปนตน เขากับเพื่อน ๆ จึง ตัดสินใจไปเปนนักเรียนที่วัด และ
ทํากิจกรรมทางสังคมตาง ๆ รวมกับวัดใหมสาธุประดิษฐตั้งแตนั้นเปนตนมา

เรื่องเลาของกลุม “สื่อแฮงหนุม”
กลุมสื่อแฮงหนุม (Youth Power Media) เปนกลุมวัยรุนไทใหญในจังหวัด
เชียงใหมที่รวมกลุมกันประมาณ 15-16 คน เริ่มตนทํางานเคลื่อนไหวทางสังคม
ในป พ.ศ. 2545 หนุมหมูแจ (นามสมมติ) สมาชิกรุนบุกเบิกเลาใหฟงถึงสาเหตุ
ของการตั้งกลุมขึ้นมาวา
“สมัยนั้นพวกเราเปนเด็กนักเรียนของ SSSNY7 หลังจากจบมาแลวก็
แยกยายกันไปทํางานชวงหนึง่ กอนทีจ่ ะมาปรึกษากันวา อยากจะตัง้
กลุ ม ทํ า อะไรสั ก อย า งที่ เ ป น ประโยชน กั บ คนไทใหญ เรามองว า
“พื้นที่สื่อ” สําหรับคนหนุมของไทใหญนั้นยังมีนอยมาก สวนมาก
เปนขาวการเมืองและสงคราม ไมมีที่วางสําหรับคนหนุมไทใหญ
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ในการแสดงความคิดเห็นประเด็นตาง ๆ พวกเราจึงรวมตัวทํางาน
เกี่ยวกับสื่อ เริ่มจากการทํานิตยสาร “สื่อแฮงหนุม” และเว็บไซต
www.youthpowermedia.org ขึน้ มา เพือ่ เปนชองทางใหเรานําเสนอ
ขาวเกี่ยวคนหนุมไทใหญ เกี่ยวกับชีวิตการเปนแรงงาน” (สัมภาษณ
หนุมหมูแจ, 5 ธันวาคม 2558)
จากตัวอยางเรื่องเลาของทั้งสามคน จะเห็นวาแรงงานไทใหญที่เริ่มทยอย
ออกจากหมูบ า นตามชายแดนหรืออพยพเขามาใหมในชวงตนทศวรรษที่ 2540 นัน้
สวนมากใชชีวิตอยูกันอยางกระจัดกระจายแปลกแยกจากวิถีชีวิตคนเมืองอยาง
ชัดเจน สื่อออนไลน อยาง hi5 และเว็บบอรด Shanmusic กลายเปนพื้นที่สื่อกลาง
ที่เชื่อมโยงแรงงานหลาย ๆ คนใหรูจักกัน โดยเฉพาะเว็บบอรด Shanmusic ซึ่งได
รับความนิยมอยางยิ่งในชวงนั้น เพราะนอกจากไดรูจักคนไทใหญดวยกันแลว
ยังสามารถพูดคุยกันไดในชองสนทนาของหนาเว็บไซต พรอม ๆ กับการเปดเพลง
ไทใหญ ใ ห ฟ ง ตลอด 24 ชั่ ว โมง นอกจากนั้ น เว็ บ บอร ด แห ง นี้ ยั ง ได ร วบรวม
แหลงขอมูลความรูท เี่ กีย่ วกับไทใหญไวใหอา นอีกมากมาย ทัง้ ประวัตศิ าสตรไทใหญ
ประวัตขิ องผูน าํ คนสําคัญ เปนตน จนสามารถพัฒนาจากสมาชิกเว็บบอรดทีไ่ มเคย
เห็นหนากันจริง ๆ สามารถนําไปสูการรวมตัวกันเปนกลุมเปนกอนในชีวิตจริง
ไดสาํ เร็จ ดังเชนกรณีของพีค่ าํ แสงและหนุม ลางเคอ ทีต่ า งคนตางมาจากตางถิน่ ฐาน
นอกจากนั้นอินเทอรเน็ตยังกลายเปนแหลงเรียนรูและเครื่องมือในการทํากิจกรรม
ทางสังคมของบรรดาแรงงานรุน ใหมทอ่ี ยากทํากิจกรรมเพือ่ สังคม เชน กลุม สือ่ แฮงหนุม
ที่จังหวัดเชียงใหม เปนตน
อยางไรก็ตาม พื้นที่ออนไลนในชวงนี้ยังไมแพรหลาย มีเพียงชาวไทใหญ
จํานวนนอยเทานั้นที่สามารถเขาถึงได เนื่องจากแรงงานจํานวนมากอานเขียน
ภาษาไทยไมได เพราะชวงนั้นภาษาในอินเทอรเน็ตยังเปนภาษาไทย นอกจากนี้
ภาระงานของบางคนก็ทําใหไมมีโอกาสที่จะไดเลนคอมพิวเตอร นอกจากนั้น
เครือ่ งมือสือ่ สารยังมีราคาแพง สือ่ อินเทอรเน็ตในชวงทศวรรษที่ 2540 จึงถูกจํากัด
อยูในกลุมแรงงานที่อานภาษาไทยได มีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตไดเทานั้น การใช
อินเทอรเน็ตในยุคนี้จึงยังไมแพรหลายมากนัก ชุมชนออนไลนของชาวไทใหญ
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จึงยังไมกวางขวาง จํากัดอยูแตในเมืองใหญ ๆ ของไทย เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม
เปนตน แตกเ็ ปนจุดเริม่ ตนทีแ่ รงงานไทใหญเริม่ รูจ กั พืน้ ทีอ่ อนไลนและใชประโยชน
จากมัน

สํานึกชาติพันธุที่ตองหลบซอน
จากการสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม ทําใหพบวา แรงงานไทใหญที่อพยพ
เขามาทํางานในเมืองใหญในชวงทศวรรษที่ 2540 นั้น ตองเผชิญกับสภาวะ
ที่ ไ ม ก ล า เป ด เผยตั ว ว า เป น ชาวไทใหญ เนื่ อ งจากเป น แรงงานผิ ด กฎหมาย
มีสถานภาพเปนเพียงผูอพยพเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงกลัววาจะถูกจับกุม
และกลั ว ว า กองกํ า ลั ง ไทใหญ จ ะมาจั บ คนไปเป น ทหาร ดั ง ที่ ห นุ ม ลางเคอเล า
ใหฟงวา
“เมื่อกอนเขาไมนิยมใสกันหรอกนะชุดไต ผมจําไดตอนผมไปงาน
ป ใ หม ไ ทใหญ ค รั้ ง แรกที่ วั ด ใหม ฯ ที่ ก รุ ง เทพฯ คนใส ชุ ด ไทใหญ
ส ว นมากจะอยู บ นเวที เ ท า นั้ น ด า นล า งคนไทใหญ ทั่ ว ไปจะใส
ชุดธรรมดา ทั้ง ๆ ที่คนมารวมงานเยอะมากแตเห็นชาวไทใหญ
ที่กลาใสชุดไตนอยมาก เขากลัวถูกจับ” (สัมภาษณหนุมลางเคอ,
9 กรกฎาคม 2559)
ทางดานกลุม “สื่อแฮงหนุม” เองก็เจอกับสภาพความหวาดระแวงของ
แรงงานไทใหญที่มีตอคนไทใหญดวยกันเอง เมื่อป พ.ศ. 2546 พวกเขาขยับ
จากการทําสื่อ มาเปนการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม เชนการเปดสอน
คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ ใหกับแรงงาน และเด็กที่อยูตามเต็นทแรงงาน
กอสราง โดยอาศัยวัดปาเปา และวัดกูเตา สองวัดสําคัญใจกลางเมืองเชียงใหม
ที่ถือวาเปนศูนยรวมของแรงงานไทใหญในจังหวัดเชียงใหม เปนสถานที่เรียน
หนุมหมูแจเลาใหฟงวา
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“เวลาเราไปสอนหนังสือ คนอืน่ มักจะคิดวาเราเปน “ศึก” (เปนทหาร)
คนเลยไมกลามาเรียนกับเรา เราตองลงไปหาพวกเขาถึงในเต็นท
แรงงาน แต ก็ เจอป ญ หาอี ก เวลาเราเข า ไป คนอื่ น ก็ ยั ง คิ ด ว า
เราเปนศึก สมัยหนึ่งตอนที่เราจะไปแจก ผาหม จึงขอเก็บรายชื่อ
เด็ ก ๆ ตอนจะไปเก็ บ พ อ แม เ ด็ ก ก็ บ อกว า อย า ให เ ก็ บ ชื่ อ นะ
กลัวจะเปน “จารางศึก” (ตารางจดชือ่ ไวเปนทหาร) เดีย๋ วเขามาจับไป
เราก็เลยไดรายชือ่ นิดเดียว แตพอตอนทีเ่ ราไปแจกคนก็แหกนั มาเอา
ผาหมรอยกวา แสดงใหเห็นวาคนยังกลัวเรือ่ งศึกสงครามอยูไ มอยาก
เขาไปยุง พูดงาย ๆ ก็คือ ชาวบานสวนมากกลัวเรื่องการเมือง
การศึกสงคราม ดังนั้นพอเราตั้ง “จุม” (กลุม) คนเขาก็เลยคิดวา
เราเปนศึก” (สัมภาษณหนุมหมูแจ, 5 ธันวาคม 2558)
หนุมหมูแจ ยังใหขอมูลเพิ่มเติมวา จากการลงไปทํากิจกรรมในแคมป
กอสรางในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีกลุมคนที่อางวาเปนทหารแลวไปหลอกลวง
ชาวบาน เชน มาขอเก็บเงินเพือ่ จะชวยเหลือชาวบานทีท่ าํ งานอยูใ นแคมปกอ สราง
ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม พอไดเงินเสร็จแลวก็หายไป บางสวนก็เขามาชักชวน
ผูห ญิงออกไปทํางานบริการ ชาวบานบางสวนจึงไมสบายใจ นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการ
หลอกวาจะทําบัตรให แลวก็เรียกเก็บเงิน บางคนเสียเปนพัน บางคนเสียเปนหมื่น
จากนั้นก็หายไป
สาเหตุของการทีแ่ รงงานไทใหญกลัวหรือหวาดระแวง “ศึก” หรือทหารไทใหญ
เกิดมาจากผลกระทบที่เกิดจากภารกิจกูชาติที่กินเวลานานหลายทศวรรษแตก็ไมมี
อะไรดีขนึ้ ชาวไทใหญยงั ถูกเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาลพมาเหมือนเดิม และมีทา ที
ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงนโยบายบังคับคนใหมาเปนทหารตั้งแตเด็กโดยเฉพาะ
ในยุครุงเรืองของขุนสา (พ.ศ. 2536-2539) ทําใหพอแมตางพยายามสงลูกชาย
เข า มาทํ า งานในเมื อ งไทยตั้ง แต เ ป น เด็ ก วั ย รุน หรื อ ส ง ไปบวช เพื่อ หลบเลี่ย ง
การเปนทหาร หลังจากขุนสาประกาศวางอาวุธในป พ.ศ. 2539 ชาวบานยิ่งไดรับ
ผลกระทบและขาดความเชือ่ มัน่ ในกองทัพมากขึน้ โดยชาวบานในรัฐฉานภาคกลาง
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และภาคใตกวา 1,400 หมูบ า น ถูกรัฐบาลทหารพมาบังคับยายถิน่ ฐานและถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางหนัก ประมาณการวามีชาวไทใหญตอ งถูกโยกยายจากหมูบ า น
กวา 300,000 คน และที่อพยพเขามาในประเทศไทยกวา 100,000 คน (SWAN,
2546) จากการสัมภาษณหนุมสาวไทใหญหลายคนที่อพยพมาในชวงนี้พบวา
ชาวไทใหญสวนหนึ่งจึงหมดศรัทธาในกองกําลังกูชาติของตน ไมสนใจการกูชาติ
ตางคนตางออกมาทํางานเพือ่ หาเงิน แมกองกําลังของเจายอดศึกทีไ่ มยอมวางอาวุธ
และประกาศตัวจะสานตอภารกิจกูชาติตอไป แตตองใชเวลาหลายปกวาจะมา
ตัง้ ฐานทัพบนดอยไตแลง และฟน ฟูภาพลักษณทไี่ มดขี องกองทัพในสายตาชาวบาน
ทําใหชวงตนทศวรรษที่ 2540 เปนทศวรรษที่ชาวไทใหญตกอยูในชวงไรที่พึ่ง
การอพยพเขามาทํางานในประเทศจึงเปนหนทางทีจ่ ะทําใหพวกเขามีชวี ติ อยูร อดได
ประกอบกับในชวงป พ.ศ. 2539-2543 นโยบายแรงงานของรัฐไทยยังมอง
ผ า นแว น ของความมั่ น คงของประเทศ มี ก ารจํ า กั ด พื้ น ที่ ที่ อ นุ ญ าตให แรงงาน
ทํางานไดในบางจังหวัดเทานั้น และจํากัดประเภทของงานที่แรงงานสวนมาก
ไดรบั อนุญาตใหทาํ งานประเภทเสีย่ งอันตราย ยากลําบาก เชน งานในภาคกอสราง
ประมง และธุรกิจอาหารทะเล นอกจากนั้นในวาทกรรมของหนวยงานรัฐมักจะ
กลาวถึงแรงงานขามชาติวาเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ ทั้งในแงการนํา
เชื้อโรคเขาประเทศ เปนภาระตอสังคม และเปนเหตุของการกออาชญากรรม
ในประเทศ รวมถึงการเขามาแยงงานคนไทย (อัมพร จิรัฐติกร, 2558: 41-42)
การใชแวนความมั่นคงของประเทศในการมองแรงงานอพยพของรัฐไทย
ในดานหนึง่ ยอมสงผลตอวิถชี วี ติ ของพวกเขาในประเทศไทย การถูกมองวาเปนภาระ
หรือเปนผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทําใหแรงงานตางพยายามปดบัง หรือ
หลบซอนเพื่อหลบเลี่ยงเจาหนาที่ของไทย กิจกรรมทางสังคมของแรงงานในชวงนี้
จึงไมสามารถจัดในพืน้ ทีส่ าธารณะของรัฐไทยไดอยางเปดเผย พืน้ ทีอ่ อนไลนจงึ เปน
พื้นที่ทางเลือกหนึ่งที่เขามาทดแทนขอจํากัดของการใชพื้นที่สาธารณะ

