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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกลไกสู่การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ด้านไทยศึกษา
พม่าศึกษาและศาสนศึกษา ที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมาร์
โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต
แบบมีส่วนรวม กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา Yangon University of
Foreign Language (YUFL) และพม่ าศึกษา มหาวิท ยาลัยนเรศวร ผลการศึก ษาพบว่า ภาษาเป็น
เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ในการสื่อ สารระหว่างกั นและกั น โดยภาษาไทย ภาษาพม่ า ภาษาศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นลักษณะร่วมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สู่ความเข้าใจ เข้าถึง และปรับตัว ใน
สถานการณ์อ ย่างใหม่ ที่ ทาให้เกิ ดการเรียนรู้ข้ามวัฒ นธรรมไทย-เมี ยนมาร์ และนาไปสู่ความเข้าใจ
ความใส่ใจและการปรับตัว รวมทั้งเป็นกลไกในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, พม่าศึกษา, ไทยศึกษา, ศาสนศึกษา
Abstract
This article focuses on a mechanism towards cross cultural learning of ThaiMyanmar on the aspects of Thai Studies, Burma Studies and Religious Studies as a tool
for learning cross-cultural communications between Thailand and Myanmar. Related
research and literature review papers, in-depth interviews and participatory observation
were used for the study. The target groups were lectures and students from Thai Studies
Curriculum, Yangon University of Foreign Language (YUFL) and from Burma Studies,
Naresuan University. Results indicated that Language is an important tool to
communicate between each other. The language of Thai, Burmese, religion and culture
are common characteristics that contribute to learn from each other leading into the
understanding and adapting to the new situation of Thailand – Myanmar cross-cultural
learning. It finally leads to the understanding, paying attention and adaptation of
including a mechanism of life and working for living together with appropriately.
Keywords: Cross Cultural Learning, Myanmar Studies, Thai Studies, Buddhist Studies
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บทนาว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
จากประสบการณ์ในการทาวิจัยเกี่ยวกับ “การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในอาเซียน” และได้มี
โอกาสเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าศึกษาจากศูนย์พม่าศึกษา
มหาวิท ยาลัย นเรศวร และคณาจารย์ จ ากศู นย์ ไทยศึก ษา ของ Yangon University of Foreign
Languages (YUFL) รวมทั้งได้ล งพื้นที่เก็บ ข้อมูลวิจัย ด้านอาณาบริเวณศึก ษาในประเทศเมียนมาร์
หลายครั้ง ท าให้เห็นมุม มองในการศึกษาด้านไทยศึกษา และพม่าศึกษาในฐานะเป็ นกลไกของการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมาร์ และประชาชาติอื่น ๆ ด้วยเหตุผลว่าในยุคสมัยของโลก
ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทั้งข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมให้เกิดการรวมเป็นประชาคมเดียวกัน
ภายใต้ความคาดหวังเป็นประชาคมเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะทาให้เกิด
การเรียนรู้ การกระตุ้นให้เกิดการไปมาหาสูก่ ัน เมียนมาร์เองในฐานะที่เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง
กับ ไทย ได้เปลี่ยนภาพลัก ษณ์ จากประเทศปิด กลายเป็นประเทศที่ เปิดตัวสู่ป ระชาคมโลก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “รัฐทหาร” ไปเป็นประชาธิปไตยในแบบสากล ถึงแม้ผลการ
ปฏิบัติจะเป็น “ประชาธิป ไตย” แบบเมียนมาร์อยู่ก็ตาม แต่อย่างน้อยก็ เป็นการสะท้ อนให้เห็นว่า
เมี ยนมาร์ เองพยายามปรับตัวเพื่อ อยู่ร่วมกับ ประชาคมอื่น ๆ ในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเปิดประเทศ ได้มีการไหลบ่าของทุนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้ง
วัฒนธรรม ที่นอกเหนือจากวิถีพม่า นัยหนึ่งเพื่อลบภาพลักษณ์ของความรุนแรง รัฐทหาร และการใช้
ความรุนแรงต่อ กลุ่ม การเมื อง กลุ่ม ชาติพันธุ์ และกลุ่มศาสนา ที่ ป รากฏเป็ นภาพข่าวไปทั่ วโลกใน
เหตุการณ์ต่างช่วงเวลากันที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกในเรื่องผู้ลี้ภัยของการต่อสู้ทาง
การทหารในเรื่องรัฐ อธิปไตย และเขตแดน ดังนั้น จากการเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับ
เมียนมาร์กับนักวิชาการด้านพม่าศึกษาของศูนย์พม่าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือผู้ทางานด้าน
ไทยศึกษา ของศูนย์ไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัย YUFL ทาให้ทราบว่าทั้งสองกลุ่มนี้ ต่างมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมให้คนรู้ภาษาทั้งไทยและพม่า โดยผลมุ่งหวังคือการเรียนรู้ เข้าใจ สร้างอาชีพ และสร้างการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษาของกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน
และกันของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งในการเขียนบทความนี้จะได้นามาเสนอ
และแบ่งปันเพื่ อประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกั นต่อแนวทางการเรียนรู้ข้ามวัฒ นธรรมระหว่างสอง
วัฒนธรรม

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์พม่าศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
และผู้บริหารจากศูนย์ไทยศึกษา YUFL ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
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ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน, ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, 11 ต.ค.60 และ 1 พ.ย.60
