
บทที ่5 

บทสรุป 

  
การศึกษาการปรับตวัของแรงงานหญิงขา้มชาติชาวไทยใหญ่ ซ่ึงอาศยัและท างานอยูใ่นพื้นท่ีเมือง

เชียงใหม่น้ีพบวา่ สามารถสังเคราะห์ขอ้มูลออกมาเพื่อสรุปให้เห็นถึงกระบวนการในการปรับตวัใน 2 ดา้น

ดว้ยกนัคือ 

5.1 การปรับตวัเพื่อด ารงชีวติในเมืองเชียงใหม่   

5.2 ดา้นปฎิสัมพนัธ์ต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 

5.1 การปรับตัวเพือ่ด ารงชีวติในเมืองเชียงใหม่   

แรงงานหญิงชาวไทยใหญ่ท่ีเขา้มาท างานในเมืองเชียงใหม่มีการปรับตวัอยา่งมากเพื่อท่ีจะสามารถ

ด าเนินชีวติในเมืองเชียงใหม่ไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข โดยพบวา่พวกเขาเหล่านั้นมีการปรับตวัในหลายแง่มุมของ

ชีวติ ซ่ึงความเขม้ขน้ของการปรับตวันั้นข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย  

5.1.1 ด้านสังคมและวฒันธรรม 

แรงงานขา้มชาติหญิงเหล่าน้ีไดแ้บกความเป็นผูห้ญิงไทยใหญ่ขา้มมายงัฝ่ังไทยดว้ย โดยพวกเธอ

เหล่านั้นยงัคงมีค่านิยมเฉพาะของความเป็นไทยใหญ่และยงัคงยึดเหน่ียวเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตสะทอ้น

ใหเ้ห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั เช่น เร่ืองอาหารการกิน พบวา่ นอกจากเหตุผลท่ีพวกเธอเลือกจะปรุงอาหารเอง

จะมาจากการพยายามลดค่าใช้จ่ายแลว้ รสชาติท่ีแตกต่างของอาหารไทยและอาหารไทยใหญ่เป็นอีกหน่ึง

เหตุผลท่ีท าใหส่้วนใหญ่แลว้แรงงานหญิงเหล่าน้ีจะเลือกปรุงอาหารท่ีคุน้เคย  

ในส่วนของค่านิยมเก่ียวกบัการท าบุญ นบัไดว้า่ศาสนาเป็นหน่ึงในส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจหลกัของชาว

ไทยใหญ่ ส าหรับในเมืองเชียงใหม่นั้นวดัท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยใหญ่คือวดักู่เตา้ซ่ึงในทุกวนัส าคญั

ทางศาสนาไม่วา่หนุ่มสาวหรือผูสู้งวยัต่างเขา้วดัท าบุญอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงในประเด็นน้ีพบวา่แรงงานหลาย

คนไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือเร่ืองบุญและผลของบุญอนัจะส่งต่อไปยงัชีวิตในอนาคตซ่ึงค่านิยมการเขา้

วดัท าบุญน้ีบ่อยคร้ังท่ีไม่สามารถด าเนินไปพร้อมกบัเง่ือนไขของเวลางาน กระนั้นการท าบุญยงัคงกลายเป็น

กิจวตัรหลกัท่ีชาวไทยใหญ่ในสังคมเมืองเชียงใหม่ยงัยึดมัน่และถือเป็นหนา้ท่ีปฏิบติัอนัดีงามท่ีตอ้งท าแมว้า่

จะยา้ยเขา้มาอยูต่่างแดนหรือแมว้า่จะไม่มีเงินทองมากมายก็ตาม  
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ในดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนเมืองเชียงใหม่ นั้นชาวไทยใหญ่มกัมีการรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียว

แน่น ซ่ึงให้เหตุผลว่าในความเป็นชาวไทยใหญ่พลดัถ่ินดว้ยกนัย่อมเขา้ใจกนัและกนัมากกว่าคนเมือง(คน