148 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 28 ฉบับที่ 2/2559 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

พ.ศ. 2552-2555 การขยายตัวของพื้นที่สาธารณะออนไลน
และบริบทใหมของการเปนแรงงาน
ประเทศไทยไดนาํ นโยบายการจัดการบริหารแรงงานตางดาวมาใชอยางเปน
ระบบใน ป พ.ศ. 2547 โดยมีเปาหมายสําคัญคือตองการใหมกี ารใชแรงงานตางดาว
โดยถูกกฎหมาย โดยทําขอตกลงสัญญาความเขาใจระหวางประเทศ (MOUMemorandum of Understanding) กับสามประเทศ คือ พมา ลาว และกัมพูชา
เปนยุทธศาสตรเพื่อปรับสถานะของแรงงานจากผูเขาเมืองผิดกฎหมาย ใหเปน
แรงงานถูกกฎหมาย เปนการนําคนทีอ่ ยูใ นทีม่ ดื ออกมาสูแ สงสวาง เพือ่ ใหรฐั จัดการ
ไดงายขึ้น อยางไรก็ตามการผลักดันให MOU เปนผลในทางปฏิบัตินั้น ตองรอถึงป
พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทยจึงไดเริ่มนโยบายการพิสูจนสัญชาติ โดยกําหนดใหแรงงาน
ตางดาว 3 สัญชาติ ที่ทํางานอยูในประเทศไทยทุกคนตองเขาสูกระบวนการพิสูจน
สัญชาติเพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากผูหลบหนีเขาเมือง เปนสถานภาพแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย ไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทียบเทากับแรงงานไทย (อัมพร
จิรัฐติกร, 2558: 44) ทําใหเปนอีกชวงหนึ่งที่มีแรงงานไทใหญอพยพเขามาทํางาน
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
การเปลีย่ นแปลงนโยบายแรงงานดังกลาวสงผลโดยตรงตอชีวติ ความเปนอยู
ของแรงงานขามชาติชาวไทใหญ ทําใหพวกเขาไมตองอยูอยางหลบ ๆ ซอน ๆ
การทํากิจกรรมในพื้นที่สาธารณะทางกายภาพของพวกเขาสามารถทําไดอยาง
เปดเผยมากขึ้น ชวงนี้จึงถือวาเปนปทองของการฟนฟูสํานึกทางดานชาติพันธุ
ไทใหญในประเทศไทย ไมใชแคกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะทางกายภาพเทานั้น
ภาพลักษณของแรงงาน ไทใหญยงั ไดรบั ความสนใจและถูกนําเสนอจากสือ่ ของไทย
มากยิง่ ขึน้ เชน รายการสารคดี และสือ่ ออนไลนอยาง YouTube เปนตน นอกจากนัน้
แรงงานไทใหญบางกลุมยังเขาไปมีพื้นที่ในสื่อทีวีของไทย หรือมีสวนรวมกับสื่อทีวี
สาธารณะของไทย เชน ในป พ.ศ. 2552 กลุม Shan Youth Power8 ในจังหวัด
เชียงใหมไดขยับมาทําวิดีโอขาวเกี่ยวกับไทใหญลงในเว็บไซต YouTube ในปตอมา
จึงมีโอกาสรวมงานกับชอง Thai PBS ในการเปน “นักขาวพลเมือง” นําเสนอขาว
เกี่ยวกับชาวไทใหญในจังหวัดเชียงใหม ดังตารางที่ผูวิจัยนํามาแสดงดานลาง
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ตารางที่ 1 ขาวและสารคดีที่กลุม Shan Youth Power ผลิตใหชอง Thai PBS
(เทาที่สามารถรวบรวมได)
ป พ.ศ.
รายการ
2553 นักขาวพลเมือง
2553
2554
2554
2554
2554
2555
2557

เนื้อหา
รายงานขาวการจัดคอนเสิรต
“พี่นองชาวไทใหญรวมใจชวยน้ําทวม”
นักขาวพลเมือง ความหวังของแรงงานเด็กไทใหญกับสถานการณ
การเลือกตั้งในพมา
นักขาวพลเมือง แรงงานไทใหญกับการเลือกตั้ง
นักขาวพลเมือง รายงานขาวการจัดคอนเสิรต
“พี่นองชาวไทใหญรวมใจชวยน้ําทวมครั้งที่ 2”
นักขาวพลเมือง การเรียนรูภาษาไทยของแรงงานไทใหญ
ในจังหวัดเชียงใหม
เด็กมีเรื่อง
สารคดีบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับกลุม
Shan Youth Power
นักขาวพลเมือง รายงานขาวการจัดงานปใหมไทใหญ
ในจังหวัดเชียงใหม
บานเธอก็บานฉัน สารคดี “การเดินทางของถั่วเนา”
บอกเลาเรื่องราวของอาหารยอดนิยมของไทใหญ

อยางไรก็ตามดังที่กลาวไวแลววา แมรัฐไทยจะโอนออนผอนผันใหแรงงาน
ไทใหญสามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะของไทยได แตชาวไทใหญเองก็ไม
สามารถใชพื้นที่สาธารณะเหลานั้นไดอยางอิสระโดยปราศจากการควบคุมของ
รัฐไทย จากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชาวไทใหญในชวง 2-3 ปมานี้ ผูวิจัย
พบวา กิจกรรมในพืน้ ทีส่ าธารณะทางกายภาพของไทใหญมกั ถูกควบคุมโดยรัฐไทย
เพื่อตอบสนองตอนโยบายในการจัดการและควบคุมแรงงาน รวมถึงนโยบาย
ดานความมั่นคง เชน การตั้งดานตรวจอยางกวดขันในชวงที่มีการจัดกิจกรรม
การขึ้นมาพูดบนเวทีของเจาหนาที่เพื่อใหระลึกถึงบุญคุณของแผนดินไทย และ
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การพูดขมขูวัยรุนในงานวา หากกอเหตุทะเลาะวิวาทกันจะสงกลับประเทศพมา
เปนตน ในขณะที่กิจกรรมสวนหนึ่งภายในงานก็ทํางานรับใชอุดมการณชาตินิยม
ของไทใหญไปดวย เชน การแสดงบนเวทีที่ตองเนนความเปนไทใหญแบบทางการ
เชน ตองแตงกายดวยเสือ้ ผาไทใหญ รวมถึงการกําหนดลักษณะของกิจกรรมตาง ๆ
ใหเปนไปตามที่ตองการ พื้นที่สาธารณะเชนนี้แทบจะไมไดเปดโอกาสใหความเปน
ไทใหญแบบอื่น ๆ เขามาแสดงตัว หรือเปดพื้นที่ใหคนไทใหญกลุมอื่น ๆ เขามา
รวมสรางความเปนไทใหญไดเลย
แม แ ต กิ จ กรรมในพื้ น ที่ สื่ อ สาธารณะของไทย เช น ในรายการสารคดี
ภาพลักษณของพวกเขาก็ถูกควบคุมหรือกําหนดดวย ผูผลิตสื่อที่นําเสนอพวกเขา
ในมุมมองของคนไทย แมจะเขาไปมีสวนรวมในการผลิตสื่อสาธารณะบาง ซึ่งชวย
ใหพวกเขาสามารถสื่อสารถึงปญหาของพวกเขาออกไปไดในวงกวาง แตก็ไม
สามารถที่จะทําไดทุกประเด็น สารคดีตาง ๆ ที่ถูกผลิตโดยแรงงานไทใหญนั้น
มีเปาหมายเพื่อสนทนากับคนไทย เพื่อสรางความเขาใจใหกับคนไทยมากกวา
แรงงานไทใหญเองจึงยังขาดพื้นที่สาธารณะที่จะสื่อสารกับคนไทใหญในวงกวาง
โดยเฉพาะระหวางชาวไทใหญในเมืองไทยกับชาวไทใหญในรัฐฉานและที่อื่น ๆ
ทั่วทุกมุมโลก พื้นที่สาธารณะทางกายภาพและพื้นที่สื่อสาธารณะของไทย จึงเปน
พื้นที่สาธารณะที่แรงงานไทใหญสามารถเขาไปใชไดอยางจํากัด