ศูนย์ไทยศึกษาและศูนย์พม่าศึกษา
การจัดการศึก ษาด้านพม่ าศึก ษาถือว่าเป็น ความโดดเด่นของมหาวิท ยาลัยนเรศวร ที่
นักวิชาการอย่าง ผศ.วิรัช นิยมธรรม และผศ. อรนุช นิยมธรรม และท่านอื่น ๆ ได้ผ ลิตผลงานทาง
วิชาการด้านพม่าศึกษาออกมา ทั้งเรียบเรียง วิจัยและแปลจากภาษาพม่าโดยตรง ทาให้ปรากฏการณ์
ด้านพม่าศึกษาเป็นคุณูปการแก่สังคมไทยในภาพกว้าง รวมทั้งการจัดหลักสูตรให้มีการเรียนการสอน
ด้านพม่าศึกษา และภาษาพม่าโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าศึกษาให้เป็นบุคลากรใน
การท างานด้านความสัมพั นธ์ข้ามแดน ซึ่งผลก็ คือมีผ ลิตผลจากหลัก สูตรพม่าศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวนมากแต่เมื่อสอบถามจากอาจารย์วิรัช นิยมธรรม ก็ให้ข้อมูลว่ายังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด (สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2560) นอกจากนีศ้ ูนย์พม่าศึกษายังได้เข้าไปสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งเป็นศูนย์ไทยศึกษา ที่มหาวิทยาลัย YUFL ในย่างกุ้งพม่า และ MUFL มัณฑเลย์ โดยขั้นต้น
ได้มี การนานักศึกษามาเรียนด้านไทยศึกษา ที่ม หาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมเข้าไปร่วมกันจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าวขึ้น และนัยหนึ่งก็ได้ร่วมกับผลิตพจนานุกรมพม่าไทย เป็นต้น ทาให้เกิดผลในเชิงประจักษ์
ของการทางานทั้งสองหน่วยงานและสององค์กรนี้ เป็นกลไกร่วมในการจัดการศึกษาด้านไทยและพม่า
ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ชาวเมียนมาร์ที่เป็นผู้บริหารศูนย์ไทยศึกษา และก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยมาศึกษาด้าน
พม่าศึกษาที่ประเทศไทย ได้เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านพม่าและไทยศึกษาจึง
นาแนวทางไปจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาในศูนย์และหลักสูตรดังกล่าวในปัจจุ บัน
โดยที่อาจารย์ชาวเมียนมาร์ ในฐานะผู้บริหารศูนย์ไทยศึกษาในเมียนมาร์ได้กล่าวไว้ว่า
“ที่ ม หาวิท ยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) มีส องแห่งคือ ย่างกุ้ ง
(YUFL) กับที่มัณฑเลย์ (MUFL) มีหลักสูตรตอนเช้า มีหลักสูตรอนุปริญญา ผู้เรียน
คือผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว ต้องสมัครและสอบเข้า สอบผ่านแล้วมาเรียนได้
หลั ก สูต ร 4 ปี เริ่ม สอนตั้ ง แต่ 07.00 – 08.40 น. ต้อ งเรี ยนวัน จัน ทร์ – ศุ ก ร์
สัปดาห์ละ 5 วัน หลักสูตรอนุปริญ ญาตอนเช้า แล้วก็มีหลักสูตรปริญญาตรี สอน
ตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น. ผู้เรียนคือผู้ที่เรียนผ่านมัธยมด้วยคะแนนสูง สมัครได้
เลย ไม่ต้องสอบเข้า เด็กที่ได้คะแนนสูงจากมัธยมส่วนใหญ่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์ วิศวะและมหาวิทยาลัยภาษา ผู้เรียนทุกคนเป็นคนเก่ง
ได้รับคะแนนสูงๆ ผู้สอนภาษาไทยมีอาจารย์สอนน้อยมากๆ ไม่ค่อยมี รับสอนปีละ
1 ห้องประมาณ 50 คน ส่วนวิชาอื่น ๆ รับประมาณ 100 คน ตอนนี้มีอาจารย์ใน
ภาษาไทยมี 15 คนแล้ว เป็นชาวเมียนมาร์ทั้งหมด”
(สัมภาษณ์อาจารย์ไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ A, 1 พฤศจิกายน 2560)
“ภาคค่่าก็ มี ห ลัก สูตรพิเ ศษสอน 6 เดือนในระดั บ ประกาศนียบั ตร สอน
ภาษาไทย ส่าหรับผู้เรียนไม่มีพื้นฐานเลย ผู้เรียนเป็นชาวเมียนมาร์ เราก็สอนตั้งแต่
ก ไก่ ข ไข่ ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี บางคนสนใจสมัคร บางคนสมัครที่ YUFL โดย
ผู้ที่ได้คะแนนที่สูงที่สุดเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
และภาษาไทย บางคนมีเป้าหมายว่าอยากมาเรียนประเทศไทย มาเรียนต่อที่นี่ บาง
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คนอยากไปท่างานที่สถานทูตไทย บางคนอยากเข้าไปท่างานที่บริษัทไทย บางคน
อยากมี ธุร กิ จ ส่ วนตั ว ค้ าขายกั บ ประเทศไทย บางคนอยากเป็ น อาจารย์ ส อน
ภาษาไทยก็มี มีเด็ก 9 คนที่จบปริญญาตรีแล้วเข้ามาท่างานสอนหลักสูตรภาษาไทย
ภาคค่่าตั้งแต่ 17.00 – 19.00 น. เป็นภาคพิเศษ สามหลักสูตร คนเรียนคนละกลุ่ม
ตอนเช้าส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่จบปริญญาตรีแล้ว มีอาชีพแล้วเราไม่จ่ากัดอายุ ก็จะ
เข้ามาสมัครเรียน ภาคค่่าก็เหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ คนอายุน้อยๆ ก็มีถ้าจบ
มัธยมแล้วก็เข้ามาเรียนได้ไม่จ่าเป็นต้องจบปริญญาตรีแล้ว”
(สัมภาษณ์อาจารย์ไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ A, 1 พฤศจิกายน 2560)
นอกจากนี้ ศูนย์ไทยศึกษา ของ YUFL ได้กาหนดให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในทุกๆ ปี
ซึ่งในขณะที่ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลวิจัย ก็ให้โชคดีได้พบนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตามที่อาจารย์จากศูนย์ไทย
ศึกษาได้ก ล่าวถึงการนานิสิตเมียนมาร์เข้าร่วมกิ จกรรมที่ ประเทศไทย โดยผลการลงพื้นที่ จริงของ
นักศึกษา จะส่งผลเป็นการเรียนรู้จากพื้นที่จริงในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ประสบการณ์ ตรงในต่าง
แดนและประสบการณ์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังอาจารย์ไทยศึกษาชาวเมียนมาร์ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า
“เป็น การกระตุ้น ให้ นัก ศึ ก ษาผู้ ได้รับ ทุ น ได้มี ป ระสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกั บ
เมืองไทย การใช้ภาษาไทย ผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนคือ นักศึกษาเหล่านั้นมีความ
มั่นใจ ว่าเรียนมาแล้วใช้ภาษาไทยได้และที่เมืองไทยมีกิจกรรมที่ให้ท่าเหมือนที่เคย
อ่านในหนังสือ ก็อยากให้เด็กเขามีประสบการณ์ อาทิ ระหว่างการสื่อสาร การไป
ตลาด หรือการท่ ากิจ กรรมร่วมกับ นัก ศึก ษาไทย อันเป็นประสบการณ์ตรงและ
เสริมสร้างทักษะต่อภาษาวัฒนธรรม การด่าเนินชีวิต และการปรับตัวด้วยเช่นกัน”