ไทย) นอกจากน้ียงัแฝงนยัยะของการจดัวางสถานะความเป็นชาวไทยใหญ่และคนไทยไวใ้นลกัษณะสูงต ่า 

เกรงกลวั กล่าวคือมองว่าคนไทยคบคนไทยใหญ่ยาก คนไทยใหญ่ดว้ยกนัมีความจริงใจมากกว่าเพราะมีจุด

ร่วมเดียวกนัคือประสบการณ์จากประเทศตน้ทาง มีการส่ือสารดว้ยภาษาเดียวกนั การมีเพื่อนเป็นคนไทยมกั

เกิดกลวัการดูถูกเหยยีดหยาม ทั้งในถึงความไม่รู้ในเร่ืองภาษา การแต่งกาย การคบเพื่อนคนไทยจึงไม่สนิทใจ

เท่าชาวไทยใหญ่ 

แมว้า่แรงงานบางคนจะอยูใ่นเมืองเชียงใหม่มานานนบัสิบปีแต่พวกเขาเหล่านั้นยงัมีค่านิยมเฉพาะ

ของชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะเร่ืองศาสนา และการปฏิบติัตามประเพณี ในเวลาเดียวกบัท่ีพวกเธอเรียนรู้ท่ีจะ

ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมใหม่เช่นการแต่งกายซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเรียนรู้จากคนรอบขา้ง โดยเลือกซ้ือเส้ือผา้

เคร่ืองแต่งกายจากแหล่งขายท่ีราคาไม่แพงเช่น กาดหลวง เรียนรู้การใชเ้คร่ืองส าอางกระบวนการเหล่าน้ีถูก

พดูถึงในลกัษณะของการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัการด าเนินชีวติของตนเองในเมืองเชียงใหม่ 

ทั้งน้ี ในด้านการปรับตวัทางสังคมวฒันธรรม เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบังานศึกษาของจุไรพร     

จิตพิทกัษ์ (2553) เร่ือง วยัรุ่นชาติพนัธ์ุชายขอบกบัการปรับตวัในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษาวยัรุ่นปกา

เกอะญอ ก็พบวา่ ในการปรับตวัดา้นสังคมวฒันธรรมนั้นมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ จากการปรับตวัของ

วยัรุ่นปกาเกอะญอท่ีเขา้มาอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ ในชีวิตประจ าวนัยงัคงมีวฒันธรรมเดิมจากสังคมเดิมปรากฏ

อยู ่เช่น รสนิยมในอาหารการกินท่ียงันิยมอาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุของตน ท่ีไม่ไดอิ้งกบับริบททางเศรษฐกิจ

หรือขอ้จ ากดัในการหาอยู่หากินเท่านั้น แต่ยงัเป็นวิถีวฒันธรรมจากสังคมเดิมท่ียงัติดตวัอยู ่ซ่ึงไดส้ร้างการ

ผกูโยงไปกบัถ่ินฐานเดิมหรือบา้นเกิดของตนเองไดอี้กดว้ย เพื่อลดทอนความรู้สึกเป็นอ่ืนหรือความเป็นชาย

ขอบในสังคมใหม่ ท่ีไม่มีสังคมวฒันธรรมของตนอยูใ่นกลุ่มคนส่วนใหญ่  

โดยเฉพาะการอาศยัพื้นท่ีทางศาสนา มาเป็นพื้นท่ีทางสังคมเพื่อผกูโยงตนเองกบัถ่ินฐานเดิมหรือ

สังคมเดิม และการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมกบักลุ่มคนจากบา้นเดิมหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัเพื่อการ

พึ่งพิงอิงกนัภายใตค้วามสัมพนัธ์แบบเครือญาติ พี่นอ้งและเพื่อนฝงูในยามตอ้งมาใชชี้วิตในสังคมใหม่ท่ีไกล