Facebook9: พื้นที่สาธารณะออนไลนแหงใหมของแรงงานไทใหญ
ปจจัยที่ทําให facebook กลายมาเปนพื้นที่สาธารณะแหงใหมของแรงงาน
ไทใหญนั้นมีอยางนอย 3 ปจจัยดวยกันก็คือ หนึ่ง เครื่องมือสื่อสารมีราคาถูกลง
เปนทั้งโทรศัพทและในขณะเดียวกันก็ใชเลนสื่อสังคมออนไลนได การแขงขัน
ดานเทคโนโลยีการสือ่ สารทําใหอตั ราการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตถูกลงมาก
นั่นทําใหกลุมแรงงานสามารถเขาถึงอุปกรณการสื่อสารที่ทันสมัยเหลานี้ได สอง
พัฒนาการดานภาษาของไทใหญ ปญหาอยางหนึง่ ในการใชสอ่ื ออนไลนของชาวไทใหญ
ก็คอื ภาษา เพราะในชวงแรกภาษาไทใหญยงั ไมสามารถใชสอื่ สารไดในสือ่ ออนไลน
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แตหลังจากป พ.ศ. 2550 เปนตนมาเริ่มมีการพัฒนา font ภาษาไทใหญเพื่อให
ใชไดในสื่อออนไลน จนสําเร็จและถูกใชอยางแพรหลายในชวงป 2556 และ สาม
แรงงานไทใหญรุนใหม เปนสวนหนึ่งที่ทําใหพื้นที่สื่อออนไลนของไทใหญขยายตัว
มีการสรางหนา (home page) ตาง ๆ มากมายขึ้นมาบน facebook เพื่อนําเสนอ
เนื้อหาตาง ๆ ของไทใหญ ทั้งการเมือง วัฒนธรรม และการทํางาน นอกจากนั้น
แรงงานรุนใหมจํานวนมากยังเปนแรงงานที่มีความรูดานภาษา ทั้งภาษาพมา
ที่ไดเรียนจากโรงเรียนในพมา รวมทั้งภาษาไทใหญและภาษาไทยที่ไดมาศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศไทย
จากการเก็บขอมูลและสัมภาษณแรงงานไทใหญพบวา แรงงานไทใหญ
เริ่มเลน facebook ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2551 (พรอม ๆ กับกระแสการเขามาของ
facebook ในประเทศไทย) สาเหตุมาจากเครื่องมือสื่อสารมีราคาถูกพอที่พวกเขา
จะซื้อหาไดงาย บางเครื่องราคา 2-3 พันบาทก็สามารถเลนสื่อออนไลนอยาง
facebook ได การเลน facebook ของแรงงานไทใหญในชวงเริ่มตนนั้นยังเปน
ในลักษณะตางคนตางเลน เครือขายยังมีไมมาก ชวงที่แรงงานไทใหญนิยมใช
facebook กันมากขึ้นคือชวงตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา ผูวิจัยขอวิเคราะหถึง
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คมไทใหญ ใ นยุ ค ของ facebook ออกเป น 4 ประเด็ น คื อ
1) เครือขายชุมชนออนไลน 2) Tai pop culture 3) “บาน” ออนไลน 4) facebook
live: ตัวตนที่ถายทอดสด เพื่อแสดงใหเห็นวาพื้นที่สาธารณะออนไลนอยาง
facebook นั้ น สร า งความเปลี่ ย นแปลงและมี อิ ท ธิ พ ลต อ แรงงานไทใหญ ใ น
ประเทศไทยอยางไรบาง

เครือขายชุมชนออนไลน
การเกิดขึ้นของ facebook ทําใหชุมชนของแรงงานไทใหญในประเทศไทย
ไมไดถูกจํากัดอยูแคชุมชนเชิงกายภาพที่ถูกควบคุมดวยอํานาจของรัฐชาติ เชน
หมูบาน หรือชุมชนในแคมปกอสรางเทานั้น แต facebook ยังเปนพื้นที่ที่พวกเขา
สามารถสรางชุมชนเสมือนจริงขึ้นมาไดผานการตั้งกลุม (group) และตั้งแฟนเพจ
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(fan page) ซึ่งเปนลักษณะการรวมกลุมของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันใหติดตาม
ขาวสารของกลุม หรือแฟนเพจนัน้ ๆ ซึง่ ใครก็สามารถเขารวมได มีการตัง้ กระทูเ พือ่
พูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผานชอง comment หากถูกใจรูปภาพ
หรือหัวขอในหนานั้นก็สามารถแบงปน (share) ไปใหเพื่อนคนอื่น ๆ ดูได ทําให
ขอมูลขาวสารทีส่ าํ คัญเขาถึงแรงงานไทใหญเร็วยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังเปนชุมชนทีม่ ี
พลวัตอยูตลอดเวลา โดยมีกลุมคนหลากหลายที่เขามารวมสรางชุมชนเสมือนนี้
ขึ้นมา ทั้งกลุมองคกรทางสังคมของไทใหญ หรือแมแตชาวบานธรรมดาก็สามารถ
สรางหนา page ของตนเองขึน้ มาไดและนําเสนอสิง่ ตาง ๆ ในมุมมองของตนเองได
เชนกรณีของ หนุมลางเคอ ที่ตั้งแฟนเพจชื่อ Tai Community Online เมื่อป
พ.ศ. 2553 เพื่อนําเสนอเรื่องราวของชาวไทใหญ เขาบอกวา ชวงแรกของการตั้ง
เพจนั้นมีผูติดตามเพียง 2 พันกวาคนเทานั้น จากการเฝาติดตามเพจนี้มาตลอด
2 ป ผู วิ จัยเห็ นจํ านวนผูที่เขามาติ ดตามเพจเพิ่ มขึ้ นอยางรวดเร็ ว จากที่ ในป
พ.ศ. 2557 มีผูติดตามอยูทั้งสิ้น 19,047 คน (นับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
กาวกระโดดมาเปน 66,982 คนในป พ.ศ. 2559 นี้ (นับเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559) โดยหนุมลางเคอบอกวารอยละ 60 เปนคนไทใหญและคนไทย
ในประเทศไทย อีกรอยละ 30 เปนคนไทใหญในรัฐฉาน และอีกรอยละ 10 เปน
ชาวไทใหญในตางประเทศ เขาเลาใหฟงถึงประโยชนของการตั้งแฟนเพจขึ้นมาวา
“สําหรับผมคิดวาการเลน facebook ของพวกเราทําใหเรารูจักกัน
มากขึน้ วาใครเปนใคร เปนไตทีไ่ หน ไตในเมืองไทย สิงคโปร มาเลเซีย
อินเดีย บางคนอยูซาอุฯ ก็มี คนไตทางเวียดนามก็มีเยอะ มันทําให
เราสามารถสื่อสารกันได”(สัมภาษณ หนุมลางเคอ, 9 กรกฎาคม
2559)
ทางดานพี่แสงคําที่หันมาทํางานเพื่อสังคมไทใหญก็กลาววา
“ดวยความทีเ่ ราเปนคนไต กอนหนานีท้ าํ แตงานไมเคยออกงานสังคม
อะไรเลย งานบุญงานแตงไมเคยไป แมแตปญ
 หาคนอืน่ ๆ ก็ไมเคยรู
แตวาสําหรับพี่แลวใชสื่ออยางเฟซบุกชวยเหลือสังคมมาหลายเรื่อง
มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารกั น ได ม ากขึ้ น ทั้ ง ข า วการเมื อ ง
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ขาวการสูร บ แมกระทัง่ คนทีอ่ ยูเ มืองไตเองก็ลงภาพกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมใหเห็นอยูตลอด สําหรับแรงงานที่อยูในเมืองไทยแลว
ยังติดตามความเคลื่อนไหวชีวิตแรงงานดวยกันเองได เขาหากัน
งายขึ้นเมื่อมีปญหาที่ตองการความชวยเหลือ ก็ชวยเหลือกันได
งายขึน้ พึง่ พากันเองได ไมตอ งรอความชวยเหลือจากรัฐ” (สัมภาษณ
พี่แสงคํา, 29 กรกฎาคม 2559)
ตารางที่ 2 public group และแฟนเพจของไทใหญตงั้ แตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบนั
ปที่
ชื่อ
กอตั้ง
2551 Shan and Other Burma Ethnics
Human Rights
2553 Youth Power Media
Shan Youth Power
2554 Shan Women’s Action Network
(SWAN)
Tai Community Online
รักเชียงตุง
Shan Herald Agency for News
(S.H.A.N)
Shan New Year 2011
(Singapore)
Shan New Year 2011 in Bangkok
2555 Pnaglong (Shan)
Panglong (Burmese)
Panglong Video
สมาคมรักสาวไทใหญ
สาวไตย Tai Girls

ลักษณะ ผูติดตาม
group

25,083

ประเทศ
ที่กอตั้ง
Thailand

fan page 2,707
fan page 541
fan page 2,116

Thailand
Thailand
Thailand

fan page 66,982
fan page 52,996
fan page 10,935

Thailand
Thailand
Thailand

fan page 1,769

Singapore

events
fan page
fan page
fan page
fan page

Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand

152
14,913
45,809
30,325
41,738
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ปที่
ชื่อ
กอตั้ง
2556 Shan Fashion

ลักษณะ ผูติดตาม
fan page 33,881

Shan Models

fan page 68,579

Love Shan Music
Shan State Government Oﬃce

fan page 38,024
fan page 20,510

Shan Radio Online
Tai (Shan) TV News
Shan Unicode
Shan State Youth group
Tai Khamti Youth
2557 Tai Community & Buddhism
Tai Freedom-Shan Version
Tai Youth Network
Shan Culture
Tai TV Online
Toom ToanTai
Tai Youth Network Japan
2558 Shan News 2015
Shan Youth Network
Tai Like share 2015
2559 Tai Sangha University Students’
Association

fan page
group
group
group
fan page
fan page
fan page
fan page
group
fan page
fan page
fan page
group
fan page
fan page
fan page

18,226
5,772
18,884
18,767
1,834
3,847
20,230
4,097
15,221
49,560
4,313
2,456
36,009
7,993
6,319
595

ประเทศ
ที่กอตั้ง
Yangon/
Myanmar
Taunggyi/
Myanmar
Thailand
Taunggyi/
Myanmar
Thailand
Thailand
Thailand
Shan State
Assam India
India
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Japan
Shan State
Shan State
Thailand
Thailand