(สัมภาษณ์อาจารย์ไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ A, 1 พฤศจิกายน 2560)
การศึกษาภาษาไทยและภาษาพม่า ผลคาดหวัง การเรียนรู้และอาชีพ
ภาษาทาให้เกิดความกระตือรือร้น ที่จะพูดคุยสื่อสารเมื่ อถามนักศึกษาพม่าทุกคนจะให้
ข้อมูลคล้าย ๆ กันว่าภาษาที่เขาเรียนและสามารถใช้ได้จริง เมื่อมาถึงเมืองไทย จึงอยากพูดกับคนไทย
ใช้ภาษาไทย รวมทั้งอยากมีเพื่อนคนไทย ในความหมายของการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมจะทาให้เห็นว่า
ภาษาเป็นหน้าต่างและเป็นกลไกของการสื่อสารระหว่างพม่าและไทยร่วมกัน และเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการสื่อ สาระหว่างกัน “เรียนภาษาไทยจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทย” (สัมภาษณ์นักศึกษาไทย
ศึกษาชาวเมียนมาร์ D, 1 พฤศจิกายน 2560) พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาที่
เป็นข้อตกลงร่วมกั นระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กั บมหาวิท ยาลัย YUFL ในการนานักศึก ษามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์ชาวเมียนมาร์ได้เล่าว่า
“มาอบรมด้านการเรียนการสอน การแต่งกาย การพูดจา และวิถีการสอน
สื่อ การสอนการอธิบ าย ก็ เ อาไปอธิบ ายให้ ที่ โน่ นฟั ง อยู่ 20 วัน ซึ่ง ในส่วนของ
อาจารย์ก็มาอบรมอีกหลักสูตรจะเน้นการถ่ายทอด การสื่อสาร และการสอน”
(สัมภาษณ์อาจารย์ไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ B, 1 พฤศจิกายน 2560)
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นัก ศึก ษาที่ ม าร่วมกิ จ กรรมแลกเปลี่ย นระหว่างประเทศเห็ นความเหมื อนและความ
แตกต่างได้ชัดเจนในเรื่องของวิถีการดาเนินชีวิตตามทัศนะ ดังในเรื่อง อาหารการกิน ชื่อเรียก รสชาติ
ของอาหาร ที่ ว่า “แกงเหมื อ นไทยแต่ร สชาติมี มั นเยอะนิ ด หน่อ ย ออกเป็ น รสเค็ ม ๆ ของพม่ า ”
(สัมภาษณ์นักศึกษาไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ A,1 พฤศจิกายน 2560) หรือด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
ใกล้เคียงกัน การปลูกข้าวกินข้าวเหมือนกัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของภูมิประเทศไทยและเมียนมาร์
ในคราวเดียวกัน กรณีของนักศึกษาจากศูนย์ไทยศึกษา 2 คน ได้ให้ข้อมู ลเกี่ ยวกับภาษาที่ ใช้ในการ
เรียนรู้ทาให้ฟังดนตรี เพลงไทยออก การอ่านวรรณกรรม เช่น ปลาบู่ทอง สังข์ทอง แก้วหน้า เป็นต้น
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพม่า คือมีโลกทัศน์ทางศาสนาในเรื่องของการทาความดี ทาชั่ว อันเป็นกรอบคิดทาง
พระพุทธศาสนาเหมือนกัน (สัมภาษณ์นักศึกษาไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ B, C, 1 พฤศจิกายน 2560)
นอกจากนี้ยังมีทั ศนะเพิ่มเติมจากนักศึก ษาศูนย์ไทยศึกษา YUFL ให้ข้อมูลถึงการเรียน
ภาษาไทยในหลักสูตรไทยศึกษาว่า “จะมีโอกาสมากกว่าในการทางาน เพราะมีบริษัทคนไทยมากใน
พม่า เรียนจบแล้วก็มีโอกาสได้เข้าทางานมากกว่า” หรือกรณีของนักศึกษาไทยศึกษาอีกท่านหนึ่งเสนอ
ความคิดว่า “หนูชอบเรียนภาษาต่างประเทศ เลื อกภาษาไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านกับ
เมียนมาร์ วัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายกัน และในเรื่องของเศรษฐกิจ ดังนั้น หนูเลือกเรียนภาษาไทย”
หรือนักศึกษาเมียนมาร์ที่เรียนไทยศึกษาให้มุมมองต่อการเรียนภาษาไทยว่า “... ในประเทศเมียนมาร์
มีบริษัทไทยมากมาย เราเรียนภาษาไทยถ้าเรียนจบแล้วก็เราก็ทางานที่บริษัทนี้และมีโอกาสมากมาย
ดังนั้น จึงเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย...” หรือนักศึกษาจากรัฐมอญ (Mon State) เมืองมะละแหม่ง
นาเสนอมุม มองต่อการเรียนภาษาไทยไว้ว่า “...ภาษามอญกับภาษาไทยใกล้กัน...” จากข้อมูลของ
นัก ศึก ษาที่ เรียนไทยศึกษา ของ YUFL ส่วนใหญ่ จ ะให้ข้อมู ล คล้ายกั นคือมิ ติท างเศรษฐกิ จ อาชีพ
รายได้ และความก้าวหน้าในอาชีพและการงาน แต่ที่สาคัญนอกเหนือจากการเรียนในส่วนของภาษา
ยังมีการเรียนพูด อ่าน เขียน ฟัง แปล ยังมีการเสริมและเรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมประเพณี และวิถี
ชีวิตเข้าไปด้วย จึงทาให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างในมิติที่แตกต่างเข้าไปด้วย

ภาพที่ 2 ผู้เขียนกับการเรียนรู้ด้านภาษาศาสนา และภาษาทางวัฒนธรรมในเมียนมาร์
(ภาพผู้เขียน: 1 สิงหาคม 2560, ย่างกุ้ง เมียนมาร์)
นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ ผศ.วิรัช นิยมธรรม และ ผศ.อรนุช นิยมธรรม (สัมภาษณ์
11 ตุลาคม 2560) ผู้ริเริ่มและก่อ ตั้งศูนย์พม่ าศึกษาภายใต้แนวคิด การเตรียมคนเพื่อเข้าสู่อาชีพที่
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ให้มีศักยภาพทางด้านภาษา ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพของคน
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ในตลาดแรงงานด้านพม่า หรือที่ต้องเกี่ยวข้องกับพม่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิศธา วิไล
รัตน์ ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ (2558: 43-61) ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนา
เที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ” หรือในงานของ ชลทิศ ทิพย์ธารา (2558: 406-413) “อาเซียน
ตลาดเดียวในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: บทวิเคราะห์ทางกฎหมายว่าด้วยการเปิดเสรี
การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม” หรือจะทาการค้ากับพม่า ดังในงานวิจัย
ของ สุรางค์รัตน์ แสงศรี (2558: 73-88) ในเรื่อง “เปิดมุมมองด้านวัฒนธรรมและสินค้าของเมียนมาร์
สู่ตลาด AEC” รวมทั้งในงานของ ยุวดี สุปิยะ และวนิดา พลเดช (2557: 78-96) ในเรื่อง “การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจไปปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรการสื่อสารโทรคมนาคมในสาธารณรัฐ
แห่ง สหภาพเมี ยนมาร์ ” ผลการวิจัย ทั้ ง หมดสะท้ อนว่าคนเป็นปัจ จัยหนึ่งของการเชื่อมต่อในภาค
