
 
 

การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

โดย 

ภัณฑิรา  เปรมปรีดิ์ 

 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 



 

 

การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

โดย 

ภัณฑิรา  เปรมปรีดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560



 

 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้รายงานการศึกษา

เฉพาะบุคคลเรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครเสนอโดย นางสาวภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา 

 

....................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงพล อินทร์จันทร์) 

หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา 

วันที่........เดือน.....................พ.ศ............ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

................................................... 

(อาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย) 

......./......../......... 

กรรมการสอบ 

.................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลศิริ อรุณภาคย์) 

......./......../......... 



 

ก 

 

หัวข้อศึกษา  การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม

   สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ  ไทใหญ่, อัตลักษณ์, ชาติพันธุ์ 

ผู้ศึกษา   นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ รหัสนักศึกษา 03570104 

ภาควิชา  มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย 

ปีการศึกษา  2560 

จ านวนหน้า  94 หน้า 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ของชาวไทใหญ่ในประเทศพม่า 2) ศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี พิธีกรรม 

ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิต 3) ศึกษาถึงกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไท

ใหญ่ผ่านประเพณี พิธีกรรมที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ โดยกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษาครั้งนี้คือชาวไทใหญ่ภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 23 คน ได้แก่ เจ้าอาวาส ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์

คนปัจจุบันจ านวน 1 คน คุณครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 2 คน และชาวไทใหญ่อีก

จ านวน 20 คน ด้วยแนวคิดความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity)  

ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาวไทใหญ่ใน

ประเทศพม่า แสดงถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วิถีของการด ารงชีพ และเป็นเหตุผลของการ

ตัดสินใจของชาวไทใหญ่ในการเลือกเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพ่ือประกอบอาชีพ ปัจจุบันชาวไทใหญ่

ในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก อาศัยอยู่หลากหลายพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพฯ น ามาสู่ภาพของการเข้าร่วม

กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาที่

ชาวไทใหญ่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่น เช่น วันออกพรรษา วันตักบาตร

อาหารแห้ง หรือ งานเทศกาล เช่น วันปีใหม่ไทใหญ่ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเรียนการสอนภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ขั้นพ้ืนฐานส าหรับชาวไทใหญ่ในวันอาทิตย์ของทุกเทอม จุดประสงค์การเรียนการสอน 
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เพ่ือให้ชาวไทใหญ่อ่านออก เขียนได้ และใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นศูนย์ศึกษาปฏิบัติ

ธรรมสาธุประดิษฐ์จึงเปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ในการรวมตัว นัดพบ ท าบุญ แหล่งการเรียนรู้ โดยผ่าน

กิจกรรมที่จัดขึ้นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ได้อย่างชัดเจน 
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ญาณินโท เจ้าอาวาสศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ที่บอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์

ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ขอขอบคุณพ่ีโมคุณครูสอนภาษาไทยที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกเรื่อง

ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกัน ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง 

สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนที่ให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาที่ดีตลอดการท างาน

จนท าให้งานศึกษาในครั้งนี้ผ่านไปได้ส าเร็จลุล่วง 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ปรากฏให้เห็นมากมายทั่วโลก มนุษย์มองความแตกต่างของแต่

ละชาติพันธุ์ผ่านบริบททางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในชาติ

พันธุ์ การศึกษาทางชาติพันธุ์จึงมีความซับซ้อนเพราะวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะที่

หลากหลายและแสดงอัตลักษณ์ออกมาไม่เหมือนกัน การธ ารงอยู่ของอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย

ให้วัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ยังคงอยู่สืบต่อไป วัฒนธรรมถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์  

สร้างขึ้น ก าหนดขึ้น มนุษย์จะท าตามสัญชาติญาณของตนเอง อาจอยู่ในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ ของ

ใช้ พฤติกรรม ความคิด รวมถึงวิธีการและระบบการท างาน วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นของคน

กลุ่มหนึ่งโดยมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติตามกันมา เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดส่งต่อไปยังคนรุ่ นหลัง 

(อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 1) 

ไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของชนชาติไท มีถิ่นฐานกระจายอยู่ในภูมิภาคแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่สุดในรัฐฉานทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่า 

(พรรณิดา ขันธพัทธ: นันทชญา มหาขันธ์, 2558: 181) หากกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าส่วนใหญ่จะ

มี ชาวพม่า ไทใหญ่ คะฉิ่น กะเหรี่ยง ฉิ่น คะยา มอญ ระแกง นอกเหนือจากนั้นคือชนกลุ่มน้อยเช่น 

ชาวเขา ชนเผ่าดั้งเดิม (ทองไต, 2531: 341) ชาวไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในตระกูลภาษาไท-

กะได ชาวไทใหญ่เรียกตัวเองว่า “ไต” ชาวไตในพม่ามีหลากหลายกลุ่ม เช่น ไตขืน ไตแหลง ไตคัมตี ไต

ลื้อ และไตมาว กลุ่มที่ใหญ่สุดคือ ไตโหลง นั่นก็คือชาวไทใหญ่ โดยค าว่าไตคือไท และ โหลง (หลวง) 

คือใหญ่ คนไทยจึงเรียกว่า ไทใหญ่ (สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน

ประเทศไทย, 2559: ออนไลน์) 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพม่าและอยู่ภายใต้การปกครอง

ของประเทศพม่าเช่นเดียวกัน ในอดีตมีการตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มใหญ่ในเขตรัฐฉาน ประเทศพม่า ต่อมา

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 เกิดการแบ่งแยกดินแดนเพราะถูกล่าอาณานิคมจากประเทศอังกฤษท า 
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ให้บ้านเมืองของชาวไทใหญ่ถูกแยกออก ผู้คนอพยพไปยังหลากหลายประเทศเพราะปัญหาทางการ

เมืองและเพ่ือประกอบอาชีพ ชาวไทใหญ่ส่วนมากจึงอพยพและเคลื่อนย้ายมาอาศัยอยู่ในแถบ

ภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น (ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา, 

มปป: ออนไลน์) 

สาเหตุส าคัญ 2 ประการที่ท าให้ชาวไทใหญ่ต้องอพยพย้ายไปยังประเทศต่างๆ และต้องการ

แตกต่างไปจากคนพม่าคือบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง ที่เกิดขึ้นภายในประเทศพม่า และการ

แบ่งแยกชาวไทใหญ่ในสงครามจีนกับพม่า สาเหตุแรกเนื่องจากการถูกยึดครองพ้ืนที่จากประเทศ

อังกฤษและสนธิสัญญาปางโหลง กล่าวคือใน ค.ศ.1947 หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลง เขตพม่าแท้

ทางฝั่งตะวันตกและเขตภูเขา (สหพันธรัฐเทือกเขา) ทางฝั่งตะวันออกต้องการเอกราชจากการที่ถูก

ประเทศอังกฤษปกครองอยู่โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองเขตต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจึงได้มีการพยายาม

เจรจากับบรรดาเจ้าฟ้าไทใหญ่ในรัฐฉานและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆอย่างเช่น กะฉิ่น ชิน ในดินแดนหุบเขา

เพ่ือให้รัฐเล็กๆเหล่านี้เข้าร่วมขบวนการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษกับชาวพม่า ในที่ประชุมสัญญา

ปางโหลงจึงตกลงกันว่าการรวมตัวระหว่างพม่าและสหพันธรัฐเทือกเขาจะเป็นการตกลงกันเพ่ือการ

เรียกร้องเอกราชเท่านั้น (พรรณิการ์ วานิช, 2559: ออนไลน์) 

หลังจากได้เอกราชแล้วสหพันธรัฐสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้ แต่ในขณะที่ก าลังร่าง

รัฐธรรมนูญนายพลออง ซานและคณะรัฐมนตรีกลับถูกลอบสังหารกลางกรุงย่างกุ้ง อู นุจึงได้ขึ้นมา

ด ารงต าแหน่งแทนและยอมให้บรรจุเรื่องการแยกตัวเป็นเอกราชของสหพันธรัฐเทือกเขาไว้ใน

รัฐธรรมนูญเพ่ือลดแรงกดดันจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ก าลังโกรธแค้น ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์ที่

ก าลังขอสิทธิ์ถอนตัวกลับเกิดความวุ่นวายในพม่าขึ้นเมื่อเกิดรัฐประหารของนายพลเน วิน มีการจับ

ผู้น ารัฐชายแดนไปคุมขัง ไปจนถึงการลอบสังหารและอุ้มหายไป พม่าจึงยกเลิกสัญญาปางโหลงที่ท า

ร่วมกับสหพันธรัฐเทือกเขา สิทธิ์การแยกตัวเป็นอิสระจึงถูกท าลายไปพร้อมรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิก

โดยคณะรัฐประหาร จากเหตุการณ์ดังกล่าวน ามาซึ่งการต่อสู้ของกลุ่มกองก าลังติดอาวุธของรัฐชาติ

พันธุ์ต่างๆ เพ่ือทวงคืนเอกราชที่พวกเขาถูกยึดไปตั้งแต่เมื่อครั้งการท าสนธิสัญญาปางโหลง (พรรณิการ์ 

วานิช, 2559: ออนไลน์) 

สาเหตุที่สองคือการแบ่งแยกชาวไทใหญ่ในสงครามจีนกับพม่า เนื่องจากถิ่นฐานของชาวไท

ใหญ่อยู่บริเวณหัวเมืองชายแดนของอาณาจักรส าคัญทั้งสองแห่งภาคพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาตั้งแต่อดีต และหลังจากที่ชาวยุโรปตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียเมื่อพุทธศตวรรษ
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ที่ 24-25 ส่งผลให้เมืองไทใหญ่ถูกแบ่งอาณาจักรออกจากกันถาวร ผู้ปกครองพ้ืนเมืองในภูมิภาคนี้

ยินยอมให้มีการปักปันเขตแดนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเจ้าอาณานิคมตะวันตก หลังจากถูกขีดเส้น

แบ่งพรมแดนในเขตภูมิภาคเอเชียท าให้พื้นที่ที่ชาวไทใหญ่เคยอยู่อาศัยต้องถูกแบ่งแยก ผู้คนจึงอพยพ

ย้ายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปในหลายๆประเทศ เช่น รัฐฉาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

พม่า มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ภาคเหนือของ

ประเทศลาว และภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 

2551: 4) 

ทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 

ปีและเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย เดิมทีแล้ว  

รัฐฉาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า เป็นรัฐที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศพม่ามี

หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ืออยู่อาศัยเป็นจ านานมาก กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือไทใหญ่ 

ชาวไทใหญ่ส่วนมากตั้งถิ่นฐานใกล้ล าน้ า บนพื้นที่ราบ เพราะชาวไทใหญ่ส่วนมากท าอาชีพเกษตรกรรม 

พ้ืนที่ใกล้แม่น้ าจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว (บุญยงค์ เกศเทศ, 2557: 424) พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต

ของชาวพ้ืนเมืองมาจากการท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยส่วนมาก

ปัจจัยสี่ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค มาจากธรรมชาติจึงมักเป็นการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (สุณี เขื่อนแก้ว: ประสิทธ์ วังภคพัฒนวงศ:์ และ อรุโณทัย จ าปีทอง

, 2556: 299) ชีวิตของชาวไทใหญ่จึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ เช่น ทุ่งนา การปลูกข้าว 

การปลูกผัก ถั่ว ใบยาสูบ แตงโม และพืชล้มลุกอ่ืนๆ วิถีชีวิตของการท างาน การประกอบพิธีกรรม 

ประเพณีทางศาสนา จึงถูกก าหนดด้วยฤดูกาลตลอดทั้งปี (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544 : 8) ในส่วน

ของการใช้ชีวิตมักอยู่รวมกันเป็นเครือญาติ มีการสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ไผ่และไม้ไผ่ยกสูง ใช้ใต้ถุนบ้าน

เป็นสถานที่ในการพักผ่อน และมีกิจกรรมภายในครอบครัวคือการทอผ้าหรือการจักสาน (บุญยงค์ เกศ

เทศ, 2557: 424) คนไทใหญ่ส่วนมากนับศาสนาพุทธถึงร้อยละ 80 ในแต่ละหมู่บ้านจึงมีวัดประจ า

หมู่บ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทใหญ่ เวลามีประเพณีพิธีกรรมก็มักเชื้อเชิญคนในหมู่บ้านมาร่วม

พิธีกัน 

จากการวิเคราะห์ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสาเหตุของการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทใหญ่ 

ท าให้เห็นว่าสังคมของชาวไทใหญ่มีความคล้ายคลึงกับสังคมชนบทในประเทศไทยและโดยส่วนมากนับ

ถือศาสนาพุทธ อีกท้ังยังให้ความส าคัญกับวัด เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจ า ดังนั้นการที่ชาว

ไทใหญ่ต้องอพยพเขา้มาในกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยและเพ่ือให้อยู่รอด
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ต่อไปได้ ทั้งจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกันทางการเมืองหรือการแบ่งแยกของชาว

ไทใหญ่ ท าให้ชาวไทใหญ่พบเจอกับความยากล าบากในชีวิตเลยต้องอพยพเข้ามาในประเทศไทยใน

ลักษณะของแรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้ในหลายจังหวัดของเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีชุมชนชาว

ไทใหญ่อาศัยอยู่จ านวนมาก (พรรณิดา ขันธพัทธ; นันทชญา มหาขันธ์, 2558: 181)  

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์เป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจของชาวไทใหญ่ในสังคมเมือง

กรุงเทพมหานคร และมีการจัดกิจกรรมทางประเพณีส าคัญต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีชาวไทใหญ่

จ านวนมากที่เข้ามาท างานเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองหลวง การใช้ชีวิตจึงเป็นแบบการท างานหาเลี้ยง

ชีพ ภายใต้การว่าจ้างงานโดยเจ้านาย แตกต่างไปตามแต่ละอาชีพ พระมหาญาณินท์ ญาณินโท เจ้า

อาวาสศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ได้บอกเล่าว่าแต่เดิมชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครยังมี

จ านวนน้อยเพราะส่วนมากอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยคือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เป็น

ต้น คนที่มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จนช่วง 15 – 16 ปีหลังมานี้

ชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาในกรุงเทพมหานครเริ่มมีมากขึ้น สังเกตได้จากเวลามีการจัดงานบุญ 

ประเพณีต่างๆ ชาวไทใหญ่ที่อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครก็จะมีความสนใจและเข้าร่วมงานเยอะมากขึ้น 

(พระมหาญาณินท์ ญาณินโท, 2560: สัมภาษณ์)  

ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ได้เล่าว่าพ้ืนฐานครอบครัวอาศัยอยู่ที่ไทใหญ่ ทั้งคุณพ่อ

และคุณแม่อยู่ที่ไทใหญ่ ย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครกับพ่ีสาว เพ่ือท างานและเรียนที่ประเทศไทยได้ 13 

ปีแล้ว ปัจจุบันท าอาชีพผู้ช่วยดูแลเด็กภายในสถานรับเลี้ยงเด็กได้ 2 ปี รับเลี้ยงเด็กตามบ้านในช่วงเย็น 

ในตอนแรกมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณ 7-8 ปีถึงจะได้กลับบ้าน พอช่วงหลังเริ่มกลับบ่อยขึ้นก็กลับไป

ประมาณ 3-4 ครั้ง แต่ก่อนตอนที่ท างานเป็นแม่บ้านอยู่หลายปีกับชาวต่างชาติก็ได้รับการปฏิบัติอย่าง

ดีจนมาเปลี่ยนงานเป็นผู้ช่วยรับเลี้ยงเด็ก ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ สอนมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้ว หลังได้เงินจากการท างานก็จะส่งกลับไปให้พ่อแม่ทุกเดือน  

ที่เลือกท างานในประเทศไทยเพราะหางานท าง่าย ได้เงินง่าย ส่งเงินกลับไปที่บ้านได้ สามารถส่งตัวเอง

เรียนและพอได้เรียนก็ได้ความรู้กลับไปด้วย อีกทั้งยังเล่าถึงสภาวะความเป็นอยู่ว่าสภาพอากาศที่ไท

ใหญ่อากาศดีกว่าประเทศไทย เป็นอากาศร้อนแบบมีลมพัด อยู่แบบธรรมชาติใกล้แม่น้ า ภูเขา 

ช่วงแรกที่มาอยู่ประเทศไทยปรับตัวยากเพราะไม่ชอบกินอาหารที่มีรสหวาน (ชาวไทใหญ่ไม่นิยมกิน

หวาน) เลยหารับประทานยาก พูดไทยไม่ได้แต่ฟังได้ และไม่มีเพ่ือนเลย เพ่ือนในที่ท างานก็จะเป็นคน

ไทยและชาวต่างชาติเสียมากกว่า กว่าจะปรับตัวได้ใช้เวลาประมาณ 1 ปี (โม, 2560: สัมภาษณ์) การ

อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยท าให้เกิดการปรับตัวอย่างมากในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถี
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ชีวิต สังคม วัฒนธรรม เพ่ือให้อยู่รอดภายในสังคมนั้นๆ ดังนั้นศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์จึง

เป็นพื้นที่ของการแสดงถึงความเป็นไทใหญ่  ผ่านรูปแบบของงานพิธีกรรมต่างๆ ให้ชาวไทใหญ่ได้มีการ

รวมตัวกันในงานพิธีและธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน 

ปัจจุบันแม้ชาวไทใหญ่จะอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าแต่ก็มีลักษณะวัฒนธรรมที่เป็น

ของตนเอง พยายามที่จะธ ารงรักษาความเป็นไทใหญ่ไว้สังเกตได้จาก ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย 

พิธีกรรม ประเพณี การรวมกลุ่มของชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอาศัยหรือท างานในกรุงเทพมหานครสามารถ

เห็นได้จากการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนวัดไทย วัดที่

ชาวไทใหญ่ใช้ท ากิจกรรมหรือจัดงานพิธีต่างๆ เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น 

คนไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะมาเข้าร่วมงานทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และเนื่องจากชาวไทใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธเป็นหลัก งานพิธีที่จัดในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมจึงมักเป็นพิธีทางพุทธศาสนา เช่น เมื่อจัด

งานในวันพระใหญ่คนไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะหยุดงานแล้วมาท าบุญที่ศูนย์ศึกษา

ปฏิบัติธรรมเพราะงานที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นงานพิธีหลักของชาวไทใหญ่  คนไทใหญ่มักมาร่วมงาน

เสมอ อีกท้ังที่นี่เป็นที่เดียวที่ชาวไทใหญ่จะได้มาพบปะกัน นัดเจอเพ่ือนที่ไม่ได้เจอกันมานาน สามารถ

หาของกินเฉพาะของชาวไทใหญ่เพราะปกติแล้วมักจะไม่มีขายอาหารของไทใหญ่ในประเทศไทย ท า

กินกันเฉพาะในงานพิธีเท่านั้น (หมวย, 2560: สัมภาษณ์)  

กลุ่มชาติพันธุ์อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่คนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด และวิถี

ชีวิตเหมือนกัน อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือแยกกันอยู่แต่เป็นกลุ่มคนที่มีจิตส านึกของความเป็น

สมาชิกเดียวกัน (อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 129) แต่ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มีการ

ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและใช้ลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นเกราะปกป้องชาติพันธุ์ของตนเอง (ยศ สันต

สมบัติ, 2556: 155) ชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยเพ่ือ

ความอยู่รอดในชีวิตทั้งเรื่องของสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ฯลฯ และยังคงต้องธ ารงรักษาอัต

ลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองให้อยู่ต่อไป  

จากที่กล่าวไปชาวไทใหญ่ที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยนอกเหนือจากการย้ายที่

อยู่อาศัยหรือย้ายสถานที่ในการท างานแล้ว วัฒนธรรมดั้งเดิมมีส่วนส าคัญที่ท าให้พวกเขายังคงต้อง

ธ ารงรักษาถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เอาไว้ไม่ให้สูญหาย ศูนย์ศึกษาปฏิบัติ ธรรมสาธุประดิษฐ์จึงเป็น

พ้ืนที่ในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมได้อย่างเต็มตัวและรวบรวมชาวไทใหญ่เมื่อมีการจัดงานพิธีต่างๆ 
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ท าให้ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยยังคงธ ารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือท าความเข้าใจการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทใหญ่ในสังคม

เมืองกรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงค์ 

 1 .เพ่ือศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาวไทใหญ่ในประเทศพม่า 

2. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี พิธีกรรม ภาษา อาหาร เครื่อง

แต่งกาย วิถีชีวิต  

           3. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ผ่านประเพณี พิธีกรรมที่

จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

 

สมมุติฐานการศึกษา 

 การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์เพ่ือ

ไม่ให้สูญหายเพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ปฏิบัติตามกันมา และถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่น ซึ่งชาว

ไทใหญ่ที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้าสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชิน

ท าให้อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมบางอย่างของตนอาจหายไปจึงต้องมีการธ ารงรักษาไว้ผ่านการร่วม

กิจกรรมหรืองานพิธี ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ที่เปิดพ้ืนที่ในจุดนี้เพ่ือแสดงออกถึง

วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่อย่างเต็มรูปแบบมีทั้งภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรม แบบ

ดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ เช่น วันออกพรรษา วันตักบาตรอาหารแห้ง เป็นต้น ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม

สาธุประดิษฐ์จึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาในเรื่องของการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เน้นการศึกษาถึงพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
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วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ มุมมองของชาวไทใหญ่ต่อการเข้าร่วมงาน

พิธี ว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ท าให้พวกเขายังคงเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้ยังศึกษาจาก

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาภาคสนามด้วยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดย

สัมภาษณ์ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาร่วมงานพิธีและผู้ที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยเตรียมจัดงาน ณ ศูนย์ศึกษา

ปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

 

