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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของ
นายจ้ างคนไทยกับลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ในพื ้นทีภ่ าคใต้ ของประเทศไทย เพือ่ เปรียบเทียบ
ทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่มีต่อวัฒนธรรมไทยและต่อวัฒนธรรมเมียนม่าร์
และเพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและปั จจัยระดับองค์กรทีส่ มั พันธ์กบั ความสามารถ
ปรับตัวในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี ผลการวิจยั
พบว่า 1) นายจ้ างคนไทยและลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ มีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน 2) ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ สะท้ อนทัศนคติตอ่ 2 วัฒนธรรมไปในทิศทาง
เดียวกันทัง้ 4 ด้ าน แต่พบความแตกต่างด้ านระยะห่างเชิงอ�ำนาจสูงเพียงด้ านเดียว
3) ทัศนคติทางชาติพนั ธุ์ เป็ นตัวแปรท�ำนายความสามารถปรับตัวในการท�ำงานของ
ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ได้ มากที่สดุ แต่เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ าม รองลงมาคือ อายุ
การศึกษา ระยะห่างเชิงอ�ำนาจ และความรู้ ด้านวัฒนธรรมไทย โดยที่ตวั แปรทัง้ 5
สามารถร่ วมกันท�ำนายความสามารถปรับตัวในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ได้ ร้อยละ 12.3 ดังนัน้ จึงควรส่งเสริ มอัตลักษณ์ แก่ลูกจ้ างชาวเมี ยนม่าร์ ในไทย
บทความนี ้ได้ รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2560 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
1
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สร้ างความเสมอภาคในการจ้ างงาน สถานศึกษาควรให้ ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
เพือ่ ลดอคติระหว่างชนชาติ และประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
ต่างด้ าวทังนายจ้
้
างคนไทยและลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, มิตทิ างวัฒนธรรม, ทัศนคติทางชาติพนั ธุ์, การปรับตัว