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการค้า ซึ่งตรงกับแนวทางของศูนย์พม่าศึกษาดาเนินการอยู่
รวมทั้งนักศึกษาสาขาพม่าศึกษา ที่ได้พบและให้ข้อมูลสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์นักศึกษาพม่าศึกษา, ชาว
ไทย A,B,C,D, 11 ตุลาคม 2560) ทุกคนก็มองเห็นกลไกและความสาคัญของการศึกษาที่จะเป็นส่วน
สนับสนุนพันธกิจในด้านต่างๆ ของชาติในนามประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันทั้งในเรื่องอาชีพ การเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิถศี าสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ การแต่งกายและรองเท้า
คาบอกเล่าของอาจารย์ชาวเมียนมาร์ ได้ให้ข้อมูลว่าค่านิยมสมัยใหม่ที่ไหลเข้าไปสู่ประเทศ
เมียนมาร์หลังจากเปิดประเทศ ทาให้เห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือ เมียนมาร์เอง รับอิทธิพลจาก
ภายนอกเข้าในยังประเทศเมียนมาร์ อาทิ การแต่งกายของวัยรุ่นที่สอดคล้องกับรูปของวัยรุ่นเกาหลี ที่
เป็นกระแส “เกาหลีฟีเวอร์” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
เป็นต้น ดังที่คาบอกเล่าของอาจารย์ชาวเมียนมาร์ทวี่ ่า “ที่เห็นชัดๆ คือการแต่งกาย บางคนก็ใส่สั้นถ้า
ออกไปเที่ยว เป็นสไตล์ของเกาหลี แต่ถ้าไปวัดหรือมหาวิทยาลัยก็ใส่ชุดพม่า ยังรักษาวัฒนธรรมของ
พม่าไว้อยู่” หรือข้อมูลของอาจารย์ชาวเมียนมาร์อีกท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่า “หนังเกาหลี คนเมียนมาร์
ชอบมาก ในชั้นเรียนของฉันถามว่ากินข้าวหรือยัง พูดเป็นภาษาเกาหลียังไง ทุกคนตอบได้หมดเลย”
(สัม ภาษณ์อ าจารย์ไทยศึก ษา, ชาวเมี ยนมาร์ A, 1 พฤศจิกายน 2560) แต่ในอีก มิติหนึ่งความเป็น
“แบบแผน” ดั้งเดิมที่เคยอยู่ในวิถีชีวิต เช่น นักศึกษาเมียนมาร์ยังคงแต่งกายในแบบพม่า การแต่ง
ผ้า ถุ ง ผ้ าโสร่ง การสวมรองเท้ าแตะยัง ปรากฏในสถาบั น การศึ ก ษา และมหาวิท ยาลั ย เช่ น ที่
มหาวิทยาลัย UFL ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ อาจารย์บัวหลวง (ชื่อไทย) พร้อมนักศึกษาได้สะท้อนว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ต่อการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นต้นธารของการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีของชาวเมียนมาร์ ดังที่อาจารย์ช่อฟ้า (ชื่อไทย) เล่าให้ฟังว่า “ไม่ได้ เข้าไม่ได้เลย
เพราะว่ามหาวิทยาลัยยังรักษาวัฒนธรรมของเมียนมาร์อยู่ ชุดพวกนี้จะเป็นยูนิฟอร์ม เวลามาที่นี่ อยู่ที่
มหาวิทยาลัยจะต้องใส่ชุดพม่า ผู้หญิงใส่ผ้าถุงสีอะไรก็ได้แต่ต้องยาว เสื้อก็ห้ามใส่แขนสั้น ผู้ชายก็ต้อง
ใส่เชิ้ตกับโสร่ง” (สัมภาษณ์อาจารย์ไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ B, 1 พฤศจิกายน 2560) ภาพลักษณ์
ของการแต่งกายวัฒนธรรม ประเพณีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงค่านิยมและความเป็นเอกลักษณ์ดังที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน จากคาบอกเล่าของอาจารย์ช่อฟ้าที่ว่า “ที่เมียนมาร์บริเวณของวัด ใส่รองเท้าไม่ได้ถ้าถึง
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หน้ า วั ด ก็ ต้ อ งถอดรองเท้ า และถื อ เข้ า ไป” (สั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ไทยศึ ก ษา, ชาวเมี ย นมาร์ B, 1
พฤศจิกายน 2560) ในส่วนของการนับถือพระสงฆ์ชาวเมียนมาร์นับถือพระพุทธศาสนามา และชาว
เมี ยนมาร์ ชอบปฏิบัติธรรม ฟั งธรรมคาสอนที่ พ ระเทศน์ เมื่ อผู้เขียนย้อนถามไปว่าแล้วพระที่ พู ด
การเมือง กรณีพ ระวิรธู (Ashin Wirathu, 1968) อาจารย์ช่อฟ้าก็ตอบกลับในทันที ว่า ก็มีคนส่วน
หนึ่งที่นิยมการเมื องและสนับ สนุนพระที่ พูดการเมื อง แต่คนเมี ยนมาร์ ส่วนใหญ่จะยังนิยมชอบฟัง
ธรรมะ และการฟังพระเทศคาสอนที่เป็นหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนามากกว่า

ภาพที่ 3 พระสงฆ์กบั การมีส่วนร่วมทางการเมืองในเมียนมาร์ เมื่อสัมภาษณ์อาจารย์ชาวเมียนมาร์
ได้ให้ข้อมูลว่าคนเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยงั ชื่นชอบพระสงฆ์พูดธรรมะมากกว่าพูดการเมือง
(ภาพ: ออนไลน์)
นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมความเคารพในการศึกษา ดังกรณีของนักศึกษาชาวเมียนมาร์ ที่
อาจารย์บัวหลวงเล่าให้ฟังในเรื่องการแสดงออกในเรื่อง ครูอาจารย์/การเรียนการสอนที่ว่า “เด็กพม่า
จะเชื่อฟังอาจารย์มาก ข้อดีคือเวลาสอนก็สบายใจเพราะเชื่อฟัง บอกให้ทาอะไรก็ทา ตั้งใจเรียน ห้าม
ใช้โทรศัพท์ ห้ามใจลอย คือบังคับ เกือบทุกคนก็เชื่อฟัง เวลาสอนก็เน้นบทเรียน แต่ข้อเสียก็เหมื อนเรา
ป้อนอาหาร เขาเชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เป็นวัฒนธรรมพม่า เขาคิดว่าอาจารย์ก็เป็นเหมือนพ่อแม่
บางทีในใจเขามีความขัดแย้งไหม อยากโต้ตอบไหม อาจจะมีในใจแต่ไม่พูด ที่นี่เมืองไทยนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการคุยกับอาจารย์และอิสระมากกว่า ให้เด็กคิดเป็น แต่ที่ เมียนมาร์คือต้องเชื่อฟัง นี่คือความ
แตกต่างกัน” (สัมภาษณ์อาจารย์ไทยศึกษา, ชาวเมียนมาร์ A, 1 พฤศจิกายน 2560) จากคาบอกเล่า
เป็นวิถีวัฒนธรรมสะท้อนถึงความเคารพ “คารโว” ซึ่งเป็นค่านิยมที่มาพร้อมกับพระพุทธศาสนาด้วย
เช่นกัน ที่นอกเหนือจากการนับถือพระพุทธศาสนา บิดามารดา ผู้อาวุโส และการแสดงความเคารพใน
การศึกษาด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4 นานิสิตมหาวิทยาสงฆ์ไปศึกษาเรียนรู้ภาษาศาสนา ข้ามวัฒนธรรมไทยเมียนมาร์เพือ่ ข้อมูล
เชิงประจักษ์จากประสบการณ์ตรง (ภาพผูเ้ ขียน : 1-3 สิงหาคม 2560, ย่างกุ้ง เมียนมาร์)
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จากที่ยกมาสะท้อนให้เห็นว่าเมียนมาร์มีอัตลักษณ์ทางความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติที่
เป็นของตนเองชัดเจน ทั้งก่อให้เกิดคุณค่าในการปฏิบัติที่ชัดเจน จนกระทั่งกลายเป็น เอกลักษณ์ทาง
ความเชื่อ ศาสนาและธรรมเนียมประเพณีวิถีปฏิบัติ อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนเมื่ อไป
สัมผัสด้วยตนเองในพื้นที่ของประเทศเมียนมาร์ ก็ทาให้เห็นภาพที่เหมือนกับประเทศไทยในภาพรวม