สถานทีใ่นการศึกษา  

 ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ในช่วงวันเวลาของการจัดงานพิธีต่างๆ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

2. เพ่ือศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่จัดข้ึน ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

3. เพ่ือศึกษาถึงการธ ารงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ในสังคมไทย 

           4. เพ่ือศึกษาและเข้าใจมุมมองของชาวไทใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมที่จัดขึ้นภายใน

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์รวมถึงมุมมองการใช้ชีวิตในสังคมไทย 

 

นิยามศัพท์ 

กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) คือ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด

เดียวกัน และมีความเชื่อว่าสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น คนไทย คนจีน คนพม่า เป็น

ต้น (อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 156) 

 ความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity) คือ สมาชิกในกลุ่มจะมีวัฒนธรรมและการแสดงอัตลักษณ์

ของกลุ่มอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีขนบธรรมประเพณี ภาษา ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย 

หรือการท ามาหากินแบบเดียวกัน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560: ออนไลน์) 
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 ไทใหญ่ คือ ค าที่คนไทยใช้เรียกชื่อชนชาติหนึ่งในเขตตอนเหนือของประเทศไทย ไทใหญ่จัด

อยู่ในกลุ่มคนที่พูดภาษาไท-กะได (Tai-Kadai Language Family) ค าข้ึนต้นกลุ่มชาติพันธุ์ว่า ไท หรือ 

ไต มีอยู่มากมาย จ าแนกกลุ่มด้วยการเพ่ิมค าขยาย เช่น ไทด า ไทแดง ไทใต้ ไทเหนือ เป็นต้น 

(โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551: 1-2)  

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งอธิบายถึงการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เพ่ือท า

ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่ใช้ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์เป็นพ้ืนที่ทาง

วัฒนธรรมในการรวบรวมชาวไทใหญ่เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรืองานพิธีต่างๆ ซึ่งงานพิธีส่วนมากมัก

เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะชาวไทใหญ่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพตามแนวทางมานุษยวิทยา ดังนี้ 

 1.รวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิ คือ การเก็บข้อมูลจากงานภาคสนาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ชาว

ไทใหญ่ 23 คน ประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง คือ เลือกสัมภาษณ์กับผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทใหญ่ได้เช่น เจ้าอาวาส 

คุณครู ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการเข้า

ร่วมในงานพิธีต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงของงานพิธีและมุมมองทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ 

 2.ศึกษารวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ

ทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงงานวิจัย สารนิพนธ์ และ

วิทยานิพนธ์ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นคือ 1) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับชาติ

พันธุ์ 2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงชาติพันธุ์ 3) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับไทใหญ่ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเริ่มเริ่มตั้งแต่การคิดหัวข้อวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูล
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และสรุปผลการศึกษา ท าการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี  

 

ระยะเวลา ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560 คิดหัวข้อวิจัย ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ 
วารสาร งานวิจัย รวมไปถึงค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – ตุลาคม พ.ศ. 2560 ลงพื้นที่ภาคสนามแบบมีส่วนร่วมโดยการ
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลได้อย่างชัดเจน  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น าเสนอข้อมูลและแนวทางในการศึกษา 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 – มกราคม พ.ศ. 2560 ลงพื้นที่ภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
ในประเด็นที่ต้องการ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2561 น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อมูล
จากเอกสาร บทความ วารสาร งานวิจัย รวมไป
ถึงค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือวิเคราะห์
และรวบรวมเป็นเล่มวิจัย 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 น าเสนอผลงานวิจัย 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยในหัวข้อ การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติ

ธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ในส่วนแรกคือแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ได้แก่ แนวคิดความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) ส่วนที่สองคือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง

ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงชาติพันธุ์ 2) วรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไทใหญ่ 3) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

    1.1 แนวคิดความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) 

กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic) มีที่มาจากค าว่า ethnos ในภาษากรีก หมายถึงคนไม่มีศาสนาหรือไม่

มีอารยธรรม (heathen or pagan) ความหมายนี้เป็นค าอธิบายที่ถูกใช้กันมาในภาษาอังกฤษจาก

กลางศตวรรษที่ 14 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 และหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้มโนทัศน์ของค าว่า race 

(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546: 69) มนุษย์ใช้เกณฑ์ทางลักษณะวัฒนธรรมเป็นตัวแบ่งแยกวัฒนธรรม

ของกลุ่มคนต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรมที่เป็นลักษณะรูปธรรม สามารถเห็นได้จากการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มคนเช่น ภาษาพูด เครื่องแต่งกาย วิธีการด ารงชีวิต แต่หลังจากนั้นการแผ่ขยายของ

ลัทธิอาณานิคมที่เข้ามาปกครองภายในประเทศท าให้ชาวยุโรปตะวันตกเริ่มใช้อคติทางชาติพันธุ์ 

(race) เข้ามาแยกแยะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จัดล าดับคนด้วยเชื้อชาติตามสีผิว ให้

ความส าคัญกับชาวผิวขาวและชาวผิวสีอื่นๆรองลงมา (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2553: 226) 

ในช่วงปี 1890 Franz Boas ได้ค้นพบว่าวัฒนธรรมไม่ได้ถูกตัวก าหนดด้วยสายพันธุ์ทาง

ชีววิทยาและภาษาไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไป หลังจากนั้นในปี 1970 นักมานุษยวิทยาจึงมี

การเสนอให้เน้นการศึกษาเก่ียวกับความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity) เพราะเป็นกระบวนการแสดงความ
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เป็นตัวตนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนแทนการจัดล าดับเชื้อชาติตามสีผิวซึ่งถือ

เป็นกระบวนการกีดกันทางสังคม (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2553: 225-226) 

ความเป็นชาติพันธุ์เป็นหน่วยหนึ่งทางสังคมที่มีรากฐานจากลักษณะดั้งเดิมทางวัฒนธรรมเช่น 

ภาษา ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรม ตลอดจนการสืบสายตระกูลภายในเครือญาติ (อภิญญา 

เฟ่ืองฟูสกุล, 2546: 69) ความเป็นชาติพันธุ์จึงถูกให้ความหมายในการอธิบายสังคม วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ของคนต่างกลุ่ม  ชาติพันธุ์ ในความหมายของความเป็นชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไปหมายถึง

กลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียมเดียวกัน ความเป็นชาติพันธุ์จึงน ามาใช้อธิบายถึงกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เป็น

ของตัวเอง เป็นเครื่องหมายทางสังคมเพ่ือใช้เป็นการบ่งบอกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่อาศัยและมีการติดต่อร่วมกัน สามารถสร้างความแตกต่างได้หลากหลายวิธีผ่านทาง ภาษา 

เครื่องแต่งกาย อาหาร ศาสนา การด ารงชีพ รวมไปถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและภูมิศาสตร์

อีกด้วย ความเป็นชาติพันธุ์จึงท าให้ทราบถึงความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ประวัติศาสตร์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และการมีเอกราชทางวัฒนธรรมภายในชาติพันธุ์

ตนเอง (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560: ออนไลน์) 

แต่ในขณะเดียวกันมุมมองแนวคิดของ Frederik Barth มองถึงความส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์          

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และพรมแดนชาติพันธุ์ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ , 2547: 14) กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้ง

ถิ่นฐานในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะแบ่งอาณาเขต ( ethnic 

boundary) (อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 156) พิจารณาความคิดและจิตส านึกของคนในแต่ละกลุ่มว่า

ลักษณะทางวัฒนธรรมใดมีความหมายต่อการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพราะกลุ่มคนต่างๆอาจมีแบบแผน

ร่วมกันบางอย่างอันเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันแต่ต่างฝ่ายก็มองว่าไม่ใช่

พวกเดียวกัน เพ่ือที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ ข้อเสนอของ Barth คือมีการให้เปลี่ยนมุมมอง

จากการที่ “กลุ่มชาติพันธุ์” เป็นหน่วยที่มีวัฒนธรรมร่วมกันมามองในแง่ของการเป็น “รูปแบบการจัด

ระเบียบสังคมอย่างหนึ่ง” (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547:14) อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เปรียบเสมือนกับ

สถานภาพทางสังคม เช่น เพศ ต าแหน่ง เป็นต้น ที่ก าหนดกิจกรรมของสมาชิกในสังคม พรมแดนชาติ

พันธุ์จึงเป็นการจัดระเบียบทางสังคมระหว่างคนต่างวัฒนธรรม และท าให้เกิดการด ารงอยู่ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ (อธิตา สุนทรโรทก, มปป. อ้างถึงใน วิภาวี พงษ์ปิ่น, 2549: 5) ดังนั้นความเป็นชาติพันธุ์จึง

มองถึงการน าเอาวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มคนเพ่ือให้เห็นถึงวัฒนธรรมและอัต

ลักษณ์ที่มีความชัดเจนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 



12 
 

 
 

การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงประเภทหรือระดับคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหนือกว่าหรือต่ ากว่า (ฐานข้อมูล

งานวิจัยทางชาติพันธุ์, 2549: ออนไลน์) ในปัจจุบันความเป็นชาติพันธุ์จึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เสนออัตลักษณ์ออกมาหลากหลายรูปแบบตามแบบแผนของวัฒนธรรมของคนใน

แต่ละกลุ่มอาจเป็น ภาษา ประเพณี พิธีกรรม ที่มักปรากฏให้เห็นภายในกลุ่มชาติพันธุ์  

ซึ่งแบบแผนของวัฒนธรรมเกิดจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (ethnic identity) ที่ถือก าเนิด

เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง เป็นพ้ืนฐานส าคัญท าให้เกิดความผูกพันกับคนที่อยู่

ในกลุ่มเดียวกันผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการร่วมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ สืบทอดมา

ตั้งแต่อดีต เป็นตัวก าหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของปัจจุบัน และมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของบุคคล 

(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 25) อัตลักษณ์ภายในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือรักษา

ความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคหนึ่งอาจ

น ามาใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปอัตลักษณ์

ดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีการปรับตัวภายใต้บริบทของเวลาและ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้น (สมเกียรติ สัจจารักษ์สกุล , 2554: 59-60 อ้างถึง

ใน อาทิตยา หมื่นละม้าย, 2559: 26) 

ปัจจุบันสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้กลายสภาพมาเป็นแบบวัตถุวิสัยในแง่ของ

การด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มและนอกกลุ่ม เป็นข้อก าหนดในเชิงพฤติกรรมส าหรับ

ปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน การธ ารงชาติพันธุ์จึงช่วยให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมได้ชัดขึ้น โดยเฉพาะในเมืองที่มีลักษณะสังคมซับซ้อนและมี

ความเป็นพลวัตสูง กลุ่มชาติพันธุ์จึงยังคงต้องรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้เพ่ือท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ของ

ตนเองแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 22) 

สรุป แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์โดย

อาศัยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็น ภาษา อาหาร ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 

เป็นต้น ที่เข้ามามีส่วนในการมองเห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ แนวคิด

ความเป็นชาติพันธุ์สามารถใช้อธิบายถึงความเป็นชาติพันธุ์และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ

ชาวไทใหญ่ โดยศึกษาผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจน

ของชาวไทใหญ่คือกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ เช่น วันออกพรรษา 
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วันปีใหมไ่ทใหญ่ วันตักบาตรอาหารแห้ง เป็นต้น อีกท้ังยังมีอาหาร ขนมหวานที่ท าขึ้นเฉพาะในวันงาน

เท่านั้น และการร านกร าโตในวันปีใหม่ที่แสดงถงึวัฒนธรรมความเป็นไทใหญ่  

สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนวัดหรือศูนย์รวมในการรวมตัว นัดพบ ท าบุญ แหล่งการเรียนรู้

ของชาวไทใหญ่เพราะมีที่เดียวในกรุงเทพมหานครและถ้าหากชาวไทใหญ่มีเวลาว่างส่วนมากก็จะมา

เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์แห่งนี้ ถึงแม้ตัวบุคคลอาจมีความ

ลื่นไหลหรืออาจต้องปรับวัฒนธรรมไปตามสภาพสังคมไทยที่พวกเขาอาศัยอยู่แต่ชาวไทใหญ่เมื่อมีเวลา

ว่างก็ยังคงไปที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์เพ่ือเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งส่วนมาก

เป็นพิธีทางศาสนา ท าให้การธ ารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ที่สืบทอดมายาวนานจากรุ่นสู่

รุ่นยังคงอยู่ต่อไปนับตั้งแต่อยู่อาศัยในถิ่นฐานเดิมจนอพยพย้ายเข้ามาในประเทศไทย 

 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษา

ปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ได้ค้นคว้า

เอกสาร งานวิจัยต่างๆเพ่ืออธิบายถึงประเด็นของการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยแบ่งประเภท

วรรณกรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักคือ 1) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์  2)

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงชาติพันธุ์  3) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

ไทใหญ ่ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ 

ในการศึกษาการธ ารงชาติพันธุ์ต้องเข้าใจถึงความเป็นชาติพันธุ์เพ่ือเข้าใจถึงความหมายและ

ลักษณะของชาติพันธุ์ในแต่ละกลุ่มคนว่ามีลักษณะอย่างไรเพราะในแต่ละกลุ่มคนมีลักษณะทาง

วัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นและแสดงออกมาไม่เหมือนกัน ซึ่งชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยลักษณะทาง

ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ที่ท าให้เราได้เรียนรู้และศึกษาในแต่ละเรื่องราว โดยหนังสือเรื่อง 

ชาติพันธุ์สัมพันธ์ แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพันธุ์  

ประชาชาติ และการจัดการองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ โดย สุเทพ สุนทรเภสัช (2548) พูด

ถึงการให้ความหมายของค าว่า กลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ และประชาชาติ เป็นแนวความคิดที่มีลักษณะ
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ส าคัญร่วมกันคือความคิดเกี่ยวกับการสืบเชื้อสาย (Descent) และ บรรพบุรุษ (Ancestry) เป็น

ความหมายร่วมทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ต านานปรัมปราในอดีต ความเชื่อของประเภทกลุ่มชน และ

ความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ใช้ก าหนดกลุ่มอาจะเป็นภาษา เครื่องแต่งกาย จารีตประเพณี เป็นต้น 

ลักษณะร่วมนี้มีความส าคัญมาก่อนจนกระทั่งปัจจุบันได้แยกออกจากกันชัดเจน 

ซึ่ง Fredrik Barth ได้มีการนิยามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ว่าสิ่งที่ส าคัญของอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์คือ “พรมแดนทางชาติพันธุ์” (Ethnic Boundary) ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างกลุ่ม

หนึ่งออกจากอีกกลุ่มหนึ่งโดยมองถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและการสร้างความ

แตกต่างของกลุ่มเป็นตัวก าหนดกลุ่มมากกว่าที่จะใช้วัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในกลุ่มเช่น ลักษณะการแต่ง

กาย บ้านเรือน หรือ แบบแผนการด าเนินชีวิตเป็นตัวแบ่งแยกชาติพันธุ์ แต่ถึงอย่างนั้น Barth ก็ไม่ได้

มองว่าวัฒนธรรมไม่ส าคัญแต่เลือกที่จะให้ความส าคัญกับพรมแดนทางชาติพันธุ์มากกว่า  

นอกจากนั้นหนังสือเรื่อง วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ วิเคราะห์สังคมไทยแนว

มานุษยวิทยา โดย อมรา พงศาพิชญ์ (2537) ในหัวข้อ การอนุรักษ์วัฒนธรรมธรรมและความขัดแย้ง

ทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ถึงมุมมองทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้

จากสังคมต่างๆทั่วโลก กลุ่มชาติพันธุ์หรือท่ีคนไทยบางคนเรียกว่าเชื้อชาติในภาษาพูดหมายถึงกลุ่มคน

ที่มีจุดก าเนิดบรรพบุรุษร่วมกันทางสายเลือดและบรรพบุรุษร่วมกันทางวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม

ประเพณี ภาษา เดียวกัน รวมทั้งความรู้สึกภายในกลุ่ม การจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา

แค่เพียงอย่างเดียวแต่ร่วมถึงความส านึกทางชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเป็น

ตัวก าหนด กลุ่มชาติพันธุ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ณ ขณะที่อาศัยอยู่ โดยมีการ

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ เป็นการแสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลง

ได้และไม่ถาวร  

 Charles F. Keyes ได้พิจารณาชาติพันธุ์ไว้ 2 แบบ คือ การพ่ึงพากันของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน

ลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและความสัมพันธ์ระหว่างแบบชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มใหญ่ ในแบบแรกจะเป็น

การพ่ึงพากันของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณเดียวกัน หากเกิดความขัดแย้งมักเกิดจากวัฒนธรรม

หรือความไม่ลงรอยกันในเรื่องส่วนตัวมากกว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ ในแบบที่สองคือชนกลุ่ม

ใหญ่มีอ านาจในการปกครองมาก ส่วนชนกลุ่มน้อยคือกลุ่มของคนที่ไม่มีอ านาจในการปกครอง หาก

เปรียบเทียบกันชนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยคือคนไทย และชนกลุ่มน้อยคือ คนจีน คนลาว ชาวเขาเผ่า

ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งคนที่มาจากต่างประเทศด้วย  
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จากค าอธิบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย

เพราะความมีอ านาจอาจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งทางด้านการเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม จึงส่งผลให้

เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มคนไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะย้ายไปเพ่ือตั้ งถิ่นฐานใหม่ ประกอบ

อาชีพ หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายใต้กลุ่มชาติพันธุ์ 

อีกทั้งหนังสือเรื่อง ชวนถกชาติและชาติพันธุ์ โดย นิติ ภวัครพันธุ์ (2558) ในหัวข้อ วิวาทะ

เรื่องชาติ ชาตินิยม และชาติพันธุ์นิยม เป็นการมองย้อนกลับไปถึงค าว่า “ชาติ” มักเกี่ยวข้องกับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม หากชนชาติไม่มีอดีตต้อง

สร้างเรื่องราวขึ้นมา สัญชาติหรือชาตินิยมในมุมมองของ Benedict Anderson คือสิ่งประดิษฐ์ทาง

วัฒนธรรมที่ มี ลั กษณะ เฉพาะ  ( cultural artefacts of a particular kind) เ พ่ื อ ให้ เ ข้ า ใ จ ถึ ง

ประวัติศาสตร์ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่ผันแปรไป ตามกาลเวลา และท าไมเรื่องชาติถึงมีอิทธิพลทาง

อารมณ์ ความรู้สึกอันเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชาติ (emotional legitimacy) จนถึงปัจจุบันนี้ 

การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ได้ถูกอธิบายในหลากหลายมุมมองแต่สิ่งที่ให้ความหมายร่วมกัน

คือชาติพันธุ์มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีลักษณะทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น 

ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม เป็นอัตลักษณ์ร่วมที่มีความส าคัญท าให้เกิด

การศึกษาถึงวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างๆ และท าให้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนใน

แต่ละท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

หากกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานต้องมีการปรับตัวภายใต้สังคมที่อาศัยอยู่ 

โดยหนังสือเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามบ้านนาจอก  โดย 

จตุพร ดอนโสม (2555) พูดถึงการสร้างและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามท่ี

อาศัยอยู่ในบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม การที่คนไทยเชื้อสายเวียดนามย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใน

ประเทศไทยท าให้เกิดการปรับตัว เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และสร้างพ้ืนที่ทางชาติพันธุ์ให้กับตนเองผ่าน

ภาษา การแต่งกาย สถานะทางสังคม มีการแสดงออกมาทั้งอัตลักษณ์ทางปัจเจกและอัตลักษณ์ร่วม

ภายในกลุ่ม ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม สถานการณ์ของบ้านเมือง เพ่ือให้อัตลักษณ์ของคน

เวียดนามยังคงอยู่ต่อไป 

การศึกษาถึงชาติพันธุ์ท าให้ทราบถึงความหมายและลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ว่ามีนิยามใน

การมองอย่างไร ชาติพันธุ์มักถูกมองว่าเกี่ยวกับเชื้อชาติ บรรพบุรุษ ความมีส านึกร่วมภายในชาติและมี

วัฒนธรรมภายในกลุ่มเช่น ภาษา ประเพณี พิธีกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย อีกทั้งพรมแดนทางชาติ
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พันธุ์ที่ Barth ได้นิยามว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มหนึ่งออกจากอีกกลุ่มหนึ่งโดยมองถึงพฤติกรรมทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและการสร้างความแตกต่างของกลุ่มเป็นตัวก าหนดกลุ่มมากกว่าที่จะใช้

วัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในกลุ่มเช่น ลักษณะการแต่งกาย บ้านเรือน หรือ แบบแผนการด าเนินชีวิตเป็น

ตัวแบ่งแยกชาติพันธุ์ แต่ถึงอย่างนั้น Barth ก็ไม่ได้มองว่าวัฒนธรรมไม่ส าคัญแต่เลือกที่จะให้

ความส าคัญกับพรมแดนทางชาติพันธุ์มากกว่า เป็นต้น โดยวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูก

สร้างข้ึนและแสดงออกมานั้นก็แบ่งแยกออกไปในตามแต่ละชาติพันธุ์ภายในประเทศนั้นๆ 

 

2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการธ ารงชาติพันธุ์ 

ในการศึกษาการธ ารงชาติพันธุ์เพ่ือเข้าใจมุมมองของคนในวัฒนธรรมและวิธีการปรับตัวต่อ

สังคมใหม่ที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งงานวิจัยเรื่อง การธ ารงชาติพันธุ์ของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผ่านพิธีศพ : 

กรณีศึกษา ชุมชนคาทอลิกบ้านบางนกแขวก ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม โดย รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ (2544) เน้นศึกษาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

กระบวนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมต่อสภาพแวดล้อม และบทบาทของศาสนาคริสต์ที่มีต่อ

วิถีชีวิตภายในชุมชนชาวจีนคาทอลิก โดยศึกษาผ่านพิธีศพเพราะเป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างไปจาก