หมายเหตุ : ขอมูลสวนหนึ่งเทาที่ผูวิจัยสามารถคนหาได จากการสํารวจวันที่
28 กรกฎาคม 2559
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ชุมชนออนไลนใน facebook ของแรงงานไทใหญเปนพื้นที่สาธารณะที่
กวางกวาชุมชนออนไลนแบบเดิม ๆ ที่ชาวไทใหญใชเลนมา ไมวาจะเปน hi5 หรือ
เว็บบอรดอยาง Shanmusic เนื่องจากสื่อออนไลนอยาง facebook นั้นสามารถ
เลนไดในเครื่องมือสื่อสารอยางโทรศัพทมือถือ โดยการใช application ของ
facebook สิ่งสําคัญที่ทําใหชุมชนออนไลนของไทใหญเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว
ก็คือการพัฒนารูปแบบตัวอักษรภาษาไทใหญ ใหสามารถพิมพโตตอบกันไดใน
facebook ชวยเปดโอกาสใหภาษาไทใหญเขาไปมีที่ทางใน facebook จากเดิม
สื่อออนไลนและเครื่องมือการสื่อสารยังจํากัดเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เทานั้น ทําใหแรงงานไทใหญอีกจํานวนมากที่ไมรูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ไมสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนออนไลนได อีกทั้งการที่พวกเขาตอง
ทํางานทําใหไมมเี วลาเรียนภาษาไทยเพิม่ เติม การพัฒนา application บน facebook
ใหสามารถพิมพตอบโตเปนภาษาไทใหญไดจึงเปดพื้นที่ใหแรงงานกลุมนี้เขามา
มีสว นรวมได และเปนสวนหนึง่ ทีก่ ระตุน ใหแรงงานไทใหญหนั มาเรียนภาษาไทใหญ
เพิ่มมากขึ้น อาจกลาวไดวาภาษาไทใหญชวยทําใหชุมชนไทใหญในพื้นที่ออนไลน
มีความเปนเอกภาพเพิ่มมากขึ้น

Tai Pop Culture
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ และคณะ (อางในพัฒนา กิติอาษา, 2546: 49)
ไดเสนอวา เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของการสรางตัวตนในกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยม
หรือ Pop culture นั้นประกอบดวยกลวิธี 7 อยาง ไดแก 1) การใชคําขวัญ หรือ
คําสัน้ ๆ ทีจ่ าํ งายซึง่ จะชวยดึงดูดใหผคู นสนใจ 2) การตราหนา การทําใหคนตัดสินใจ
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมใชเหตุผลประกอบ 3) การเหมารวม การทําใหคนเกิด
ความรูสึกดีหรือประทับใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปราศจากการวิเคราะห ตรวจสอบ
4) การถายโอนสัญลักษณ เปนการใชสัญลักษณของสิ่งที่นาเชื่อถือ เปนที่เคารพมา
เพื่อถายโอนลงสูอีกสิ่งหนึ่ง 5) การแหตาม การกระตุนความรูสึกอยากมีพวกพอง
ความเห็นดวย 6) ความดึงดูดทางเพศ (sex appeal) การกระตุนความรูสึกทางเพศ
ใหคนหันมาสนใจ 7) เสียงดนตรี การนําเพลงประกอบ ทําใหรูสึกคลอยตาม และ
จดจําไดงาย หากพิจารณาตามหลักเกณฑนี้ Tai pop culture นั้นเกิดขึ้นไดยาก
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ในพื้นที่ทางกายภาพทั่วไป เพราะถูกกํากับควบคุมโดยรัฐไทย และองคกรไทใหญ
ผูจัดงาน จําเปนตองอาศัยสื่อที่จะนําสารเหลานี้ไปสูคนจํานวนมาก ซึ่ง facebook
ถือวาเปนสื่อที่งายตอการเกิดกระแสวัฒนธรรมนิยมมากที่สุด เพราะการสราง
กระแสจะเขาถึงคนไดงาย ในจํานวนที่มากกวาสื่ออื่น ๆ
กระแส Tai pop culture ในพืน้ ทีอ่ อนไลนของแรงงานไทใหญนนั้ เริม่ มาจาก
การโพสตรูปภาพบานเมืองที่สวยงามของรัฐฉาน มิวสิควิดีโอเพลงไทใหญที่มีภาพ
สาวไทใหญประกอบ และรูปภาพหนุมสาวไทใหญในชุดไทใหญ เปนตน โดยมี
ข อ ความเป น คํ า ขวั ญ สั้น ๆ ในการบรรยายรูป เชน “เมิ งไตของเฮาฮ า งหลี ”
(เมืองไตของเราสวยงาม), “กวามไตหลีถอม” (เพลงไตนาฟง) “สาวไตฮางหลี”
(สาวไตสวยงาม) เป น ต น ซึ่ ง ล ว นแต เ น น การสร า งความรู สึ ก ร ว มมากกว า
การใหขอมูลหรือเหตุผล จึงทําใหเกิดกระแสไดงาย เพียงแบงปนตอ ๆ กันไป
ในพื้นที่ออนไลนก็ขยายความความรูสึกรวมนั้นไปในชุมชนออนไลนของไทใหญ
อื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก เพจตาง ๆ ของไทใหญในชวงแรกจึงนิยมลงรูปภาพ
เพลง และผูหญิงไทใหญหนาตาสวยงาม เพื่อดึงดูดใหคนมาสนใจ เชน เพจ
สมาคมรักสาวไทใหญ สาวไตย Tai Girls, Love Shan Music, Shan Models
ซึ่งทําใหยอดคนไลคเพจเหลานี้สูงกวาเพจอื่น ๆ ของไทใหญอยางเห็นไดชัด
การที่ facebook ของแรงงานไทใหญยังเปนพื้นที่สาธารณะที่ไมไดถูก
ควบคุ ม ตรวจสอบจากภาครั ฐ และไม จํ า เป น ต อ งอยู ภ ายใต ก ารจั ด การของ
องคกรไทใหญตาง ๆ ทําใหเกิดการนําเสนอความเปนไทใหญ เนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมใหมขึ้นมา เชน เมื่อป พ.ศ. 2557 หนาเพจ Tai Community Online
ไดจดั ใหมกี ารสงคลิปประกวดรองเพลง โดยตองเปนเพลงของครูจายมู อดีตนักรอง
ชื่ อ ดั ง ของไทใหญ ซึ่ ง ได รั บ ความนิ ย มเป น อย า งมาก ในครั้ ง นั้ น มี ค นไทใหญ
จํานวนมากสงคลิปเพลงเขาไปประกวด
กระแส Tai pop culture ที่ไดรับความนิยมในกลุมแรงงานไทใหญมากที่สุด
ก็คือการใสชุดไต ซึ่งมาจากการรณรงคขององคกรไทใหญที่ประชาสัมพันธให
ชาวไทใหญใสชุดไทใหญมารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น และกระแสที่มาจากสื่อไทย
กลาวคือ ใน ป พ.ศ. 2555 รายการ ก(ล)างเมือง ทางชอง Thai PBS ไดถายสารคดี
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ชื่อตอน “ลิ่กโฮมหมายปางโหลง” โดยสารคดีบอกเลาเกี่ยวกับชีวิตของแรงงาน
ไทใหญรุนใหมในกรุงเทพฯ ที่วัดใหมสาธุประดิษฐ และกิจกรรมอนุรักษภาษาและ
วัฒนธรรมของพวกเขา ภาพของหนุมสาวไทใหญที่ใสชุดไทใหญออกรายการทีวี
ถูกแชรและสงตอกันในพื้นที่ออนไลน หนุมลางเคอ ซึ่งเปนหนึ่งคนที่รายการ
ไปติดตามชีวิตเลาใหฟง ถึงผลการตอบรับจากการออกทีวีครั้งนั้นวา
“พอนอง ๆ หลายคนไดออกสื่อ ก็มีคนรูจักมีคนติดตามพวกเขา
เยอะขึน้ จนหลายคนกลายเปน net idol ของคนไทใหญ ใน facebook
บางคนมีผูติดตามใน facebook เกือบสองหมื่น โดยเฉพาะนอง ๆ
ทีร่ ว มออกรายการในคราวนัน้ ” (สัมภาษณหนุม ลางเคอ, 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559)
อีกเหตุการณหนึ่งที่ทําใหกระแสการใสชุดไทใหญกลายมาเปน Tai pop
culture ในหมูแรงงานรุนใหมก็คือ ในป พ.ศ. 2557 เกิดกระแสสาวเสิรฟรานลาบ
ชาวไทใหญ ที่ โ ด ง ดั ง เป น นางแบบ ได ถ า ยโฆษณา และแสดงภาพยนตร ใ น
ประเทศไทย 10 ชุ ม ชนออนไลน ข องไทใหญ แ ทบทุ ก เพจต า งพร อ มใจกั น ลงรู ป
นางแบบสาวไทใหญ พรอมกับขอความชืน่ ชมเปนจํานวนมากเชน วา “สาวไทใหญ
สวยไมแพสาวชาติใดในโลก” จนเกิดกระแสนางแบบไทใหญขึ้นในกลุมวัยรุนที่ใช
เครือขายสังคมออนไลนอยาง facebook จนเริ่มมีกระแสการผลักดันใหเธอกลาย
เปนตัวแทนของคนไทใหญ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทใหญ ทําใหเธอกลายมาเปน
ขวัญใจของคนไทใหญเพียงชั่วขามคืน เว็บไซตตาง ๆ ของไทใหญ ตางลงขาวเธอ
ในเชิงชื่นชม กระแสนางแบบไทใหญสงผลใหเกิดกระแสการใสชุดไทใหญมากขึ้น
ในหมูแรงงานไทใหญ
สิง่ หนึง่ ทีช่ ว ยยืนยันถึงการเกิดขึน้ ของกระแสการใสชดุ ไตก็คอื การเกิดขึน้ ของ
ธุรกิจเกีย่ วกับเสือ้ ผา และของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับไทใหญ จากการทีผ่ วู จิ ยั ไดไปรวมงาน
ประเพณีปอยสางลอง งานปใหมไทใหญ งานวันชาติไทใหญที่ดอยไตแลง ซึ่งเปน
ศูนยบัญชาการของกองกําลัง SSA-S (Shan State Army-South) ในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2557-2559 นั้น พบวาสินคาที่ขายดีในงานคือสินคาที่เกี่ยวของกับ
อัตลักษณของชาวไทใหญ เชน ชุดไทใหญ เสือ้ ยืดทีพ่ มิ พขอ ความเปนภาษาไทใหญ
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หรือรูปแผนทีร่ ฐั ฉาน รานถายรูปชุดไทใหญ ธุรกิจการขายสินคาเกีย่ วกับอัตลักษณ
ไทใหญไดรบั ความสนใจจนทําใหแรงงานไทใหญบางคนถึงกับลาออกจากงานรับจาง
เพื่อมาประกอบอาชีพขายสินคาเหลานี้ นอกจากนั้นเมื่อป พ.ศ. 2557 ผูวิจัยยังได
มีโอกาสไปรวมงานปใหมไทใหญที่กรุงเทพฯ และบังเอิญพบเพื่อนชาวไทใหญ
คนหนึ่งซึ่งทํางานขายของที่ระลึกอยูที่เชียงใหม ดวยความสงสัยวาเหตุใดจึงมา
ขายของถึงที่กรุงเทพฯ ก็ไดคําตอบวา
“ที่เชียงใหมมีคนขายเยอะแลว และขายไมคอยไดเพราะที่เชียงใหม
มี ร า นเสื้ อ ผ า ไทใหญ เ ยอะอยู แ ล ว คนไม ค อ ยมาซื้ อ ที่ ง าน แต ที่
กรุงเทพฯ คนไทใหญเยอะมาก แตไมคอยไดรวมกลุมกัน ไมมีชุมชน
ไทใหญเยอะ ทําใหสง่ิ ของเครือ่ งใชเกีย่ วกับไทใหญยงั มีนอ ย ไมมรี า นคา
ทําใหคนไทใหญในกรุงเทพฯ ถือโอกาสทีม่ งี านแบบนีม้ าซือ้ ของกันมาก
พี่ขายของที่นี่ไดเงินวันละเกือบสามหมื่น แตที่เชียงใหมขายไมคอย
ไดเลย” (สัมภาษณพอคาขายเสื้อผาชุดไทใหญ, 20 พฤศจิกายน
2557)
ธุรกิจเหลานี้ เกิดขึ้นมาคูกับกระแสของ Tai pop culture สรางรายไดใหกับ
คนไทใหญจํานวนไมนอย จนถึงขั้นมีเกิดการเปดรานคาออนไลนขายของเหลานี้
บน facebook โดยใหลูกคาสั่งจอง เมื่อไดจํานวนที่ตองการแลวก็จะผลิตและ
สงไปใหตามไปรษณีย ราคาขายสินคาใน facebook นั้นถูกกวาตามทองตลาด
สามารถสั่งซื้อไดตลอดเวลา ไมตองเดินทางไปซื้อเอง ธุรกิจนี้จึงตอบสนองชีวิต
ของแรงงานที่ไมอยากทํางานเปนลูกจาง แตไมสามารถเปนผูประกอบการเองได
เนื่องจากกฎหมายไทยหามไว ชองทางการขายของออนไลนจึงกลายมาเปน
ทางเลือกเสริมของแรงงานจํานวนไมนอ ย แตนนั่ หมายความวาคน ๆ นัน้ ตองสราง
เครือขายออนไลนของตัวเองใหมากที่สุดเพื่อใหมีคนรูจักมากขึ้นอีกดวย
อันที่จริงกระแสการกลับมานิยมความเปนไทใหญนั้น ไดกอตัวมาตั้งแต
ชวงป พ.ศ. 2550-2553 แลวจากกระแสการฟนฟูสํานึกชาติพันธุไทใหญซึ่งเกิดขึ้น
โดยองคกรทางสังคมของไทใหญ เชน สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ หรือ
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จากกองกําลังกูชาติไทใหญ โดยสามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดในพื้นที่สาธารณะ
ไดอยางเปดเผย เพียงแตยังถูกจํากัดดวยพื้นที่ กลาวคือ การจัดกิจกรรมเกิดขึ้น
ในพืน้ ทีท่ ถ่ี กู จํากัดขอบเขต เขาถึงคนไดเฉพาะกลุม กระจายกันไปตามจังหวัดตาง ๆ
ไมไดรับรูกันในวงกวาง และยังเกิดขึ้นเปนชวง ๆ เฉพาะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม
เทานั้น กระแส Tai pop culture จึงกระจุกอยูเฉพาะบางพื้นที่ แตความสามารถ
ของ facebook คือทําใหขอมูลตาง ๆ อยูในลักษณะของเวลาจริง (real time) คือ
เปนปจจุบันอยูเสมอ การรับรูขยายตัวออกไปไดกวางกวาผานการแชรขอมูล
นอกจากนั้น facebook ยังเปนพื้นที่ที่แรงงานไทใหญสามารถนําเสนอวัฒนธรรม
ของตัวเองไดหลากหลายรูปแบบ เชนการจัดประกวดรองเพลง การขายของออนไลน
การลงรูปถายนางแบบ และเพลงไทใหญ เปนตน