Abstract
This study aimed to investigate the intercultural communication
between Thai employers and Burmese workers in the south of Thailand
and compare Burmese employees’ attitude towards Thai and their own culture.
In addition, the relationship between personal and organizational factors
and the ability to adjust themselves to their work were examined. This study
applied a mixed-method design using both the qualitative and the quantitative
methods of data collection. The findings were as follows: 1) Thai employers
and Burmese employees had dissimilar intercultural communication. 2) Burmese
employees perceived the four aspects of the attitude towards Thai and their
own culture in the same direction; however, high power distance was the only
aspect that was perceived differently. 3) The ethnographic attitude was the
most effective factor in predicting Burmese workers’ ability to adjust to their
work, but it was in reverse direction. Next, other factors affecting the ability to
adjust to their work were age, education, power distance, and Thai cultural
knowledge, respectively. These 5 factors were able to explain 12.3 percent
of the Burmese workers’ ability to adjust to their work. Thus, Burmese identitie
and equity in workplace should be promoted. Meanwhile, education sectors
should provide cultural knowledge, which could lessen racial bias and provide
both Thai employers and Burmese employees public-relation channels to
enhance the knowledge and understanding of law on immigrant workers.
Keywords: Intercultural Communication, Cultural Dimensions, Cultural Attitudes,
Working Adjustment
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บทน�ำ
เมี ย นม่า ร์ เ ป็ นประเทศเพื่ อ นบ้ านที่ ค นไทยรู้ จัก คุ้นเคยดี ที่ สุดประเทศหนึ่ง
แต่การรับรู้เกีย่ วกับเมียนม่าร์ของคนไทยเรานัน้ ตังอยู
้ บ่ นเรื่องเล่าจากต�ำราประวัตศิ าสตร์
ที่บอกเล่าถึงการขับเคี่ยวท�ำสงครามระหว่างกันมาต่อเนื่องยาวนาน คงไม่ผิดนัก
หากจะกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่รับรู้ และมองเมียนม่าร์ ในฐานะศัตรู หรื อผู้รุกราน
ค�ำว่า “เมียนม่าร์ ” จึงกลายเป็ นวาทกรรมประวัติศาสตร์ ที่ได้ ผลิตสร้ างความหมาย
อัตลักษณ์ และความจริ งเกี่ ยวกับชนชาติดงั กล่าวไปในเชิงลบเมื่อมองจากสายตา
คนไทย เมื่ อ เราพูด ถึง เมี ย นม่า ร์ จึง หมายถึง เมี ย นม่า ร์ ที่ เ ป็ นศัต รู คู่อ ริ ม ากกว่า จะ
หมายถึงประเทศเพื่อนบ้ านหรื อชนชาติอีกชนชาติหนึ่งที่เป็ นเพื่อนร่ วมโลกด้ วยกัน
(วิรชั -อรนุช นิยมธรรม, 2551, หน้ า 3) ความทรงจ�ำทางประวัตศิ าสตร์ระหว่างไทยและ
เมียนม่าร์มกั ถูกฉายให้ เห็นถึงความเกลียดชังต่อเมียนม่าร์ในฐานะศัตรูของประเทศเสมอ
สามารถกล่าวได้ วา่ อคติทางชาติพนั ธุ์ที่คนไทยมีตอ่ คนเมียนม่าร์ ได้ กลายเป็ นผลิตผล
ที่ส�ำคัญจากความทรงจ�ำทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้ รับการผลิตซ�ำ้ ๆ โดยสื่อต่าง ๆ
ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปนานกี่ยคุ กี่สมัย ภาพความทรงจ�ำนี ้ก็ยากที่จะลบเลือนไปจากใจ
ของคนส่วนใหญ่ในสังคม (ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์, 2555, หน้ า 178)
การน�ำเข้ าแรงงานจากต่างประเทศนัน้ มีมิติของการตัดสินใจทางการเมือง
มากกว่าการน� ำเข้ าสินค้ าอย่างอื่ น เนื่ องจากมี “ผู้คน” เข้ ามาเกี่ ยวข้ องจึงท�ำให้
“ความรู้สกึ ” ยิง่ ใหญ่ไปกว่าการน�ำเข้ าสินค้ าหรือบริการต่าง ๆ และ “ทัศนคติ” ต่อผู้คน
เหล่านี ้อาจจะก่อตัวขึ ้น และอาจเป็ นไปได้ ทงการสนั
ั้
บสนุนหรื อการต่อต้ านแรงงาน
ข้ ามชาติ แรงงานข้ ามชาติชาวเมียนม่าร์ เป็ นกลุม่ ทีอ่ พยพเข้ ามาท�ำงานในประเทศไทย
มากทีส่ ดุ (ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้ าว, 2559) การย้ ายถิน่ ของแรงงานข้ ามชาติเข้ ามา
ในประเทศไทยส่วนหนึง่ มาจากปั จจัยดึงดูดของประเทศปลายทาง เช่น ความต้ องการ
แรงงานจ�ำนวนมาก งานวิจยั ของ Pholphirul (2013) อธิบายว่า แรงงานข้ ามชาติ
เป็ นปั จ จัย ส� ำคัญ ที่ ท�ำ ให้ ก ระบวนการผลิต ในภาคอุต สาหกรรมของไทยสามารถ
ด�ำเนินการต่อไปได้ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (2555) พบว่า หากพิจารณาจากมุมมอง
เศรษฐกิจทางการเมืองจะเห็นถึงพลวัตของกลไกการผลิตซ�ำ้ ในระบบทุนนิยมที่ม่งุ
แปรเปลี่ ย นแรงงานในฐานะมนุษ ย์ ใ ห้ เ ป็ นแรงงานในฐานะสิ น ค้ า และเกิ ด ภาวะ
การแปลกแยกและไร้ อ�ำนาจในหมู่ผ้ ใู ช้ แรงงานข้ ามชาติ เกิดความแตกต่างระหว่าง
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ความคุ้น เคยและความสะดวกสบายของถิ่ น เดิ ม กับ ความไม่ ค้ ุน เคยในถิ่ น ใหม่
(เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู , 2548, หน้ า 10) ด้ วยเหตุนี ้ เมือ่ ผู้ทมี่ าจากคนละสังคมวัฒนธรรม
มีความจ�ำเป็ นต้ องติดต่อหรื อพบปะกัน จึงควรมีวิธีการที่ช่วยให้ ทงสองฝ่
ั้
ายสื่อสาร
กันได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ ความรู้ เรื่ องการสื่อสารต่างวัฒนธรรมจึงมีบทบาท
ส�ำคัญยิ่งต่อการสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
ความเข้ าใจและยอมรั บสังคมที่ต่างไปจากตน ความสามารถในการท� ำงาน และ
อยูร่ ว่ มกับกลุม่ บุคคลหรือผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและเชื ้อชาติ (เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู ,
2548, หน้ า 12)
แรงงานชาวเมียนม่าร์ ย้ายถิ่ นเข้ ามาในประเทศไทยด้ วยความจ�ำเป็ นเรื่ อง
ปากท้ อ งคาดหวัง ให้ ห ลุด พ้ น จากความยากจนที่ เ ผชิ ญ อยู่ใ นบ้ า นเกิ ด ของตัว เอง
ความสามารถปรับตัวในการท�ำงานจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อการสร้ างรายได้ ดังที่ มิววันกูซี
และมูซมั บีระ (Muwanguzi & Musambira, 2012, p. 6) ระบุว่า ผู้ย้ายถิ่นจ�ำเป็ น
ต้ องเป็ นฝ่ ายปรับตัวเพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกับเจ้ าของวัฒนธรรม เช่น การปรับตัว
ด้ านภาษา แต่ทว่าปั ญหาด้ านภาษาไม่ยากต่อการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของคน
ต่างวัฒนธรรมเท่ากับความแตกต่างด้ านความรู้สกึ ว่าตัวเองเหนือกว่าและการแบ่งแยก
ทางสังคม (superiority and discrimination) เนื่องจากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
ทัศนคติ (attitude) ยากต่อการยอมรับของผู้เป็ นเจ้ าของวัฒนธรรม ผู้ย้ายถิ่นมักถูก
มองว่าเป็ นคนที่ต�่ำต้ อยกว่าเจ้ าของวัฒนธรรมเสมอ (e.g., Holmes, 2015, Fan &
Hebbani, 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความสามารถ
ปรับตัวของแรงงานชาวเมียนม่าร์ ในประเทศไทยจ�ำนวนไม่น้อย แต่ทว่าการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ นำ� ตัวแปรอืน่ ๆ ทีค่ าดว่าเกีย่ วข้ องกับความสามารถปรับตัวในการท�ำงานของแรงงาน
ชาวเมียนม่าร์ ในประเทศไทยเพิ่มเติมจากการศึกษาที่ผา่ นมา เช่น มิติทางวัฒนธรรม
ความรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับศาสนา ประเภทกิ จการ
ประเภทของแรงงานต่างด้ าว ซึง่ จะท�ำให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อค้ นพบใหม่ ๆ ที่ช่วยลดปั ญหา