งานพิธีศพทั่วไป การธ ารงชาติพันธุ์ของชาวจีนคาทอลิกบ้านบางนกแขวกเริ่มจากการบูรณาการทาง

สังคมวัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์ของตนขึ้นใหม่ผ่านการรับความเชื่อของศาสนาคริสต์และตั้งตน

เป็นชาวคริสต์ แต่ยังคงยึดถือไว้ถึงพ้ืนฐานของระบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนในเรื่องของการนับถือ

และการปฏิบัติต่อวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งท าให้ชาวคริสต์ในชุมชนจีนต้องปรับผ่านพิธีกรรม เช่น พิธี

ยิ้บเหนียม พิธีปลงศพ และพิธีเสกสุสาน ด้วยการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือและ

การปฏิบัติต่อวิญญาณบรรพบุรุษของชาวจีนและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของศาสนาคริสต์เข้า

ด้วยกัน ซึ่งการผสมผสานดังกล่าวท าให้เห็นถึงการส านึกทางชาติพันธุ์ของชาวจีนคาทอลิกว่าเป็นสิ่งที่

ไม่ถาวรและสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นพลวัตอยู่

ในปัจจุบันและยังคงมีการอยู่ร่วมกับกลุ่มคนอื่นๆในสังคม 

การปรับตัวเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้สามารถอยู่รอดภายในสังคมใหม่ โดยงานวิจัยเรื่อง การธ ารง

ชาติพันธุ์มุสลิมในสังคมเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) กรุงเทพฯ  โดย วิภาวี 

พงษ์ปิ่น (2549) ให้ความส าคัญกับพัฒนาการความเป็นมา รูปแบบการด าเนินชีวิต และวัฒนธรรมของ
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คนในชุมชนมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) ถึงการธ ารงชาติพันธุ์ท่ามกลางสภาวะของการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็วของสังคมเมือง ผู้ศึกษาได้แบ่งการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้สองหัวข้อหลักคือ  

1. การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นการมองผ่านกายภาพ การแต่งกาย ภาษา อาหาร 

การนับถือศาสนา และสถาบันสอนศาสนาอิสลาม คนมุสลิมมีส านึกชาติพันธุ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการ

แต่งกาย ภาษา อาหาร และจะเลือกแสดงอัตลักษณ์ออกมาข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความ

จ าเป็นของการอยู่รอดและการปรับตัวในสังคม เช่น แต่งกายตามหลักศาสนาเฉพาะช่วงพิธีกรรม หรือ 

การใช้ภาษาอาหรับในพิธีกรรมเท่านั้น  

2. การธ ารงอัตลักษณ์ทางสังคม มองผ่านประวัติศาสตร์ ระบบครอบครัว เครือญาติและการ

แต่งงาน กระบวนการเลี้ยงดู องค์กรทางการเมือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิก และอาชีพเพ่ือมองถึง

การปรับตัวทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยในแต่ละด้านก็แสดงให้เห็นถึงการยังคงไว้ซึ่งความเป็น

ชาติพันธุ์ เช่น ประวัติศาสตร์ ท าให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือ การอบรมเลี้ยง

ดูท าให้เกิดการผลิตซ้ าของการส านึกทางชาติพันธุ์และส่งต่อความคิดเดิมจากรุ่นสู่รุ่น  

งานศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงส านึกทางชาติพันธุ์ของคนมุสลิมในสังคมเมืองที่การ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีทั้งคนที่ยังคงด ารงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมและบางกลุ่มก็อาจจะละทิ้ง

ไปเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ 

ในส่วนของงานวิจัยเรื่อง พิธีเจ้าเซ็น (อาชูรอ) : อัตลักษณ์และการธ ารงชาติพันธุ์ของ

มุสลิมนิกายชีอะห์ในสังคมไทย โดย ธีรนันท์ ช่วงพิชิต (2551) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงอัตลักษณ์และ

การธ ารงอยู่ของกลุ่มคนมุสลิมนิกายชีอะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่อยู่ใน

สังคมไทยโดยศึกษาผ่านพิธีเจ้าเซ็น งานศึกษานี้ได้กล่าวไว้ว่า แขกเจ้าเซ็น (กลุ่มคนที่นับถือศาสนา

อิสลามนิกายชีอะห์เฉพาะในไทย) นั้นถูกท าให้เป็นชายขอบ ท าให้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย 

ดังนั้นพิธีเจ้าเซ็นเป็นจึงตัวหลักส าคัญที่ท าให้เกิดการรวมหมู่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับความเป็น

แขกเจ้าเซ็นและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมของคนหลายๆกลุ่มให้มีส านึกร่วมกันท าให้ความ

เป็นชาติพันธุ์ของคนมุสลิมชีอะห์ยังคงอยู่ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งงานศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นชาติพันธุ์ที่มีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวได้จากเดิมเพราะความเป็นแขกเจ้าเซ็นมีวัฒนธรรมอ่ืนเข้า

มารวมท าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น มีการใช้ภาษาไทยส าหรับแขกเจ้าเซ็นในชุมชน 

หรือ ใช้ภาษาอาหรับในศาสนาอิสลาม ดังนั้นความเป็นชาติพันธุ์จึงสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตาม

บริบทแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่แสดงพฤติกรรมทางสังคมออกมา อาจจะเป็นเรื่องของ
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ศาสนา ความเชื่อ เป็นต้น และพิธีเจ้าเซ็นที่เป็นพิธีกรรมที่ส าคัญของแขกเจ้าเซ็นมีการร่วมเข้าพิธีกรรม

ของคนหลายกลุ่มและเป็นกลุ่มชนที่ยังคงด ารงวัฒนธรรมตนเองไว้ พิธีเจ้าเซ็นจึงมีบทบาทต่อการด ารง

อยู่ของผู้คนหลากหลายกลุ่มภายใต้วัฒนธรรมและสังคมเดียวกัน  

งานวิจัยเรื่องนี้ท าให้ทราบว่าคนหลากหลายกลุ่มภายใต้ชาติพันธุ์เดียวกันถึงแม้จะไม่ได้มาจาก

ที่เดียวกันหรือไม่ได้สืบสายเลือดเดียวกันแต่ก็ยังคงมีพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงด ารงไว้โดยรู้กันว่า

นี่คือวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเอง 

อีกท้ังงานวิจัยเรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเม่ียน กรณีศึกษา: ชุมชนบ้าน

โจ้โก้ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย ดวงกมล บางสมบุญ (2549) ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา วิถี

ชีวิต ความเชื่อ ของชาวเมี่ยนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยโดยมองถึงสาเหตุ ปัจจัย ที่ท า

ให้ชาวเมี่ยนตัดสินใจย้ายเข้ามาอาศัยทางภาคเหนือของประเทศไทยและเหตุใดยังคงธ ารงรักษาอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์เอาไว้ได้โดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ซึ่งเป็นแนวคิดที่รวมความรู้สึกของ

คนในกลุ่มอย่างเป็นลักษณะร่วมและคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ดูได้จากภาษา ศาสนา ความ

ผูกพันของระบบเครือญาติ พิธีกรรม พฤติกรรมทางสังคม สิ่งดังกล่าวเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็น

เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้นๆและในขณะเดียวกันก็สามารถข้ามไปยังอีกวัฒนธรรมได้ขึ้นอยู่กับบริบท

ของสังคมท่ีอาศัยอยู่  

จากที่กล่าวไปสรุปได้ว่าชาวเมี่ยนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้นยังต้องมีการ

ปฏิสัมพันธ์กับคนไทยแต่พวกเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ของกลุ่มตนเองไว้ทั้งภาษา การแต่งกาย พิธีกรรม 

เป็นต้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมไทยได้ แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่ม

คนต่างๆมีความลื่นไหล  ต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับบริบททางสังคมของประเทศไทยและด ารงอยู่

ได้แม้จะไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของตนเอง  

นอกจากนั้นงานวิจัยเรื่อง การธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มมุสลิมในเมืองศึกษา

ผ่ านพิธี กรรมการถือศีลอดของมุสลิมในชุมชนซอยโปโล แขวงลุมพินี  เขตปทุม วัน 

กรุงเทพมหานคร โดย ปิยปาณ มงคลทรง (2546) ศึกษาการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่ม

มุสลิมในเมืองได้แก่รูปแบบการด าเนินชีวิตของมุสลิมซอยโปโลในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากในซอยโปโลมีลักษณะความเป็นเมืองสูงส่งผลกระทบต่อการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึง

เกิดการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนซอยโปโลผ่านพิธีกรรมทางศาสนาคือพิธีกรรมถือ

ศีลอดเพราะพิธีกรรมนี้มีข้อลดหย่อน ข้อห้ามต่างๆ เพ่ือปรับไปตามลักษณะทางสังคมจึงท าให้คน
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มุสลิมบางคนไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ

ของสังคมเมืองมากขึ้นจึงท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงที่จะถือศีลอดในวันรอมฎอนแต่ในขณะเดียวกัน

พิธีกรรมถือศีลอดแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันของชาวมุสลิมเพ่ือสักการะและระลึกถึงพระเจ้าเป็น

การด ารงรักษาพิธีกรรมนี้เอาไว้จวบจนปัจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวไปจึงท าให้เกิดการ

ปรับตัวซึ่งถือเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยล้วนต้องมีการปรับตัวทั้งทางด้านวิถี

ชีวิต สังคมวัฒนธรรม เพ่ือให้เข้ากับสังคมไทยที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็

ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ผสมผสานกับการปรับใช้วัฒนธรรมไปตามรูปแบบสังคมที่อาศัยอยู่ 

วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จึงมีความลื่นไหลและไม่ตายตัวเสมอไป ถึงแม้จะมีการโยกย้ายถิ่น

ฐานไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวแต่การธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ก็ยังคงมีความส าคัญส าหรับการด ารงไว้

ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มคน  

 

2.3 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชาวไทใหญ่ 

การศึกษาเกี่ยวกับชาวไทใหญ่เพ่ือให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ที่เป็นแบบเฉพาะของชาว

ไทใหญ่ซึ่งงานหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ โดย สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (2544) ได้กล่าวถึง

ประวัติศาสตร์ของชาวไทใหญ่ในพ้ืนที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีน พม่า เป็นต้น ชาวไทใหญ่ในปัจจุบันอาศัย

อยู่ในพ้ืนที่ของประเทศต่างๆได้แก่ เขตรัฐฉาน ประเทศพม่า เช่น เมืองแสนหวี สีป้อ เมืองนาย ฯลฯ 

เขตภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนนาน ประเทศจีน ภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่ 

แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เขตรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย และภาคเหนือของประเทศลาว  

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กว่าสองพันปีที่ผ่านมาชาวไทใหญ่ได้สร้างชุมชนหมู่บ้าน ชุมชน

เมือง อาณาจักร และมีระบบเจ้าฟ้าในการปกครองหัวเมืองต่างๆ จากต านานของไทใหญ่เชื่อว่าเจ้าฟ้า

ถูกส่งลงมาจากสวรรค์เพื่อปกครองชาวไทใหญ่ให้เป็นสุขด้วยบุญบารมี อีกท้ังเรื่องของวิถีชีวิตที่มีแม่น้ า

ส าคัญสามสายที่ไหลผ่านได้แก่ แม่น้ าโขง แม่น้ าสาละวิน และแม่น้ าอิรวดี มาเกี่ยวข้อง เป็นผลต่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบหุบเขาส่งผลดีต่อระบบการท านาเพียงพอให้เลี้ยงชีพและขยายอ านาจไป

ยังบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการท านาส่งผลให้วัฒนธรรมทุก

ด้านของชาวไทใหญ่เหนือกว่ากลุ่มคนอ่ืนๆ และบางที่อาจได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของไทใหญ่ไปเช่น 

การปกครอง การแต่งกาย ความเชื่อ และวิถีชีวิต แต่หลังจากนั้นวัฒนธรรมจีนและพม่าได้เข้ามามี
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บทบาทกับไทใหญ่มากขึ้นท าให้วัฒนธรรมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแต่ชาวไทใหญ่ไม่เคยลืมวัฒนธรรม

ของตนเองและยังคงรักษาไว้ผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรมต่างๆเช่น เทศกาลงานปอย การละเล่น 

และวัฒนธรรมด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าตนเองมีวัฒนธรรมที่เป็นไทใหญ่และยังคงรักษาวัฒนธรรมนั้น

ไว้สืบไป   

การแสดงวัฒนธรรมผ่านงานปอยของชาวไทใหญ่ก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ส าคัญ เป็น

ขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่งของชาวไทใหญ่ ซึ่งในหนังสือเรื่อง งานปอยไทใหญ่: การแสดงอัต

ลักษณ์ของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ศิราพร ณ ถลาง และ สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ (2559) เป็น

งานวิจัยที่ศึกษาถึงการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทใหญ่ผ่านงานปอยของชาวไทใหญ่ที่จัดขึ้นในจังหวัด

เชียงใหม่ งานปอยเป็นงานที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวไทใหญ่ได้อย่างมาก เป็น

งานที่มีทั้งผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และผู้ใช้แรงงานชาวไทใหญ่มาร่วมงานกันอย่างมากมาย งานปอยเป็น

พ้ืนที่ที่แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัต

ลักษณ์ที่ชาวไทใหญ่ทุกคนจะมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มีพิธีท าบุญ ท ากิจกรรมร่วมกัน 

อาจแสดงออกมาผ่านพิธีกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย ภาษา เป็นต้น งานปอยจึงเป็นงานที่ชาวไทใหญ่

จะต้องมาเข้าร่วมเพ่ือแสดงถึงความเป็นไทใหญ่และยังคงธ ารงรักษาความเป็นชาติพันธุ์ไว้ต่อไป  จาก

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าชาวไทใหญ่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ผ่านงานพิธี ซึ่งจัดขึ้นทุกปีมา

อย่างยาวนานเพื่อธ ารงและรักษาความเป็นชาติพันธุ์ตนเองไว้สืบไป 

ในส่วนของบทความวิจัยเรื่อง วาทกรรมอัตลักษณ์ไทใหญ่ชุมชนบ้านเมาะหลวง ต าบลแม่

เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดย จินตนา แปบดิบ (2556) ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์

และวาทกรรมอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ในชุมชนบ้านเมาะหลวง ในปัจจุบันการสร้างอัตลักษณ์ความ

เป็นไทใหญ่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมระบบทุนนิยมเพ่ือตอบสนองความต้องการของการบริโภคเชิงสัญญะ

และใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ

กัน การสร้างอัตลักษณ์ใช้ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชนท้องถิ่นของชาวไทใหญ่เพ่ือแสดงออกให้คน

ภายนอกได้รับรู้อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวไทใหญ่ที่ไม่เหมือนใครเช่น 

อาหารพ้ืนบ้าน การแสดงฟ้อนเงี้ยว ที่ปรากฏภายในโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวงน าเอาจุดเด่นของ

วัฒนธรรมความเป็นไทใหญ่มาแสดงอัตลักษณ์ให้คนที่มาพักได้ชมกัน จากที่กล่าวไปแสดงให้เห็นว่าอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรมนอกจากจะแสดงความเป็นไทใหญ่แล้วยังสามารถน าจุดเด่นตรงนี้ไปใช้ประโยชน์

หรือน าไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับทราบอีกด้วย 
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อีกทั้งงานวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดน

ไทย-พม่า กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดย วันดี สันติวุฒิเมธี 

(2545) กล่าวถึง   อัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมมักเกี่ยวข้องกับ

เรื่องการเมืองทั้งความสัมพันธ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพม่าและไทใหญ่ ตัวอย่างเช่น

ชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านเปียงหลวง แต่เดิมชายแดนหมู่บ้านเปียงหลวงจนถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ า

สาละวินในรัฐฉาน ประเทศพม่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกองก าลังกู้ชาติไทใหญ่ การสร้างอัตลักษณ์

ในช่วงเวลานั้น เช่น บทเพลงทางการเมืองมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลพม่า ห้ามสอนภาษาไทใหญ่ในเขต

อ านาจรัฐพม่า นางร าต้องตัดชายซิ่นที่ยาวถึงข้อเท้าออกให้เหลือแต่ตาตุ่มเพ่ือไม่ให้คล้ายชายซิ่นของ

พม่า เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาจึงมีเนื้อหาที่ท้าทายกับอ านาจของรัฐพม่า หลังจากกองก าลังกู้ชาติไทใหญ่

ประกาศวางอาวุธในช่วงต้นปีพ.ศ. 2539 ท าให้ชาวไทใหญ่กับในหมู่บ้านเปียงหลวงลดการท้ายทาย

อ านาจลง ดังนั้นอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อยู่เสมอและต้อง

ค านึงถึงถึงความสัมพันธ์ของไทยและพม่าที่จะได้รับผลกระทบตามมาเพราะชาวไทใหญ่ยังต้องอาศัย

อยู่ในประเทศไทย ชาวไทใหญ่จึงมีเส้นพรมแดนทางชาติพันธุ์ที่ชัดเจนเพ่ืออัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาอย่าง

เฉพาะตัวและมีความส านึกทางชาติพันธุ์มาก 

วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ให้ความส าคัญคือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีการจัดงานประเพณี 

พิธีกรรมอย่างสม่ าเสมอ โดยงานวิจัยเรื่อง การคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทใหญ่ โดย 

สุทัศน์ กันทะมา (2542) บอกเล่าถึงการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ ศึกษาเงื่อนไข ปัจจัย และ

กลไกผ่านความเชื่อในพิธีกรรมเพราะชาวไทใหญ่ให้ความส าคัญกับพุทธศาสนาและยังคงปฏิบัติตามค า

สอนร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เห็นความสัมพันธ์ทางศาสนาและความเชื่อของมนุษย์ 

ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญท าให้วัฒนธรรมยังคงอยู่คือครอบครัว และผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ญาติ พระ 

ผู้น าชุมชน เป็นต้น พวกเขาเป็นตัวน าในและช่วยเหลือกันเมื่อถึงเวลางานพิธี เช่น พระให้ศีลให้พร 

เทศน์ค าสั่งสอน ในพิธีทางพุทธศาสนา หรือ ผู้น าชุมชนเป็นผู้ก าหนดแบบแผน ลักษณะพิธีกรรมเพ่ือ

ประกาศให้คนในชุมชนได้รับทราบ ซึ่งวัฒนธรรมมีผลต่อวิถีชีวิตเนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนไป

มากจากอดีตขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าจะปรับตัวและปฏิบัติต่อวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาได้อย่างไร จาก

ที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่าผู้ท าวิจัยให้ความส าคัญกับชุมชนและคนในชุมชนที่ท าให้วัฒนธรรมต่างๆไม่ว่า

จะเป็นภาษา การแต่งกาย พิธีกรรม ฯลฯ ของชาวไทใหญ่ให้ด ารงอยู่ต่อไป 

นอกจากนั้นบทความวิชาการเรื่อง อัตลักษณ์ไทใหญ่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง โดย ศูนย์

แม่โขง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) เป็นอีกบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ
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ด ารงอยู่ของชาวไทใหญ่ มีสองหัวข้อที่น ามาอธิบายถึงไทใหญ่ได้ดังต่อไปนี้ ในหัวข้อแรกคือขบวนการ

ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ว่าด้วยการเคลื่อนไหวเพ่ือยืนยันความมีตัวตนของผู้ลี้ภัยชาวไทใหญ่ บอก

เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่เนื่องจากสนธิสัญญาปางโหลง (ปาง

หลวง) อีกทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวไทใหญ่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่น การบังคับให้

ย้ายถิ่นฐาน การบังคับใช้แรงงาน ส่งผลให้ชาวไทใหญ่ต้องอพยพจากพม่าเข้ามาในประเทศไทย ชาวไท

ใหญ่ที่ย้ายเข้ามายังไม่ได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพผู้ลี้ภัยท าให้สิทธิที่ควรจะได้รับลดบทบาทลงไปแต่บทบาทนี้กลับกลายเป็นของเครือข่าย

ปฏิบัติงานเพ่ือผู้หญิงชาวไทใหญ่มาเป็นตัวขับเคลื่ อนสังคมเพ่ือเรียกร้องสถานภาพให้กับผู้ลี้ภัย 

ช่วยเหลือชาวไทใหญ่ที่อพยพอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า เน้นเรื่องการส่งเสริมสถานภาพของ

สตรีและรณรงค์ให้หยุดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ผ่านโครงการความช่วยเหลือต่างๆเช่น 

โครงการส่งเสริมการศึกษา สร้างเสริมสุขอนามัย เป็นต้น ซึ่งการกระท าเช่นนี้ส่งผลดีให้กับผู้ลี้ภัย

เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของการแยกตนเองออกจากรัฐแต่ยังแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

รูปแบบใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวเปรียบเสมือนการแสดงถึงตัวตนและการถูก

ยอมรับของผู้ลี้ภัยชาวไทใหญ่ในสังคมไทย  

หัวข้อที่สองคือการคงอยู่ของประเพณีพิธีกรรมชาวไทใหญ่ในต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาประเพณีและพิธีกรรมที่ยังคงอยู่ของชาวไทใหญ่ในท้องถิ่นส่วน

ใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา มีประเพณีพิธีกรรมที่โดด

เด่นได้แก่ วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา ปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) สงกรานต์ 

และเลี้ยงผีเจ้าเมือง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเพณีพิธีกรรมยังคงอยู่มี 4 ข้อหลักคือ 1.การรวมกลุ่มของ

สมาชิกในชุมชน คนในชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท าให้ประเพณีพิธีกรรมยังคงเกิดขึ้นอย่าง

สม่ าเสมอ 2.การปลูกฝังและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือให้ชาวไทใหญ่ด ารงรักษาประเพณี

พิธีกรรมต่อไป 3.ความเชื่อทางพุทธศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ 4.ประเพณีพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรม

ที่แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ผ่านสัญลักษณ์เช่น ภาษา การแต่งกาย ศิลปะการแสดง 

เป็นต้น ประเพณีที่ชาวไทใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดคือปอยส่างลองเพราะเชื่อว่าการบวชส่างลอง

เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เด็กอายุ 6-12 จะเข้าร่วม

ในพิธีเพ่ือศึกษาพระธรรมเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา 

ชาวไทใหญ่ยังคงมีความทรงจ าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเช่น เรื่องของ

การเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศจนท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานไปในแต่ละท้องถิ่นของประเทศ
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ต่างๆ ชาวไทใหญ่จึงต้องธ ารงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไว้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะ เป็น ประเพณี 

พิธีกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น เพ่ือรักษาไว้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และมี

ความส านึกในชาติพันธุ์อยู่เสมอ
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บทที่ 3 

ประวัติและความเป็นมาของชาวไทใหญ่ 

เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมของชาวไทใหญ่ในสังคมอดีต และ

สังคมปัจจุบัน อีกทั้งสาเหตุ วิถีชีวิตและความแตกต่างของชาวไทใหญ่ที่เลือกเข้ามาในประเทศไทยและ

เข้ามาในกรุงเทพมหานครเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชาวไทใหญ่ก่อนและหลังที่จะเข้ามาใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ความเป็นมาของชาวไทใหญ่ 

อาณาจักรไทใหญ่มีระบบการเมืองที่มีเจ้าฟ้าหรือกษัตริย์มีอ านาจสูงสุดชาวไทใหญ่จึงมี

ต านานและประวัติศาสตร์ที่มักเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544 : 

12) ได้มีการเล่าถึงต านานที่เกี่ยวกับเจ้าฟ้าเป็นผู้ที่มีความแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป และมักได้รับ

การตั้งแต่งเพ่ือปกครองคนไท หรือโอรสแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจอยู่บนสวรรค์ เมื่อประมาณ

เกือบ 5000 ปีก่อนที่ชนชาติไทได้ก าเนิดขึ้นและสืบทอดต่อกันมาด้วยการอพยพลงไปทางใต้ ต านาน

และประวัติศาสตร์ของชาวไทใหญ่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรอ้ายลาว เป็นที่รับรู้ของ

ชาวไทใหญ่ที่รู้หนังสือเพราะเอกสารเหล่านี้ถูกบอกเล่าจากชาวตะวันตกที่ศึกษาและเขียนลงบน

งานวิจัย เป็นเอกสารเกี่ยวกับต านานและประวัติศาสตร์ชาวไทใหญ่ที่พบว่าพ้ืนฐานเดิมมีเพียงการ

อพยพ ไม่ได้บอกถึงแหล่งก าเนิดดั้งเดิมของชาวไทใหญ่เพราะการอพยพเป็นการอพยพแบบมีผู้น าหรือ

เจ้าฟ้า ต านานดังกล่าวชาวไทใหญ่ยกย่องถึงผู้น าหรือเจ้าฟ้าเพ่ือเป็นการสร้างตัวตนว่าเป็นผู้สืบเชื้อ

สายหรืออยู่ภายใต้ผู้น าที่สูงส่ง แสดงให้เห็นว่าตนเองมีวัฒนธรรมเมืองเหนือกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ

เพราะในสังคมนั้นประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ , 2544: 20) 

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนักวิชาการจีนจ านวนไม่น้อยที่บอกเล่าว่าอาณาจักรน่านเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของชน

ชาติไทย แต่เป็นอาณาจักรของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อาจปกครองเหนือดินแดนชาวไทใหญ่ในสมัยก่อน 

ซึ่งคนไทเป็นเพียงกลุ่มคนที่อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรนี้เท่านั้น ไม่มีความจ าเป็นต้องอพยพเป็น

กลุ่มใหญ่โยกย้ายลงไปทางใต้ ดังที่ชาวตะวันตกได้กล่าวไว้ และการที่กุบไลข่านได้อาณาจักรน่านเจ้า

ไปไม่ได้มีผลให้เกิดการอพยพของคนไทเพราะในช่วงเวลานั้นหรือก่อนหน้านั้นมีชาวไทกลุ่มต่างๆได้ 
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อพยพเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ปนกับชนกลุ่มออสโตรนีเซียหรือกลุ่มมอญเขมรซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมอยู่แล้ว

ไม่ได้เป็นการโยกย้าย หนี หรืออพยพเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นักวิชาการเจียงอ้ิงเหลียง ได้ยืนยันว่าชนชาติไท

ที่แท้เป็นชาวพ้ืนเมืองทางตอนใต้ของจีน เป็นลูกหลานของชาวเยว่โบราณ เยว่มาจากค าว่าไป่เยว่หรือ

คนป่าเถื่อนร้อยเผ่า ตามเอกสารจีนหมายถึงกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ

จีนในช่วงที่ประเทศจีนยังไม่เป็นปึกแผ่น และมีอาณาเขตกว้างขวางอย่างในปัจจุบัน จดหมายเหตุของ

จีนได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับคนป่าเถื่อนไว้เป็นจ านวนมาก ใช้ชื่อเรียกรวมๆว่าพวกเยว่ร้อยเผ่า เจียง

อ้ิงเหลียงให้รายชื่อกลุ่มไป่เยว่ไว้ทั้งหมด 13 กลุ่ม กลุ่มไป่เยว่ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับชาวไทใหญ่

คือกลุ่มที่ 12 เรียกว่า เตียนเยว่ ในบันทึกของนักประวัติศาสตร์สื่อจี้ในตอนต้าอ้วนเล่จ้วน เป็นตอนที่

นักวิชาการจีนจะอ้างถึงเมื่อพูดถึงบรรพบุรุษของชนชาติไทสมัยโบราณ โดยเขียนไว้ว่า พวกชนเผ่าของ

คุณหมิงไม่มีหัวหน้า ชอบเป็นโจรปล้นสะดม ดักฆ่าราชทูตจีนตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ติดต่อกับ

ประเทศนี้ไม่ได้ และยังได้รู้มาว่าทางตะวันตกของคุณหมิงไปอีกพันกว่าลี้เป็นสถานที่ของอาณาจักรที่

ใช้ช้างเป็นพาหนะเรียกว่าเตียนเยว่ นักวิชาการสรุปว่าอาณาเขตที่เป็นอาณาจักรขี่ช้างคือบรรพบุรุษ

ของคนไท ตั้งอยู่บนดินแดนที่เรียกว่าใต้คงในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าชาวไทใหญ่มีบรรพบุรุษเป็นพวก

ไป่เยว่ เรียกว่า เตียนเยว่ อาศัยอยู่ในเขตมณฑลยูนนานมาตั้งแต่สมัยโบราณ  (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 

2544: 21-23) 

จากที่กล่าวไปข้างต้นนักวิชาการจีนได้ยืนยันเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของชาว

ไทใหญ่ดังข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในงานของเจียงอ้ิงเหลียง จากเอกสารจีนได้มีการบอกเล่าถึงลักษณะ

สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวไทใหญ่ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะสังคมไทใหญ่โบราณ 

นักวิชาการจีนมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษของชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าที่มีขนาดใหญ่ 

มีวิธีการด ารงชีพด้วยการท านาและท าไร่ เป็นสังคมแบบหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันโดยมีผู้น าระดับหมู่บ้าน  

มีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองเล็กๆโดยมีเจ้าเมืองเป็นหัวหน้า สังคมไทใหญ่ยุคนั้นเป็นสังคมทาสหรือ

สังคมศักดินาอยู่แล้วก่อนที่จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 

2544: 47) 

2) การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจไทใหญ่โบราณ 

สังคมทาสและสังคมศักดินามีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนระหว่างเจ้านายและข้ารับใช้     

มีการแบ่งที่ดินให้ท านาเพ่ือเรียกเก็บภาษี ในสมัยนั้นมีอาณาจักรตานหรือฉาน (สยาม) ส่งบรรณาการ
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ให้ราชส านักจีนผ่านทางหย่าชาง (เส้นทางหนึ่งในการส่งของ) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการของ

อาณาจักรในสังคมไทที่สามารถเก็บส่วยภาษีน าไปเป็นบรรณาการแก่ราชส านักจีนได้ อาณาจักรแห่งนี้

ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมใต้เป็นเส้นทางการค้าจากเสฉวนไปสู่ตอนเหนือของพม่า อินเดีย และ

ประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งอาณาจักรไทได้รับอิทธิพลด้านสังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรน่านเจ้าเพราะมีการปกครองที่มั่นคง เป็นรัฐศักดินาที่เข้มแข็ง มีระบบทหารที่ดี แบ่ งชน

ชั้นในการปกครองชัดเจน ท าให้มีความเจริญทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม อีก

ทั้งยังได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาผ่านอาณาจักรปยูและอาณาจักรน่านเจ้าด้วยเช่นกัน (สมพงศ์ วิทย

ศักดิ์พันธุ์, 2544: 47-48) 

3) วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมไทใหญ่โบราณ 

อาณาเขตของถิ่นที่อยู่อาศัยติดต่อกันเป็นวงกว้างตั้งแต่ด้านตะวันออกทางตอนใต้ของจีน 

ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม และพม่า ในเขตมณีปุระและรัฐอัสสัมของอินเดียเป็นเขตภาษาและ

วัฒนธรรมไทเพราะคนที่อาศัยอยู่ในเขตนี้พูดภาษาไทและรับวัฒนธรรมไทเป็นวัฒนธรรมหลัก ถึงแม้

จะมีการผสมทางชาติพันธุ์หรือการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มต่างๆ แต่ภาษาไทและวัฒนธรรมไทก็ยังถือเป็น

วัฒนธรรมหลัก    

ภาษาไทและภาษาจ้วงเคยเป็นภาษาที่มาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน เจียงอ้ิงเหลียงวิเคราะห์

จากโครงสร้างไวยากรณ์และสรุปว่าภาษาเยว่โบราณและภาษาจ้วง -ไทปัจจุบันเป็นภาษาเดียวกัน 

ถึงแม้จะมีชาวไทอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากถิ่นฐานเดิม แยกออกจากภาษาจ้วง ท าให้เกิดความ

แตกต่างด้านภาษามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีค าศัพท์ที่รวมกับภาษาจ้วงอยู่จ านวนมากแสดงให้เห็น

ว่าคนที่พูดภาษานี้เคยอาศัยอยู่ในเขตเดียวกัน มีต้นก าเนิดเดียวกัน และเมื่อสังคมพัฒนาเป็นสังคม

เมืองท าให้คนพูดภาษาไทมากขึ้นและมีความเป็นไทมากข้ึนเช่นกัน 

ชาวไป่แยว่ท านาและท าไร่ ท าให้มีพิธีกรรมอ่ืนๆตามมาเช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการท านา เก็บ

เกี่ยว การไหว้ผี และการท ากิจกรรมร่วมกัน ชาวไป่เยว่อาจเป็นชนชาติแรกท่ีรู้จักการท านาด า การท า

ชลประทานเข้าที่นา และปลูกพืชที่เป็นพืชเขตร้อน รวมถึงพืชเส้นใยที่ใช้ทอผ้าส าหรับท าเครื่องนุ่งห่ม 

อีกทั้งในบันทึกของราชวงศ์ฮ่ันกล่าวถึงภูมิศาสตร์ในเขตของชาวเยว่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเขตที่มีพ้ืนดิน 

ทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ แม่น้ าไหลผ่าน มีภูเขา ป่า ป่าไผ่ มีผัก อาหาร ผลไม้ ผู้คนได้กินข้าวและปลา 

ไม่มีที่ไหนอดอยาก  
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การเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะเพราะอาศัยอยู่ตามแม่น้ าต่างๆ วิถีชีวิตจึงอยู่กับแม่น้ า

ล าคลองท าให้เชี่ยวชาญด้านการใช้เรือ การประมง และการรบทางเรือ 

มีความเชื่อเหนือธรรมชาติเรื่องการสักของชาวไป่เยว่และชนชาติอ่ืนเพราะสังคมโบราณอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติอาศัยอยู่กับสัตว์ป่าที่ดุร้าย การสักจึงเป็นเรื่องท่ีท ากันเป็นปกติ มักสักเป็นรูปสัตว์ดุ

ร้ายเชื่อว่าจะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์เหล่านี้ได้ เช่น สักรูปงูบนร่างกายเพ่ือให้เวลาลงแม่น้ าแล้วงู

จะไม่มาท าอันตราย ถึงแม้การสักจะท าให้เจ็บปวดมากแต่ชาวเยว่ก็นิยมสักเพราะถือว่าเป็นการกระท า

ที่มีเกียรติ 

ประเทศจีนมีการขุดพบกลองมโหระทึกในมณฑลยูนนานและกวางสีมากที่สุด นักวิชาการเชื่อ

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไป่เยว่ เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อีกท้ังลวดลายยัง

เป็นรูปบ้านยกพ้ืนสูง การแข่งเรือ วิถีชีวิตเหมือนกับชาวจ้วง-ไท และกลุ่มอื่นๆ  

ชาวเยว่มีการสร้างบ้านต่างจากชาวฮ่ันทางเหนือของแม่น้ าแยงซีเกียง มีบันทึกที่กล่าวถึงชาว

เยว่ว่าอาศัยอยู่บนเรือนสูง ใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นแผ่นหลังจากนั้นเอาหญ้ามาคุมเป็นบ้านสองชั้น ชั้นบน

ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ชั้นล่างใช้เป็นที่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมู เป็นต้น (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 49-51) 

4) การแต่งกาย 

วัฒนธรรมเฉพาะของบรรพบุรุษชาวไทใหญ่คือการใส่เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวเพราะเป็นสีที่มีลักษณะ

เด่นจนถูกชาวฮ่ันเรียกว่าพวกเสื้อขาว ในหนังสือชื่อหมานซู ได้บันทึกการแต่งกายของชาวไทใหญ่ไว้ว่า 

ชนเผ่านี้มุ่นผมบนศีรษะ ใส่เสื้อผ้าสีเขียวยาวหุ้มส้นเป็นรูปต่างๆตามที่ตัวเองชอบ เสื้อผ้าที่นุ่งห่มมัก

เป็นพ้ืนแดงลายเขียว  ส่วนชาวหมานที่สักบนใบหน้าจะสักตั้งแต่เป็นทารกตั้งแต่เกิดได้หนึ่งเดือนเศษ 

เมื่อใช้เข็มแทงตามด้วยการทาสีด าหรือสีเขียวบนใบหน้า อีกท้ังเมื่ออยู่บนเรือนกระต๊อบสูง ไม่มีก าแพง 

มักใช้ยางรักแต่งฟัน สวมเสื้อยืดสีเขียว นุ่งกางเกงผ้า ใช้หวายและก้านตอกท าเป็นเครื่องประดับเอว 

ใช้ผ้าแพรแดงโพกศีรษะ ห้อยหางแพรไว้ด้านหลังเป็นประเพณีท่ีนิยมท ากัน ส่วนพวกผู้หญิงห่มผ้า 5 สี 

อีกทั้งยังมีบันทึกไว้ว่า พวกผู้หญิงไม่แต่งหน้าทาแป้ง ไม่เขียนคิ้ว ผู้หญิงที่ดีจะนุ่งผ้าซิ่นไหมลายทอง 

ส่วนบนของซิ่นประดับด้วยผ้าลายทอง ผมจะถักเป็นเปีย เกล้ามวยสูง ใช้เพชรพลอย ทองค า เปลือก

หอย หยก และอ าพัน ประดับมวยผมกับใบหูทั้งสองข้าง และผู้หญิงรับใช้ภายในบ้านผู้ดีชั้นสูงจะนุ่งซ่ิน 

ห่มหนังสัตว์ โพกศีรษะด้วยผ้าขาว (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 52) 
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ถิ่นก าเนิดดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ถูกให้ค าอธิบายออกเป็นสองแบบทั้งเป็นการอพยพไปยัง

พ้ืนที่ต่างๆและอยู่อาศัยทางตอนใต้ของจีน สิ่งที่กล่าวไปข้างต้นคือลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของ

ชาวไทใหญ่ในสังคมโบราณโดยน าเอาหลักฐานที่ปรากฏมาบอกเล่าผ่านงานเขียนที่ถูกบันทึกไว้ในงาน

ของเจียงอ้ิงเหลียง จนมาถึงในยุคปัจจุบันของชาวไทใหญ่ที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับประเทศ

พม่าท าให้ชาวไทใหญ่ต้องอพยพหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศต่างๆ 

ในช่วงปีพ.ศ. 2074 – 2367 อาณาจักรพม่าเข้ามามีบทบาทต่อการเมือง สั งคม และ

วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ก่อนหน้านั้นในช่วงที่ชาวไทใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอังวะ

ไม่ได้ถูกกดขี่หรือมีความรุนแรงเหมือนกับที่อาณาจักรพม่าเข้ามามีบทบาทในช่วงที่พม่ารุ่งเรืองและ

ขยายอาณาเขตเข้าไปครอบครองอาณาจักรไทใหญ่ ผลกระทบนี้ส่งผลต่ออิสระ เสรีภาพ และการ

ปกครองที่ต้องสูญเสียไปเมื่อพม่าเข้ามาปกครอง จุดเริ่มต้นของการที่พม่าได้เข้าไปยึดครองไทใหญ่คือ

สงคราม เป็นการโจมตีในรัชสมัยพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ในปีพ.ศ. 2074 – 2093 สู่อาณาจักรไทใหญ่ตอน

ใต้ พม่ายึดเมืองแปรได้ และมีเป้าหมายต่อไปคืออาณาจักรอังวะ และหัวเมืองไทใหญ่ พอถึงยุคของ

พระเจ้าบุเรงนองมีกองก าลังที่ทรงพลังและมีวิธีรบอย่างฉลาดเพ่ือให้หัวเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้

อ านาจของตน อีกทั้งยังมีการจ้างทหารโปรตุเกสเข้าร่วมทัพจึงท าให้กองก าลังของพระเจ้าบุเรงนอง

ได้เปรียบอย่างมาก (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 215-216) 

สี่ปีหลังจากขึ้นครองราชย์ พระเจ้าบุเรงนองเริ่มน าทัพสู่กรุงอังวะ เดินทัพและล่องเรือไปตาม

ล าน้ าอิรวดีเพ่ือเข้ายึดหัวเมืองไทใหญ่ในอาณาเขตต่างๆ ในปีพ.ศ. 2099 – 2102 เป็นช่วงสงครามสาม

ครั้งใหญ่ กองทัพพม่าเข้ายึดเมืองยาง เมืองกอง เมืองมีด เมืองปาย เมืองลอกซอก ยองห้วย สีป้อ บ้าน

หม้อ กาเล มณีปุระ ฯลฯ อีกทั้งยังข้ามแม่น้ าหลวงในเขตใต้คงเพ่ือเข้ายึดครอง 9 หัวเมืองไทใหญ่ใน

เขตประเทศจีนบางส่วน หลังจากยึดครองส าเร็จได้แบ่งหัวเมืองไทใหญ่ออกเป็น 9 เขตเพ่ือสะดวกต่อ

การปกครองและการเก็บส่วยบรรณาการได้แก่ เมืองกอง เมืองยาง สองสบ เมืองมีด แสนหวี อ่งป่องสี

ป้อ เมืองนาย ยองห้วย และเมืองปาย โดยมีค าสั่งว่าในแต่ละเขตต้องส่งบรรณาการให้กับตองอู  

(สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 216) 

หลังจากแบ่งเขตพระเจ้าบุเรงนองได้มีความคิดเห็นว่าจะท าอย่างไรให้ไทใหญ่เข้ามารับ

วัฒนธรรมพม่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นไทใหญ่จะเป็นอันตรายต่อพม่าตลอดไปเพราะสังคม

ไทใหญ่เป็นแบบศักดินาสวามิภักดิ์ อาจต่อต้านกับการบริหารและการปกครองของพม่า จึงได้มีค าสั่ง
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ให้น าลัทธิธรรมเนียมแบบพม่าเข้าที่เข้ากับประเพณีและการปฏิบัติของศักดินาไทใหญ่โดยน ามาใช้ใน

แคว้นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เจ้าฟ้าไทใหญ่ต้องส่งรัชทายาทหรือเชื้อพระวงศ์เข้าไปอยู่ในพระราชวังพม่าเพ่ือให้เข้าใจ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความรู้ด้านต่างๆของพม่า แต่ในอีกมุมหนึ่งคือส่งเชื้อพระวงศ์เพ่ือเป็น

ตัวประกันและให้จงรักภักดีต่อพม่า 

2) เจ้าฟ้าไทใหญ่ต้องส่งพระธิดา พระขนิษฐา หรือพระนัดดา เข้าวังพม่าเพ่ือเป็นมเหสีหรือ

สนมของราชส านัก และอีกนัยหนึ่งคือการแต่งงานเหมือนเป็นการเกี่ยวดองกันทางความสัมพันธ์

เพ่ือให้ไทใหญ่ภักดีต่อพม่า 

3) เจ้าฟ้าไทใหญ่มีหน้าที่เกณฑ์ก าลังพล เตรียมอาวุธ  อาหาร ให้กับกองทัพพม่าที่จะไปท า

สงครามกับเมืองไทใหญ่ เมืองไทอ่ืนๆ และอาณาจักรใกล้เคียง เช่น อยุธยา เป็นต้น 

อีกทั้งพระเจ้าบุเรงนองยังมีการวิธีอ่ืนๆเพ่ือให้ชาวไทใหญ่ยอมรับการเมืองการปกครองและ

วัฒนธรรมของพม่า เช่น การใช้มาตราชั่งตวงวัดแบบพม่า เผยแพร่พุทธศาสนานิกายเถรวาท เป็นต้น     

ถ้าเจ้าฟ้าไทใหญ่ไม่ท าตามกฎดังกล่าวก็จะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดเช่น เจ้าฟ้าเมืองยางถึงแม้