แต่เมื่อลงรายละเอียดลงไปก็ แตกต่างในวิถีป ฏิบัติจนกลายเป็น “แบบอย่าง” ของเมี ยนมาร์อย่างที่
ประชาคมทั่วไปเห็นและสังเกตได้
ประโยชน์ของภาษาพม่า ภาษาไทยและภาษาศาสนา
ภาษาเป็นหน้าต่างอันหนึ่งในการสื่อสารและการแสวงหาความเข้าใจ ดังนั้น ภาษาไทยก็ดี
ในฐานะที่มีหน่วยจัดการศึกษาด้านภาษาไทยในต่างประเทศ กรณีในประเทศเมียนมาร์ YUFL หรือ
ภาษาพม่าในประเทศไทย ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ในความเป็นประเทศนับ
ถือพระพุทธศาสนาของไทยและเมียนมาร์ จะมีลักษณะร่วมประการหนึ่งคือ “ภาษาวัฒนธรรม และ
ศาสนา” เป็นลักษณะร่วมกันของทั้งสองประเทศ และนับเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศ ภาษาศาสนาและวัฒ นธรรมอันเป็นลักษณะร่วมด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ ซึ่งในที่นี้จะได้
นาเสนอให้เห็นภาพรวมพร้อมประโยชน์ของภาษาของประเทศ ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อนาไป
เป็นกรอบในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้ ดังนี้
1. ภาษาไทยและพม่า เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ระหว่างชาติพันธุ์ จากการสัมภาษณ์
นักศึกษาชาวเมียนมาร์ที่เรียนภาษาไทยที่ YUFL ก็ได้ข้อสรุปว่า “ภาษาไทย” เป็นช่องทางของอาชีพ
ในประเทศเมียนมาร์ หรือการได้ทางานกับหน่วยงาน เช่น สถานทูต หรือการได้ทางานกับบริษัท และ
สถานประกอบการจากประเทศไทย โดยนักศึกษาที่มาในครั้งนั้นเล่าว่าเพื่อนรุ่นพี่ที่จบไปทางานใน
สถานทูต เป็นล่าม และทางานในสถานประกอบการ เช่น โรงแรมที่เจ้าของเป็นคนไทย เป็นต้น ดังนั้น
ภาษาจึงเป็นเครื่องสาคัญในการสื่อสารและการประกอบอาชีพด้วย (สัมภาษณ์นักศึกษาไทยศึกษา,
ชาวเมียนมาร์ A,B,C,D, 1 พฤศจิกายน 2560) รวมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษาคนไทยที่เรียนด้านพม่า
ศึก ษา ก็ จะให้ข้อ มูล ที่ คล้ายกั นว่า ในสถานประกอบการที่ เป็นบริษัท ของคนไทยและแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานในโรงงาน ทาให้พวกเขา ได้มีอาชีพ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา จะ
ได้ ไปประกอบสหกิ จ ศึ ก ษา ฝึ ก งานในโรงงาน เป็ น ล่ า ม หรื อ เป็ น ผู้ ท าหน้ าที่ ป ระสานระหว่ า ง
ผู้ประกอบการกับพนักงานในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ โรงพยาบาล หรือ
สถานประกอบการที่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวเมียนมาร์ (สัมภาษณ์นักศึกษาพม่าศึกษา,ชาวไทย A,B,C,D,
11 ตุลาคม 2560) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยทองทิพย์ พูลลาภ (2559: 263-303) ใน
รายงานวิจัยเรื่อง “ความต้องการล่ามในตลาดแรงงานไทย: การศึกษาประกาศรับสมัครงานออนไลน์”
ผลการวิจัยให้ข้อมูลว่า “ความต้องการในภาคการผลิตมากที่สุด ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ต้องการล่ามวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ล่ามที่ผู้ว่าจ้างต้องการควรจะเป็นผู้มีทักษะทาง
ภาษาดี มีทักษะการแปลและการล่าม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการทางานเป็น
ทีม นอกจากนี้ยังต้องมีบุคลิกดี มีใจรักการบริการ และทางานภายใต้ความกดดันได้” หรือในงานของ
สมสกุล เบาเนิด วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560:1376-1393) ในงานวิจัยเรื่อง “การจัดการแรงงานต่าง
ด้าวของสถานประกอบการแปรรูป อาหารทะเลใน อาเภอเมื อง จังหวัดสมุท รสาคร” ให้ข้อมู ลว่า
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โรงงานต้องการล่ามเพื่อสื่อสารกับพนักงานในโรงงานที่เป็นชาวพม่า ดังนั้นการศึกษาพม่าศึกษาใน
มิติของภาษาทาให้เกิดอาชีพ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับพม่ามากขึ้นด้วยเช่นกัน และที่สาคัญทาให้
เกิดความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตระหว่างกันมากขึ้นด้วย คาบอกเล่าของอาจารย์ช่อ
ฟ้าให้ ข้อ มู ล ว่า “คนที่ ได้ภาษาไทยแล้ วการสื่อ สารกั บ บริษั ท ไทยก็ ดีขึ้น เจ้าของก็ จ ะให้ เงินเดือ น
มากกว่าคนที่ไม่ได้ภาษา เด็กๆก็จะมีโอกาสมากกว่า ตอนนี้เขาเรียนภาษาแล้วจะเรียน Business อีก
เวลาไปทางานก็จะได้มากขึ้น” หรืออย่างใบพลู และมะปราง นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
YUFL ก็พูดคล้ายกันเรียนภาษาไทย เพราะอยากทางานกับบริษัทคนไทย หรือองค์กรของคนไทยใน
ประเทศไทย หรือประเทศพม่าโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
2. ภาษาเป็นกลไกส าคัญ ในการส่งเสริมการท่องเที่ย วทางวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ ด้วยความที่ไทยพม่ามีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์ ทาให้
ลักษณะร่วมดังกล่าวกลายเป็นไกลไกร่วมขอการอยู่ร่วมกันในมิติที่แตกต่าง จากประสบการณ์ที่ผู้เขียน
เคยไปลงพื้ นที่ ท าการวิจัย ในประเทศพม่ า จะพบเห็นการเล่าเรื่องผ่านเจดีย์ที่ มี ลักษณะร่วมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีฐานคิดเกี่ยวกับพระพุท ธเจ้า พุทธประวัติ และภาษาบาลี อันเป็นภาษาของ
พุทธศาสนา เนื่องด้วยบทสวด และคาสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมือนกัน ภาพลักษณ์ของการ
สวดมนต์ การปฏิบั ติธรรม ภาษาบาลี จึง เป็ นภาษาศาสนาที่ ท าให้ เกิ ดความเข้ าใจซึ่ง กั นและกั น
ภาษาไทยและภาษาพม่าทาให้เกิดมุมมองการตีความทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังกรณีพม่าเล่า
เหตุการณ์ในเรื่องเดียวแตกต่างกัน อาทิ “พม่ารบไทย-ไทยรบพม่า” แต่ให้มุมมองเฉพาะเรื่อง ดังที่
ปรากฏนักประวัติศาสตร์นามาเขียน “ประวัติศาสตร์ไทยในมุมมองของเอกสารพม่า” แปลว่ามิติของ
การเล่าเรื่อง บันทึกเรื่องแตกต่างกัน การบันทึกเหตุการณ์จึงสะท้อนข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน จึงอาจ
เรียกได้ว่า “ภาษา” ทาให้เกิดมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่เหมือนและแตกต่างกัน หรือกรณีของการให้