บา้น และใชชี้วติอา้งอิงการมีตวัตนในพื้นท่ีทางสังคมของพวกตนในสังคมใหม่อยา่งเมือง อยา่งเชียงใหม่ได้

เป็นอยา่งดี  

ประเด็นการปรับตวัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัคือ ภาษา การห้ามไม่ให้พูดกลายเป็นค าเตือนแรกๆ ให้

ตอ้งระวงัส าหรับแรงงานท่ีเพิ่งเขา้มาใหม่และยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน ภาษากลายเป็นปมท่ีสามารถก่อให้เกิด

ปัญหากบัผูท่ี้เขา้มาใหม่ไดเ้ม่ือมนัสามารถระบุตวัตนของผูพู้ดรวมถึงประเทศตน้ทางของพวกเธอเหล่านั้น 



69 
 

การปรับตวัด้านภาษากลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีแรงงานตอ้งเรียนรู้ ส่วนใหญ่แรงงานเรียนรู้ภาษาค าเมืองหรือ

ภาษาไทยจากท่ีท างานเช่นจากเพื่อร่วมงานหรือนายจา้งมีบา้งเช่นกนัท่ีตวัแรงงานออกไปเรียนยงัศูนยก์าร

เรียนรู้เช่นร้านฟรีเบิร์ดซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ มีการเปิดสอนภาษาไทยและองักฤษให้กบัชาวพม่าท่ี

เข้ามาอยู่อาศยัและท างานในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่านอกจากกลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติแล้ว

แรงงานหญิงคือกลุ่มคนท่ีสมคัรเขา้เรียนภาษามากท่ีสุด ภาษากลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเองและถูกใชใ้นการต่อรองในพื้นท่ีของการท างาน โดยแรงงานท่ีสามารถพูดภาษาไทยไดน้ั้น

จดัวา่มีภาษีดีกว่าซ่ึงน าไปสู่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนตามความสามารถ ซ่ึงหากเปรียบเทียบความสามารถดา้นภาษา

ระหวา่งกลุ่มแรงงานหญิงและแรงงานชายจะพบวา่แรงงานหญิงมีการพฒันาความสามารถดา้นภาษาไดดี้กวา่

แรงงานชาย อนัมีสาเหตุมาจากลกัษณะของการท างานท่ีต่างกนัโดยแรงงานหญิงตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสาร

มากกว่า เช่นในงานแม่บ้าน ท าความสะอาด ขายสินค้าหน้าร้าน ในขณะท่ีแรงงานชายมักอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงผูร่้วมงานส่วนใหญ่มกัเป็นชาวไทยใหญ่ดว้ยกนั การส่ือสารจึงใช้ภาษาไทย

ใหญ่เป็นหลกัจึงไม่เกิดการพฒันาทกัษะทางภาษามากนกั 

 

5.1.2 ด้านครอบครัว 

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะความเป็นครอบครัวของชาวไทยใหญ่ท่ีอพยพเข้ามาท างานใน

ประเทศไทยแตกต่างจากความเป็นครอบครัวชาวไทยใหญ่ในฝ่ังพม่าโดยมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่า

ครอบครัวในฝ่ังพม่านั้นอาจกล่าวไดว้า่ความเป็นครอบครัวหาไดเ้ป็นหน่วยท่ีอิสระไม่ แต่อยูใ่นสายตาของ

พ่อแม่พี่น้องของทั้งสองฝ่ายและชุมชนอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นแล้วจึงส่งผลต่อความเป็นหญิงและชายท่ีมี

รูปแบบท่ีตายตวัและชดัเจน คือ ผูห้ญิงมีหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีบา้นและเป็นดัง่สมบติัของสามีและครอบครัวฝ่าย

ชาย ในขณะท่ีฝ่ายชายมีหน้าท่ีหลักในการปกป้องคุ้มครองครอบครัว มีอ านาจในการตดัสินใจใดๆอนั

เก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และทั้งสองฝ่ายช่วยท างานในไร่นา การเดินทางเขา้มาท างานในฝ่ังไทยนั้นท าให้