บ้านเมืองจะถูกยึดครองแต่ก็ยังคงสู้ต่อไปสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวแพ้ให้กับพม่าไป เจ้าฟ้าเมืองยางถูกล่าม

ด้วยโซ่ตรวนและน าไปผูกประจานหน้าประตูเมืองพะโคเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ส่วนทหารและ

องครักษ์ถูกส่งไปเป็นทาสที่ท่าเรือแม่น้ าคงคา หลังจากหัวเมืองไทใหญ่ถูกยึดครอง พม่าได้ท าข้อตกลง

กับจีนเพ่ือจัดการเจ้าฟ้าไทใหญ่ อีกทั้งยังลดจ านวนเมืองขึ้นและหมู่บ้านของแต่ละเมืองใหญ่เพ่ือไม่ให้

เกิดกบฏเพราะไม่มีกองก าลังทหารและเสบียงอาหาร (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 216-217) 

 ปัญหาของเจ้าฟ้าไทใหญ่เริ่มมากข้ึน เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม เพราะส่วนหนึ่งถูกพม่าใช้

เป็นเครื่องมือในการปราบปรามเจ้าฟ้าไทใหญ่ที่คิดกบฏต่อพม่า อีกทั้งพม่ายังส่งทหาร ขุนนาง 

ข้าราชการ ขึ้นไปยังเมืองนายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครองเพ่ือควบคุมและปกครองชาวไท

ใหญ่ การต่อต้านเริ่มรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเจ้าฟ้าไทใหญ่ถูกประหารด้วยการเอาช้างเหยียบ เก็บส่วย

บรรณาการซ้ าซ้อนต้องส่งพระราชวังและผู้บังคับบัญชาทหารที่เมืองนาย กลุ่มเสนาอ ามาตย์ที่ถูกส่งไป

เก็บส่วยจากชาวบ้านพากับหลบหนีเพราะไม่สามารถเก็บส่วยได้ตามจ านวนที่ต้องการ บางส่วน

กลายเป็นกบฏต่อต้านเจ้าฟ้าไทใหญ่ และต่อต้านพม่าด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างขุนส่างฮ้าย อ ามาตย์

เมืองแสนหวี เป็นกบฏต่อสู้กับเจ้าฟ้าแสนหวีที่พม่าใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามเจ้าฟ้าไทใหญ่

ด้วยกันเอง การต่อสู้ยาวนานกว่า 30 ปี จนขุนส่างฮ้ายตายไป และขุนส่างจินหรือขุนส่างต้นฮุงเข้ามา
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สืบทอดจนสามารถโค่นเจ้าฟ้าแสนหวีได้และช่วยปลดแอกให้ชาวไทใหญ่ส่วนหนึ่งได้เป็นอิสระออกจาก

พม่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการล่าอาณานิคมอังกฤษเข้ามาพอดีท าให้พม่าถูกยึด

ครองและมีการเจรจากับชาวไทใหญ่ให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งประ เทศ

อังกฤษ (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 218-219) 

จากการที่พม่าเข้ามาปกครองไทใหญ่ท าให้วัฒนธรรมหรือระบบเจ้าฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมรับวัฒนธรรมพม่าเข้ามามากขึ้นและวัฒนธรรมนี้ยังส่งผลต่อระบบเจ้าฟ้าท าให้บางคนเกิดการ

กบฏและต่อต้านกันจนเป็นปัญหาและการล่าอาณานิคมของชาวอังกฤษท าให้เกิดสัญญาปางโหลง

ระหว่างพม่าและไทใหญ่ที่เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันอีกเช่นกัน 

 

ชาวไทใหญ่ในปัจจุบัน 

   ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ 

 ในปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างกองก าลังทหารของพม่าและกองทัพรัฐฉานของไทใหญ่ยังคงมี

การต่อสู้มายาวนานเป็นเวลากว่า 52 ปีนับตั้งแต่ครั้งมีการตัดสินเกี่ยวกับสนธิสัญญาปางโหลงโดย

เนื้อความกล่าวว่าไม่ให้ไทใหญ่แยกตัวเป็นเอกราชและไทใหญ่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ผู้น า

ของพม่ามีการส่งก าลังทหารเข้าควบคุมรัฐฉาน ท าการแทรกแซงในเรื่องของการเมือง และพยายามยึด

ครองรัฐฉานให้อยู่ภายใต้การปกครองของตนเอง (พลโทเจ้ายอดศึก, 2555:20) ตั้งแต่ได้รับเอกราช

จากประเทศอังกฤษและถูกพม่าเข้ามาควบคุมท าให้ประชาชนที่อาศัยในแถบรัฐฉานเริ่มตระหนักถึง

ความขัดแย้งดังกล่าวจึงเริ่มมีการต่อต้านพม่าเพ่ือให้ชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐฉานได้รับสิทธิมากข้ึน

นับตั้งแต่ปี 2501 (เพ่ิงอ้าง, 2555:24) ปัจจุบันความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่ จากค าสัมภาษณ์ของ คุณโม 

อายุ 26 ปี เล่าถึงถิ่นท่ีอยู่อาศัยไว้ว่าเมืองจะมีทั้งหมด 2 เมือง คือ เมืองไทใหญ่ กับ เมืองพม่า (ย่างกุ้ง) 

ซึ่งในเมืองไทใหญ่ก็จะมีเมืองหลวงที่แบ่งได้อีกเป็น 3 เมือง คือ 1. ต้นตี๊ 2. ลาเซียว 3. เชียงตุง เพราะ

หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการตกลงกันว่าพอได้อิสรภาพแล้วจะแยกไทใหญ่กับพม่าแต่พม่าไม่ยอม

แยกก็เลยต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า พ่ีโมก็บอกว่ารู้สึกไม่พอใจที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครอง

แบบนี้แต่ไม่ได้มีอคติหรือไม่ชอบคนพม่าแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนคนไทใหญ่ก็

คือไทใหญ่ คนพม่าก็คือพม่า ไม่เรียกปนกัน 
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 จากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยโดยส่วนมากอพยพจาก

ภัยสงครามและเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ ลักษณะของการอพยพมี 2 ประเภท คือในช่วงที่มีผู้คน

อพยพจากพม่าเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากเริ่มต้นจากปีพ.ศ. 2553 ไม่ว่าจะเป็นคนมอญ 

กะเหรี่ยง พม่า ไทใหญ่ ฉิ่น กะฉิ่น กะยา โรฮิงยา ผู้คนเหล่านี้หนีจากภัยสงครามและเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่

พักพิง 9 แห่งของประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 140,000 คน และอพยพเข้ามาเป็นแรงงานที่ถูก

กฎหมายโดยมีการขึ้นทะเบียนกับทางราชการประมาณ 1,000,000 คน อีกทั้งยังมีแรงงานที่ไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนกับราชการมากกว่าหนึ่งล้านคนหรืออาจจะมีถึงสองล้านคน (นิพัทธ์ เพ็งแก้ว, 2555 :79) จึง

ท าให้ในปัจจุบันสามารถพบแรงงานต่างประเทศหรือแรงงานชาวไทใหญ่ได้ทั่วกรุงเทพมหานคร แต่ละ

คนก็จะท าอาชีพแตกต่างกันออกไป จากค าสัมภาษณ์คุณส้มได้บอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตการท างานของ

ตนเองคือแต่เดิมอาศัยอยู่ที่ไทใหญ่จากนั้นจึงตัดสินใจพาครอบครัวอพยพเข้ามาประเทศไทยเพ่ือ

ประกอบอาชีพ ท างานเย็บเสื้อผ้าในโรงงานแถวโรงพยาบาลศิริราช พอท างานแล้วก็เก็บเงินส่งไปให้

พ่อที่ไทใหญ่ เหตุผลที่เลือกประเทศไทยเพราะได้ยินคนบอกว่าให้ไปหาเงินที่ประเทศไทยจะได้เงิน 

ได้มานิดๆหน่อยๆ พอกินแล้วก็ส่งกลับไปให้ที่บ้าน ส่งให้ทุกเดือน ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศไทยได้ 10 ปี

แล้ว อีกทั้งยังเล่าว่าหากคนที่พอมีเงินก็จะมีการลงทุนเช่นน าเสื้อผ้าจากประเทศไทยไปขายที่ไท ใหญ่ 

(ส้ม, 2560: สัมภาษณ์) ประเทศไทยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คนให้ความส าคัญและเลือกที่จะเข้ามา

ท างานใน ประเทศไทย 

  สังคมไทใหญ่ 

 ถิ่นฐานของชาวไทใหญ่ส่วนมากอาศัยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ าสาละวิน มีชุมชน

กระจายไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  มีคนอาศัยอยู่เรื่อยมาจนถึง

บริเวณรัฐชาน (ฉาน) ของพม่า และมีบางส่วนที่เข้าไปอยู่ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย (โครงการ

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551:4) สังคมของคนไทใหญ่ในปัจจุบันมีการเริ่มจากการ

ตั้งเป็นชุมชนบ้านเมือง จากสุภาษิตที่ว่า “กว่าไปไหนให้เป็นหมู่ อยู่ไหนให้เป็นกอ” และ “กินน้ าร่วม

ห้วย กินกล้วยร่วมหวี กินปลีร่วมกาบ อาบน้ าร่วมตึง” เห็นได้ว่าสังคมของชาวไทใหญ่เกิดจากการ

รวมตัวและตั้งเป็นชุมชนขึ้นมา รอบหมู่บ้านของชาวไทใหญ่มักประกอบด้วยแนวป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่ 

ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาหรือบริเวณเชิงเขาด้านหน้าจะเป็นที่นาอุดมสมบูรณ์ (โครงการพิพิธภัณฑ์

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551:44-45) วิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ผูกพันอยู่กับทุ่งนา การปลูกข้าว 

ปลูกผัก ถั่ว ใบยาสูบ แตงโม และพืชล้มลุกอ่ืนๆ มีฤดูกาลเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตในการท างาน รวมถึง

การประกอบพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนาต่างๆ (ธิตินัดดา มณีวรรณ์: ยุทธการ ขันชัย, 2552:38) 
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สังคมไทใหญ่แบ่งเป็นสังคมเมืองและสังคมบ้าน มีขนาดและความหนาแน่นของครัวเรือน

ต่างกันแต่เหมือนกันในแง่ของการด ารงชีพรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

สังคมเมืองจะใช้กาด (ตลาด) เป็นสถานที่ส าคัญในการติดต่อกันระหว่างบุคคล ส่วนของผู้คนที่อาศัย

อยู่ในสังคมบ้านใช้วิธีการเลี้ยงผีบ้านหรือการจัดงานปอยประจ าปีของแต่ละบ้าน จะเชิญคนพ้ืนที่

ใกล้เคียงเข้ามาร่วมพิธี อีกทั้งส่วนมากสังคมไทใหญ่เป็นสังคมของการค้าและการเกษตร โดยน าสินค้า

ทางการเกษตรหรือหัตถกรรมมาวางขายหน้าบ้าน มีผู้ที่มาซื้อ ฝากขาย และตัวแทนจ าหน่าย ดังค า

กล่าวที่ว่า “เฮ้ดสังเฮ็ดแท้ๆ กินอ่ าแป้ให้ได้ขาย ริมเฮือนให้เป็นกาด” หมายถึงการค้าขายของแต่ละ

บ้านก็ท าให้เกิดกาดหรือตลาดขึ้นมา โดยกาดจะจัดขึ้นสลับหมุนเวียนไปตามต าบลและหมู่บ้าน ท าให้

เกิดการรวมกลุ่มกันของคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ (โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 

2551:45-46) 

 

ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ ในเขตประเทศพม่า ประสบปัญหาจากเรื่องการเมือง

ภายในประเทศท าให้ชาวไทใหญ่บางกลุ่มต้องการเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลพม่าจึง

พยายามต่อสู้เพ่ือความสงบสุขและความเป็นธรรมให้กับกลุ่มชนของตน บางส่วนอพยพหลบหนีเข้าสู่

ประเทศไทย โดยเฉพาะเข้ามาทางอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ แต่เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่มีนโยบายจัดการที่ชัดเจนกับกลุ่มชาวไทใหญ่ ท าให้กลุ่มชาวไท

ใหญ่รู้สึกถึงความไม่ม่ันคงทั้งในเรื่องความปลอดภัยและที่อยู่อาศัยส่งผลให้ชาวไทใหญ่จ านวนมากย้าย

ถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ต่างๆ รวมถึงกรุงเทพมหานครที่เปรียบเสมือนแหล่งรวมชาติพันธุ์หลากหลายซึ่ง

หลั่งไหลเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ (ปิลันธน์ ไทยสรวง, 2559: ออนไลน์) 

คนไทใหญ่อพยพเข้ามากรุงเทพมหานครต้ังแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีวัดดอนหรือวัดดอน

กุหล่าอยู่เป็นศูนย์กลางส าคัญอยู่ทางตอนใต้ของพระนครบริเวณวัดคอกควาย การตั้งบ้านเรือนของ

ชาวไทใหญ่มักไม่ ไกลจากวัด เนื่องจากชาวไทใหญ่ผูกพันกับวัด เพราะถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจที่

ส าคัญ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่วัดดอนกุหล่าหรือวัดดอนไทใหญ่ (ในอีกชื่อหนึ่ง

คือวัดดอนพม่า เนื่องจากเจ้าอาวาสท่านที่ 2 เป็นพระจากประเทศพม่าเข้ามาปกครองวัด) ซึ่งเกิดขึ้น

เมื่อมีชาวไทใหญ่เข้ามาท ามาหากินอยู่ในกรุงเทพมหานครมาก โดยส่วนใหญ่เป็นพวกพ่อค้าพลอยและ

เป็นคนในบังคับของอังกฤษ ฝรั่งเศส (สุดารา สุจฉายา, 2559: ออนไลน์) ท าให้กลุ่มคนไทใหญ่ใน
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กรุงเทพมหานครขาดศูนย์รวมจิตใจไปขณะหนึ่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ชาวไทใหญ่จึงพยายาม

สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของกลุ่มชาวไทใหญ่ขึ้นมาใหม่ในเขตสาธุประดิษฐ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชาวไท

ใหญ่ในกรงุเทพมหานครอีกครั้ง (ปิลันธน์ ไทยสรวง, 2559: ออนไลน์)  

 

ชาวไทใหญ่ในอดีตและปัจจุบัน 

ช่วงแรกการเข้ามาของชาวไทใหญ่เพ่ือท าการค้าขาย โดยเฉพาะชาวไทใหญ่ในเขมรที่

เชี่ยวชาญด้านการท าพลอย อาจกล่าวได้ว่าหากมีแหล่งอัญมณีอยู่ที่ไหน ก็มักจะมีชาวไทใหญ่อยู่ที่นั่น 

รวมถึงบ่อไพลินที่เขมร ต่อมาชาวไทใหญ่ประสบปัญหาความไม่สงบในบ้านเมืองของเขมร ท าให้ต้อง

แยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อ่ืนๆ ส่วนหนึ่งได้เข้ามาท าพลอยในประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรีและ

กาญจนบุรีไทย บางส่วนเข้ามาเป็นช่างท าพลอยในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันช่างพลอยชาวไทใหญ่

เหลืออยู่น้อย ยังพบเห็นอยู่บ้างในแถบสีลม การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่มีเข้ามาเรื่อยๆ โดย

ระยะหลังชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามามีทั้งต้องการเข้ามาประกอบอาชีพและปัญหาทางการเมือง 

ปัจจุบันชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร มี 2 กลุ่มด้วยกันคือ พ่อค้านักธุรกิจและลูกจ้าง

แรงงาน แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ช่างทาสีและท างาน

ในโรงงาน ในขณะที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทใหญ่ในปัจจุบันคือ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

ในซอยสาธุประดิษฐ์ 44/1 ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจทาง

ศาสนาของพระสงฆ์และกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน เปรียบเสมือนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เมื่อมีการจัด

กิจกรรมขึ้นชาวไทใหญ่มักรวมกัน ณ ที่แห่งนี้  

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ มีพระสงฆ์หมุนเวียนมาจ าพรรษาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 

10 องค์ พระสงฆ์ที่จ าพรรษาทั้งหมดเป็นชาวไทใหญ่หรือมีเชื้อสายไทใหญ่ นอกจากนี้ชาวไทใหญ่ใน

กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกันก่อตั้งมูลนิธิพระธรรมแสงขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวไทใหญ่ เช่น การเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การถูกเอารัดเอา

เปรียบจากนายจ้างช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น รวมทั้งมีการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ โดยไม่มี

ความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด (ปิลันธน์ ไทยสรวง, 2559: ออนไลน์) 

 ชาวไทใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ส่วนมากเป็นแรงงาน

ที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพที่แตกต่างหลากหลาย เมื่อมีเวลาว่างจากการท างานแล้ว
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จึงเข้ามาท าบุญและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวัดแห่งนี้ การท างานนั้นเริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึง

วันเสาร์หรือบางคนอาจจะต้องท าทั้งอาทิตย์ขึ้นอยู่กับงานของแต่ละบุคคล โดยส่วนมากจะมีเวลาว่าง

จากการท างานในวันอาทิตย์ หากใครมีความสนใจหรือต้องการมาท าบุญก็จะมากันในวันอาทิตย์เสีย

ส่วนมากเพราะเป็นวันหยุดของการท างาน  

อีกทั้งยังมีการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์อีกด้วย เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เก้า

โมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งของทุกวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ หากสัปดาห์ใดตรงกับวันจัดงานบุญ

หรืองานเทศกาล ก็จะไม่มีการเรียนการสอน วิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครอยู่กับการ

ท างานตลอดเวลา เมื่อมีเวลาว่างจากการท างานจึงเลือกที่พักผ่อน ออกไปท าบุญ เที่ยวห้างสรรพสินค้า 

หรือเที่ยวในสถานที่ต่างๆตามที่ตนเองต้องการ เพ่ือผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างานตลอดทั้ง

สัปดาห์  

ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครต่างมีประวัติชีวิตและที่มาของตนเอง มีทั้งชาวไทใหญ่ที่เคยอยู่

แถบภาคเหนือมาก่อน ก่อนจะเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นวิถีชีวิตและการปรับตัวของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกัน 

 

สาเหตุของการเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร  

การเข้ามาในกรุงเทพมหานครของชาวไทใหญ่เข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ ในช่วงแรกการเข้ามา

ในประเทศไทยสาเหตุหลักคือเข้ามาเพ่ือหางานท าโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็นแรงงานรับจ้างอาชีพต่างๆ 

เช่น แม่บ้าน กรรมกร ท างานในโรงงานเย็บผ้า เป็นต้น แตกต่างไปตามแต่ละบุคคล จากการสัมภาษณ์

ส่วนมากเข้ามาเพ่ือท างาน หาเงิน และส่งไปให้ครอบครัวที่อยู่ในประเทศพม่า อีกทั้งวิถีชีวิต อาชีพ 

ของชาวไทใหญ่และประเทศไทยมีความแตกต่าง อย่างด้านอาชีพชาวไทใหญ่ส่วนมากท านา ท าไร่ ท า

สวน ค้าขายบ้าง เหมือนสังคมชนบทในประเทศไทย ชาวไทใหญ่จึงตัดสินใจเข้ามาท างานใน

กรุงเทพมหานคร อย่างเช่น คุณแสงอ่อน อายุ 24 ปี ได้เล่าว่าตนเองเกิดที่ไทใหญ่และเป็นคนไทใหญ่ 

พอเรียนจบมัธยมศึกษาจากไทใหญ่แล้วจึงเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ในช่วงแรกเข้ามาอยู่ที่จังหวัด

เชียงใหม่ ได้เรียนหนังสืออยู่ประมาณสองถึงสามเดือน สามารถอ่านออกเขียนได้ จากนั้นไม่กี่เดือน

ต่อมาก็เข้ามาท างานในกรุงเทพฯ ช่วงที่ท างานอยู่เชียงใหม่ รายได้ไม่มาก อีกทั้งพ่อป่วยต้องส่งเงินให้

ทางบ้านเลยตัดสินใจเข้ามาท างานที่กรุงเทพฯ พอเก็บเงินได้แล้วก็โอนไปให้ทางบ้านที่เลือกเข้ามาใน
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กรุงเทพฯเพราะหางานได้ง่าย ส่วนมากมีงานบ้านก็หาท าได้ง่ายอยู่แล้ว มาอยู่กรุงเทพฯท างานเป็น

แม่บ้าน ปัจจุบันอยู่ประเทศไทยได้ 8 ปีแล้ว 

 อีกทั้ง คุณฝน อายุ 22 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า อยู่กรุงเทพได้สิบกว่าปีแล้ว เข้ามาท างานใน

กรุงเทพฯตั้งแต่เด็ก ท างานในโรงงานเย็บผ้า เข้ามากรุงเทพฯตามญาติที่มาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ปัจจุบัน

ท าอาชีพแม่บ้าน ท างานทุกวัน หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ โดยให้เหตุผลของการเข้ามาท างานว่าเมื่อ

ท างานหาเงินแล้วพ่อแม่จะมีชีวิตที่ดีข้ึน 

นอกจากปัจจัยของความต่างทางด้านวิถีชีวิต ความรับผิดชอบต่อครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่ง

สาเหตุที่ท าให้เกิดการตัดสินใจเข้ามาหางานท าในประเทศไทย คุณเอมอนหลู อายุ 20 ปี ได้เล่าถึงชีวิต

ของตนเองเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่าตอนอยู่ที่ไทใหญ่ก็อยู่กับครอบครัว มีความอบอุ่นเพราะ

ไมไ่ด้อยู่ตัวคนเดียว แต่มีเรื่องของรายได้ที่ไม่ปกตินักเพราะในแต่ละปีได้เงินไม่เท่ากัน เช่น ช่วงฤดูกาล

ท านาท าไร่ ทุกปีจะไม่เหมือนกัน และด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่หากต้องการเรียนหนังสือ ค่า