“บาน” ออนไลน
ในแงหนึ่งวัฒนธรรมสมัยนิยมของแรงงานไทใหญที่เกิดขึ้นนั้น ลวนแลวแต
เชื่อมโยงกับบานที่รัฐฉาน ไมวาจะเปนเสื้อผา อาหาร ภาษา ลวนเปนภาพตัวแทน
ของ “บาน” ที่จากมาทั้งนั้น การทํางานในประเทศไทย แมจะไดเงิน แตในแงของ
ความรูสึกลึก ๆ นั้น ชาวไทใหญจํานวนมากยังรูสึกเปนสวนเกินของสังคมไทย
อยูเสมอ ดังนั้นลึก ๆ แลว แรงงานไทใหญจํานวนมากยังฝนถึง “บาน” ของตนเอง
ในรัฐฉานที่พวกเขาจากมา แรงงานไทใหญที่ใช facebook จะรับรูขาวสารของบาน
ในแบบเวลาจริงทันตอเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ทําใหความรูส กึ ผูกพันกับบานทีจ่ ากมายัง
ไมเลือนหายไปเพราะถูกเชื่อมโยงดวยพื้นที่สื่อออนไลน ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา
ขณะที่ลงพื้นที่เก็บขอมูลของแรงงานวัยรุนไทใหญมักจะไดยินขาวบอย ๆ วา
มีแรงงานบางคนที่ตัดสินใจกลับไปอยูบานที่รัฐฉาน เชน พี่หนุมน้ําคํา (นามสมมติ)
อายุ 30 ป ซึ่งอพยพมาอยูประเทศไทยตั้งแตอายุ 14 ป เปนแรงงานไทใหญ
คนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทางกลับรัฐฉาน ผูวิจัยไดมีโอกาสคุยกับพี่หนุมน้ําคําในชอง
สนทนาบน facebook โดยเขาใหเหตุผลของการกลับวา
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“ที่นี่เปนบานเกิดพี่ พี่จะหนีเรื่องของตัวเองไมไดหรอกครับ พี่อยาก
มีสว นรวมในทุกกาวของการพัฒนาทีเ่ มืองไต ยอมรับวาตอนกลับมา
ที่เมืองไตตอนแรกพี่ก็คิดวาพี่อยูไมได เพราะที่นี่มันแยมากทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ การเมือง และการใชชวี ติ ประจําวัน มันยากมากเลยทีเดียว
เพื่อนก็ไมมีทั้งเพื่อนทั้งแฟนอยูเมืองไทยหมดเลย ผมตองหาซื้อ
โทรศัพทมาใชสักเครื่อง แตซิมการดนะแพงมากถาคิดเปนเงินไทย
ก็นาจะตกประมาณ 3 พันบาท เวลาจะโทรหาเพื่อน ๆ ที่เชียงใหม
ผมตองเติมเงินอยางนอย 10,000 จั๊ต (ประมาณ 300 บาท) เวลา
มี ใ ครถามผมถึ ง การไปทํ า งานเมื อ งไทย ผมตอบเขาไปเลยว า
ถาเปนไปไดเราอยาไปเมืองไทยกันเลย เพราะมันจะไมมีไทใหญ
หลงเหลือแลวในรัฐฉานทํางานบานนี้ดีแลว เริ่มทําอะไรที่มันเปน
ของเราธุ ร กิ จ ของเราเอง ถ า เราตั้ ง ใจทํ า สั ก วั น หนึ่ ง มั น จะเจริ ญ
เองครับ” (สัมภาษณหนุมน้ําคํา ผานชองสนทนาบน facebook,
26 กรกฎาคม 2559)
ภายหลังทั้งแฟนและเพื่อนของพี่หนุมน้ําคําอีกหลายคนที่เชียงใหมทยอย
กลับไปอยูที่รัฐฉานตามพี่หนุมน้ําคํา ปรากฏการณการกลับบานของคนที่อพยพ
มาอยูเมืองไทยเกิน 10 ปแบบเขานั้น ไมมีใหเห็นบอยนัก แมจะมีก็ไมไดอยูใน
ความรับรูของคนไทใหญในวงกวาง เพราะไมมีชองทางในการรับรูขาวสารของกัน
และกัน แตในยุคของ facebook ปรากฏการณการกลับบานของพวกเขาเปนสิ่งที่
ทําใหคนไทใหญในประเทศไทยใหความสนใจและติดตามการใชชีวิตของพวกเขา
ดังนัน้ ในแงหนึง่ แมจะยังไมอาจสรุปไดวา การใชสอ่ื ออนไลนจะทําใหแรงงานไทใหญ
ตัดสินใจเดินทางกลับรัฐฉาน เพราะยังมีปจจัยอื่น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองของรัฐฉาน เขามาประกอบอีก เพราะบางพื้นที่ก็ยังมีการสูรบกันอยู
นอกจากนั้นยังตองพิจารณาถึงเครือขายความสัมพันธในรัฐฉานของแรงงาน
ขามชาติดวย เพราะแรงงานบางคนอพยพกันมาทั้งครอบครัว การตัดสินใจกลับ
หรือไมกลับบานทีร่ ฐั ฉาน จึงไมอาจสรุปไดดว ยปจจัยเดียว แตกไ็ มอาจปฏิเสธไดวา
การที่แรงงานไทใหญในประเทศไทยยังสามารถติดตอรับรูขาวสารจากรัฐฉาน
ไดอยางสะดวกมากขึ้น และทันตอเหตุการณมากขึ้นนั้น ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
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สํานึกความผูกพันกับมาตุภมู ยิ งั ไมเลือนหาย การไดทราบขาวคราวความเคลือ่ นไหว
ของรัฐฉานก็สรางโอกาสทีแ่ รงงานจะกลับบานไดทกุ เมือ่ หากทราบวาพืน้ ทีท่ ตี่ นจาก
มานั้นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ในแงหนึง่ การทีเ่ กิดเครือขายความสัมพันธในโลกออนไลน ยังสรางการรับรู
รวมกันระหวางคนที่กลับบานกับคนที่ยังไมกลับ เพราะเมื่อมีแรงงานคนหนึ่ง
กลับบาน เพื่อน ๆ ใน facebook ของเขาในประเทศไทยนับพันคน ก็เสมือน
ไดเดินทางกลับพรอมกับพวกเขาไปดวย จากการติดตามการใชชีวิตผานการ
เคลื่อนไหวที่ถูกนําเสนอในพื้นที่ออนไลน เชน พี่หนุมน้ําคํา และเพื่อน ๆ มักจะ
โพสต รู ป ภาพกิ จ กรรมที่ พ วกเขาทํ า สถานที่ ท อ งเที่ ย วในรั ฐ ฉานที่ พ วกเขาไป
เพื่อสื่อสารกับเพื่อนไทใหญในประเทศไทยอยูเสมอ ๆ ตัวของคนที่กลับบานเอง
ก็ทําหนาที่เปนสื่ออยางหนึ่งที่เชื่อมโยงคนไทใหญในประเทศไทยและรัฐฉาน
ใหรูจักกัน เปนตัวกลางที่คอยใหขอมูลแกเพื่อน ๆ ใน facebook ทั้งจากไทย
และรัฐฉาน