การสื่อสารซึง่ เกิดจากการรับรู้ และตีความที่แตกต่างกัน ช่วยลดปั ญหาการปรับตัว
ของแรงงานชาวเมียนม่าร์ เมื่อเข้ ามาสูส่ งั คมไทย สร้ างทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก
เพื่อให้ สามารถอยูร่ ่วมกับคนไทยได้ อย่างมีความสุขและอย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนายจ้ างคนไทยกับลูกจ้ าง
ชาวเมียนม่าร์ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพืน้ ที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทยที่ มี ต่ อ วัฒ นธรรมไทยและทัศ นคติ ข องลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ ที่ มี ต่ อ
วัฒนธรรมเมียนม่าร์
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและปั จจัยระดับองค์กรที่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถปรับตัวในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม
เนื่ อ งจากการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ กี่ ย วข้ อ งกับ การสื่ อ สารและวัฒ นธรรมในบริ บ ท
ของการจ้ างงาน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทบทวนวรรณกรรมใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ต่อไปนี ้
1) งานวิจยั เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและมิติทางวัฒนธรรม 2) งานวิจยั
เกีย่ วกับการเปิ ดรับสือ่ และการปลูกฝั งจากสือ่ และ 3) งานวิจยั เกีย่ วกับการจ้ างแรงงาน
ข้ ามชาติ
งานวิ จัย เกี ่ ย วกับ การสื ่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรมและมิ ติ ท างวัฒ นธรรม
เป็ นการทบทวนวรรณกรรมที่ว่าด้ วยเรื่ องของทัศนคติของคน 2 วัฒนธรรมเมื่อต้ อง
มาอยู่ร่ ว มกัน และปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปรั บ ตัว ของกลุ่ม ผู้ย้ า ยถิ่ น ซึ่ง พบว่ า
ส่ว นใหญ่ ก ลุ่ม ผู้ย้ า ยถิ่ น ต้ อ งเผชิ ญ กับ ความแตกต่า งด้ า นภาษาและทัศ นคติ ท าง
ชาติ พัน ธุ์ และผู้ย้ า ยถิ่ น มัก เป็ นฝ่ ายปรั บ ตัว มากกว่ า ผู้ที่ เ ป็ นเจ้ า ของวัฒ นธรรม
ดังตัวอย่างงานวิจยั
ขวัญชนก พันธุฟัก (2557). ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารและการปรั บตัวของ
แรงงานชาวเมียนม่าร์ ในสังคมไทย” ผลการศึกษาพบว่า แรงงานชาวเมียนม่าร์ มปี ั ญหา
การสื่อสารและการปรั บตัวด้ านความรู้ ความเข้ าใจในระดับต�่ ำ แต่มีปัญหาด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสูงกว่าด้ านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
แรงงานชาวเมียนม่าร์ มีทิศทางการปรับตัวแบบ “คงความเป็ นชาติพนั ธุ์ตน” โดยเน้ น
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รักษาความเป็ นเมียนม่าร์ แต่มีการปรับตัวเข้ ากับสังคมไทยเท่าที่จ�ำเป็ น นอกจากนี ้
แรงงานชาวเมียนม่าร์ ที่มีชาติพนั ธุ์ต่างกัน และลักษณะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
มีระดับความสามารถในการปรับตัวแตกต่างกัน
เดเมนเทวา ฟรานสเก และลอยโกะ (Dementeva, Franzke, & Loyko (2015)
ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของคนรัสเซีย- เยอรมัน ที่ย้ายถิ่นเข้ าไปอยู่
ในเยอรมนี” (Russian-German immigrants in Germany and their intercultural
communication) ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ คนรัสเซีย-เยอรมัน ต้ องเผชิญกับการว่างงาน
ได้ คา่ แรงค่อนข้ างต�ำ่ วุฒกิ ารศึกษาระดับประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในการท�ำงาน
จากรัสเซียก็ไม่เป็ นที่ยอมรับในเยอรมนีและมักถูกล้ อเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ ประสบปั ญหา
เกี่ยวกับ 1) การรับรู้ (perception) ในทางตรงกันข้ ามที่อาจน�ำไปสูก่ ารมองเหมารวม
ในทางลบ (stereotype) 2) ปั ญหาด้ านภาษา (language) เป็ นสาเหตุที่น�ำไปสู่
การตีความทีผ่ ดิ พลาด 3) ความแตกต่างด้ านการสือ่ สาร (communication channel)
กล่าวคือ กลุ่มคนเยอรมันโดยก�ำเนิด (native German) มีความเป็ นปั จเจกนิยม
(individualism) เน้ นการสื่อสารที่อาศัยบริ บทน้ อย นิยมการสื่อสารที่ชดั เจน (low
context) และเป็ นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา (direct communication) ในขณะที่
คนรัสเซีย-เยอรมัน (Russia-German) เน้ นความเป็ นกลุม่ นิยม (collectivism) นิยม
การสื่อสารที่อาศัยบริ บทมาก (high context) และเป็ นการสื่อสารทางอ้ อม (indirect
communication)
งานวิ จัย เกี  ย วกับ การเปิ ดรั บ สื อ และการปลู ก ฝั ง จากสื อ เป็ นการทบทวน
วรรณกรรมที่ ส ะท้ อ นเกี่ ย วการรั บ รู้ ของผู้รั บ สารคนไทยทัง้ ที่ เ คยมี ป ระสบการณ์
ในการจ้ างงานและไม่เคยจ้ างงานลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ
พชร อยูส่ ขุ (2555). ศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์แรงงานข้ ามชาติในทรรศนะของประชาชน
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า นายจ้ างคนไทยทีเ่ คยจ้ างแรงงาน
ข้ ามชาติสะท้ อนการรับรู้ภาพลักษณ์ของแรงงานข้ ามชาติในทางบวกมากกว่านายจ้ าง
ผู้ที่ไม่เคยจ้ างแรงงานข้ ามชาติ ทังในระดั
้
บบุคคลและระดับกลุ่ม และภาพลักษณ์ที่
สะท้ อนออกมา 5 ด้ านของแรงานข้ ามชาติ ได้ แก่ ความขยันหมัน่ เพียร ความสามัคคี
ในหมูค่ ณะ ร่างกายแข็งแรงท�ำงานหนัก อดทนอดกลัน้ และความไม่เกี่ยงงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
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งานวิจยั เกีย่ วกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ เป็ นการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการให้ ความคุ้มครองด้ านสิทธิ สวัสดิการและการดูแลทังด้
้ านสภาพร่ างกายและ
จิตใจแก่แรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามารับจ้ างท�ำงานในประเทศไทย ตัวอย่างงานวิจยั ของ
สุพตั รา ตันติจริ ยาพันธ์ (2556). ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การเมือง
ว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: กรณีศกึ ษาแรงงานชาวเมียนม่าร์
ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ ามชาติไทยใหญ่ในจังหวัด
เชียงใหม่ได้ รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ไม่เป็ นธรรมจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ไม่สามารถเข้ าถึงกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม รู้ สึกแปลกแยกจาก
คนไทยและบางรายถูกเหยียดในเชิงเชื ้อชาติและภาษาจากคนไทย
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (2555). ศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองว่าด้ วยสวัสดิการ
ส�ำหรับแรงงานข้ ามชาติ: กรณีศกึ ษาแรงงานชาวเมียนม่าร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ”
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ การผลิตแบบทุนนิยมในกระแสเสรี นิยมใหม่มี
ลักษณะ ดังนี ้ 1) มีกระบวนการท�ำให้ เป็ นสินค้ าที่สงู ขึ ้นโดยเฉพาะกับผู้ใช้ แรงงานที่
อ�ำนาจการต่อรองต�่ำอย่างแรงงานข้ ามชาติ 2) สภาพการจ้ างงานเปลี่ยนแปลงไป
โดยผู้ใช้ แรงงานรั บผิ ดชอบต่อความเสี่ยงในระบบทุนนิ ยมมากขึน้ เช่น การจ้ าง
แรงงานข้ ามชาติแบบเหมาค่าแรง รับงานกลับมาท�ำทีบ่ ้ านหรือการจ้ างลักษณะชัว่ คราว
3) ระบบสวัสดิการได้ มีการแปรสภาพให้ เป็ นการรับผิดชอบของปั จเจกชนมากขึน้
ผ่านระบบสวัสดิการแบบเน้ นค่าจ้ าง และด้ วยเงื่อนไขข้ างต้ นน�ำสู่ 4) ปรากฏการณ์
การขยายตัวของกลุม่ “แรงงานเสี่ยง” อันมีลกั ษณะแตกต่างจากชนชันกรรมาชี
้
พ

วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้ างแรงงานชาวเมียนม่าร์
ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทยเป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (mixed method) เริ่ มต้ น
ด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) จากนายจ้ างคนไทยทีอ่ ยูใ่ น 3 จังหวัด จ�ำนวน 15 คนและสัมภาษณ์เชิงลึก
ลูกจ้ างชาวเมี ยนม่าร์ จ� ำนวน 16 คน ในประเด็นมิ ติทางวัฒ นธรรม พฤติกรรม
การเปิ ดรั บสื่อ องค์ประกอบทางด้ านจิตวิทยา-วัฒนธรรม การรั บรู้ ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมี ยนม่าร์ หลังจากนัน้ จึงส�ำรวจ
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ด้ วยแบบสอบถามภาษาเมียนม่าร์ จากลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ จ�ำนวน 421 ชุด ภายใต้
กรอบแนวคิดมิติทางวัฒนธรรม พฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่อ องค์ ประกอบทางด้ าน
จิตวิทยา-วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา
และความสามารถในการการปรับตัว อาศัยการสุม่ ตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อนายจ้ าง
ที่มีลกู จ้ างเป็ นแรงงานชาวเมียนม่าร์ ประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติเดิมและน�ำเข้ าตาม MOU
แล้ วจึงสุ่มตัวอย่างต่อด้ วยวิธี snow ball ในพื ้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้ ที่มีแรงงาน
ชาวเมียนม่าร์ มากที่สดุ คือ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา
โดยเลือกศึกษาใน 4 ประเภทกิ จการ ได้ แก่ กิ จการเกษตรและปศุสัตว์ กิ จการ
ก่อสร้ าง กิจการบริ การ และกิจการประมง เก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2559
ถึง เมษายน 2560