ผูห้ญิงไทยใหญ่หลุดออกจากกรอบสายตาของชุมชนและเปล่ียนบทบาทไปเป็นผูดู้แลครอบครัว ซ่ึงส่งผล

ต่อไปยงัอ านาจในการตดัสินใจท่ีเพิ่มข้ึน โดยพบวา่แรงงานส่วนใหญ่พอใจกบัการใชชี้วิตในเมืองเชียงใหม่

ในดา้นความเป็นอิสระ โดยเฉพาะการตดัสินใจเลิกหรือเลือกคู่ครองซ่ึงเดิมนั้นตั้งอยูบ่นเง่ือนไขการตดัสินใจ

ของครอบครัว เม่ือแต่งงานแลว้มกัไม่ค่อยเลิกกนัเน่ืองจากความเกรงใจท่ีมีต่อครอบครัวของทั้งสองฝ่าย อีก

ทั้งผูห้ญิงท่ีเลิกกบัสามีจะถูกตีตราเป็นผูห้ญิงร้ายท าให้ผูห้ญิงตอ้งทนไม่วา่จะโดนเอารัดเอาเปรียบเช่นไรก็

ตาม การออกมาใชชี้วติในเมืองเชียงใหม่จึงท าใหผู้ห้ญิงมีอิสระในส่วนน้ีเพิ่มมากข้ึน 
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5.2 ด้านนโยบายความมั่นคง  

ในงานศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ต่อเจา้หน้าท่ีรัฐของตวัแรงงานขา้มชาติหญิงชาว

ไทยใหญ่ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการกระบวนการปฏิสัมพนัธ์อนัวางอยูบ่นฐานของเง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัการ

แรงงานขา้มชาติท่ีรัฐก าหนดข้ึน อนัส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของตวัแรงงานหญิง ใน

ชีวติประจ าวนั เจา้หนา้ท่ีรัฐนบัไดว้า่เป็นอีกหน่ึงกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตของ

ชาวไทยใหญ่ท่ีเขา้มาท างานในฝ่ังไทย เจา้หนา้ท่ีรัฐในท่ีน้ีหมายถึงเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ทหาร ต ารวจ 

ซ่ึงการสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแรงงานและเจา้หน้าท่ีนั้น มีการปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขของ

การเรียนรู้ของตวัแรงงานเอง ซ่ึงสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นสามกลุ่มคือ  

5.2.1 การหลบหลกี 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มแรงงานหญิงขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในไทยในช่วงเร่ิมแรกนั้นเลือกท่ีจะ

หลบหลีกการเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐไม่วา่จะในกรณีใดๆก็ตาม สาเหตุหลกัมกัมาจากสถานะทางกฎหมาย

ท่ียงัไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานซ่ึงเส่ียงอย่างมากต่อการถูกจับกุมและส่งกลับประเทศอันจะส่งผลต่อ

ครอบครัวท่ีรอความช่วยเหลือทางการเงินในฝ่ังพม่า และบางส่วนเช่นกนัท่ีสะทอ้นถึงความไม่เช่ือมัน่ในตวั

เจา้หนา้ท่ี โดยตวัแรงงานสะทอ้นวา่ถึงแมว้า่จะมีบตัรก็เป็นไปไดเ้ช่นกนัท่ีเจา้หนา้ท่ีจะหาเร่ืองจบักุมเพื่อปรับ 

หรือการท่ีนายจา้งร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีจบัแรงงานท่ีไม่มีบตัรเพื่อเจา้หน้าท่ีจะสามารถเรียกเก็บค่าปรับและ

นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าจา้ง ซ่ึงเหตุการณ์ท านองน้ีมกัเกิดในช่วงใกลส้ิ้นเดือน แรงงานหญิงส่วนใหญ่ท่ียงัไม่มี

บตัรมกัเลือกท างานแม่บา้นให้กบันายจา้งท่ีมีท่ีพกัให้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปเส่ียงกบัการเผชิญหน้ากบั