คานิยามด้านวัฒนธรรม เช่น พระพม่าไม่โกนคิ้ว ห่มผ้าไม่เรียบร้อยมองจากมุมมองของไทย หรือกรณี
ของพระนั่งกระโหย่งไม่เรียบร้อย มุมมองจากไทย แต่ในอีกความหมายหนึ่งมิติเหล่านี้เป็นการสะท้อน
ภาษาวัฒนธรรม ที่มีความเหมือนและความแตกต่างกัน แต่นัยที่สาคัญทาให้เกิดเรียนรู้ เข้าใจต่อวิถี
อันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศพม่าและประเทศไทยได้
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ภาพที่ 5 มุมมองทางประวัติศาสตร์จากทัง้ สองฟากฝั่ง ต่อการมองเรือ่ งเดียวกัน กรณีไทยรบพม่า
และพม่ารบกับไทย ซึ่งสะท้อนข้อมูลร่วมกันในเชิงประวัติศาสตร์ได้ (ภาพ: ออนไลน์)
3. ภาษาศาสนาและวัฒนธรรม ทาให้เกิดลักษณะร่วมทางสังคม จากการสัมภาษณ์ทั้ง
นักศึกษาไทย และพม่า ในหลักสูตรพม่าศึกษา มหาวิท ยาลัยนเรศวร และไทยศึก ษา YUFL จะให้
ข้อมูลคล้ายกันว่า การเห็นศาสนาพุทธทั้งไทยและพม่า ทาให้เกิดการเปรียบเทียบ และก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันนอกเหนือจากการเรียนภาษา ดังกรณีนักศึกษาให้ได้ข้อมูลว่าไทยพม่า มีการบวชพระ
และสามเณรคล้ายกัน มีพระสงฆ์ มีวัด แปลว่านอกเหนือจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแล้ว ภาษา
ศาสนาที่สัมผัสได้ด้วยการสังเกต การมีส่วนร่วมในวิถีวัฒนธรรม ที่ประจักษ์ด้วยตาเนื้อ เห็นด้วยตา ทา
ให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้ จากสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอน ศูนย์พม่าศึกษาในประเทศไทย (ม.นเรศวร)
หรือไทยศึกษาในประเทศพม่า (YUFL) และนักศึกษาผู้เรียนให้ข้อมูลร่วมกันในเรื่องภาษาทางกายภาพ
ของวัฒนธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจ และเรียนรู้ในกันและกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งร่วมปฏิบัติในกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม เช่น นักศึกษาพม่าให้ข้อมูลว่าพม่าต้องบวชอย่างน้อย 2
ครั้ง คือ บวชเป็นสามเณรในวัยเด็ก และบวชเป็นพระภิก ษุในวัยครบอายุบ วช ซึ่งเป็ นคติของพุท ธ
ศาสนาและชาวพุ ทธในประเทศที่นับ ถือพระพุทธศาสนา เมื่อจาเพาะไปเฉพาะเรื่องวัฒ นธรรมทาง
ศาสนา และความเชื่อ เช่นในพม่าการสวมไม่สวมรองเท้าเข้าในศาสนสถาน เจดีย์ วัดและสิ่งเคารพ
ทางศาสนา เป็ น วัฒ นธรรมที่ ต้ อ งตระหนั ก (สั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาไทยศึ ก ษา,ชาวเมี ย นมาร์ A, 1
พฤศจิกายน 2560) เมื่อเทียบกรณีดังกล่าวกับประเทศไทย อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง แต่นัย
หนึ่งทาให้เห็นว่าเป็นความเหมือนและความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้น หรือวัฒนธรรมทางอาหาร การแต่ง
กาย การพูดจา การแสดงความเคารพ ล้วนเป็นภาษาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมา เป็นกลไกร่วม
ทางศาสนาและสังคมในการเรียนรูซ้ ึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นกัน หรือกรณีนักศึกษาไทยผู้ศึกษาพม่าก็ให้
ข้อมู ล เรื่องสีจีวร การห่ม ผ้า แบบพาด การนั่งกระโหย่ง ของพระ และวัฒ นธรรมทางการเมื องกั บ
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พระสงฆ์ในประเทศพม่า เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ด้วยตา ผ่านภาษาวัฒนธรรม และภาษาศาสนา
ด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์นักศึกษาพม่าศึกษา, ชาวไทย B, 11 ตุลาคม 2560)
ดังนั้น ทั้งภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาบาลี ภาษาศาสนา และวัฒนธรรม ล้วนสะท้อนถึง
ข้อเท็จจริง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงของการเล่าเรื่อง การบันทึกทีแ่ ตกต่างกันทาให้เกิด
มุมมองและการเล่าเรื่องที่แตกต่างภายใต้มิติทางประวัติศาสตร์และการเมืองรวมทั้งศาสนาที่แตกต่าง
กัน ดังกรณีในเมียนมาร์เองเกิดเหตุการณ์รุกขึ้นต่อสูข้ องพระเมียนมาร์และชาวพุทธเมือ่ ชาวอังกฤษเจ้า
อาณานิคมใส่รองเท้าเข้าเหยียบศาสนาสถาน จนเป็นที่ มาของ “กบฏเกื อก” (No Foot Wear) ใน
เมียนมาร์ จนพระสงฆ์และผู้นาชาวพุทธได้นามาเป็นประเด็นในการต่ อต้านอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวล้วนเกิดจากภาษาวัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างจึงทาให้เกิดการตีโต้ทางวัฒนธรรม
ในมิติที่แตกต่าง
แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
จากการสัมภาษณ์ทาให้เห็นว่าการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมมีความสาคัญและจาเป็น เช่น คา
บอกเล่าของนักศึกษาเมียนมาร์ เล่าให้ฟังว่า ในประสบการณ์ของการเป็นชาวพุทธจะต้องมีการบวช
อย่างน้อย 2 ครั้ง คือการบวชเป็นสามเณรหนึ่งครั้ งในวัยเด็ก ประหนึ่งกิจกรรมปอยส่างลองของชาว
แม่ฮ่องสอน หรือการบวชลูกแก้วของชาวล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเมียนมาร์โดยตรง รวมไปถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือการที่อาจารย์ช่อฟ้าให้ข้อมูลว่า ในเมียนมาร์ศาสนสถานจะมีความสาคัญและ
เป็นที่เคารพนับถือ “ที่เมียนมาร์บริเวณของวัด ใส่รองเท้าไม่ได้ ถ้าถึงหน้าวัดก็ต้องถอดรองเท้าและถือ
เข้าไป” ซึ่งเหตุการณ์นี้ในฐานะที่ผู้เขียนมีประสบการณ์เข้าไปวัด และศาสนาสถานในเมียนมาร์ในทุก
คราวที่เดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์ ก็จะพบว่าว่าทุกศาสนสถาน จะมีการถอดรองเท้าเพื่อแสดง
ความเคารพ แปลว่าขึ้นรถลงรถมีก ารถอดรองเท้า ในทุ ก ครั้ง ซึ่งจากการฟังไกด์เล่าเรื่องเกี่ ยวกั บ
เหตุก ารณ์ในอดีตอาทิ เช่น การต่อ สู้ด้วยวัฒ นธรรมไม่ส วมรองเท้ าในเขตศาสนาสถาน จนกระทั่ ง
กลายเป็นการเผชิญหน้าและการต่อต้านเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษในพม่า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต นับเป็นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็น ซึ่งผู้จัดการศึกษาควรที่จะมีแนวทางใน
การจัดการสร้างวิธีการ หรือกลไกการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในมิติที่หลากหลาย
ต่อไป ซึ่งในที่นจี้ ะได้จาแนกแนวทางการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้ ดังนี้