ผลการวิจยั
การน�ำเสนอผลการวิจยั ผู้วิจยั น�ำเสนอเรี ยงล�ำดับตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ที่ได้ ก�ำหนดไว้ คือ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อ 1 เพือ่ ศึกษาการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมของนายจ้ าง
คนไทยกับลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพื ้นทีภ่ าคใต้ ของประเทศไทย โดยใช้ วธิ ีการสัมภาษณ์
เชิงลึกและและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทัง้ นี ้ ผู้วิจยั
จ�ำแนกการน�ำเสนอผลการศึกษาออกเป็ น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. มิตทิ างวัฒนธรรมของฮอฟสเตด (Hofstede’s value dimension)
		 1.1 ความเป็ นปั จเจก/ความเป็ นกลุ่ม (individualism/collectivism)
พบว่า นายจ้ างคนไทยเน้ นความเป็ นกลุม่ (collectivism) โดยยึดถือระบบพวกพ้ อง
มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่อกัน ให้ ความส�ำคัญกับสังคมรอบข้ างและนายจ้ างรายอื่น
ในขณะที่ ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ เน้ นความเป็ นปั จเจก (individualism) โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัว เน้ นการท�ำงานของตัวเองให้ เสร็ จตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
		 1.2 ระยะห่างเชิงอ�ำนาจ (power distance) สูงหรื อต�่ำ พบว่า นายจ้ าง
คนไทยสะท้ อนระยะห่างเชิงอ�ำนาจสูง (high) โดยมีการแบ่งล�ำดับชันในการท�
้
ำงาน
ก�ำหนดให้ ลกู จ้ างอยู่ภายใต้ การควบคุมและท�ำงานตามค�ำสัง่ ของนายจ้ าง ลูกจ้ าง
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ชาวเมียนม่าร์ ก็มีระยะห่างเชิงอ�ำนาจสูงเช่นกัน กล่าวคือเมื่อมีปัญหาในการท�ำงาน
จะปรึกษาเพื่อนร่วมงานมากกว่านายจ้ างและนิยมท�ำงานตามค�ำสัง่ ของนายจ้ าง
		 1.3 การเน้ นลัก ษณะความเป็ นชาย/เน้ นลัก ษณะความเป็ นหญิ ง
(masculinity/femininity) พบว่ า นายจ้ า งคนไทยเน้ น ลัก ษณะความเป็ นหญิ ง
(femininity) โดยให้ ความส�ำคัญกับคุณภาพชี วิตและการสร้ างกิ จกรรมสัมพันธ์
ในขณะที่ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ เน้ นลักษณะความเป็ นชาย (masculinity) โดยให้
ความส�ำคัญกับเรื่ องงานอยูเ่ หนือความสัมพันธ์
		 1.4 การหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน (uncertainty avoidance) สูงหรือต�่ำ
พบว่า นายจ้ างคนไทยมีลกั ษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง (high) โดยมี
การวางแผนและมีวธิ ีการป้องกันปั ญหาทีน่ า่ จะเกิดขึ ้นจากการจ้ างลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
เช่น ยึดเอกสารส�ำคัญเพื่อป้องกันลูกจ้ างหนีเช่นเดียวกับลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่มี
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง (high) โดยลูกจ้ างต้ องการความมัน่ คง
จากการท�ำงานสูงจึงหาทางออกด้ วยการเลือกแหล่งงานที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าและ
มีความแน่นอนในการจ้ างงานมากกว่า
2. องค์ ป ระกอบทางด้ านจิ ต วิ ทยา-วัฒ นธรรม พบว่า ก่ อ นการจ้ างงาน
พบความรู้สกึ เหมารวมจากนายจ้ างคนไทย (stereotype) ว่าลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์โหดร้ าย
น่ากลัว และไว้ ใจไม่ได้ แต่ทว่าเมื่อได้ มีประสบการณ์ในการท�ำงานร่ วมกัน จึงรับรู้วา่
ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และเคร่ งครัดในแนวทางพระพุทธศาสนา
จึงท�ำให้ เกิดภาพเหมารวมใหม่ในทางบวก ในขณะที่ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ร้ ู สึกว่า
ถูกแบ่งแยกจากสังคมไทย โดยเฉพาะคนไทยทัว่ ไปทีไ่ ม่เคยท�ำงานร่วมกันมักแสดงอาการ
ดูถกู และเหยียดหยามลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ รวมทังเหมารวมว่
้
าคนเมียนม่าร์ เป็ นต้ นตอ
ของปั ญหาต่าง ๆ ในไทย เพราะคนไทยทัว่ ไปสะท้ อนความเกลียดกลัวคนต่างชาติ
(Xenophobia) นอกเหนือจากการแบ่งแยกทางเชื ้อชาติระหว่างคนไทยและคนเมียนม่าร์
แล้ วนัน้ ยังพบการแบ่งแยกเชื ้อชาติตา่ ง ๆ ของคนเมียนม่าร์ ในสังคมไทยด้ วย
3. พฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่อ นายจ้ างคนไทย สะท้ อนว่า สื่อมวลชนไทย
น�ำเสนอเนื ้อหาเกินจริ งและบิดเบือนข้ อมูลข่าวสาร และยังมีการผลิตซ�ำ้ ความรู้ สึก
เป็ นศัตรูกบั เมียนม่าร์ โดยสร้ างภาพเหมารวมเกี่ยวกับแรงงานชาวเมียนม่าร์ ในทางลบ
จนท�ำให้ นายจ้ างบางรายเกิดความหวาดระแวงในกลุม่ แรงงานชาวเมียนม่าร์ หากขาด
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ประสบการณ์ตรง (direct experience) ในขณะที่ลกู จ้ างชาวเมียนม่าร์ สะท้ อนว่า
สื่ อ มวลชนไทยและสื่ อ ออนไลน์ มี บ ทบาทส� ำ คัญ ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ในเมื อ งไทย
เนื่องจากสื่อท�ำหน้ าที่ให้ ความรู้ ความบันเทิง และทดแทนความรู้สกึ จริ งในเมียนม่าร์
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ประเภทยูทปู (youtube)
4. การรั บ รู้ ประวัติ ศ าสตร์ ด้ า นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งไทยและเมี ย นม่า ร์
กลุ่ม ตัว อย่ า งทัง้ นายจ้ า งคนไทยและลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ ส ะท้ อ นว่ า เหตุก ารณ์
ประวัติศาสตร์ การต่อสู้ศึกยุทธหัตถี ระหว่างไทยและเมี ยนม่าร์ เป็ นเรื่ องของอดี ต
ไม่มีความเชื่อมโยงกับความคิดของคนในปั จจุบนั นายจ้ างที่รับลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
มาท� ำ งานในเมื อ งไทยจึง ไม่ ไ ด้ ยึด ติ ด กับ เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วและไม่ ไ ด้ น� ำ มาร่ ว ม
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ ในขณะเดี ย วกัน ลูก จ้ า ง
ชาวเมียนม่าร์ ปฏิเสธการรับรู้ ความเป็ น “ศัตรู ” ระหว่างไทยและเมียนม่าร์ โดยให้
เหตุผ ลว่ า ได้ รั บ การศึก ษาน้ อ ยจึง ไม่ มี ค วามรู้ เรื่ อ งดัง กล่า ว แต่ ท ว่ า กลุ่ม คนไทย
มักเป็ นฝ่ ายยัดเยียดให้ เมียนม่าร์ เป็ นศัตรูตลอดกาลของไทย
5. ความแตกต่างของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ 2 ประเภท คือ ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ประเภทพิสูจน์ สญ
ั ชาติเดิมและประเภทน� ำเข้ าตาม MOU ผลจากการสัมภาษณ์
นายจ้ างคนไทย พบว่า ปั ญหาหนึ่งในการดูแลลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในสังคมไทยมี
ความแตกต่างกันของ 2 กลุ่มนี ้ ซึ่งจะส่งผลในด้ านการควบคุมของนายจ้ างและ
การรวมตัวของกลุม่ ลูกจ้ าง กล่าวคือ ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติเดิม
เป็ นกลุ่มลูกจ้ างที่ต้องปรับตัวมากกว่าลูกจ้ างที่น�ำเข้ าตาม MOU เนื่องจาก ลูกจ้ าง
กลุ่มแรกมีการศึกษาต�่ำกว่าและมีทกั ษะในการท�ำงานน้ อยกว่า ซึ่งจะแตกต่างจาก
ลูกจ้ างประเภทน�ำเข้ าตาม MOU ซึง่ มีความเด่นกว่าในทักษะต่าง ๆ จึงสามารถต่อรอง
กับนายจ้ างและโอกาสในการรวมตัวเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิตา่ ง ๆ จากการจ้ างงานสูงกว่า
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่าลูกจ้ างประเภทน�ำเข้ าตาม MOU มีจ�ำนวนมากในจังหวัด
สงขลา จึงสร้ างความกังวลใจให้ แก่นายจ้ างในพื ้นทีด่ งั กล่าวในการบริหารความขัดแย้ ง
ที่จะเกิดขึ ้นมากพอสมควร
วัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อ 2 เพือ่ เปรียบเทียบทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ในพื ้นทีภ่ าคใต้ของประเทศไทยทีม่ ตี อ่ วัฒนธรรมไทยและทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ที่มีตอ่ วัฒนธรรมเมียนม่าร์