เจา้หน้าท่ี กล่าวคือพวกเธอเลือกท่ีจะอยูแ่ต่ในพื้นท่ีท างานเท่านั้น ดา้นหน่ึงวิธีน้ีช่วยให้เธอรอดพน้จากการ

ถูกจบัและส่งกลบัแต่ในอีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ มนัไดเ้พิ่มความเส่ียงในการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายจา้ง 

เส่ียงต่อการถูกกกัขงั ซ่ึงอาจน าไปสู่การถูกทารุณกรรม นอกจากน้ีพบว่าแรงงานเหล่าน้ีไม่มีเวลาท างานท่ี

แน่นอนเน่ืองจากอาศยัร่วมกบันายจา้ง ไม่มีอิสระในการออกนอกพื้นท่ีท างานไม่มีอ านาจต่อรองกบันายจา้ง

ในเร่ืองของค่าแรงเวลาท างานหรือสวสัดิการอ่ืนๆ อีกทั้งไม่สามารถเขา้ร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจาก

เจา้หนา้ท่ีไดอ้นัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในดา้นสถานะทางกฎหมายของตวัแรงงานเอง กระบวนการหลบหลีก

มกัเกิดในช่วงแรกของการเดินทางเขา้มายงัฝ่ังไทยของแรงงานหญิงชาวไทยใหญ่ 

 

5.2.2 การปะทะกบัรัฐ 

เม่ือแรงงานหญิงขา้มชาติมีสถานะทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งแลว้ และเม่ือมีการเขา้ตรวจคน้หรือถูก

เรียกตรวจ แรงงานหญิงเหล่าน้ีมองวา่ ตนเองมีสถานะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายยอ่มสามารถท่ีจะถูกตรวจคน้ได้
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แต่เจา้หนา้ท่ีไม่มีสิทธิในการจบัหรือยดัขอ้กล่าวหา การเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีจึงไม่ใช่เร่ืองหนา้กลวัซ่ึงมนั

ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือมัน่อนัเกิดจากการเรียนรู้ภายหลงัจากการใชชี้วิตในประเทศไทยมาช่วงระยะ

หน่ึงแลว้แรงงานเหล่าน้ีมกัพดูภาษาไทยหรือค าเมืองไดอ้ยา่งฉะฉานและมีความรู้ในเร่ืองมารยาทไทย มีการ

แต่งกายในระดบัท่ีดูดี ดงัตวัอยา่งเช่นการสั่งให้เจา้หน้าท่ีท่ีด่านตรวจคน้เก็บขา้วของท่ีร้ือออกให้เรียบร้อย 

โดยพูดกบัเจา้หน้าท่ีดว้ยค าเมืองในส าเนียงก่ึงสั่งก่ึงตะคอก เพื่อกลบเกล่ือนว่าตนเองไม่มีใบอนุญาตออก

นอกพื้นท่ี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจในทกัษะดา้นภาษาและรู้วา่การวางตวัเช่นไรท่ีจะท าให้เจา้หนา้ท่ี

เช่ือและเกรงใจ 

 

5.2.3 การต่อรองกบัรัฐ 

นอกจากการหลบหลีกหรือปะทะกบัเจา้หนา้ท่ีแลว้ ยงัพบวา่ แรงงานหญิงขา้มชาติยงัมีการเรียนรู้

การจดัการรูปแบบความสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีในอีกรูปแบบหน่ึง คือ การต่อรองโดยเฉพาะในกรณีการออก

นอกพื้นท่ี โดยแรงงานและเจา้หนา้ท่ีไดส้ร้างชุดรูปแบบปฎิสัมพนัธ์ในลกัษณะของการต่อรอง เช่น การจ่าย

ค่าปรับโดยไม่ตอ้งออกใบเสร็จเพื่อแลกกบัการไม่ตอ้งถูกปรับในราคาตามกฎหมายและไม่ถูกจบัเขา้คุกหรือ