ภาพที่ 1 พี่หนุมน้ําคําและเพื่อนในรัฐฉาน
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ปจจัยผลักดันจากประเทศไทย ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลทําใหแรงงาน
ไทใหญบางคนตัดสินใจกลับบานที่รัฐฉาน กลาวคือ นโยบายการจัดการแรงงาน
ตางดาวของไทยในปจจุบัน ลาสุดคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดออก
ประกาศ ฉบับที่ 60/2557 เพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาว รวมทั้งนโยบายที่ให
เรงสํารวจและพิสจู นสญ
ั ชาติของแรงงานขามชาติ โดยการออกบัตรประจําตัวใหกบั
แรงงานขามชาติใหม หรือทีน่ ยิ มเรียกวา “บัตรทหาร”11 ในกลุม แรงงาน เปนทีม่ าของ
ยุทธการบุกจับตรวจคนแรงงานตางดาวอยางตอเนือ่ ง สงผลใหเกิดความหวาดกลัว
ของแรงงานที่เขามาทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานชาวกัมพูชาที่อพยพ
กลับประเทศเปนจํานวนมาก สรางความเสียหายใหกับภาคธุรกิจไทยหลายแหง
ชาวไทใหญเองก็ไดรบั ผลกระทบจากนโยบายนี้ โดยเฉพาะแรงงานไทใหญในจังหวัด
เชียงใหม ภาพขาวของการลงพื้นที่จับกุมแรงงานไทใหญในจังหวัดเชียงใหมถูก
สงตอในชุมชนออนไลนของไทใหญ นอกจากนั้นชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ในสังคมไทยยังมีกระแสขาวตอตานแรงงานขามชาติที่เขามาแยงงาน
คนไทย12 จนนําไปสูก ารตรวจจับแรงงานอยางขันแข็งของเจาหนาทีไ่ ทย หรือแมแต
การตั้งแฟนเพจ “แอนตี้ตางดาวแยงอาชีพคนไทย”13 ขึ้นมา เปนตน ปจจัยที่สําคัญ
ไม แ พ กั น ก็ คื อ สถานการณ ท างการเมื อ งของประเทศพม า ที่ เริ่ ม คลี่ ค ลายลง
สถานการณการสูรบในหลาย ๆ พื้นที่ยุติลง สภาพเศรษฐกิจของพมาดีขึ้นหลังจาก
การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2558 ที่พรรค NLD (National League for Democracy)
ของนางอองซาน ซู จี ชนะการเลือกตั้ง ทําใหมีแหลงทุนจากตางประเทศเขาไป
ลงทุนในพมามากขึ้น สถานการณและเศรษฐกิจในพมามีแนวโนมที่ดีขึ้น เงื่อนไข
เหลานี้เปนแรงกระตุนสําคัญที่ทําใหเกิดกระแสการชักชวนใหแรงงานกลับบาน
กระแสการกลับบานของชาวไทใหญนนั้ เคยถูกตัง้ คําถามไวในบทความเรือ่ ง
Home of the Housekeeper: Will Shan Migrants Return after a Decade
of Migration? ของ Amporn Jirattikorn (2016) ที่มองการจะตัดสินใจกลับหรือ
ไมกลับประเทศพมาของแรงงานไทใหญวามาจากสถานภาพความเปนพลเมือง
และทุน เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหแรงงานจะตัดสินใจอยูต อ หรือกลับ นอกจากนัน้ แลว
งานชิน้ นีย้ งั ตัง้ คําถามตอวา แรงงานไทใหญทอี่ พยพเขามาในประเทศไทยตัง้ แตอายุ
15 ขวบ และแตงงานมีครอบครัวมีลูกแลวจะกลับบานหรือไม หรือวาปจจัยเหลานี้
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มี ผ ลต อ การชะลอการกลั บ บ า นของพวกเขาด ว ย และในบทความชิ้ น นี้ ผู วิ จั ย
ตั้งคําถามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งปจจัยวา พื้นที่สื่อออนไลนที่เชื่อมโยงแรงงาน
ไทใหญกับมาตุภูมิของตนเองอยูตลอดเวลา เชน facebook ที่ทําหนาที่เปนพื้นที่
สาธารณะในการแลกเปลีย่ นขอมูลของ “บาน” ทัง้ สองหลัง ก็อาจมีสว นในการตัดสินใจ
กลับหรือไมกลับบานของแรงงานไทใหญดวยเชนกัน ซึ่งพืน้ ทีส่ าธารณะนีเ้ องทีเ่ ปน
เสมือน “บานจําลอง” อีกหลังหนึง่ ทีท่ าํ หนาทีเ่ ชือ่ มโยงบานทัง้ สองแหงของแรงงาน
ไทใหญเขาดวยกัน

Facebook Live: ตัวตนที่ถายทอดสด
เมื่อตนป พ.ศ. 2559 ที่ผานมา facebook ไดเปดตัวโปรแกรมใหมลาสุด คือ
facebook live ที่สามารถทําใหผูใช facebook ถายทอดสดกิจกรรมที่ตัวเองทําได
เสมือนการถายทอดสดทางโทรทัศน ซึ่งไดรับความสนใจในหมูแรงงานไทใหญ
เชนกัน สรางปรากฏการณที่สําคัญกับแวดวงการสื่อสารของไทใหญ โดยสํานักขาว
ของไทใหญในเมืองไทยหลาย ๆ กลุมนิยมทํารายการถายทอดสดทาง facebook
มากขึน้ ทีส่ าํ คัญในรัฐฉานเองก็สามารถใชโปรแกรมนีไ้ ด ทําใหสามารถรายงานขาว
หรือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรัฐฉานไดอยางรวดเร็วมากขึ้น เชน กรณีลาสุดกับ
การจัดงาน Ethnic Youth Conference14 ที่บริเวณอนุสาวรียปางโหลงในรัฐฉาน
และงานฌาปนกิจศพของพระเถระชาวไทใหญในเมืองปางโหลง สํานักขาวอิสระ
Tai TV Online ซึ่งมีสํานักงานอยูในจังหวัดเชียงใหม ไดถายทอดสดบรรยากาศของ
งานประชุม และมีการสงตอการถายทอดสดครั้งนี้ใน facebook โดยอาศัยวัยรุน
ไทใหญที่เคยทํางานอยูในเชียงใหมแลวกลับไปอยูที่รัฐฉานชวยเปนผูสื่อขาวให
ทําใหคนไทใหญในประเทศไทยเองก็สามารถดูการถายทอดสดเหตุการณสําคัญ
ที่เกิดขึ้นในรัฐฉานได ชองทางนี้ของ facebook ยิ่งทําใหเสนพรมแดนของรัฐชาติ
แทบจะเลือนหายและไมมีความหมายใด ๆ เลย เพราะพื้นที่สาธารณะออนไลน
ไดสลายเสนแบงเขตแดน และขอกําจัดเรื่องพื้นที่และเวลาไป
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ภาพที่ 2 การถายทอดสดจากเมืองปางโหลง ในรัฐฉานผาน facebook live