176

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปี ที่ 26 ฉบับที่ 52
กันยายน - ธันวาคม 2561

ตาราง 1 ทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทยที่มีต่อ
วัฒนธรรมไทยและทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่มีต่อวัฒนธรรม
เมียนม่าร์
ทัศนคติตอ่ วัฒนธรรมไทย - เมียนม่าร์
1. ด้ านระยะห่างเชิงอ�ำนาจ (power distance)
สูงหรื อต�่ำ
2. ด้ านการเน้ นความเป็ นปั จเจก/การเน้ น
ความเป็ นกลุม่ (individualism/collectivism)
3. การเน้ นลักษณะความเป็ นชาย/การเน้ น
ลักษณะความเป็ นหญิง (masculinity/femininity)
4. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
(uncertainty avoidance) สูงหรื อต�่ำ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่า t
มาตรฐาน

P

.121

.843

2.95* .003

-.002

.843

-.06

.954

.069

.789

1.63

.074

.074

.960

1.71

.116

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การเปรียบเทียบทัศนคติของลูกจ้างชาวเมียนม่าร์
ในพื ้นทีภ่ าคใต้ของประเทศไทยทีม่ ตี อ่ วัฒนธรรมไทยและทัศนคติของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ทีม่ ตี อ่ วัฒนธรรมเมียนม่าร์พบความแตกต่างเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านระยะห่างเชิงอ�ำนาจ
(power distance) ซึง่ สะท้ อนระยะห่างเชิงอ�ำนาจสูง (high power distance) ไปใน
ทิศทางเดียวกันทังคู
้ ่ ทังทั
้ ศนคติตอ่ วัฒนธรรมไทยและทัศนคติตอ่ วัฒนธรรมเมียนม่าร์
โดยที่ลกู จ้ างชาวเมียนม่าร์ มีทศั นคติตอ่ วัฒนธรรมไทยสูงกว่าวัฒนธรรมเมียนม่าร์
วัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อ 3 เพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและปั จจัยระดับ
องค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถปรับตัวในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย
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ตาราง 2 ผลการทดสอบความแปรปรวน
ปั จจัยระดับบุคคล

1. มอญ
2. ไทยใหญ่
3. กะเหรี่ ยง
4. พม่า
5. อื่น ๆ
ลักษณะ
1. พักร่วมกับคนไทย
การพักอาศัย 2. พักร่วมกับคนเมียนม่าร์
3. พักคนเดียว
4. อื่น ๆ
ประเภท
1. เกษตรและปศุสตั ว์
กิจการ
2. ก่อสร้ าง
3. บริ การ
4. ประมง
พืน้ ที่
1. สุราษฎร์ ธานี
ในการท�ำงาน 2. ระนอง
3. สงขลา
เชือ้ ชาติ

จ�ำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.

68
25
39
282
7
101
261

6.54
4.44
5.56
6.79
4.82
7.36
6.27

2.64
3.04
2.93
2.23
1.47
2.16
2.51

57
2
83
115
86
137
159
136
126

5.78
5.79
6.98
5.85
6.89
6.39
6.34
5.91
7.20

2.62
.412
3.07
2.76
2.17
1.91
2.83
1.89
2.47

F

Post Hoc
Comparison
(Scheffe)

7.80 * 4 > 1, 2

6.65 * 1 > 2, 3

4.503 * 1 > 2, 3

9.268 *3 > 1, 2

ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ 3.1 พบว่ า เชื อ้ ชาติ ลัก ษณะ
การพั ก อาศั ย ประเภทกิ จ การ พื น้ ที่ ใ นการท� ำ งานที่ แ ตกต่ า งกั น ท� ำ ให้ ลูก จ้ า ง
ชาวเมียนม่าร์ มีความสามารถปรับตัวในการท�ำงานแตกต่างกัน
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Stepwise Multiple Regression)
Model

คะแนนดิบ
(B)

คะแนนมาตรฐาน
(Beta)

ค่าคงที่
5.177
ทัศนคติทางชาติพนั ธุ์
-.633
-.274
อายุ
.402
.136
การศึกษา
.422
.127
ระยะห่างเชิงอ�ำนาจ
.288
.104
ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย
.110
.093
R=.351 R square=.123 Adjusted R Square=.112

t
6.564
-5.674
2.891
2.747
3.167
1.983
F=11.633

P
.000
.000
.004
.006
.031
.048

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 3.2 พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั
ความสามารถปรั บตัวในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพืน้ ที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทย ได้ แก่ ทัศนคติทางชาติพนั ธุ์ ซึง่ เป็ นตัวแปรท�ำนายความสามารถปรับตัว
ในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทยได้ มากที่สดุ
รองลงมา ได้ แก่ อายุ การศึกษา ระยะห่างเชิงอ�ำนาจ และความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย
โดยทัง้ 5 ตัวแปรสามารถร่ วมกันท� ำนายความสามารถปรั บตัวในการท� ำงานของ
ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทยได้ ร้อยละ 12.3 (R=.123)