ส่งกลบัประเทศตน้ทาง  หรือการจ่ายสินไหมใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจบริเวณด่านตรวจเพื่อแลกกบัความสะดวกใน

การเดินทางเขา้ออกพื้นท่ี กระบวนการเช่นน้ีสะทอ้นถึงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีหาไดย้ึดมัน่ตามตวักฎ

ขอ้บงัคบัไม่ แต่กลบัเป็นการใชส้ถานะความเป็นเจา้หนา้ท่ีในการละเมิดตวักฎเสียเอง 

หากมองผ่านขอ้มูลท่ีสะท้อนออกมาจากแรงงานหญิงกลุ่มน้ีในมุมมองของการหลบหลีกและ

ต่อรองจะพบว่าทั้งสองกรณีเกิดข้ึนบนฐานของการไม่วางใจในเจา้หน้าท่ีรัฐผูค้วบคุมกฎ โดยมองว่าแมว้่า

พวกตนจะอยูใ่นสถานะถูกกฎหมายหรือผดิกฎหมายก็ตามเจา้หนา้ท่ีสามารถหาขอ้กระท าผิดยดัเยียดให้พวก

ตนต้องจ่ายค่าปรับได้ในท้ายท่ีสุด เช่นกันกับในพื้นท่ีของการท างาน การขาดการตรวจสอบและการ

ประยุกต์ใช้บทลงโทษ ท าให้นายจา้งไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการจา้งแรงงาน หมายความถึงการท่ีนายจา้ง

จ านวนมากไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ดงันั้นแมว้่าแรงงานจะพยายามจดัการให้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนผ่าน

การพิสูจน์สัญชาติหรือผูท่ี้ได้รับคดัเลือกภายใตบ้นัทึกความร่วมมือ แต่ก็ยากนักท่ีพวกเขาจะได้ท างานท่ี

ได้รับความคุม้ครองและได้มาตรฐานแรงงาน ซ่ึงในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่าแมว้่ากฎหมายท่ีบญัญติัไวจ้ะ

เข้มงวดเพียงไร หากผูค้วบคุมกฎไม่ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด กฎหมายย่อมไม่สามารถควบคุมผูอ้ยู่ใต้

กฎหมายนั้นได ้ 
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ข้อค้นพบอืน่ๆ 

5.3 ความคาดหวงัในอนาคต 

 ในประเด็นเร่ืองความคาดหวงัของแรงงานหญิงอนัเก่ียวขอ้งกบัการอยู่ต่อหรือกลบัไปยงัประเทศ

พม่านั้น จากการศึกษาพบว่า แรงงานแต่ละคนมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 3 

กลุ่มดว้ยกนัคือ 

5.3.1 ต้องการใช้ชีวติ/ อยู่ต่อในประเทศปลายทาง 

แรงงานกลุ่มน้ีมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตนต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างถาวรโดยพบว่า

แรงงานหญิงบางส่วนท่ีคาดหวงัท่ีจะอยู่ต่อในประเทศไทยนั้นได้แต่งงานกบัชายไทยและมีบุตรร่วมกัน  

ประเทศไทยจึงกลายเป็นบา้นหลงัท่ีสองท่ีพวกเธอเลือกจะอยูส่่วนใหญ่จะให้เหตุผลอนัเก่ียวขอ้งกบัอนาคต

ของบุตร ซ่ึงการเติบโตในประเทศไทยยอ่มส่งผลต่ออนาคตของเด็กซ่ึงดีกวา่ในประเทศพม่า ทั้งในเร่ืองสุข

ภาวะ การศึกษา และลู่ทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึงพวกเธอกล่าวถึงการกลับไปใช้ชีวิตใน

ประเทศพม่าว่าตอ้งไปเร่ิมตน้ใหม่ในภาคเกษตรกรรม และจะเป็นปัญหาหากสามีไม่สามารถอยู่ถาวรท่ีนัน่