ความสัมพันธเชิงอํานาจใน facebook ของแรงงานไทใหญ
แมพนื้ ที่ facebook ของแรงงานไทใหญจะปลอดจากการควบคุมของรัฐไทย
และพมา หรือองคกรไทใหญองคกรใดองคกรหนึง่ แตกไ็ มไดหมายความวากิจกรรม
ในพื้นที่สาธารณะออนไลนนั้นเปนอิสระเสรีปราศจากอํานาจใด ๆ เขาควบคุม
ดังที่ไดกลาวไปแลววา นิยามความเปนพื้นที่สาธารณะ ในมุมมองของผูวิจัย ไมได
ปราศจากอํานาจใด ๆ หรือถูกควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ แตเปนพื้นที่ที่เปดกวาง
ใหอํานาจตาง ๆ เขามาตอรองกันได ดังนั้นในพื้นที่สาธารณะออนไลน แรงงาน
ไทใหญเองก็ยังตองเผชิญกับความสัมพันธเชิงอํานาจอื่น ๆ ที่มาจากการใชพื้นที่
สาธารณะออนไลนรวมกับคนอื่น หรือในกลุมคนไทใหญดวยกันเอง
ประการแรก ในเรือ่ งของความสัมพันธเชิงอํานาจกับสังคมออนไลนของไทย
เนื่องจากกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะของชาวไทใหญถือเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจ
จากสื่อไทยมากขึ้น พื้นที่สื่อไทยจึงกลายมาเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีผลกระทบตอการ
เปนแรงงานของพวกเขา เพราะเมื่อสื่อนําเสนอขาวในดานลบของแรงงานไทใหญ
ก็มักจะเกิดผลกระทบตามมาเสมอ เชนกรณีที่สื่อไทยนําเสนอขาวแกงซามูไร
ไทใหญ อ อกอาละวาดในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ล ฟ น คนไทยที่ สั ญ จรไปมา ทํ า ให
เกิดกระแสการตอตานชาวไทใหญ ถึงขัน้ มีการตัง้ page “ยุทธการปราบไทใหญ” ขึน้
เพื่ อ เรี ย กร อ งให ช าวเชี ย งใหม ใช ม าตรการเด็ ด ขาดกั บ ชาวไทใหญ ชั ก ชวนให
คนเชียงใหมออกมาแกแคนชาวไทใหญ15 กรณีนท้ี าํ ใหเกิดกระแสตอตานจากสังคมไทย
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นํามาสูมาตรการการตรวจคน การควบคุมแรงงานที่เขมงวดของเจาหนาที่ไทย
จากการสัมภาษณคนหนุมไตที่ทํางานในองคกรทางสังคมของไทใหญ Shan Youth
Power บอกเลาใหฟงถึงผลกระทบจากการรายงานขาวดังกลาววา
“ข า วที่ อ อกไปสร า งผลกระทบต อ ชาวไทใหญ ใ นประเทศไทย
จํานวนมาก เจาหนาที่ตรวจคนอยางหนัก สรางความหวาดกลัว
ใหกับแรงงานคนอื่น ๆ มีวันหนึ่งพวกผมไปสอนหนังสือใหเด็ก ๆ
ในแคมปกอสราง ในระหวางที่สอนอยู ก็มีเสียงรถของเจาหนาที่
วิ่งเขามา ในตอนนั้นพวกผมตกใจกลัวมาก ทําอะไรไมถูก จึงพา
เด็กนักเรียนของเราวิ่งหนีไปหลบอยูในปาใกลแคมปกอสราง ลําพัง
พวกเราทีเ่ ปนครูอาสาไมไดกลัวอยูแ ลว เพราะเรามีเอกสารหลักฐาน
แตตอนนั้นพวกเราไมแนใจวานักเรียนในแคมปแรงงานของเราใครมี
หรือไมมีบาง พวกเราจึงกลัววาพวกเด็ก ๆ จะเดือดรอนก็เลยพากัน
วิง่ หนีเขาปาไป พวกเราอยูใ นปากวา 3-4 ชัว่ โมงจนแนใจวาเจาหนาที่
กลับแลวจึงออกมา” (สัมภาษณสมาชิกกลุม Shan Youth Power,
5 ธันวาคม 2557)
จากเหตุการณที่เกิดขึ้น องคกรทางสังคมของแรงงานไทใหญหลาย ๆ กลุม
จึงใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวของสื่อไทย มีการพยายามสรางพื้นที่สื่อ
ของตนเองขึ้นมา หรือทํางานรวมกับสื่อของไทยในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
แรงงานไทใหญ เพื่อสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่ดีใหปรากฏในพื้นที่
สื่อไทย ดังเชนการนําเสนอขาวของการจัดคอนเสิรต “พี่นองชาวไทใหญรวมใจ
ชวยน้ําทวม”16 ในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ของกลุม Shan Youth Power
ซึ่งทําหนาที่เปนนักขาวพลเมืองใหกับชอง Thai PBS เปนตน อีกตัวอยางหนึ่งคือ
การจัดกิจกรรมถายแบบภายใตแนวคิดที่วา “สาวไทใหญ หัวใจไทยแท”17 โดยกลุม
คนสรางภาพเชียงใหมมีการดึงสาวสวยชาวไทใหญในเชียงใหม 12 คน มารวม
ใสชุดไทใหญ ภาพกิจกรรมชุดนี้ไดมีการแชรตอ ๆ กัน และมีการนําเสนอขาวออก
ทางโทรทัศนของไทยเกือบทุกชอง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอแงมมุ ทีเ่ ปนมิตร
ของแรงงานไทใหญในประเทศไทย
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ประการทีส่ อง ความสัมพันธเชิงอํานาจในกลุม ของแรงงานไทใหญดว ยกันเอง
จากกระแสความนิยมใช facebook ที่มากขึ้น และการเกิดกระแส Tai pop culture
ที่ ม องว า การแสดงออกหรื อ การสื่ อ สารใน facebook มี ผ ลต อ ค า นิ ย ม หรื อ
ภาพลักษณของความเปนไทใหญตองถูกควบคุม ดังนั้นใน facebook จึงเกิด
blogger ขึน้ เพือ่ คอยสอดสองขอความขาวสาร หรือการกระทําอันใดก็ตามทีก่ ระทบ
ตอภาพลักษณของไทใหญ การกระทํานั้นก็จะถูก blogger เหลานี้ตําหนิ หรือ
โพสตเตือน ซึ่ง blogger เหลานี้มีทั้งคนทั่วไปที่ใช facebook ผูดูแล แฟนเพจ
ตัวอยางเชน กรณีของกระแสนางแบบไทใหญจากรานลาบตนยางที่โดงดังมาจาก
กรณีทส่ี อื่ ไทยนําเสนอขาวของเธอ ตอนทีเ่ ริม่ มีชอื่ เสียงใหม ๆ นัน้ สือ่ โทรทัศนไทย
ทีเ่ ชิญเธอไปออกรายการพยายามนําเสนอวานางแบบคนดังกลาวเปนชาวพมา และ
พยายามใหเธอพูดภาษาพมาออกโทรทัศน เพราะตองการนําเสนอความเปน
อาเซียน ในขณะที่ตัวเธอเองเวลาออกรายการโทรทัศนมักจะสวมใสชุดไตเพื่อ
นําเสนอความเปนไทใหญ จึงทําใหเกิดกระแสโจมตีเธอวาเหมารวมชาวไทใหญ
วาเปนพมา และโจมตีวา แทนทีจ่ ะนําเสนอความเปนไทใหญ โดยการบอกวาตัวเอง
เปนชาวไทใหญ หรือพูดภาษาไทใหญ แตกลับไมทาํ ไปเลือกพูดภาษาพมาโดยการ
กลาวสวัสดีเปนภาษาพมาออกโทรทัศน ประเด็นดังกลาวกลายเปนกระแสรอนแรง
ในชุมชนออนไลนของไทใหญ มีการลงขอความดาทอดวยถอยคํารุนแรง จนเธอ
ตองออกมาชี้แจงภายหลังวา เธอไดบอกกับทุกรายการที่เชิญเธอไปถึงความเปน
ไทใหญของเธอแลว แตทางรายการโทรทัศนตอ งการนําเสนอความเปนพมาจึงทําให
เกิดการเขาใจผิด นอกจากนี้ยังมีกรณีเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดขึ้นในชุมชนออนไลนของ
ชาวไทใหญอยูเสมอ ๆ เชน การโจมตีถึงความไมเหมาะสมของการแตงชุดไทใหญ
ทีด่ ดั แปลงใหมคี วามเซ็กซีจ่ นเกินไป เปนตน หากมองอีกมุมหนึง่ พืน้ ทีส่ อ่ื สาธารณะ
ออนไลนก็กลายมาเปนพื้นที่ท่เี ปดทางใหกลุมคนที่แตกตางหลากหลาย ไดเขามา
ชวงชิงนิยามความหมาย ไมใชการควบคุมในลักษณะของการบังคับขูเข็ญของใคร
คนใดคนหนึ่ง แตเปนลักษณะของการสํารวจตรวจตรา หรือควบคุมภาพตัวแทน
ของความเปนไทใหญทถี่ กู ผลิตออกมามากกวา ซึง่ บางครัง้ ก็ไมไดมผี ลในทางปฏิบตั ิ
เพราะบางคนอาจจะทําตามหรือไมทําตามก็ได
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ประการทีส่ าม ความสัมพันธเชิงอํานาจกับกองกําลังกูช าติไทใหญ กองกําลัง
กูชาติไทใหญ เปนอีกกลุมที่เริ่มเขามามีบทบาทในชุมชนออนไลนของแรงงาน
ไทใหญในประเทศไทย บอยครั้งจะพบวากลุมกองกําลังจะปอนขอมูลใหกับผูดูแล
เพจตาง ๆ และคอยกํากับดูแลเนื้อหาขอมูลที่ผูดูแลเพจนํามาลง หากพบขอมูล
ทีอ่ าจสงผลกระทบตอกองทัพ หรือความกระทบตอความสัมพันธระหวางไทย-พมา
ก็จะออกมาควบคุมในลักษณะของการตักเตือน ขอใหลบรูปหรือขอความทิ้ง หรือ
ในบางกรณีอาจถึงขั้นมีการออกหมายเรียกใหไปปรับทัศนคติ เชนกรณี ที่นักขาว
ของสํานักขาวไทใหญแหงหนึ่ง ไดออกมาใหขาววา มีทหารใสชุดคลายกับทหาร
ของ SSPP (Shan State Progressive Party) ออกมารังแกชาวบานในพื้นที่รัฐฉาน
ภาคเหนือ ทําใหหนวยงานของ SSPP ตองออกจดหมายเรียกไปเตือน เนื่องจาก
กระแสขาวดังกลาวอาจทําใหภาพลักษณกองกําลังเสียหาย อยางไรก็ตาม หากมอง
ในภาพรวมพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลนยงั ถือวาเปนพืน้ ทีห่ า งไกลจากการควบคุมของ
กองกําลังกูช าติไทใหญทงั้ สองกลุม จึงไมไดเขามามีอาํ นาจมากนักในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ออนไลน

พื้นที่สาธารณะออนไลนกับการรื้อ-สรางอัตลักษณไทใหญ
จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะออนไลนของชุมชนไทใหญ
ดังกลาวมา ทําใหผูวิจัยมองวา พื้นที่สาธารณะออนไลนดังกลาว กลายมาเปน
พื้นที่ในการเชื่อมตอเพื่อรื้อสรางอัตลักษณของแรงงานไทใหญในลักษณะที่เปน
“การกําลังเปน” (becoming) ตามแนวคิดของ กิลส เดอเลิซ (Gilles Deleuze)
และ เฟลิกส กัตตารี (Felix Guattari) เนื่องจากพื้นที่สาธารณะออนไลน เปนการ
เชื่อมตอ (assemblage/rhizome) ที่นําไปสูกระบวนการรื้อขามพื้นที่และลากเสน
เขตแดนใหม (deterritorialization and reterritorialization) (Deleuze and
Guattari, 1987)
สําหรับเดอเลิซและกัตตารี การเชื่อมตอดังกลาวมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู
4 ประการ คือ การเชื่อมตอ (connections) ความแตกตาง (heterogeneity)
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ความหลากหลาย (multiplicity) และการแตกหัก (rupture) เดอเลิซและกัตตารี
จึงอุปมาไรโซม (rhizome) วาหมายถึง พืชทีอ่ าศัยและเคลือ่ นทีใ่ นแนวระนาบ โดยที่
รากของมันมีมากมายหลากหลาย และเกี่ยวพันกับรากอื่น ๆ ดวยใตดิน จนเรา
ไมสามารถแยกไดวารากไหนคือรากหลักหรือรากแกว แตเปนตนไมที่เชื่อมตอกัน
เปนเครือขายขนาดใหญที่กระจายตัวออกไปทั่วและสามารถแตกตัวออกไปได
ทุกจุดของความสัมพันธโดยไมมีศูนยกลางและขอบเขตที่ชัดเจน การแตกตัวจึง
เปนการวิ่งออกไปทุกทิศทางจากตัวมันเอง (line of flight) รากที่แตกตัวออกไป
ในแนวระนาบไดแบบไรราก ไรศูนยกลาง จึงแตกตางจากตนไมใหญที่ทิศทาง
การเคลื่อนที่คือการพุงขึ้นไปในแนวดิ่งจากรากหลักที่เปนศูนยกลาง (Deleuze
and Guattari, 1987 อางใน เกงกิจ กิติเรียงลาภ, 2558: 21) เชนเดียวกันกับ
“พื้น ที่ ส าธารณะออนไลน ” ของแรงงานไทใหญที่ ไ ม สามารถหาจุ ด ศู น ย ก ลาง
หรือรากแกวของความสัมพันธได เพราะในพืน้ ทีส่ าธารณะดังกลาวมีความแตกตาง
หลากหลาย และพรอมจะแตกหักไดเสมอ กลาวคือ แรงงานไทใหญไมจําเปนตอง
แสดงความเปนไทใหญในพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน พวกเขามีสทิ ธิทจี่ ะเลือกนําเสนอ
ตัวตนของตัวเองในหลากหลายรูปแบบ เชน นางแบบสาวไทใหญนําเสนอตัวเอง
ผานแฟชัน่ สมัยใหม ผานความสวยความงาม หรือรวมทัง้ ไมแสดงออกถึงความเปน
ไทใหญเลยในพื้นที่สาธารณะออนไลนนี้ พวกเขาสามารถหลุดออกจากกรอบของ
ความเปนไทใหญแบบที่รัฐไทยกําหนดใหพวกเขาเปนเพียงแค “แรงงาน” และ
“ตางดาว” ที่ตองทํางานหรือใชชีวิตตามกรอบของรัฐชาติไทย นอกจากนั้นในพื้นที่
สาธารณะออนไลน พวกเขายังสามารถสรางหรือนิยามความเปนไทใหญทตี่ า งจาก
ความเปนไทใหญในแบบฉบับที่ชนชั้นนําไทใหญนิยาม ที่ยังยึดติดอยูกับรากเหงา
ผานการแตงกาย การพูด หรือพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน ความเปนไทใหญ
ในพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลนไดถกู นิยามใหม เชน การแตงตัวทันสมัย รองเพลงสากล
หรือแมแตฟงเพลงภาษาพมา ติดตามดารานักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ฟงเพลง
ที่ตนเองชื่นชอบ โดยไมจําเปนวาจะตองเปนดาราที่มีชื่อเสียงหรือจําเปนตองเปน
เพลงไทใหญ อัตลักษณของแรงงานไทใหญที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะออนไลน
จึงแตกตาง หลากหลาย และแตกหัก ไรซึ่งรากแกวทางอัตลักษณ แตพรอมจะ
รื้อขามพื้นที่และลากเสนเขตแดนใหมอยูตลอดเวลา อยูในกระบวนการกลายเปน
(becoming) อยูตลอดเวลา
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สรุป
ที่ผานมาพื้นที่สาธารณะทางกายภาพสําหรับแรงงานไทใหญ อยูภายใต
กรอบพรมแดนรัฐชาติของทัง้ ไทยและพมา อีกทัง้ พวกเขาไมไดเปนเจาของพืน้ ทีน่ น้ั ๆ
จึงทําใหพวกเขาไมไดมอี สิ ระในการใชโดยปราศจากการควบคุมใด ๆ ของรัฐเจาของถิน่
ในทางตรงกันขามรัฐไทยไดเขามาจัดการพืน้ ทีเ่ หลานัน้ เพือ่ ประโยชนในการควบคุม
แรงงานไทใหญ หลายครัง้ ทีก่ ารใชพนื้ ทีส่ าธารณะยังถูกมองวาอาจเปนภัยตอความ
มั่นคง หรือทาทายอํานาจของรัฐ กิจกรรมบางอยางจึงไมสามารถจัดไดอยาง
เปดเผยในพื้นที่สาธารณะทางกายภาพ เชน การจัดงานวันชาติไทใหญ การจัดงาน
วันกองทัพไทใหญ เปนตน
การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลนอยาง facebook ถือวาเปนการเปดพื้นที่
สาธารณะแบบใหมขึ้นมา ทําใหเกิดชุมชนออนไลนที่อยูหางไกลจากการควบคุม
ของรัฐไทยและรัฐพมา ทําใหพวกเขารูสึกมีอิสระมากขึ้นในพื้นที่ออนไลน รูสึกถึง
ความเปนเจาของพื้นที่และชุมชนที่พวกเขามีสวนสรางขึ้น สามารถทํากิจกรรม
ที่พวกเขาอยากทําไดโดยไมตองผานการตรวจสอบจากรัฐไทย ในแงหนึ่งพื้นที่
สาธารณะออนไลนจงึ เปนเสมือน “ชุมชนในจินตนาการ” แบบใหมของชาวไทใหญ
เพราะเปนชุมชนเดียวในปจจุบันที่สามารถเปดพื้นที่ใหชาวไทใหญทั่วทุกมุมโลก
ไดมีพื้นที่รวมกัน
อยางไรก็ตามแมจะอิสระคอนขางมากในพื้นที่ออนไลน แตพื้นที่สาธารณะ
ดังกลาวก็มไิ ดหลุดออกจากความสัมพันธเชิงอํานาจในรูปแบบตาง ๆ พืน้ ทีอ่ อนไลน
ของชุมชนแรงงานไทใหญตองปะทะสัมพันธกับกลุมคนที่เขามาฉกฉวยชวงชิง
การใชพื้นที่ทั้งจากชุมชนไทใหญดวยกันเอง จากสังคมไทย และจากกองกําลัง
กูชาติไทใหญอยูตลอดเวลา ทําใหแมแตในโลกออนไลนพวกเขาก็ยังตองเรียนรู
ที่จะตองปรับตัวอยูตลอดเวลา สิ่งสําคัญคือ พื้นที่สาธารณะดังกลาวทําใหเรา
เห็นวา อัตลักษณของแรงงานไทใหญที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะออนไลนนั้นมี
ความแตกตาง หลากหลาย ไรซึ่งรากแกวทางอัตลักษณ แตพรอมจะแตกหัก
เพื่อรื้อขามพื้นที่และลากเสนเขตแดนใหมอยู เปนอัตลักษณที่อยูในกระบวนการ
กลายเปน (becoming) อยูตลอดเวลา
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ประเด็ น สุ ด ท า ยที่ ง านวิ จั ย ชิ้ น นี้ ต อ งการนํ า เสนอก็ คื อ การศึ ก ษาด า น
ชาติพันธุวรรณนาที่ศึกษาของกลุมชาติพันธุ ทั้งที่ขามแดนและไมขามแดน ควรให
ความสนใจกับพื้นที่ใหม ๆ อยางพื้นที่ออนไลนมากขึ้น และพัฒนาแนวคิดและ
วิธีการหาขอมูลที่ทันสมัยใหม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และสราง
องคความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น