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ 4 ประเด็น
หลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ปั จ จัย ที่ สัม พัน ธ์ กับ ความสามารถปรั บ ตัว ในการท� ำ งานของลูก จ้ า ง
ชาวเมียนม่าร์ ในประเทศไทย ประกอบด้ วย
		 1.1 ความรู้ ด้ า นวัฒ นธรรมไทย ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ มี ค วามรู้ ด้ า น
วัฒนธรรมไทยค่อนข้ างต�่ำ และยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้ าง
แรงงานต่างด้ าวในประเทศไทย จึงท� ำให้ ความสามารถปรั บตัวในการท� ำงานใน
สังคมไทยต�่ำไปด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของขวัญชนก พันธุฟัก (2557)
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		 1.2 ประเภทกิ จ การ (อาชี พ ) ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ ที่ รั บ จ้ า งท� ำ งาน
ในประเภทกิจการที่มีข้อห้ ามด้ านการแสดงอัตลักษณ์ เมียนม่าร์ จะสามารถปรับตัว
ในการท�ำงานได้ น้อยกว่าลูกจ้ างที่รับจ้ างท�ำงานในประเภทกิจการที่ไม่มีข้อห้ าม เช่น
กิจการบริการประเภทโรงแรมจะมีข้อห้ ามในการแสดงอัตลักษณ์ชาวเมียนม่าร์ มากกว่า
ประเภทกิจการประมงหรื อประเภทกิจการก่อสร้ าง
		 1.3 พื ้นที่ในการท�ำงาน ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่ท�ำงานในจังหวัดสงขลา
สามารถปรับตัวได้ สงู กว่าลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่ท�ำงานในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีและ
จังหวัดระนอง เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็ นพืน้ ที่ที่ห่างไกลชายแดนท�ำให้ แรงงาน
สามารถปรั บ ตัว ได้ สูง กว่า เพราะด้ ว ยความจ� ำ เป็ นจากระยะทางที่ ห่า งไกลกว่า
กลุ่มแรงงานจึงต้ องปรับตัวมากกว่าแรงงานที่ท�ำงานใกล้ ชายแดน ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Pholphirul (2013) ที่มีข้อค้ นพบว่า พื ้นที่ในการจ้ างงานที่ติดต่อกับ
ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานข้ ามชาติเมียนม่าร์
มากกว่าจังหวัดที่ไม่มีพื ้นที่ตดิ ต่อกับชายแดน
		 1.4 ลักษณะองค์กร ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่ท�ำงานในประเภทกิจการที่มี
โครงสร้ างองค์ กรอย่างชัดเจน จะมีการด� ำรงชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีกว่า ได้ รับ
สวัสดิการที่ดีกว่า มีความรู้ สึกปลอดภัยและมีความมั่นคงในการท�ำงานมากกว่า
ลูกจ้ างที่ท�ำงานในประเภทกิจการที่ไม่มีโครงสร้ างองค์กร เนื่องจากลักษณะการจ้ าง
งานและรายได้ อาจไม่แน่นอนท�ำให้ ลกู จ้ างเปลี่ยนงานบ่อย ๆ
		 1.5 ประเภทของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ประเภท
น�ำเข้ าตาม MOU สามารถปรับตัวในการท�ำงานได้ มากกว่าลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติเดิม เนื่องจากลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ประเภทน�ำเข้ าตาม MOU
มี ทักษะและความสามารถในการท� ำงานที่ ดีกว่า เพราะส่วนใหญ่ ทราบล่วงหน้ า
เกี่ยวกับประเภทของงานและสถานที่ในการท�ำงานจึงสามารถเตรี ยมตัวได้ มากกว่า
รวมทังอาจจะมี
้
เพื่อน ๆ มาท�ำงานด้ วยกันจ�ำนวนมาก ในบางองค์กรพบว่า ลูกจ้ าง
ชาวเมียนม่าร์ ประเภทน�ำเข้ าตาม MOU สามารถรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิตา่ ง ๆ
ให้ แ ก่ พ วกตน ถึง ขัน้ นัด หยุด งาน ในขณะที่ ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่า ร์ ป ระเภทพิ สูจ น์
สัญชาติเดิมเข้ าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย จึงต้ องอาศัยความพยายามค่อนข้ างสูง
ในการปรับตัว
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		 1.6 พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ ของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ส่วนใหญ่เปิ ดรับทังสื
้ ่อดังเดิ
้ ม ได้ แก่ วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสมัยใหม่ ได้ แก่ เฟซบุ๊ก
(facebook) และยูทปู (youtube) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเปิ ดรับสื่อที่แตกต่างกัน
เช่น เปิ ดรับบทสวดมนต์ภาษาเมียนม่าร์ ผ่านยูทปู (youtube) เพื่อลดความกังวลใจ
ด้ านต่าง ๆ ในขณะที่เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์เพื่อติดตามสถานการณ์ทงของประเทศไทย
ั้
และประเทศเมียนม่าร์ และเพื่อฝึ กภาษาไทย เป็ นต้ น
2. พุทธศาสนากับวิถีชีวิตของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในไทย
		 ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในประเทศไทยมีความเคร่งครัดและให้ ความส�ำคัญ
กับพุทธศาสนา โดยวิถีชีวิตชาวบ้ านเมี ยนม่าร์ ทั่วไป ๆ จะมี ความรู้ ความเข้ าใจ
ในพุทธศาสนาอยู่ 3 เรื่ องด้ วยกัน คือ ความคิดในเรื่ องกรรมและบุญ เรื่ องศีลและ
การปฏิบตั ิ ดังนัน้ คนเมียนม่าร์ จึงทุ่มเทกับการท�ำบุญอย่างไม่เสียดายแม้ จะยากดี
มีจนเพียงไรฐานะก็ไม่เป็ นอุปสรรคในการท�ำบุญ (นฤมล ธีรวัฒน์ และคณะ, 2551,
หน้ า 256-257) ศาสนาจึงเป็ นปั จจัยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ลกู จ้ างชาวเมียนม่าร์
สามารถปรั บ ตัว และท� ำ งานในสัง คมไทยได้ ง่ า ยขึ น้ การไปกราบไหว้ น มัส การ
พระมหาเจดีย์นัน้ ถือเป็ นเรื่ องส�ำคัญของชาวพุทธเมียนม่าร์ ทงั ้ หลาย สิ่งที่ดลใจ
ให้ เขาประพฤติปฏิบัติ ได้ แก่ ความเชื่ อในเรื่ องอ� ำนาจของผลกรรมของแต่ละคน
การบริ จาคทรัพย์ก็ถือว่าเป็ นการช่วยบ�ำรุงรักษาพระมหาเจดีย์ชเวดากองและจะเป็ น
ตบะเดชะดลบันดาลให้ เขาผู้ประพฤติปฏิบตั นิ นมี
ั ้ พลังที่จะเผชิญกับปั ญหานานาชนิด
ที่ ถาโถมเข้ ามาในชี วิตของเขาได้ เจดีย์เป็ นสิ่งที่ สร้ างความสามัคคีของชาวพุทธ
เมียนม่าร์ ได้ อย่างดียิ่ง ถ้ าเมื่อใดก็ตามที่มีการสร้ างเจดีย์ใหม่เชื่อว่าความแตกแยก
ดังกล่าวจะมลายไปสิ ้น ทุกคนจะเข้ ามาช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็ นเงินทอง ข้ าวของ
หรื อแรงงาน เพื่อการกระท�ำที่เป็ นกุศลนัน้ (ขิ่น เมี ้ยว ชิด, 2555, หน้ า 45 และ 58)
		 หากน� ำ ผลการวิ จัย มาเชื่ อ มโยงกับ วิ ถี ชี วิ ต และความเชื่ อ ของลูก จ้ า ง
ชาวเมียนม่าร์ นัน้ สามารถอธิ บายได้ ว่า ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ น� ำความหมายทาง
พุทธศาสนาเข้ ามาเชื่อมโยงกับความเชื่อความคิดแบบเดิมเรื่ องอ�ำนาจของผลกรรม
ของแต่ละคน จึงน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิตนตามความเชื่อดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดไม่จ�ำกัด
เพศและวัย ซึ่งการแสดงออกต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับพุทธศาสนาของเมียนม่าร์ ใน
ประเทศไทยนัน้ มีความคล้ ายคลึงกับความเป็ นอยู่ที่เคยเป็ นในประเทศเมียนม่าร์
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จึงท�ำให้ ความสามารถปรับตัวเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ ้น ประกอบกับ
การแสดงออกทางพุท ธศาสนาของเมี ย นม่า ร์ ไ ม่ไ ด้ ขัด ต่อ แนวปฏิ บัติ ข องคนไทย
แต่อย่างใด จึงท�ำให้ คนไทยชื่นชมและมีทศั นคติที่ดีต่อแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวของ
คนเมียนม่าร์ ในทุกที่ที่ได้ พบเห็น และต่างก็ร้ ู สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
ดัง นัน้ การสื่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรมจึ ง เกิ ด ขึ น้ โดยไม่ ร้ ู ตัว ระหว่ า งคนไทยและ
คนเมียนม่าร์ อนั จะส่งผลดีต่อความสามารถในการปรับตัวของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ในไทย สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวอาข่า
ซึ่ง ได้ น� ำ วิ ธี คิ ด ตามแนวทางศาสนามาปรั บ ประยุก ต์ ด้ ว ยกระบวนการเลื อ กสรร
ความหมายทางคริ สตศาสนาเข้ ามาเชื่ อมโยงกับความเชื่ อในวิธีคิดแบบเดิมของ
พวกเขาโดยน�ำคุณค่าของความเป็ นอิสระในคริ สตศาสนามาใช้ ปลดปล่อยพวกเขา
ออกจากข้ อจ�ำกัดของกฎอาข่า เพื่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันอย่างสอดคล้ องกับ
ชีวิตปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ของชาวอาข่าท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงทีย่ งั คงด�ำเนินต่อไป (สิรินยา กิจประยูร,
2541)
3. ทัศนคติทางชาติพนั ธุ์
		 องค์ประกอบทางด้ านจิตวิทยา-วัฒนธรรมที่ส�ำคัญส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ แก่ ทัศนคติทางชาติพันธุ์ระหว่างคนไทยและคนเมี ยนม่าร์ โดยที่ ทัศนคติทาง
ชาติพนั ธุ์มีความสัมพันธ์ ในทางตรงข้ ามกับความสามารถปรับตัวในการท�ำงานของ
ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่า ร์ กล่า วคื อ ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่า ร์ จ ะมี ปั ญ หาในการปรั บ ตัว
ขณะท�ำงานในเมืองไทยหากต้ องเผชิญกับการแสดงออกด้ านทัศนคติทางชาติพนั ธุ์
จากคนไทย เช่น ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ร้ ูสกึ น้ อยใจ กลัว และกังวลใจเมื่อต้ องสื่อสาร
กับคนไทย เนื่องจากการใช้ ส�ำเนียงภาษาที่แตกต่างกันสามารถน�ำไปสูก่ ารแบ่งแยก
ด้ านเชื ้อชาติ (racism) การถูกมองแบบเหมารวม (stereotype) ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ มิววันกูซี และมูซมั บีระ (Muwanguzi & Musambira, 2012) ที่กลุม่
ผู้ ย้ ายถิ่ น ชาวยู แ กนด้ าในสหรั ฐ อเมริ ก าต้ องเผชิ ญ กั บ การใช้ ข้ อความที่ แ สดง
ความเหนื อ กว่ า และการแบ่ ง แยก (Message of superiority complex and
discrimination) จากผู้เป็ นเจ้ าของวัฒนธรรม นอกจากนี ้ ลูกจ้ างชาวเมี ยนม่าร์
บางรายที่พดู ภาษาไทยได้ ค่อนข้ างน้ อยก็สะท้ อนความรู้ สกึ ขาดความมัน่ ใจที่จะพูด