1. เน้นการเรีย นรู้ในห้องเรียนที่ผสมผสานประสบการณ์ จริง ซึ่งแนวคิดนี้ป รากฏใน
งานวิจัยของ ตติยาพร จารุมณีรัตน์ (2555: 69-85 ) เรื่อง “ASAEN: การบูรณาการการเรียนรู้ข้าม
วัฒ นธรรมผ่านหลัก สูตรการท่ อ งเที่ ยวในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิ จ กรณี ศึก ษาประเทศสิง คโปร์ ”
สะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ตรงจากพื้นที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนของหลักสูตรพม่ า
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักสูตรไทยศึกษาของ ล้วนส่งเสริมการเรียนในชั้นเรียนและ
การลงปฏิบัติจากพื้นที่จริงด้วย หรือกรณีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการ
ดาเนินการของศูนย์อ าเซียน ใน “โครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ท างพระพุท ธศาสนาไทยเมี ยนมาร์ " ระหว่าง 1-3 สิง หาคม 2560 กับ แนวทางการวิจัยเรียนรู้เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นฐานในการ
เรีย นรู้ข้ามวัฒ นธรรม ใช้วิธีก ารศึ ก ษาผ่านภาษาศาสนา ในพื้ นที่ จ ริง เพื่อ เสริม สร้างทั ก ษะและ
ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนและนิสิตของมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 6 โครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทย-เมียนมาร์" กับแนวทาง
การวิจัยเรียนรู้เชิงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ที่มา: ภาพศูนย์อาเซียนศึกษา, 1-3 สิงหาคม 2560, ย่างกุ้ง เมียนมาร์
2. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดนี้ปรากฏในงานวิจัยของ กมล
ทิพย์ พลบุตร (2556: 1-20) ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสอน การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม แก่
นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ” ที่เสนอว่านอกเหนือจากการเรียนภาษา
ในฐานะที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ของการสื่ อ สารแล้ ว ยั ง มี ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ศ าสนา
ประวัติ ศาสตร์ หรือ เรื่อ งอื่ น ๆ ซึ่ง จากข้อมู ล ของศูนย์ พม่ าศึก ษาและไทยศึก ษา ยัง ได้มี ก าร สอน
วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และสอนเรื่องมารยาทในที่ประชุมชน ที่นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน
ยังมีการนาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการปรับตัวต่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เช่น นักศึกษาจาก
พม่าได้เรียนรู้ปรับตัวในการเข้าสังคมกับชุมชนคนไทยในย่างกุ้งกรณีนักศึกษาได้รับเชิญไปยังสถานทูต
ไทยในวันส าคัญ หรือโอกาสส าคัญ ที่ หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น หรือการที่ นักศึกษามาท า MOU กั บ
มหาวิท ยาลัยในประเทศไทย ท าข้อตกลงร่วมกั นได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนให้ เกิ ดการเรียนรู้เป็ น
ประสบการณ์ตรงดัง กรณี นักศึก ษาเข้าวัดไทย กั บเข้าวัดในพม่า การแสดงออกต่ อศาสนาสถานใน
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่นอกเหนือจากการเรียนภาษา
ด้วยเช่นกัน
3. การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรีย นรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นการใช้เทคโนโลยี สื่อออนไลน์
หรือกลไกสื่อการเรียนรู้ทมี่ ีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูเ้ พื่อรองรับอนาคตได้ ภาคภูมิ พู่สกุล
สถาพร (2559: 211-216) ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา โครงการอบรมการใช้ภาพถ่ ายเพื่อผลิตเป็นสื่อการเรียนการ
สอนใน สถาบันการอาชีวศึกษา” ที่เน้น หรือสร้างกลไกการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การข้ามวัฒนธรรม จาก
การสอบถามนักศึกษาผู้เรียนด้านไทยศึกษาและพม่ าศึกษา ส่วนหนึ่ง ใช้เทคโนโลยี ออนไลน์ และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเช่น คู่มือการเรียนรู้ภาษาที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ข้ามไปข้ามมาระหว่างกัน
ทาให้เห็นว่าเทคโนโลยีก็ดี นวัตกรรมก็ดี จะเป็นเครื่องมือหรือกลไกสาหรับการเรียนรู้ในส่วนของการ
ปรับตัวเพื่อเป็นพหุวัฒนธรรม หรือกลไกในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งนับเป็นประโยชน์
ประหนึ่งผู้เขียนบ่อยครั้งได้แสวงหาข้อมูลด้วยสื่อออนไลน์ ที่นัยหนึ่งอาจเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้
นามาเผยแผ่ไว้ ซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปนัก แต่ข้อดีทาให้เกิดสื่อภาพ เสียงและข้อมูลเพื่อนาไปสูก่ ารสืบค้นและ
นาไปเป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์เฉพาะเรื่องได้ด้วยเช่นกัน ดังที่อาจารย์บัวหลวงเล่าให้ฟังว่า “ครั้ง
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แรกที่มาอบรมที่นี่ ที่โน่นมีดาวเทียม เวลานั้นยังดูหนังไม่ได้ ถ้าเราอยากดูมีแต่ออนาลอก ไม่มีดิจิตอล
ต้องหมุนหาช่อง ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต แฮนด์โฟน มีแต่เทปคาสเซ็ท ซีดีก็ไม่มี ก็ก็อปปี้แล้วฟังเอา พอมี
อินเตอร์เน็ต เราใช้ประมาณ 10 ปีเท่านั้น เราก็เรียนภาษาไทยกับคนไทยก่อน แล้วมาที่นี่เจอคนไทย
ได้ยินเสียงคนไทยเป็นยังไง เราคุยกันที่มหาวิทยาลัยใช้แต่ภาษาเขียน ภาษาพูดไม่เป็น เด็กสมัยนี้ไม่
เหมือนกัน เขาดูหนัง พี่มากชอบมาก ร้องเพลงเป็น เมื่อก่อนส่งจดหมายทางไปรษณีย์ต้องรอประมาณ
สองอาทิตย์ ทุกวันนี้เร็วมาก” ดังนั้น สื่อและเทคโนโลยีจึงเป็นความจาเป็นประการหนึ่งในการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวัฒนธรรมอย่างแท้จริง การออกแบบการเรียนการ
สอน จึงต้องมีความจาเป็นและสาคัญในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้
4. การวิจัยข้ามวัฒนธรรม เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแสวงหาความรู้เพื่อความเข้าใจ การ