เชิงอรรถทายบท
1.

บทความนี้ปรับปรุงมาจากสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “แรงปรารถนาและ
การสรางตัวตนของกลุม วัยรุน ไทใหญ ในจังหวัดเชียงใหม” วิทยานิพนธศลิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา ภาควิชาสังคมศาสตรกับ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ทุนวิจยั มหาบัณฑิต ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร สํานักงานกองทุนสนับสนุน
ทุนวิจัย (สกว.)

2.

ขาวสดออนไลน. 2557. นองแนน’ สาวเสิรฟรานลาบ ฮ็อตฉุดไมอยู สื่อพมาไทยใหญตีขาว 5 ภาษา จอออกทีวีดัง-เผยชีวิตรักแฟนหนุม. https://goo.
gl/4rx9gN (เขาถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557)

3.

สื่อสังคมออนไลน hi5 เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2546 ในสหรัฐอเมริกา และเริ่มเปน
ที่นิยมในประเทศไทย ในชวงปลายป พ.ศ. 2547 เปนตนมา

4.

เว็บบอรด Shanmusic.com เปนเว็บที่เปดเพลงไทใหญตลอด 24 ชั่วโมง และ
มีชอ งสนทนา (chat box) ไวสาํ หรับผูท เี่ ขามาฟงเพลงพิมพคยุ กันได ไมมขี อ มูลวา
ใครเป น คนก อ ตั้ ง เว็ บ นี้ ขึ้ น มา แต ข อ มู ล หน า เว็ บ ไซต ร ะบุ ว า ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
7 กรกฎาคม 2550

5.

ชาวไทใหญนั้นไมนิยมเรียกตัวเองวา “ฉาน” ซึ่งถูกเรียกจากพมา และอังกฤษ
นํามาใชเรียกตอวา “Shan” และไมชอบใหถูกเรียกวา “คนเงี้ยว” เหมือนที่
ชาวลานนาเรียก แตคนไทใหญมักจะเรียกตัวเองวา “คนไต” และยอมรับได
กับคําที่คนไทยเรียกวาพวกเขาวา “ไทใหญ” เนื่องจากมองวาเปนคําที่แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธกับคนไทย
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6.

วัดใหมสาธุประดิษฐ เปนวัดที่ชาวไทใหญในกรุงเทพฯ สรางขึ้นในป พ.ศ. 2520
เพื่อเปนศูนยรวมใจ แทนที่วัดดอนหรือวัดดอนกุหลา ที่สรางขึ้นโดยชาวไทใหญ
ที่อพยพเขามาในกรุงเทพฯ ตั้งแตชวงตนรัตนโกสินทร ซึ่งถูกไฟไหมไปในป
พ.ศ. 2517 วัดแหงนี้เปนที่ตั้งขององคกรทางสังคมของไทใหญหลายองคกร เชน
มูลนิธิพระธรรมแสง สมาคมเครือไตสามัคคีกรุงเทพฯ และเครือขายเยาวชน
ไทใหญในกรุงเทพฯ เปนศูนยรวมของการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
ของชาวไทใหญ นอกจากนั้นยังตั้งเปนศูนยการเรียนรูใหกับแรงงานไทใหญ
โดยการเปดสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทใหญ คอมพิวเตอรพื้นฐาน
เปนตน

7.

SSSNY หรือ The School for Shan State Nationalities Youth เปนโรงเรียน
ลักษณะกินนอน สําหรับฝกทักษะการทํางานกิจกรรมเพือ่ สังคมแกเยาวชนไทใหญ
ทั้งที่อยูในประเทศไทยและมาจากรัฐฉาน หลักสูตรโดยทั่วไปจะเนนสอนไปที่
การเรียนรูประวัติศาสตรการเมืองของพมาและการทํางานกิจกรรมเพื่อสังคม
ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หลักสูตรมีระยะเวลา 8 เดือน ผูท จี่ ะเขาเรียน
จะตองผานการสอบเขา และตองมีประสบการณการทํางานเพื่อสังคมอยางนอย
1 ป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.sssny.org/)

8.

เปนชื่อกลุมที่ตั้งขึ้นใหมของกลุม Youth Power Media เนื่องจากมองวา กิจกรรม
ที่กลุมทํานั้นขยายกวางไปมากกวาเรื่องสื่อแลว และเพื่อใหเปนการชัดเจนวา
เปาหมายการทํางานของกลุมคือชาวไทใหญ จึงใชคําวา Shan นําหนากลุม

9.

ในประเทศไทยเริ่มตนการใช facebook ในป พ.ศ. 2550 ซึ่งในขณะนั้นสังคมไทย
นิยมเลนสื่อสังคมออนไลนประเภทอื่นอยูกอนแลว คือ hi5

10.

นางแบบสาวชาวไทใหญดังกลาวไดเขารวมแสดงในภาพยนตรเรื่อง “ผีทวงคืน”
รวมกับนักแสดงจากประเทศลาว กัมพูชา และไทย โดยภาพยนตรเรือ่ งนีเ้ ปนฝมอื
การกํากับของ ศักดิ์ชาย ดีนาน อานขาวตอไดที่ http://www.thairath.co.th/
clip/7832

11.

“บัตรทหาร” คือใบอนุญาตทํางานชั่วคราว จากประกาศฉบับที่ 70/2557 โดยให
จัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ในทุกจังหวัดของไทย เปนบัตรสีชมพู หมายเลขประจําตัวของผูถือบัตรจะขึ้นตน
ดวย 00

172 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 28 ฉบับที่ 2/2559 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

12.

สยามรัฐออนไลน. 2559. แรงงานตางดาวแยงงานคนไทย!. http://www.siamrath.
co.th/n/2283 (เขาถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559)

13.

ในเพจมีการลงรูปรานคาหรืออาชีพที่คนตางดาวทํา เพื่อใหเกิดการรองเรียน
และตรวจสอบการกระทําดังกลาว

14.

Ethnic Youth Conference เป น การจั ด ประชุ ม กลุ ม เยาวชนกลุ ม ชาติ พั น ธุ
ในประเทศพมา ถูกจัดขึน้ กอนการจัดประชุมปางโหลงครัง้ ทีส่ องทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศ
พมาเพียงไมกี่วัน ดูขาวประกอบใน http://transbordernews.in.th/home/?p=
13495

15.

ไทยรั ฐ ออนไลน . 2556. ตร.เชี ย งใหม ไล ก วาดล า งแก ง ไทใหญ ป ว นเมื อ ง.
http://www.thairath.co.th/content/354428 (เขาถึงเมื่อ 27 ตุลาคม 2559)

16.

คมชัดลึก. 2553. ไทใหญเชียงใหมรวมใจบริจาคชวยน้ําทวม. http://www.
komchadluek.net/news/regional/79949 (เขาถึงเมื่อ 22 ตุลาคม 2559)

17.

ASTV ผูจ ดั การออนไลน. 2557. “สาวไต” ในเชียงใหมเปดหนาถายแบบคับคัง่ ยึด
“นองแนนรานลาบ” เปนไอดอล. http://www.manager.co.th/local/viewnews.
aspx?NewsID=9570000096822 (เขาถึงเมื่อ 22 ตุลาคม 2559)
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