เรียนก็แพงขึ้นทุกปีๆ การเป็นพี่คนโตของครอบครัวจึงต้องเสียสละให้น้องเลยตัดสินใจเข้ามาท างานใน

ประเทศไทยเพ่ือส่งเงินช่วยครอบครัว ที่บ้านท าอาชีพท านา ท าไร่ ใช้ชีวิตแบบคนชนบท ท านาท าไร่ไป

ด้วยเรียนไปด้วย และคุณส้ม อายุ 32 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลที่เข้ามาท างานในกรุงเทพฯคือได้ยิน

คนบอกว่าไปหาเงินที่ประเทศไทยจะได้ส่งเงินกลับไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ถึงจะได้เงินมาไม่มากก็จะ

ส่งกลับไปให้พ่อแม่ทุกเดือน 

อีกทั้ง คุณหญิง อายุ 28 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนอยู่ไทใหญ่ท าไร่ ท านา เพ่ือหาเงินเลี้ยง

ครอบครัว  มีโอกาสได้เรียนตอนเด็กจนถึงอายุประมาณ 11 ปี แล้วก็เลิกเรียนออกมาท างานเพราะไม่

มีคนช่วยแม่เลยมา  หาเงินช่วยแม่ อยู่กรุงเทพฯได้สี่ห้าปีแล้ว เข้ามาท างานในกรุงเทพฯเป็นแม่บ้าน 

และ จากการสัมภาษณ์ คุณเดือน อายุ 29 ปี ได้เล่าถึงที่มาของตนเองว่า วิถีชีวิตคนไทใหญ่ตอนเด็กๆ

เรียนหนังสือ โตขึ้นท างาน บางทีฐานะทางด้านการเงินไม่เอ้ืออ านวยในการส่งให้เรียนในระดับสูงได้ 

จึงตัดสินใจเข้ามาหาท างาน หาเงินในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรกที่เข้ามามีอายุเพียงสิบสี่ปียังเรียนไม่

ทันจบ อยู่เรียนไม่กี่ปีก็ออกมาท างานเพราะมีคนเข้ามาท างานในกรุงเทพเลยอยากเข้ามาท างานด้วย 

ตอนนั้นไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเรียนมากนักเพราะอยากที่จะท างานมากกว่า เพ่ือจะได้ส่งเงิน

กลับไปให้ทางบ้าน และคุณ เย๊ง อายุ 35 ปี ได้บอกว่า ตอนอยู่บ้านท าไร่ ท านา เพราะค่าแรงที่บ้านถูก

ไปเลยต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ เวลาท างานในประเทศไทยก็จะได้เงิน ถ้าส่งเงินกลับไปบ้านก็จะ

ได้เยอะ 
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ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาในประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครปัจจัยหลักคือการหางานท าเพ่ือเลี้ยง

ชีพ เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว เพ่ือให้ตนเองมีเงินมากขึ้นกว่าที่เคยมี มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม จากการ

สัมภาษณ์ทุกคนให้ความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ในเชิงของการท างาน การด าเนินชีวิต เพราะ

ชีวิตของชาวไทใหญ่เป็นแรงงานรับจ้างที่อยู่อย่างกว้างขวางในแต่ละพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนั้นยังมีชาวไทใหญ่ที่ประสบความส าเร็จหรือได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต 

 

คุณมนต์ อายุ 46 ปี อยู่ประเทศไทยได้ 30 ปีแล้ว ในช่วงที่เข้ามาแรกที่อยู่ประเทศไทยท า

อาชีพแม่บ้านและขายของ เป็นลูกจ้างทั่วไปอยู่ที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตอนอยู่แม่สาย

ล าบาก ต้องหาเงินเพ่ือช่วยเหลือตัวเอง เวลามีงานอะไรก็จะท าหมด เช่น เกี่ยวข้าว ท าสวน เพราะ

ไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเอง มีงานจ้างมาก็ท า เช่น พอถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็จะเกี่ยวข้าว หน้าเก็บดอกไม้

กวาดก็ไปเอาดอกไม้กวาดจากภูเขาอีกฝั่ง ชาวเขาแบกดอกไม้กวาดลงมาขาย ตัวเองก็ไปเฝ้าแต่เช้า

เพ่ือรับดอกไม้กวาดจากชาวเขา อีก้อ มูเซอใส่หลังจักรยานแล้วถีบลงมาเพ่ือมาส่งฝั่งนี้ มีความล าบาก 

แต่ในช่วงนั้นพอมีแฟนที่เป็นคนไทยเลยเข้ามาในกรุงเทพฯพร้อมกัน แฟนก็เลี้ยงดูและท าธุรกิจส่วนตัว 

ตอนเด็กมีชีวิตล าบากต้องท าทุกอย่างเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีขึ้น พอเข้ามาอยู่ในสังคมกรุงเทพฯเจออะไร

มากมาย ต้องดิ้นรน ต่อสู้เพราะส่วนตัวไม่ได้มีความรู้ติดตัวมาก่อน มาอยู่กับครอบครัวคนจีนก็มีความ

ล าบากอยู่แต่ได้แฟนที่ดีแต่ยังคงต้องท างานเพราะเป็นคนชอบท างานอยู่แล้ว สมัยนั้นแฟนให้เงิน

ประมาณ 500 1000 2000 มีบ้านให้อยู่อาศัย ช่วยท างานบ้านให้ 

จากการสัมภาษณ์คนไทใหญ่เห็นถึงสาเหตุของการเริ่มต้นเข้ามาใช้ชีวิตในกรุง เทพมหานคร 

บางคนมีโอกาสได้เรียนพอโตขึ้นก็เริ่มต้นชีวิตของการท างานโดยเข้าไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศ

ไทยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ งที่ชาวไทใหญ่เลือกเข้ามาท างาน อีกทั้งยังเลือกเข้ามาท างานใน

กรุงเทพมหานคร เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือแม้แต่บางคนอาศัยอยู่ภาคเหนือก่อนแล้วจึง เข้ามาท างาน

ในกรุงเทพมหานคร เพราะเรื่องของรายได้ ง่ายต่อการเลือกสรรอาชีพ แสดงให้เห็นถึงการประกอบ

อาชีพที่แตกต่างไปตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล 
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วิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

 การด าเนินชีวิตของชาวไทใหญ่เป็นไปตามวิถีของการท างานในแต่ละอาชีพ ส่วนมากท างาน

กันเกือบทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์บางคนอาจท าวันอาทิตย์ด้วย การใช้ชีวิตของแต่ละคนจึง

แตกต่างไปตามงานที่ตนเองท า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ท างานกันเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การท างานเป็น

แม่บ้านต้องท างานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เริ่มเข้างานแปดโมงเช้า พักเท่ียง พอถงึเวลาเลิกงานก็จะ

เป็นเวลาส่วนตัว งานแม่บ้านที่ท าอยู่นั้นสบาย มีอิสระ เมื่อท างานเสร็จแล้วว่างไม่มีอะไรต้องท าจะ

สามารถท าอะไรก็ได้อย่างอ่านหนังสือบ้าง ท าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับตนเองบ้าง ในบางครั้งเมื่อมี

วันหยุดก็ไปออกไปเที่ยวข้างนอกเพ่ือจะได้รู้ว่าในสังคมไทยมีอะไรบ้างเหมือนกับที่ไทใหญ่หรือเปล่า 

(แสงอ่อน, 2561: สัมภาษณ์)  

 การท างานของแต่ละคนก็แตกต่างไปตามอาชีพที่ตนเองเลือกท าโดยส่วนมากเป็นแรงงาน ที่

ท างานโดยมีเจ้านายและตนเองอยู่ในสถานะของลูกจ้าง 

 

“อยู่กรุงเทพฯได้ 6-7 เดือน ท างานดูแลคนป่วยทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ไม่มีวันหยุด 

เพ่ิงมีวันนี้ที่ได้หยุด” (คอม, 2561: สัมภาษณ์) 

 

“อยู่กรุงเทพสิบกว่าปีแล้ว เข้ามาท างานตั้งแต่เด็กท างานโรงงานเย็บผ้า มากรุงเทพฯ

ตามญาติๆ ตอนนี้ท างานแม่บ้าน ท างานทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ท างานที่นี่พ่อแม่จะ

สบายขึ้น” (ฝน, 2561: สัมภาษณ์) 

 

“ตอนอยู่ที่ไทใหญ่ก็ท างาน ท าสวน ท านา เคยเรียนตอนเด็กๆถึงอายุ 11 ปีแล้วก็

หยุดเรียนมาท างาน อยู่กรุงเทพฯได้สองปีกว่าๆแล้ว เข้ามาท างาน เดิมเป็นแม่บ้านแล้ว

เปลี่ยนมาท างานอยู่ร้านเสื้อผ้า” (หลู่สัก, สัมภาษณ์: 2561) 
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“ช่วงแรกๆที่ท างานเข้างานหกโมงเช้า เลิกหนึ่งทุ่ม ช่วงนั้นเงินเดือนน้อยได้สามพัน 

เมื่อสิบปีก่อน พอต่อมาก็ได้เป็นรายวัน วันละสามร้อย เดือนนึงก็ประมาณเก้าพัน พออยู่ได้ 

ปัจจุบันเลี้ยงลูกอย่างเดียว” (ฝน, สัมภาษณ์: 2561) 

 

และในอีกกรณีหนึ่งจะเป็นชาวไทใหญ่ที่ย้ายมาจากจังหวัดอ่ืนก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาท างาน

ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยากเข้ามาหารายได้ท่ีมากกว่าการอยู่ที่เก่า 

“อยู่ฝางได้ประมาณสองปีก็ลงมากรุงเทพ เห็นคนอ่ืนเข้ามาในกรุงเทพฯก็เลยอยาก

มาเข้ามาท างาน กรุงเทพฯได้ตังเยอะที่นู่นค่าแรงมันต่ าที่ฝางอ่ะนะที่นี่ได้เยอะก็เลยมาที่นี่ อยู่

กรุงเทพเจ็ดปีแล้ว ตอนนี้ท างานอยู่ร้านพิซซ่า ขายพวกน้ ากาแฟด้วย แถวพระรามสาม เข้า

มาอยู่กรุงเทพกับน้า เพ่ือนหางานให้ท า” (นิ่ม, สัมภาษณ์: 2561) 

 

“ตอนแรกอยู่เชียงใหม่ได้ 1 ปี 6 เดือน อยู่เชียงใหม่ได้เงินเดือนน้อย เห็นเพ่ือนๆเข้า

มาท างานในกรุงเทพฯ เค้าก็บอกว่าที่นี่เงินมันดี ด้วยความที่เรามาท างานอยากจะส่งเงินไป

ทางบ้าน ซึ่งรายได้ก็น้อยก็เลยตัดสินใจไปกรุงเทพแล้วกัน ก็มาท างานที่นี่ก็จะได้เงินเดือน

เยอะกว่าที่เดิมขึ้นไปเท่าหนึ่งสองเท่าก็เลยตัดสินใจมาท างานที่นี่” (เอมอนหลู, 2561: 

สัมภาษณ์) 

 

“พอเข้ามากรุงเทพตอนแรกๆไปไหนก็ไม่เป็น มีญาติอยู่คนหนึ่งเค้าบอกว่าถ้าอยาก

มาอยู่กรุงเทพก็มาได้นะ เค้าจะหางานให้แล้วเค้าบอกว่าจะให้ไปเลี้ยงเด็ก ไปอยู่ได้เดือนเดียว

มันไม่สนุก เลยขอออก ไปขอท างานเป็นแม่บ้านแทน มีเจ้านายจ้างไปท างานที่บ้านเค้า 

ท างานหกวันเลยจันทร์ถึงเสาร์บางทีวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุด ถ้าเจ้านายขอให้อยู่บ้านก็จะอยู่  

ตอนท างานก็เหนื่อยแต่ก็บอกเจ้านายขออาทิตย์นึงหนึ่งวันไปเจอเพ่ือนๆ เจ้านายก็ใจดี พอ

ท างานเลี้ยงเด็กได้เดือนหนึ่งก็ย้ายมาท างานแม่บ้านอยู่บ้านนี้ได้จะสามปีแล้ว” (ดาว, 

สัมภาษณ์: 2561) 
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 วิถีชีวิตและการท างานของชาวไทใหญ่แตกต่างไปตามแต่ละความต้องการและโอกาสว่า

อยากจะท างานแบบไหนหรือถ้าได้รับโอกาสก็จะเลือกงานที่ตนเองต้องการที่จะท าแต่ในความต้องการ

ยังมีเงื่อนไขภายใต้ค าว่าแรงงานข้ามชาติที่อาจเป็นตัวท าให้ไม่ได้งานที่หลากหลายนัก 

นอกจากอาชีพของชาวไทใหญ่ที่กล่าวไป ผู้คนที่ขายอาหารหรือเสื้อผ้าบริเวณหน้าวัดก็ยึดสิ่ง

นี้เป็นอาชีพแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่เพราะมีการขายอาหาร ขายเสื้อผ้าของชาวไทใหญ่ 

ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ท ารายได้และแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ที่มาขายบริเวณหน้า

วัดในทุกสัปดาห์ อาหารที่ขายคือข้าวซอยหนาก เต้าหู้ทอด แหนมส้ม จากการสัมภาษณ์ คุณอ้อย อายุ 

45 ปี เป็นคนที่ขายอาหารอยู่บริเวณหน้าวัดได้เล่าถึงชีวิตของตนก่อนเข้ามาขายอาหารว่า เมื่อก่อนตน

อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ปัจจุบันเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ วันอาทิตย์จะมาขายอาหารที่หน้าวัด 

นอกจากมาขายอาหารที่วัดแล้วก็อยู่บ้านท างานบ้าน เป็นแม่บ้าน และจะกลับบ้านในช่วงเทศกาล เช่น 

วันสงกรานต์ พอขายอาหารบริเวณหน้าวัดเสร็จก็กลับไปบ้านที่เชียงใหม่  

นอกจากนี้คุณใหม่ อายุ 38 ปี ท าอาชีพขายเสื้อผ้าไทใหญ่อยู่บริเวณหน้าวัดได้เล่าว่า อยู่

กรุงเทพได้ 12 ปีแล้ว ในวันธรรมดาไม่ได้ท าอะไร จะขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่ที่บ้าน จัดของส่งลูกค้าใน

ประเทศและต่างประเทศ ส่งสินค้าโดย Kerry ไปรษณีย์ และขนส่งสินค้า มาขายเสื้อผ้าบริเวณหน้าวัด

ทุกวันอาทิตย์ น าเสื้อผ้ามาจากไทใหญ่ ออกแบบเสื้อผ้าเองแล้วจ้างเย็บ ในส่วนของเสื้อยืดก็ออกแบบ

เองและผลิตด้วยตนเอง อีกทั้งท าแบรนด์เองและจดทะเบียนแบรนด์เป็นของตนเอง ในวันอาทิตย์เริ่ม

ตั้งร้านขายเสื้อผ้าเจ็ดโมงเช้า เลิกประมาณบ่ายสาม ในช่วงหลังมานี้คนเริ่มรู้จักวัดแห่งนี้มากข้ึนจึงชวน

กันมาแบบปากต่อปาก อย่างเช่นพอมีคนมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่แล้วบอกต่อกันว่า เราไปซื้อเสื้อยืดที่ถนนสาธุ

ประดิษฐ์ ซอย44/1 ที่วัดใหม่ พอมีการบอกต่อกันก็เริ่มขยายเป็นวงกว้าง 

 

ความแตกต่างของสภาพสังคมในประเทศพม่าและในกรุงเทพมหานคร 

การประกอบอาชีพของชาวไทใหญ่มักท าอาชีพในด้านเกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ ปลูก

พืชผลหลากหลายชนิด เช่น ข้าว หัวหอม กระเทียม ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เป็นต้น หากอยู่ในพ้ืนที่ชนบท

มักปลูกแล้วน ามากินเองแต่หากอยู่ใกล้พ้ืนที่เมืองก็อาจะปลูกแล้วน าไปขาย ซึ่งบริบทของพ้ืนที่ชนบท

คือวิถีชีวิตโดยส่วนมากของชาวไทใหญ่ จากการสัมภาษณ์ชาวไทใหญ่ก่อนที่จะเข้ามาท างานใน

กรุงเทพมหานครทางบ้านจะท าเกษตรกรรมตามฤดูกาล จากนั้นมีการตัดสินใจท างานอย่างอ่ืนเพ่ือ  

หารายได้จึงเข้ามาในประเทศไทย อีกทั้งในช่วงแรกของการเข้ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอุปสรรคที่ทุก
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คนพบเจอคือความคิดถึงบ้าน วิถีชีวิตในการปรับตัว เป็นเรื่องของความรู้สึกโหยหา ความรู้สึกของการ

คิดถึงบ้านที่แท้จริง ท าให้ช่วงแรกของการเข้ามาอยู่ต่างถิ่นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เ วลาปรับตัวอย่างมาก 

อย่างเช่น คุณ เดือน อายุ 29 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นคนไทใหญ่ ตอนอยู่ประเทศพม่าส่วนมากท านา 

ท าสวน เช่น ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง พอได้ผลผลิตก็เอาไปขายนิดหน่อย ท าไว้กินเอง ท าปีนี้ก็กินไป  

ทั้งป ี

“ตอนเข้ามากรุงเทพแรกๆล าบาก เครียด ร้องไห้ แม่บอกให้อดทน เข้ามาแล้วไม่มี

ใคร เค้าส่งเราไปท างานก็ท า พูดไทยยังไม่เป็น ไม่รู้ภาษาไทยเลย พูดก็พูดไม่เป็น คนอ่ืน

สื่อสารกับเราด้วยมือเหมือนคนใบ้เลย เราก็กลัวคนอ่ืนมากตอนพูดไทยไม่ได้ กลัวมาก แม้แต่

คนธรรมดาด้วยกันยังกลัวเลย” (เดือน, 2561: สัมภาษณ์) 

ถึงแม้ว่าจะอยู่ไปประมาณ 7-8 เดือนแล้วมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในแบบสังคมไทยและ         

พูดภาษาไทยได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในช่วงแรกที่เข้ามาในกรุงเทพฯมีหลายความรู้สึกเกิดขึ้นกับตนเอง 

 

คุณ พล อายุ 33 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนอยู่ในประเทศพม่าท านา แล้วแต่ฤดูกาล ในช่วง

หน้าเกษตรจะท าไร่ ท าสวน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีงานอะไรก็ท า ได้อยู่กับพ่อแม่ ปัจจุบันอยู่ไทยสิบ

กว่าปีแล้ว เข้ามาท างานและเรียนหนังสือ ช่วงแรกที่เข้ามากรุงเทพฯมีความตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดา 

เข้ามาท างานกรุงเทพตามเพ่ือน ตอนอยู่ในสังคมแบบไทใหญ่เป็นสังคมเรียบง่าย ใช้ชีวิตตามปกติของ

คนต่างจังหวัดเหมือนต่างจังหวัดที่นี่ แต่ชีวิตกรุงเทพค่อนข้างชีวิตวุ่นวาย รีบเร่ง  มาแรกๆก็คิดถึงบ้าน 

กลับบ้านอยู่บ้าง เข้ามาแรกๆมีงานอะไรก็ท าหมด เช่น กรรมกร ตอนนี้มีงานอะไรก็ท าหมดแล้วแต่งาน

จะมา  

นอกจากนี้คุณพลอย อายุ 27 ปี เล่าว่ามาท างานที่กรุงเทพฯ อยู่กรุงเทพฯได้ปีกว่าแล้ว ตอน

อยู่ประเทศพม่า ท าไร่ ท านา จากนั้นตัดสินใจมาหาเงินที่กรุงเทพ ตอนแรกเข้ามากรุงเทพยังพูด

ภาษาไทยไม่ได้  ฟังออกอย่างเดียว เวลาคนไทยพูดมาไม่สามารถโต้ตอบกลับได้เพราะไม่รู้จะพูด

อย่างไร แต่ถ้าพูดมาก็ฟังออกเพราะภาษาคล้ายกัน จะพยายามพูดในสิ่งที่พูดได้ พูดแบบสั้นๆ พูดใน

แต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการคิด ซึ่งเวลาพูดเสียงออกเหมือนกันแต่วิธีเขียนไม่เหมือนกัน เช่น ก ไก่ของ

ไทย ภาษาไทใหญ่ออกเสียงว่าก้าไก่ เสียงคล้ายกันสามารถเดาได้ จดจ าได้ แล้วค่อยๆซึมซับไป  
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คุณฝน อายุ 22 ปี ตอนอยู่ที่นู่นท าไร่ ท านา เพราะได้เงินน้อยเลยเข้ามาในกรุงเทพฯ ถึงแม้ว่า

มาท างานในกรุงเทพฯรายได้น้อยแต่พอแลกเงินจะแลกได้เยอะเลยเลือกมาท างานที่นี่ มากรุงเทพฯ

แรกๆต้องปรับตัวเรื่องอาหารเพราะกินไม่ค่อยเป็น กินได้แต่ไก่ทอด มาม่า แต่ตอนนี้สามารถกินได้

หมดทุกอย่าง 

“ช่วงแรกๆเข้ามาไทยก็ท าไงเนอะก็ต้องอดทน หาเงินส่งให้พ่อแม่ ล าบาก ช่วงนั้น

เงินเดือนก็น้อย ต้องอดทนเพ่ือให้อยู่รอดจนถึงวันนี้ ปรับตัว มีอะไรก็ใช้อย่างพอเพียง อะไร

ไม่จ าเป็นก็ไม่ซื้อ ซื้อของที่จ าเป็น ตอนแรกๆเข้ามาอยู่แถวสมุทรปราการ มาอยู่กับญาติ มา

แรกๆพูดไทยไม่ได้ อยู่กับเจ้านาย ฟังเจ้านายพูดแล้วก็พูดเป็นขึ้นมา ไม่ได้เรียนอะไร เจ้านาย