วิจัยข้ามวัฒนธรรมเป็นการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่นอกเหนือจากตัวเอง ดังปรากฏ
ในงานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2560: 1-13) ในเรื่อง “การวิจัยข้ามวัฒนธรรม: ประสบการณ์
ภาคสนามในการศึกษาชุมชนชาติพันธุ์” ซึ่งผู้วิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่าในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การ
วิจัยจะเป็นกลไกและเครื่องมือหนึ่งในการให้ได้มาซึ่งความรู้ จากข้อมูลที่ปรากฏของศูนย์พม่าศึกษา
หรือไทยศึก ษา ล้ วนใช้แนวทางการวิจั ยเป็ น ช่ องทางหนึ่ง ในการแสวงหาความรู้เพื่ อน าไปสู่ก าร
แลกเปลี่ยนและข้ามวัฒนธรรม อาทิ ผศ.วิรัช นิยมธรรม กับ คณะ ในงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ การ
เทียบต่างภาษาพม่ากับภาษาไทยและการวิเคราะห์ข้อผิดในการเรียนภาษาพม่าเพื่อพัฒนาตาราเรียน
(2551) ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่ อนบ้าน กรณีศึกษาตัวบทในตาราเรียนสังคม
ศึกษาของพม่า ว่าด้วย "ความสัมพันธ์เมียนมาร์-โยดะยา" (2552) มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐพม่า
บนพื้ นที่ สื่อ รัฐบาลทหาร (2553) การศึก ษาความคิดเห็นของคนพม่ าต่อคนไทยและประเทศไทย
(2553) ซึ่งผู้เขียนและส่วนงานที่รับผิดชอบ ก็ใช้และดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ในเรื่ อ ง “รูป แบบการเรี ย นรู้ ข้า มวั ฒ นธรรมอาเซี ย นในกลุ่ ม ประเทศ CLMV ส าหรับ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติประจาปี 2560 ก็ได้ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับพม่าเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาก็ใช้วิธีการดาเนินการ
วิจัยให้เป็นกลไกหนึ่งหรือเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ซึ่งการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
หรือการที่ศูนย์อาเซียนได้นานิสิตไปศึกษาในเชิงอาณาบริเวณเมียนมาร์ใน “โครงการยุวสงฆ์อาเซียน
ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทย-เมียนมาร์” ภายใต้แนวทางการวิจัยภาคสนาม ซึ่งก็นับเป็น
วิธีการหนึ่งที่ใช้การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 7 ผู้เขียนกับการเก็บข้อมูลวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในเมียนมาร์ และนิสิตนานาชาติ
ภายในมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับการปรับตัวภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน, 22 มีนาคม 2561
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ดังนั้น ในแนวทางการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม จึงเป็นสิง่ สาคัญ และจาเป็นประการหนึ่ง ที่ต้องมี
การกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว จนกระทั่งนาไปสู่การเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม ในวิธีการที่หลากหลาย ผ่าน
การออกแบบการเรียนรู้ ชัด ตรง เหมาะสมภายใต้ความเป็นไปได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการออกแบบการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเป็นสาคัญ
บทสรุป
สาระสาคัญของการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเมียนมาร์ของนักศึกษาไทย นักศึกษาเมียนมาร์
และนักศึก ษาในมหาวิท ยาลัยสงฆ์ของไทยสิ่งที่ สาคัญ ที่ สุดคือการใช้ภาษาเป็นเครื่องมื อ ซึ่งในที่ นี้
หมายถึงภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาศาสนา รวมไปถึงภาษาทางวัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะร่วมกัน
ของไทยและเมี ยนมาร์ ไทยนับถือ พระพุท ธศาสนา เถรวาทและส่วนหนึ่ง ก็ได้รับ อิท ธิพลทางด้าน
การศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศเมียนมาร์มาด้วย เช่น มีหลักฐานการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา
แบบพม่ากรณีของรูปแบบการปฏิบัติในสมัยของพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร, พ.ศ. 24462532) ที่ส่งพระสงฆ์ไทยไปศึกษาแนวปฏิบัติก รรมฐาน “สติปัฐฎาน 4” หรือที่รู้จักและเรียกกันว่า
“ยุบหนอ-พองหนอ” รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติศึกษาอย่างแพร่หลายจนกระทั่งปฏิบัติ รวมทั้ง
บรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ทาให้แนวปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกับ
เมียนมาร์แพร่กระจายจนกระทั่งปัจจุบัน ร่วมทั้งปัจจุบันหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังได้มีก ารส่ง
พระไปศึกษากรรมฐานตามหลักสูตร “วิปัสสนาภาวนา” เป้าหมายเพื่อไปศึกษาจากสานักดั้งเดิม เช่น
สานักมหาสีสะยาดอ ในย่างกุ้ง (Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre) หรือ สานักของส
ยาดอ ภัททันตะ วิโรจนะ ณ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ในเมียนมาร์ เป็นต้น ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงภาษาศาสนามีความสาคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยพม่า ดังปรากฏใน
งานของ พระราชปริยัติกวี (2560: 1-20) ในเรื่อง “กรรมฐานในพระพุทธศาสนา: บทเรียนจากมหา
สติปัฏฐานสูตรและความนิยมในสังคมไทย” ที่สะท้อนความเชื่อมโยงไทยเมียนมาร์ โดยศาสนาและ
วิธีปฏิบัติได้กลายเป็นกลไกที่สาคัญระหว่างกันไปในตัวด้วยเช่นกัน ดังนั้น ภาษาไทยที่ศูนย์ไทยศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเมียนมาร์ได้รู้และศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาไทย หรือศูนย์พม่า
ศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาไทยพม่าและวิถี
วัฒนธรรมพม่าเพื่ออาชีพ เพื่องานและการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ได้จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลไกร่วมระหว่างพระไทย
พระเมียนมาร์ ได้เรียนรู้ปรับตัวอยูร่ ่วมกันให้เป็นวิถีวัฒนธรรมทางศาสนาเกิดกลไกขับเคลื่อนสังคมใน
องค์รวมของประชาคมชาวพุทธร่วมกันได้ในอนาคตต่อไป
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