ได ้ในส่วนของบุตรตอ้งไปยืน่เร่ืองท าเอกสารใหม่เพื่อแสดงความเป็นชาวพม่าซ่ึงยุง่ยาก  

นอกจากกลุ่มของหญิงท่ีแต่งงานกบัชายไทยแลว้อีกกลุ่มหน่ึงคือหญิงท่ีไม่มีพนัธะใดๆ ให้ตอ้ง

ห่วงในฝ่ังพม่าอีกต่อไป เช่นไม่มีครอบครัว หรือครอบครัวยา้ยเข้ามาท างานในฝ่ังไทยทั้งหมด การอยู่

เมืองไทยจึงกล่าวไดว้า่เป็นอนาคตท่ีตนสามารถเล้ียงดูตนเองไดก้ารกลบัพม่ากลายเป็นความเส่ียงและชีวิตท่ี

อาจจะล าบากมากข้ึนในการตอ้งไปเร่ิมทุกอยา่งใหม่ในภาคเกษตรกรรม 

 

5.3.2 การใช้ชีวติแบบ ไป-กลบั ระหว่างบ้านเกดิกบัประเทศปลายทาง 

แรงงานหญิงขา้มชาติกลุ่มท่ีเลือกจะเดินทางไปกลบัระหวา่งไทยกบัพม่านั้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผล

เร่ืองการท างานและพนัธะต่อครอบครัวโดยมกัเป็นผูท่ี้ยงัมีครอบครัวรออยู่ในฝ่ังพม่า ตวัแรงงานเป็นผูห้า

รายไดส่้งกลบัไปให้ครอบครัว พวกเธอเหล่านั้นมองว่าการกลบัไปอยู่พม่าเลยย่อมท าให้ครอบครัวล าบาก 

เช่นลูกท่ีก าลงัศึกษาเล่าเรียนหรือพอ่แม่ท่ีสูงวยัข้ึน ในขณะท่ีงานซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบัท่ีพวกเธอหาไดใ้นฝ่ังไทย

นั้นไม่สามารถหาไดใ้นฝ่ังพม่า การกลบัไปย่อมท าให้ครอบครัวล าบาก แต่อนาคตเม่ือสามารถเก็บเงินได้

อาจจะกลบัไปอยูใ่นฝ่ังพม่าสักพกัแต่ก็คงตอ้งไปกลบัระหวา่งฝ่ังไทยและพม่าเพราะยงัไม่เห็นหนทางในการ

ประกอบอาชีพในฝ่ังพม่าท่ีดีกว่าภาคเกษตรกรรมซ่ึงไม่สามารถหาเล้ียงครอบครัวได ้การเดินทางกลบัพม่า

แต่ละคร้ังนั้นพวกเธอเล่าวา่สถานะของหญิงท่ีกลบัไปจากการท างานในฝ่ังไทยถูกมองอยา่งเคารพและเชิดชู

ซ่ึงพวกเธอไม่เคยได้รับเม่ือคร้ังอยู่ฝ่ังพม่า การกลบัไปท าเกษตรกรรมในไร่นาอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีนัก
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เพราะตอนน้ีพวกเธอมีอิสระและสามารถหาเล้ียงตวัเองได ้แต่การตดัขาดทุกอย่างท่ีนัน่เพื่อยา้ยมาอยู่ในฝ่ัง

ไทยถาวรก็ยงัคงเป็นเร่ืองยากส าหรับพวกท่ี การเดินทางไปกลบัจึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดของทั้งตวัเธอเอง

และครอบครัวในฝ่ังพม่า 

 

5.3.3 การตัดสินใจกลบัไปใช้ชีวติทีบ้่านเกดิ 

แรงงานหญิงขา้มชาติท่ีตอ้งการกลบับา้นหลงัจากท างานในประเทศไทยในระยะเวลาหน่ึงแลว้ มกั

เป็นแรงงานท่ีมีการเดินทางเขา้มาทั้งครอบครัวคือ ตวัแรงงานหญิงขา้มชาติเขา้มาพร้อมกบัสามี หรือเป็น