บอกให้ท างู้นงี้ก็เป็นไป ตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยแต่เราก็ต้องทน ฟังยังไม่เข้าใจเค้าก็ให้ถาม 

เจ้านายใจดี ตอนนี้ท างานเป็นแม่บ้านแถว  บางกะปิ อากาศกรุงเทพฯร้อน ที่ไทใหญ่อากาศ

เย็น หนาว รู้สึกคิดถึงบ้าน” (หญิง, 2561: สัมภาษณ์) 

 

แรงงานข้ามชาติเป็นบุคคลที่ต้องดิ้นรนท างานต่อสู้กับความเป็นอยู่ของตนเองเพ่ือให้มีชีวิตที่ดี

ขึ้น ทางเลือกในการท าอาชีพจึงไม่ได้มีหลากหลายเหมือนคนอ่ืนทั่วไป สังเกตผ่านค าบอกเล่าถึงวิถีชีวิต

ของแต่ละคนมักออกไปท างานตั้งแต่อายุยังน้อย หากบางคนก็ได้เรียนหนังสือก่อนแล้วจึงออกไปหา

งานท าเพ่ือหารายได้ที่มากกว่าเดิม ความล าบากจึงเกิดขึ้น อีกทั้งต้องไปท างานต่างบ้านต่างเมืองที่มี

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ไม่เหมือนบ้านตนเองจึงท าให้พบเจอกับอุปสรรคมากมายก่อนที่พวกเขาจะ

สามารถปรับตัวได้จนท าให้อยู่รอด ช่วงแรกของการอยู่ต่างถิ่นสิ่งที่ทุกคนประสบพบเจอเหมือนกันคือ

ความรู้สึกคิดถึงบ้าน ความแตกต่างของวัฒนธรรม บริบททางสังคม ที่แตกต่างจากบ้านเมืองของ

ตนเองท าให้เกิดความรู้สึกโหยหา ความอยากกลับบ้านในช่วงแรก แต่พออยู่ไปได้ในระยะเวลาหนึ่งจึง

ต้องเกิดการปรับตัวให้เข้ากับถิ่น 
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บทที่ 4 

สภาพทั่วไปของศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครและกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ของชาวไทใหญ่ท่ีจัดขึ้น 

เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงสภาพและข้อมูลทั่วไปของศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวง

บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม การ

สังเกตการณ์และสัมภาษณ์จาก ครู นักเรียน และชาวไทใหญ่ที่เข้ามาท ากิจกรรมในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์

ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์และพ้ืนที่ด้านหน้าโดยรอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของศูนย์ศึกษา

ปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาถึงการรวมตัวกันของชาวไทใหญ่ผ่าน

ประเพณี พิธีกรรม หรืองานกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายใต้สังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร 

 

เขตยานนาวา 

เขตยานนาวา เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้       

สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ที่เปรียบเสมือนวัดของชาวไทใหญ่เป็นศูนย์รวมให้ชาวไทใหญ่ที่มา

จากหลากหลายพื้นท่ีทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ามาร่วมท ากิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้น  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์เขตยานนาวา 

ที่มาภาพ : http://www.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/3141/ประวัติความ

เป็นมา

http://www.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/3141/ประวัติความเป็นมา
http://www.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/3141/ประวัติความเป็นมา
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ที่ตั้งและอาณาเขต 

ส านักงานเขตยานนาวาตั้งอยู่เลขที่ 209/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 ถนนนราธิวาสราช

นครินทร์ 28  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2294 

4422, 0 2294 2393 และหมายเลขโทรสาร 0 2295 3540 ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ า

เจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีการปกครองต่างๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสาทรและเขตคลองเตย มีถนนจันทน์ คลองช่องนนทรี ถนนจันทน์เก่า       

ถนนนางลิ้นจี่ ถนนเย็นอากาศ ซอยเชื้อเพลิง 4 (ศรีรุ้ง) และแนวทางรถไฟสายช่องนนทรีเป็นเส้นแบ่ง

เขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพระประแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) มีแนวกึ่งกลางแม่น้ า

เจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพระประแดงและเขตราษฎร์บูรณะ มีแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็น       

เส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางคอแหลมและเขตสาทร มีถนนรัชดาภิเษกและถนนสาธุ

ประดิษฐ์เป็นเส้นแบ่งเขต 

(ส านักงานเขตยานนาวา, มปป: ออนไลน์) 

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

 ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ตั้งอยู่ที่ 566/21 ซอยสาธุประดิษฐ์ 44/1 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
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ภาพที่ 2 แผนที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

ที่มาภาพ : http://www.thailand-map-guide.com/map/bangkok 

 

จากค าบอกเล่าของพระมหาญาณินท์ ญาณินโท เจ้าอาวาสศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ แต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นสวนมะพร้าวเพราะอยู่นอกเมืองและยังไม่มีความเจริญจนเริ่มมีคนมาซื้อ

ที่เมื่อปีพ.ศ. 2520 เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2522 และตั้งกุฏิหลังใหญ่เสร็จสิ้นเมื่อปี

พ.ศ. 2527 ก่อนที่จะเริ่มสร้างศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์แห่งนี้พระชาวไทใหญ่ที่อยู่

ต่างจังหวัดเช่น เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น เกิดความคิดว่าท าไมเวลามากรุงเทพมหานคร

ถึงไม่มีวัดของชาวไทใหญ่ จึงเริ่มปรึกษากับนายโยธินหนึ่งในผู้บริจาคเงินให้ริเริ่มซื้อที่ดินในการสร้างวัด

ส าหรับชาวไทใหญ่เพ่ือรักษาวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นที่พักของพระสงฆ์ไทใหญ่เวลา

เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ

กันของชาวไทใหญ่ที่รู้จักกันและร่วมกันบริจาคจากทั่วประเทศเช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 

รวมถึงรัฐฉานประเทศพม่า รวบรวมเงินกันเ พ่ือซื้อที่ดินแห่งนี้  เ พ่ือให้ชาวไทใหญ่ที่ อยู่ ใน

กรุงเทพมหานครรับรู้และรักษาวัฒนธรรมไทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาษา กินอาหารไทใหญ่ ประเพณีในวัน

ส าคัญต่างๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ เป็นต้น เป็นสถานที่รวมตัวกันของชาวไทใหญ่           

ในสมัยก่อนชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครยังมีจ านวนน้อยส่วนมากอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย คือแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา เป็นต้น คนที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นคน

http://www.thailand-map-guide.com/map/bangkok


45 
 

 

เก่าแก่เท่านั้น จนชาวไทใหญ่เริ่มเข้ามาในกรุงเทพมหานครเยอะขึ้นในช่วง 15-16 ปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

การเข้ามาประกอบอาชีพ  ชาวไทใหญ่ที่มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นชาวไทใหญ่ในประเทศไทยที่

กระจายไปในแต่ละพ้ืนที่ทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด คณะพระสงฆ์มีตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึง

ปัจจุบันคือรุ่นของพระมหาญาณินท์ ญาณินโท ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ 6 ท่านได้เข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 

ปัจจุบันมีพระสงฆ์ท้ังหมด 23 องค์ 

 

    

  

  

 

 

ภาพที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สถานที่ของการท าบุญ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 5 ภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ เปรียบเสมือนเป็นวัดของชาวไทใหญ่ จัดตั้งขึ้นจากการ

ร่วมแรงร่วมใจกันของชาวไทใหญ่เพ่ือให้เกิดแหล่งศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้ขึ้นมา นอกจากจะเป็นวัด

ส าหรับให้คนมาท าบุญ ท ากิจกรรมในวันส าคัญตามเดือนทั้ง 12 เดือนของชาวไทใหญ่แล้วยังเป็นแหล่ง

การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มีการจัดการเรียนรู้ในระดับพ้ืนฐาน ส าหรับชาวไทใหญ่ที่ต้องการจะศึกษาถึง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไต (ไทใหญ่) เป็นต้น เพ่ือให้ชาวไทใหญ่ที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าใน

ประเทศไทยได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ่านออก เขียนได้  และใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากชาวไทใหญ่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราวท าให้ต้องได้รับการ

เรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่และต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 

 

มูลนิธิพระธรรมแสง  

มูลนิธิพระธรรมแสงได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การตามใบอนุญาตที่ ต.
5/2551 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และได้รับ
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
หมายเลขทะเบียนมูลนิธิ กท. 1752  
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ในปี 2551 ภายใต้การน าของพลเอก ภณ วนากมล เป็นประธานกรรมการมูลนิธิพระธรรม
แสงได้พยายามจัดตั้งมูลนิธิพระธรรมแสงขึ้นมา มูลนิธิพระธรรมแสงเป็นการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ
เยาวชนไทใหญ่ เปิดบริการให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนด้านภาษา ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะ
ป้องกันตัว และเป็นศูนย์อบรมฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนชาวไต พร้อมทั้งการจัดพิธีกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์
ศึกษาปฏิบัติธรรม (พระเครือหนุ่ม วณฺณสิร, 2556: 4)  

มูลนิธิพระธรรมแสง (พธส) แปลว่า ประทีปแห่งธรรมะ ใช้ชื่อย่อคือ พธส (FOUNDATION 
OF THE LIGHT OF DHAMMA. หรือ FLD) เครื่องหมายของมูลนิธิคือรูปวงกลมมีหนังสือหนึ่งเล่มเปิด
อยู่ มีแสงเทียนเล่มหนึ่งจุด ประกายไฟเจิดจ้าอยู่กลางหนังสือ  

ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 99/25 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 หมู่บ้านพิศาล ท่า

ข้าม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร 02-4162653 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ  

            1. เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  

            2. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

            3. เพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนและสงเคราะห์ผู้ยากไร้  

            4. เพ่ือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ หรือด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์  

            5. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

(มูลนิธิพระธรรมแสง, 2551: ออนไลน์) 

 

มูลนิธิพระแสงธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ทั้งใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องทางศาสนาและสังคม ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีการประกอบกิจกรรมในวัน

ส าคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน คล้ายกับประเพณีของประเทศไทย เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา 

อาสาฬหบูชา มาฆบูชา สงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ชาวไทใหญ่หลากหลายอาชีพจะเข้ามาร่วมท าบุญ

ประกอบพิธีทางศาสนาในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์อย่างหนาแน่น 
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ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

การน าเสนอข้อมูลจากการลงภาคสนาม รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์

จาก ครู นักเรียน และชาวไทใหญ่ที่เข้ามาท ากิจกรรมในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์และพ้ืนที่ด้านหน้าโดยรอบ เพ่ือให้เห็นถึงเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่ร่วมใจกัน

แสดงออกผ่านวัฒนธรรมภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

 

 

 

ภาพที่ 6 ป้ายชื่อศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ เป็นสถานที่เปรียบเสมือนวัดของชาวไทใหญ่ที่ใช้เป็น

พ้ืนที่ใน การรวมตัวและจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา งานเทศกาล แต่เดิมก่อนจะ

มาเป็นพ้ืนที่วัดแห่งนี้ เจ้าของบ้านอยู่บริเวณด้านหน้าวัดมีการซื้อพ้ืนที่บริเวณหน้าวัดไว้หลังจากที่รู้ว่า

ตนเองไม่สบายจึงยกมรดกพ้ืนที่ตรงนี้ให้วัดเพ่ือให้พระไทใหญ่ได้มีที่อยู่อาศัยจึงเกิดการสร้างวัดใหม่นี้

ขึ้น จากนั้นไปขออนุญาตเขตยานนาวาให้เริ่มจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เจ้าของพ้ืนที่วัดเป็นคนไทย

แต่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ก่อนเสียชีวิตรู้ว่าตนเองจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะโรคมะเร็งเลยมีการยกมอบพ้ืนที่

ตรงนี้ให้พระไทใหญ่ได้อยู่อาศัย 

เดิมทีตอนที่วัดยังไม่มีการเรียนการสอน ในหนึ่งอาทิตย์มีคนมาไม่เกิน 20 คน ในช่วงหลังมานี้

ชาวไทใหญ่เริ่มเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น คนต้องการเรียนหนังสือมากขึ้น จึงชวนกันมาเรียน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากนั้นผู้คนเริ่มรู้ จักสถานที่แห่งนี้กันมา
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เรื่อยๆ จนเวลามีงานบุญ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา มีการชวนกันไปวัดไทใหญ่แต่ในความเป็นจริง

แล้วสถานที่แห่งนี้ยังไม่ขึ้นชื่อว่าวัดเป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรมของชาวไทใหญ่ แต่คนไทใหญ่จะเรียกวัด

กันทุกคน อย่างเช่น มีค าชวนกันเองว่าวันอาทิตย์ไปวัดกันไหม เป็นต้น บางคนต้องการนัดพบกัน ไป

เจอที่ไหนดี พอเริ่มรู้จักสถานที่แห่งนี้จึงมีการ บอกว่าไปวัดใหม่ วัดใหม่จึงกลายเป็นชื่อที่คนไทใหญ่

เรียกกันเองเพราะแต่ก่อนไม่มีวัดของไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร แต่มีวัดแห่งหนึ่งแถวพระราม 5 ชาว

ไทใหญ่จะไปกันเยอะเพราะมีหลวงพ่ีเป็นคนไทใหญ่แต่ช่วงหลังย้ายมาที่วัดใหม่แห่งนี้เลยเรียกสถาน

ที่นี้ว่าวัดใหม่สาธุประดิษฐ์ เช่น มีค าบอกเล่าว่าเราไปซื้อเสื้อยืดที่ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย44/1 ที่วัด

ใหม่ เป็นค าพูดที่บอกเล่าต่อกันจนเริ่มขยายเป็นวงกว้างท าให้ชาวไทใหญ่เริ่มรู้จักสถานที่แห่งนี้และ

เกิดการรวมตัวขึ้นเมื่อถึงเวลามีการจัดงานในเทศกาลต่างๆ  

ในส่วนของการจัดการภายในวัดใหม่แห่งนี้ จากค าบอกเล่าของอดีตกรรมการภายในวัด เวลา

เป็นกรรมการต้องดูแลผู้คนที่เข้ามาในวัด คนที่เข้าออกเวลามาท าบุญหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้อง

บริการในหลายๆเรื่อง ในขณะที่เป็นกรรมการก็มีการประชุมถึงการพัฒนาวัด ประสานงานกับคนที่มา

ท าบุญว่าเราต้องบริการเขาอย่างไร เวลาคนมาท าบุญเราต้องมีอะไรให้เขากิน ได้นั่งอย่างสะดวกสบาย 

ทางขึ้นทางลงบันไดเวลาขึ้นลงไปไหว้พระ ช่วยจัดระเบียบภายในวัด ซึ่งในช่วงหลังได้ออกมาท าธุรกิจ

เสื้อผ้าของตนเองจึงไม่มีเวลาแต่ถ้าหากมีงานส่วนรวมก็จะช่วยเหลือเป็นบางอย่าง ช่วยเท่าที่สามารถ

ช่วยได้ (ใหม่, 2561: สัมภาษณ์) 

วัดใหม่สาธุประดิษฐ์เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ในการรวมตัวและจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ

ชาวไทใหญ่ เมื่อถึงวันส าคัญหรือเทศกาลต่างๆประเพณีดั้งเดิมที่เคยจัดขึ้นที่ไทใหญ่ถูกน ามาจั ดขึ้น

ภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ 

 

“ประเพณีที่ไทใหญ่ดั้งเดิมเค้าจะท าให้ไม่หายไป แต่ที่นี่ไม่สะดวกสถานที่เลยท าได้แค่เฉพาะ

พ้ืนฐานอย่างสงกรานต์จะเอาองค์พระลงมาวางข้างล่างแล้วให้คนสรงน้ าพระ เค้าจะไม่ให้หาย เค้าจะ

ท าทุกๆวันสงกรานต์ งานเข้าพรรษา ออกพรรษาจะมีคล้ายๆศาลมีผลไม้ทุกชนิดมาห้อยไว้” 

(ใหม่, 2561: สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 7 ภาพจ าลององค์พระ มีผลไม้ห้อยไว้ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

งานบุญไม่ว่าจะเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนา งานเทศกาล การเรียนการสอน ล้วนแล้วแต่

จัดท าขึ้นเพ่ือชาวไทใหญ่ที่ต้องการมาเข้าร่วมเพ่ือรักษาถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ให้ยังคงอยู่ต่อไป  

การเข้าร่วมงานบุญเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของชาวไทใหญ่ เมื่อมีเวลาว่างก็จะเข้าวัดท าบุญ อย่างคุณแสง

อ่อน อายุ 24 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อมีเวลาว่างในวันอาทิตย์ก็จะมาออกเที่ยวข้างนอกกั บเพ่ือน 

เวลามีงานบุญจัดขึ้นที่นี่จะมาบ่อย มาเกือบทุกครั้ง ที่เลือกมาเพราะความรักท่ีมีให้กับเชื้อชาติตัวเองก็

คือไทใหญ่ อีกทั้งงานไม่ได้มีบ่อยเลยตัดสินใจมาร่วมกิจกรรม ยังคงรักชนชาติของตนเอง อีกทั้งคุณเอ

มอนหลูได้เล่าถึงเวลามีงานบุญไว้ว่า 

 

 “เวลามีงานเข้าพรรษา ออกพรรษา ปีใหม่ไทใหญ่ เราก็จะมาร่วมท ากิจกรรมที่นี่ 

เช่น ถ้าเกิดที่งานมีการแสดงเขาก็จะมาเชิญ ในกรุ๊ปใครอยากจะไปแสดง หัวหน้าของที่นี่ก็จะ

ถามว่าว่างมั้ย ว่างไปมั้ย ก็จะนัดกันมาซ้อมเต้น มีการแสดงร านก ร าโต ก้าปั่นก๋อง เราก็จะไป

ร่วมแสดงด้วย รู้จักที่นี่จากเพ่ือน รู้จักทางโซเชี่ยลบ้าง ตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆก็เพ่ือนคนนึง

เขารู้จักท่ีนี่แต่แรกแล้วเราก็เลยมาท าบุญที่นี่แล้วก็มาเจอคนที่นี่ ที่มีมีสอนเรียนภาษาไทย สน

ใจมั้ย อยากจะมาเรียนจังเราก็เลยสอบถามว่าเรียนกันวันไหนบ้าง มีเรียนอะไรบ้าง เค้าก็บอก

มีเรียนอย่างนู้นอย่างนี้ ก็อยากจะเรียนเพราะเรามีวันหยุดอยู่แล้ว ก็มาสมัครเรียน หลังจากที่

เรามาเรียนก็มีเพ่ือน สนิทกับเพ่ือนทุกคน รู้จักครูที่นี่ ก็ยังติดต่อกับเพ่ือนที่นี่ ตอนนี้มันก็มี
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โซเชี่ยล ผ่าน facebook บ้าง line บ้าง ถ้ามีงานก็เจอกัน นัดใส่ชุดเหมือนกันมั้ย ไปร ากันมั้ย 

พยายามรักษาวัฒนธรรมของเราเอาไว้” 

 

  อีกทั้งผู้คนนอกเหนือจากชาวไทใหญ่สามารถเข้าร่วมงานได้ตามแต่ใจศรัทธา ทุกคนที่มาเข้า

ร่วมมีทั้งรู้จักกัน มาเป็นกลุ่มและไม่ได้รู้จักกับใครเลย ทุกคนมีความตั้งใจมาอย่างแท้จริง ตัวอย่างของ

วันส าคัญที่ถูกจัดขึ้นในศูนย์ศึกษาปฏิบัติสาธุประดิษฐ์ ได้แก่ วันออกพรรษา วันปีใหม่ไทใหญ่ งานตัก

บาตรอาหารแห้ง เป็นต้น  

 

วันออกพรรษา 

ชาวไทใหญ่นับถือศาสนาพุทธมักเข้าวัดท าบุญกันเป็นประจ า เมื่อถึงงานบุญทุกบ้านจะเข้ามา

มีส่วนร่วมในพิธีการ รวมถึงงานบุญที่จัดภายในวัดใหม่แห่งนี้เช่นเดียวกัน วันออกพรรษาจัดเป็น อีก

หนึ่งงานบุญที่ส าคัญงานหนึ่งที่ชาวไทใหญ่มาร่วมท าบุญตั้งแต่ในช่วงเช้าของวัน มีถวายเพลเช้า 

กลางวัน และชาวไทใหญ่จะถวายเทียน สังฆทาน ให้แก่พระสงฆ์ แต่ไม่มีการเวียนเทียนเหมือนของ

ประเทศไทย บรรยากาศภายในบริเวณทางเข้าหน้าวัดไปจนถึงภายในตัววัดแน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่

ต้องการเข้าร่วมท าบุญในวันส าคัญนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 8 บริเวณหน้าวัดสาธุประดิษฐ์ในวันออกพรรษา 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 9 บริเวณภายในวัดสาธุประดิษฐ์ในวันออกพรรษา 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

ภาพที่ 10 ชาวไทใหญ่ภายในวัดสาธุประดิษฐ์ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

  ภาพของชาวไทใหญ่บริเวณหน้าวัดและภายในวัดเพ่ือรอเข้าไปท าบุญเนื่องจากในวันงานคน

หนาแน่นมากท าให้ต้องมีการต่อแถวรออย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ทุกคนได้เข้าร่วมท าบุญภายในสถานที่

ที่จัดไว้ให้ท าบุญ นอกจากผู้คนที่รอท าบุญแล้ว ยังมีอาหารฟรีแจกให้ด้วยเพ่ือให้ชาวไทใหญ่ได้กินกัน

อย่างเต็มที่  
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ภาพที่ 11 ชาวไทใหญ่ท าบุญภายในวัด 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

“ทุกหมู่บ้านจะมีวัดเป็นของตัวเอง ไทใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากๆ พ่อแม่จะพาไปวัดอยู่แล้ว 

ทุกบ้านที่ไทใหญ่ ส่วนมากไปทุกคนทุกบ้านเวลาถึงวันส าคัญ วันปีใหม่ สงกรานต์ ออกพรรษา 