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ภาษาไทยกับคนไทยซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของโฮล์มเมส Holmes (2015) ทีร่ ะบุวา่
กลุม่ คนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ย้ายถิ่นไปท�ำงานในประเทศนิวซีแลนด์และใช้
ภาษาอังกฤษด้ วยส�ำเนียงของตัวเองค่อนข้ างขาดความมัน่ ใจและไม่อยากที่จะสือ่ สาร
กับคนนิวซีแลนด์เนื่องจากส�ำเนียงที่แตกต่างกันน�ำไปสูก่ ารตีความที่ผิดพลาด ท�ำให้
ผู้ย้ายถิ่นบางรายรู้ สึกหดหู่จิตใจ แยกตัวออกจากสังคมหรื อบางรายถึงขัน้ ลาออก
จากงาน
		 ด้ วยคุณลักษณะประการหนึ่งของคนไทยที่ ยังคงยึดติดกับความเป็ น
ชาตินิยมที่เข้ มแข็ง ความเชื่อที่วา่ ตัวเองเหนือกว่า เด่นกว่า (ethnocentrism) ซึง่ อาจ
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดและตีความที่ฝังลึกของคนไทย ที่สามารถก่อรู ป
เป็ นส่วนหนึ่งของทัศนคติ เหมารวมต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ (stereotype)
ปั ญ หาด้ า นการรั บ รู้ ในทางตรงข้ า มที่ อ าจน� ำ ไปสู่ภ าพเหมารวม (stereotype)
เป็ นปั ญหาที่ส�ำคัญไม่น้อยที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถปรั บตัวในการท�ำงาน
ของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู (2556)
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนไทยมองเหมารวมคนในประเทศเมียนม่าร์ วา่ มีการศึกษา
น้ อย มีการรับรู้ทศั นคติแบบมีอคติและความโน้ มเอียงต่อประเทศเพือ่ นบ้ าน โดยเฉพาะ
กัมพูชาและเมียนม่าร์ เด่นชัดกว่ากลุ่มอื่น ๆ การรับรู้ /ทัศนคติประเภทยึดชาติพนั ธุ์
หรื อวัฒนธรรมของตนเองเป็ นศูนย์กลาง (ethocentrism) โดยเห็นว่าประเทศไทย
เป็ นประเทศที่น่าอยูแ่ ละเพียบพร้ อมที่สดุ และคนต่างชาติต้องเป็ นฝ่ ายปรับตัวเข้ าหา
วัฒนธรรมไทย ซึง่ อาจเกิดจากการภูมใิ จในเอกราชของไทยซึง่ ถูกปลูกฝั งผ่านบทเรี ยน
ระบบการศึกษาและสื่อต่าง ๆ
4. ทัศนคติตอ่ วัฒนธรรมไทยและทัศนคติตอ่ วัฒนธรรมเมียนม่าร์ จากมุมมอง
ของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
		 การเปรี ยบเทียบมิติทางวัฒนธรรมจากทัศนะของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
ต่อวัฒนธรรมไทยและต่อวัฒนธรรมเมียนม่าร์ พบว่า ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ มีทศั นคติ
ต่อวัฒนธรรมไทยและทัศนคติตอ่ วัฒนธรรมเมียนม่าร์ ไปในทิศทางเดียวกันทัง้ 4 ด้ าน
แต่ มี ร ะดับ ความมากน้ อ ยแตกต่ า งกัน และพบว่ า มิ ติ ด้ า นระยะห่ า งเชิ ง อ� ำ นาจ
(power distance) เป็ นเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถปรับตัว
ในการท�ำงานของลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ สามารถอธิบายได้ วา่ การจ้ างงานในประเทศไทย
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มีการแบ่งล�ำดับชัน้ (hierarchy) หน้ าทีก่ ารงานตามประสบการณ์และระดับการศึกษา
แต่เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ น�ำมาใช้ กบั ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ เช่น ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์
บางคนให้ สมั ภาษณ์ ว่า เคยมีอาชีพเป็ นครู สอนหนังสือในประเทศเมียนม่าร์ แต่เมื่อ
มาท�ำงานในเมืองไทยก็มีสถานภาพเป็ นลูกจ้ างเช่นเดียวกับแรงงานชาวเมียนม่าร์
คนอื่น ๆ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ในการท�ำงานของแรงงานชาวเมียนม่าร์
ไม่ได้ น�ำมาพิจารณาส�ำหรั บการจ้ างงานในประเทศไทย คล้ ายกับสถานภาพของ
กลุม่ ผู้ย้ายถิ่นรัสเซีย-เยอรมัน (Russian-Germans) ในเยอรมนีทตี่ ้ องเผชิญกับสภาวะ
การว่างงาน บางรายได้ ค่าแรงค่อนข้ างต�่ำและไม่สามารถท�ำงานในต�ำแหน่งหรื อ
ประเภทงานเดิมที่เคยท�ำจากรัสเซียได้ (Dementeva, Franzke & Loyko, 2015)
		 ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ที่ท�ำงานในประเทศไทยรับรู้ ถึงความไม่เท่าเทียม
แต่พวกเขาจ�ำเป็ นต้ องมองผ่าน เนื่องจาก ‘รายได้ ’ จากการท�ำงานเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก
ดังนัน้ ลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ จึงมักจะเป็ นฝ่ ายยอมปรับตัวให้ เข้ ากับนายจ้ างคนไทย
จากที่ฮอฟสเตด (Hofstede) ได้ จดั อันดับความแตกต่างด้ านระยะห่างเชิงอ�ำนาจ
มากกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในล�ำดับที่ 21 ซึ่งถือว่าต�่ำ
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย
ซึง่ จัดอยูในล�ำดับที่ 1 (Samovar, Porter, McDaniel & Roy 2013, p. 177) จากผล
การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ ส ะท้ อ นทัศ นคติ ด้ า นระยะห่ า ง
เชิงอ�ำนาจสูง (high power distance) ทัง้ ต่อวัฒนธรรมไทยและต่อวัฒนธรรม
เมี ย นม่ า ร์ แต่ ทัศ นคติ ด้ า นระยะห่ า งเชิ ง อ� ำ นาจสูง (high power distance)
ในวัฒ นธรรมไทยสูง กว่ า ในวัฒ นธรรมเมี ย นม่ า ร์ ทัง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย มี ข้ อพึ ง สัง เกตว่ า
ด้ วยบทบาทและสถานภาพของการเป็ นหัวหน้ าหรื อนายจ้ างของคนไทย จึงท�ำให้
ลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์ ร้ ู สึก ว่ า มี ช่ อ งว่ า งด้ า นความสัม พัน ธ์ เ กิ ด ขึน้ ลูก จ้ า งจึ ง เกิ ด
ความกลัวและความเกรงใจไม่กล้ าพูดเชิงหยอกล้ อหรื อสนิทสนมกับนายจ้ างคนไทย
โดยตรง แต่จะเลือกสื่อสารผ่านล่ามหรื อคนกลางอื่น ๆ เช่น โฟร์ แมน (foreman)
จึงท�ำให้ ระดับความใกล้ ชิดระหว่างนายจ้ างคนไทยและลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ มีน้อย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะส�ำหรับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้ างแรงงงาน
เมียนม่าร์ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทยประกอบด้ วยวัดและชุมชน สถานศึกษา
และส�ำนักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กระทรวงแรงงาน โดยมีข้อเสนอแนะส�ำหรับแต่ละ
องค์กร ดังนี ้
		 1.1 วัดและชุมชนในพื ้นที่ที่มีการจ้ างลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ควรสนับสนุน
การสร้ างอัตลักษณ์ของกลุ่มลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ในวัดหรื อชุมชนที่มีพื ้นที่ใกล้ เคียง
กับที่ ท� ำงานของลูกจ้ างชาวเมี ยนม่าร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสร้ างเจดี ย์จ� ำลอง
เจดีย์ชเวดากองเพื่อแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
ของแรงงานชาวเมียนม่าร์ ในประเทศไทย
		 1.2 สถานศึกษาควรมีบทบาทในการเปิ ดเผยประวัตศิ าสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างเมียนม่าร์ กับไทยในทางบวก เนื่องจากในอดีตสื่อและการสอนในชัน้ เรี ยน
ได้ น�ำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเมียนม่าร์ กบั ไทยในทางลบจึงท�ำให้ เกิดการปลูกฝั ง
ความเชื่ อ ในการสร้ างความเกลี ย ดชั ง ต่ อ เมี ย นม่ า ร์ ม าโดยตลอด นอกจากนี ้
สถานศึกษาควรให้ ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่จะช่วยสร้ างความเข้ าใจที่ดี ลดอคติ
ระหว่า งชนชาติ ใ นภาคส่ว นของการศึก ษา โดยเสริ ม เข้ า กับ หลัก สูต รการเรี ย นรู้
เพื่อการปลูกฝั งเยาวชนให้ เปิ ดใจกว้ างยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
		 1.3 ส�ำนักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กระทรวงแรงงาน ควรกระตุ้นให้
นายจ้ า งเห็ น ความส� ำ คัญ ของความเสมอภาคในการจ้ า งลูก จ้ า งชาวเมี ย นม่ า ร์
เนื่องจากลูกจ้ างชาวเมียนม่าร์ ส่วนใหญ่ สามารถท�ำงานที่นอกเหนือจากที่คนไทย
ไม่ท�ำ เช่น งานที่มีลกั ษณะ 3 D ดังนัน้ นายจ้ างควรพิจารณาในการจ่ายค่าแรงที่
เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อสร้ างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน รวมทัง้
การให้ ข้อเสนอแนะแก่นายจ้ างคนไทยในการบริ หารความขัดแย้ งเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้ าว ความขัดแย้ งระหว่างนายจ้ างคนไทยกับลูกจ้ างประเภท MOU ในการต่อรอง
ด้ านสิทธิและสวัสดิการและความขัดแย้ งระหว่างลูกจ้ างที่มีชาติพนั ธุ์ตา่ งกัน
2. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้ าว
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		 การแสวงหาช่ อ งทางที่ เ หมาะสมในการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
ตัว บทกฎหมายเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แก่ น ายจ้ างและแรงงานต่า งด้ าวอย่างถูกต้ อ งและ
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของแรงงานต่างด้ าว
ปี 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเวลาอันใกล้ นี ้ เพื่อลดปั ญหาแรงงานต่างด้ าวกลับ
ประเทศ และป้องกันการเอาเปรี ยบจากนายจ้ างคนไทย เช่น ส�ำนักบริ หารแรงงาน
ต่างด้ าว กระทรวงแรงงานตัง้ โต๊ ะให้ ค�ำปรึ กษาหรื อการจัดเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ ใน
แต่ละประเภทกิจการ
3. ข้ อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ในอนาคต
		 ส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับมิตทิ างวัฒนธรรม ควรศึกษา
เชิ ง ลึก มิ ติ ท างวัฒ นธรรมบางด้ า นเพื่ อ เป็ นการยื น ยัน ข้ อ ค้ น พบ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า น
ความเป็ นปั จเจก (individualism)/ ความเป็ นกลุ่ม (collectivism) และมิติด้าน
เน้ นความเป็ นหญิ ง (femininity)/เน้ นความเป็ นชาย (masculinity) ของลูกจ้ าง
ชาวเมียนม่าร์ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนมากขึ ้นต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร
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