แรงงานหญิงท่ีแต่งงานกบัชายไทยใหญ่ในประเทศไทยและมีญาติพี่น้องหรือครอบครัวอยู่ในฝ่ังพม่า โดย

แรงงานกลุ่มน้ี วางแผนถึงการท างานเก็บเงินในฝ่ังไทยสักพกัเพื่อกลบัไปเป็นทุนในการเร่ิมตน้ธุรกิจของ

ตนเอง โดยมองว่าปัจจุบนัพม่าเร่ิมมีการเปิดประเทศนั่นหมายความว่าในอนาคตความตอ้งการสินคา้และ

บริการย่อมมีเพิ่มมากข้ึน ส าหรับพวกเธอผูซ่ึ้งออกมมาจากภาคเกษตรยอมเป็นเร่ืองยากท่ีเร่ิมธุรกิจใดๆ

เน่ืองจากการขาดทุนเร่ิมตน้ ดงันั้นแลว้การท างานในประเทศไทยยอ่มสามารถช่วยให้พวกเธอเก็บเงินไดเ้พื่อ

สร้างกิจการบางอยา่งในอนาคต โดยพวกเธอมองวา่แมว้า่ชีวิตในประเทศไทยจะนบัไดว้า่สุขสบายเม่ือเทียบ

กบัฝ่ังพม่า แต่กระนั้นประเทศไทยก็ยงัเป็นท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่บา้น วนัหน่ึงพวกเธออยากกลบัไปอยูพ่ร้อมหนา้กบั

ครอบครัวหรือชุมชนท่ีคุน้เคย แรงงานกลุ่มน้ีจะมีการจดัเก็บเงินท่ีเป็นระบบมีการวางแผนอนาคตท่ีชดัเจน

  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าแรงงานท่ีเขา้มาท างานในเมืองเชียงใหม่นั้นมีรูปแบบการปรับตวัท่ีต่างกนั

สัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเขา้มาอยูใ่นฝ่ังไทยและความคาดหวงัในอนาคตของพวกเธอท่ีแตกต่างกนั โดย

พบว่าพวกเธอมีรูปแบบการปรับตวัท่ีอิงกบัสถานะทางกฎหมาย การถือครองสถานะทางกฎหมายจึงส่งผล

อยา่งยิ่งต่อพวกเธอในการเรียนรู้ทกัษะต่างๆในการอยูอ่าศยัและท างานในเมืองเชียงใหม่ แต่ประเด็นหน่ึงท่ี

สะทอ้นออกมาเก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแรงงานและเจา้หนา้ท่ีนั้นพบว่า ในการพยายาม

จดัการใหแ้รงงานเขา้สู่ระบบการข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายนั้น ตวัเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชก้ฎเองกลบัไม่ยึด

มั่นในตัวกฎหมายแต่มีการหลบเล่ียงและไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง อันส่งผลต่อการไร้

ประสิทธิภาพของการข้ึนทะเบียนแรงงานเม่ือตวัแรงงานเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะทางกฎหมายใด 

เจา้หนา้ท่ีก็สามารถท่ีจะจบักุมได ้นอกจากน้ีการก าหนดเวลาในการข้ึนทะเบียนเพียงบางช่วงเวลาของปีนั้น

ไม่สอดรับกบัสถานการณ์จริงท่ีมีแรงงานเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการก าหนดระยะเวลา

ข้ึนทะเบียนท าให้แรงงานท่ีตอ้งการข้ึนทะเบียนตอ้งกลายเป็นผูมี้สถานะผิดกฎหมายอนัอาจส่งผลต่อการ
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ละเมิดสิทธิทั้งในดา้นการกดข่ีเอาเปรียบแรงงาน การกกัขงัหน่วงเหน่ียว ซ่ึงอาจน าไปสู่การคา้มนุษยไ์ดใ้น

ท่ีสุด 