เข้าพรรษา อย่างเข้าพรรษาคนเฒ่าคนแก่ ก็จะปฏิบัติธรรมสามเดือน ไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ที่

วัด ไปอาทิตย์ละวันทั้งสามเดือน” (เดอืน, 2561: สัมภาษณ์) 

 

 

 

ภาพที่ 12 ข้าวเส้น แจกฟรีให้ชาวไทใหญ่ที่เข้าร่วมงานออกพรรษา 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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 ภายในบริเวณวัดแน่นขนัดไปด้วยผู้คนท าให้ต้องยืนรับประทานอาหารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ของคนท่ีเข้ามาร่วมงานบุญ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยชาวไทใหญ่ที่เข้ามาท าบุญภายในวัดสาธุ

ประดิษฐ์ เวลาเจอคนไทใหญ่ด้วยกันก็ท าให้รู้สึกคิดถึงบ้าน อย่างเช่น คุณดาว อายุ 21 ปี ได้เล่า

ความรู้สึกว่า 

 

“เวลามาทีน่ี่เค้าก็จะท าอาหารไทใหญ่ เวลาเค้าจัดงาน เวลาได้กินรู้สึกเหมือนอยู่ที่

บ้าน มาท่ีนี่ทีนึงก็เหมือนแบบว่าได้กินกับคนเยอะๆเหมือนอยู่ที่บ้านที่กินกับพ่ีกับแม่กับน้อง 

ถ้าเราท างานเราก็จะกินคนเดียวเหมือนกินไม่นานก็อ่ิม กินแล้วมันก็อ่ิมเร็ว ไม่เหมือนกินกับ

คนเยอะๆ คุยกันไปกินไปมันก็สนุก ความรู้สึกมันต่างกัน” 

 

นอกจากนั้นคุณพลอย อายุ 27 ปี ก็กล่าวในท านองเดียวกันว่า 

 

 “ถ้าเราอยากจะท าบุญก็มาที่วัดนี้ เพราะวัดไทใหญ่มีอยู่ที่นี่ที่เดียว มาที่นี่

เวลามีงาน เข้าพรรษา ออกพรรษา ไม่ก็สงกรานต์ เวลาจัดงานก็มาที่นี่ตลอด เวลา

เห็นคนไทใหญ่เค้าใส่ชุดไทใหญ่ก็ดีใจ เวลาเจอคนไทใหญ่เยอะก็คิดถึงบ้าน” 

 

 

 

ภาพที่ 13 ชาวไทใหญ่ก าลังรับประทานอาหาร 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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 บริเวณหน้าวัดมีการตั้งร้านขายอาหารที่ชาวไทใหญ่น ามาขายและมีที่นั่งให้รับประทานด้วย

เช่นกัน ได้แก่ ข้าวซอยหนาก ข้าวซอยถั่วพู แหนมส้ม เพ่ือให้ชาวไทใหญ่ที่ต้องการได้ซื้อและ

รับประทานกัน  

 

 

 

ภาพที่ 14 ชาวไทใหญ่ขณะท าอาหารขายบริเวณหน้าวัด 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

ภาพที่ 15 ข้าวซอยหนากและแหนมส้ม 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 16 ข้าวซอยถั่วพู 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

กิจกรรมภายในวันออกพรรษาของชาวไทใหญ่มีการท าบุญ ถวายสังฆทาน มีอาหารแจกฟรีให้

ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาร่วมงาน อีกทั้งร้านขายของบริเวณหน้าวัด เช่น อาหาร เสื้อผ้าไทใหญ่ บรรยากาศ

ในวันงานเต็มไปด้วยผู้คนที่ตั้งใจเข้ามาร่วมท าบุญ พบเจอชาวไทใหญ่ที่มีทั้งมาคนเดียว เป็นกลุ่ม ทุก

คนล้วนมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าและใส่ชุดไทใหญ่กันอย่างสวยงาม และปกติแล้วในวันออกพรรษา

จะมีการร านก ร าโต ร าลาย ร าปั่นก๋อง เป็นการร าของชาวไทใหญ่ แต่เนื่องจากในช่วงนั้นมีการแสดง

ความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงงดการแสดงมหรสพทุกชนิด  

 

วันปีใหม่ไทใหญ่ 

 วันปีใหม่เป็นอีกหนึ่งวันส าคัญของชาวไทใหญ่เนื่องจากมีผู้คนชาวไทใหญ่มากมายในถิ่นฐาน

สิบสองปันนาตอนใต้ของจีน รัฐอัสสัมของอินเดีย รัฐฉานของพม่า ไทย และเวียดนาม วันปีใหม่จึง

จัดเป็นงานรื่นเริงของชาวไท การจัดงานเฉลิมฉลองจึงจัดในวันขึ้นหนึ่งค่ าของเดือนอ้าย มีการท าขนม 

ท าอาหาร ท าบุญ การแสดงมหรสพต่างๆ  

 



57 
 

 

 

  

ภาพที่ 17 ชาวไทใหญ่ช่วยกันท าขนม 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ชาวไทใหญ่ช่วยกันท าขนมมีชื่อเรียกว่า ข้ามต้มแหลม (ข้าวต้มมัด) น าข้าวผสมกับถั่ว จากนั้น

ห่อด้วยใบตองแล้วน าไปต้ม 2 ชั่วโมง ให้สุกเหมือนข้าวต้มมัดที่เรียกกันว่าข้าวแหลมเพราะห่อใน

ใบตองที่มีลักษณะแหลม มีความเชื่อว่าจะได้ฉลาดหลักแหลม น าไปแจกชาวไทใหญ่ที่เข้ามาร่วมงาน 

(ค้อม, 2560: สัมภาษณ์) 

อีกทั้งคุณพร อายุ 52 ปี เป็นแม่ครัวอยู่ในวัดสาธุประดิษฐ์ ได้เล่าว่าเนื่องจากตนเองมีกลุ่มอยู่

แล้วพอเวลามีงานใหญ่จึงมาช่วยท าอาหาร 

 

 “อาหารไทใหญ่เด่นๆคือเนื้อส้ม (แหนม) ข้าวซอยถั่วพู ข้าวต างาท าในหน้าหนาว 

ตอนอยู่ไทใหญ่ตื่นเช้าต้องก่อไฟ ถ้าไม่ก่อไฟก็อยู่ไม่ได้นะเพราะมันหนาว เราท าข้าวต างากิน

กัน เอาข้าวเหนียวด าไปแช่ นึ่ง แล้วเอามาต ากับงา ใส่เกลือหน่อยนึง  น ามาทอด จี่ หรือย่าง

ก็ได้ จิ้มนมข้น น้ าตาลทรายก็ได้แล้วแต่เราชอบ เวลามีงานบุญจะท าอาหารเป็นหลัก ขนมก็

แล้วแต่ว่าจะท าหรือเปล่า อยากจะท าแบบไหน ขนมมีขนมห่อใบตองแล้วนึ่งจะมีความหอม 

ขนมหวานเวลามีงานบุญในวันส าคัญต่างๆมีหลายอย่างเช่นข้าวม่นห่อ ข้าวหย่ากู้ ข้าวต างา 

ท ากันทุกบ้าน เอาไปถวายพระที่วัด” (พร, 2561: สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 18 และ 19 ข้าวต้มแหลม 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ขนมหวานอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทใหญ่ร่วมกันท าคือ ข้าวหย่ากู้ มีส่วนผสมของข้าว น้ าตาลอ้อย 

ถั่ว และงาขาว น าถั่วและข้าวนึ่งเข้าด้วยกัน เอาน้ าใส่และพักไว้ จากนั้นน ามาคลุกกับอ้อยแล้วน ามาผึ่ง

เป็นแผ่น (พร, 2560: สัมภาษณ์) เมื่อน าข้าวหย่ากู้ตากเป็นแผ่นแล้ว พอเริ่มแห้งจนได้ที่ตัดเป็น

สี่เหลี่ยมแล้วสามารถรับประทานได้เลย ข้าวหย่ากู้มีลักษณะเหนียว หนึบ รสชาติไม่หวานมาก 

 

 

 

ภาพที่ 20 การนึ่งข้าวหย่ากู้ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 21 การนวดข้าวหย่ากู้ให้เข้ากัน 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

ภาพที่ 22 การผึ่งข้าวหย่ากู้ให้เป็นแผ่น 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 23 และ 24 ข้าวหย่ากู้ตัดเป็นแผ่น 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ส่วนมากมักท าข้าวหย่ากู้ในวันปีใหม่และแจกจ่ายให้ชาวไทใหญ่ได้รับประทาน ถือว่าเป็นสิริ

มงคลส าหรับชาวไทใหญ่ (โม, 2561: สัมภาษณ์) อีกทั้งในวันงานวันปีใหม่หลังผ่านพ้นช่วงครบรอบ 1 

ปี ของการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วจึงมีการแสดงร านก ร้องเพลงไทใหญ่ 

เกิดข้ึนภายในงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 การแสดงร านกของชาวไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 26 การแสดงร านกของชาวไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

ภาพที่ 27 การร้องเพลงของชาวไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 28 การร้องเพลงของชาวไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ในช่วงเช้าเป็นเวลาของการถวายเพลเช้า ระหว่างนั้นช่วยกันท าอาหารส าหรับเพลกลางวัน 

เมื่อเสร็จแล้วจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ร า ร้องเพลง เล่นเกม แลกเปลี่ยนความรู้ตลอดทั้งวัน พอถึงใน

ช่วงเวลาเที่ยงคืนจะมีการจุดเทียน ถวายผลไม้ อาหาร แก่เจ้าคูหมอโดยมีความเชื่อว่าเจ้าคูหมอเป็นครู

ที่มีความสามารถของชาวไทใหญ่ในสมัยก่อน และชาวไทใหญ่ร่วมนับเวลาถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่ (โม, 

2560: สัมภาษณ์) 

 

วันตักบาตรอาหารแห้ง 

 วันตักบาตรอาหารแห้งหรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่าวันลองซอมสาร เป็นงานบุญใหญ่ที่มีพระไท

ใหญ่จ านวน 200 องค์ เดินเข้ามาบริเวณหน้าวัดจนเข้ามาถึงในวัดเพ่ือให้ผู้คนได้ถวายข้าวสาร

อาหารแห้งและเงิน 

 

“คนก็จะไปรอข้างหน้าทางเข้า พระก็จะเดินเข้ามาตั้งแต่ข้างหน้าวัด คนก็ยืนรอฝั่งเดียวกัน 

รอพระเดินมา พระทั้งหมดมีสองร้อยกว่ารูป คนที่รอถวายข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสตางค์ก็

รออยู่” 

(พลอย, 2561: สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 29 พระสงฆ์ไทใหญ่เดินเข้ามาในวัด 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

  

พระที่ถูกเชิญมาพักอาศัยอยู่ภายในวัดไทยของกรุงเทพมหานคร ของที่ถวายพระสงฆ์คือเงิน

เพ่ือเป็นทุนในการศึกษากับอาหารแห้ง ชื่อของงานคือตักบาตรอาหารแห้ง ชื่อไทใหญ่คือลองซอมสาร 

ส่วนมากคนถวายอาหารแห้งน้อย จะถวายเงินมากกว่าเพราะพระสงฆ์ยังเรียนอยู่ ต้องการเงิน เพราะ

บางองค์พ่อแม่ไม่มีเงิน บางองค์ญาติส่งมาที่ประเทศไทย ในส่วนของพระสงฆ์ที่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็

จะมีพ่อแม่บุญธรรมมาช่วยเหลืออุปการะ บางองค์เรียนดี หลวงพ่อเจ้าอาวาสเลยส่งมาแล้วจะมีพ่อแม่

บุญธรรมมาช่วยเหลือ ภาษาไทใหญ่เรียกป้อค าแม่ค า  

(พร, 2561: สัมภาษณ์) 

 

ในช่วงสายของวันเมื่อถึงเวลาฉันท์เพลพระสงฆ์ทั้งหมดจะมานั่งบริเวณโถงที่ถูกจัดไว้เพ่ือเป็น

สถานที่ในการฉันท์อาหาร 
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ภาพที่ 30 พระสงฆ์ไทใหญ่เตรียมฉันท์อาหาร 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 31 พระสงฆ์ไทใหญ่ฉันท์อาหาร 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

ในช่วงเช้าระหว่างรอพระสงฆ์ไทใหญ่เดินเข้ามาในวัด ภายในงานจะมีกลุ่มคนอาสาท าอาหาร

โดยในวันงานอาหารที่น ามาแจกให้ชาวไทใหญ่เรียกว่าข้าวซอยที่ท าใส่กล่องไว้เพ่ือแจกให้ชาวไทใหญ่ที่

เข้ามาร่วมงานบุญได้รับประทาน สามารถเดินเข้ามาหยิบด้วยตนเองได้เลย 
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ภาพที่ 32 ข้าวซอยที่แจกฟรีในวันตักบาตรอาหารแห้ง 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

ภายหลังจากพระสงฆ์ฉันท์อาหารเรียบร้อยแล้ว ชาวไทใหญ่ก็รอรับประทานอาหาร

เช่นเดียวกัน มีกลุ่มคนอาสาที่ช่วยกันท าอาหารและขนมหวานไว้เพ่ือให้ชาวไทใหญ่ได้รับประทาน

ในช่วงเที่ยงของวันงาน 

 

 

 

ภาพที่ 33 ชาวไทใหญ่รับประทานอาหารร่วมกัน 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 34 อาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ชาวไทใหญ่ 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 35 ขนมหวานที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ชาวไทใหญ่ 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ในช่วงบ่ายโมงจะมีพระสงฆ์มาเทศน์ให้ชาวไทใหญ่

ฟังเป็นภาษาไทใหญ่ มีทั้งการสวดมนต์ เทศนาในเรื่องของการให้ก าลังใจชาวไทใหญ่ที่เข้ามาท างานใน

ประเทศไทย เป็นต้น บรรยากาศในขณะนั้นทุกคนตั้งใจฟัง ยิ้มแย้ม หัวเราะไปกับการฟังพระสงฆ์เล่า

เรื่องต่างๆ เห็นได้ถึงความสุขของชาวไทใหญ่ที่นั่งฟังกันอย่างพร้อมเพรียง 
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ภาพที่ 36 ชาวไทใหญ่นั่งฟังพระสงฆ์เทศน์ 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 37 ชาวไทใหญ่นั่งฟังพระสงฆ์เทศน์ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

เมื่อชาวไทใหญ่มีเวลาว่างจากการท างานหรือหยุดวันอาทิตย์มักเห็นชาวไทใหญ่เข้าร่วมงาน

กันอย่างหนาตาและรับรู้ได้ถึงความสุขของชาวไทใหญ่เมื่อได้พอเจอกัน คุณฝน อายุ 35 ได้เผยความรู้

ของตนเองต่อการเข้าร่วมงานว่า  
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 “มาวัดช่วยเค้าท ากับข้าว ช่วยจัดผัก ช่วยจัดโต๊ะ เราไม่รู้จักใครเลยที่นี่แต่ถ้ามาก็เป็น

พ่ีน้องกันหมด ที่นี่เป็นวัดไทใหญ่ก็เลยมา ตอนอยู่ไทใหญ่ก็ไปวัด ท าบุญ แม่พาไปเสาร์อาทิตย์

เพราะวันปกติเรียน วันเข้าพรรษา ออกพรรษาก็ไป เวลาใส่ชุดไทใหญ่ ได้ยินภาษาไทใหญ่ 

รู้สึกดีใจ ตอนแรกๆมาสองปีไม่เคยเห็นคนไทใหญ่ ได้มาวัดไทใหญ่ก็ดีใจ เห็นเค้าคุยกันดีใจ

มาก เห็นคนไทใหญ่มาเยอะตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะแบบนี้ ดีใจแบบน้ าตาจะไหล ดีใจที่เค้า

ไม่ลืมชุดประจ าชาติ” 

 

ชุดไทใหญ่ที่ขายบริเวณหน้าวัดใหม่  

 ในปัจจุบันชุดหรือเสื้อผ้าของชาวไทใหญ่ที่ใส่มาร่วมงานบุญนั้นไม่มีก าหนดลาย ไม่มีก าหนดสี 

หรือวิธีการใส่เพราะผู้คนจะเลือกใส่ตามความพึงพอใจของตนเอง สามารถคิดหรือวาดลายด้วยตนเอง

แล้วน าไปสั่งตัด อีกท้ังยังสามารถซื้อแบบส าเร็จรูปที่วางขายตามร้านก็ได้ 

 คุณขวัญแก้ว อายุ 32 ปี ขายเสื้อผ้าบริเวณหน้าวัดได้ให้สัมภาษณ์ว่า ความฝันตั้งแต่เด็กๆคือ

ต้องการขายชุดสวยๆโตขึ้นพอมีโอกาสเลยอยากจะท าและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทใหญ่

ด้วย ชุดไทใหญ่สวย ต้องการให้คนได้รับรู้ถึงชุดของชาวไทใหญ่ให้มากขึ้นเลยต้องการมาท าทางด้านนี้ 

ที่ขายชุดไทใหญ่เพราะตนเองมีเชื้อชาติของไทใหญ่ ชุดที่เอามาขายมีทั้งท าเองและรับมาแต่ส่วนมาก

จะรับมาเพราะไม่สามารถท าเองได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่ชุดผู้หญิงจะเย็บด้วยตนเอง ส่วนชุดผู้ชายรับมา

จากเปงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะแถวนั้นมีคนเชื้อสายไทใหญ่มาก ชุดไทใหญ่มี

ชื่อเรียกแต่คุณขวัญแก้วไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมมากถึงขนาดนั้น พอรู้ชื่อบ้าง เช่น เป็นชุดแบบชาวไตลื้อ 

ชาวไตหลวง ชาวไตขืน แต่ไม่ได้รู้ลึกอีกท้ังเพราะรักเลยน ามาขาย ส่วนใหญ่มักมีคนมาถามว่า  

“พ่ีนี่มันชื่อชุดไตอะไร พ่ีก็ตอบเราก็ไม่รู้ชอบก็เอาไปเลย คนในกรุงเทพก็จะใส่ชุดเมื่อมีงาน 

เช่น งานแต่งงาน งานบวช ก็จะใส่แบบนี้ไป คนที่มาขายที่นี่ก็เป็นอาสาสมัครที่อยากจะมาขายกันเอง 

ขออนุญาตวัดก่อนค่อยมาขาย” 

 “...คนยังใส่ชุดเพราะอยากจะคงวัฒนธรรมของตัวเองไว้ คนขายชุดเยอะ ขายก็เพ่ืออยากจะ

อนุรักษ์วัฒนธรรมตัวเองเอาไว้ ปัจจุบันก็ยังใส่อยู่ ชุดที่ใส่แล้วแต่สไตล์ของตัวเอง แล้วแต่ชอบว่าชอบ

แบบไหน” 

(ขวัญแก้ว, 2561 สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 38 ชุดผู้ชายไทใหญ่ของร้านคุณขวัญแก้ว 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

 นอกจากนี้ร้านขายเสื้อผ้าของคุณใหม่ อายุ 38 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มากรุงเทพได้ 12 ปีแล้ว          

น าเสื้อผ้ามาจากไทใหญ่ ท าแบรนด์ของตนเองและมีการจดทะเบียนแบรนด์ ออกแบบเสื้อผ้าเองแล้ว

จ้างเย็บ เสื้อยืดก็ออกแบบเอง ผลิตเอง ลายที่ท าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทใหญ่ เช่น บนลายเสื้อค าว่า

โหมจ่มปีใหม่ไต คือ Happy Chinese New Year เกี่ยวกับปีใหม่ไทใหญ่ เฉพาะปีใหม่ไทใหญ่ หรือ 

เสื้อที่มีค าเกี่ยวกับวันสงกรานต์ก็จะใส่ชุดที่มีลายเกี่ยวกับวันสงกรานต์เล่นน้ ากัน หรืออย่างเช่นลายที่

เรียกว่าลายก าปั้น จะมีรูปธงชาติไทใหญ่ด้านหลัง แสดงถึงผู้กล้าหาญ มีค าว่าเกาเป็นไตหมายความว่า

ฉันเป็นไทใหญ่ เป็นนักสู้ เพราะคนบางกลุ่มเป็นชนกลุ่มน้อยต้องต่อสู้เพ่ือชีวิต เป็นต้น คนที่มาซื้อจะ

เลือกลายตามความพึงพอใจของตนเอง  

การซื้อเสื้อเหมือนการรักษาวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ร้านของคุณใหม่จะมีสัญลักษณ์สีเหลือง

เขียวแดง มีวงกลมเป็นรูปเดือนสีขาวข้างใน แสดงถึงความเป็นไทใหญ่ทั้งหมด ยังมีลายสัญญาปาง 

โหลงกล่าวคือในสมัยก่อนพม่ากับไทใหญ่มีการประชุมว่าจะแบ่งดินแดนกันแต่พอสัญญาถูกยกเลิกไป

กลายเป็นประวัติศาสตร์จึงถูกน ามาท าเป็นลายสัญญาปางโหลง คล้ายกับว่าใครใส่ก็อยากจะทวงคืน 

ท าให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาต่อสู้ เป็นต้น คุณใหม่มาขายเสื้อผ้าทุกวันอาทิตย์ ถ้ามีงานเทศกาล เข้าพรรษา 

ออกพรรษา สงกรานต์ ทุกวันอาทิตย์ก็จะมาขายบริเวณหน้าวัดใหม่แห่งนี้ 
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ภาพที่ 39 เสื้อยืดลายเกี่ยวกับไทใหญ่ของร้านคุณใหม่ 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

“เสื้อผ้าที่พ่ีท าจะต้องมีธงชาติไทใหญ่ เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรม ต้องมีธงชาติ มีเข็ม

กลัดไทใหญ่เค้าจะรู้ว่าเป็นไทใหญ่” 

(ใหม่, 2561: สัมภาษณ์) 

 

อีกท้ังคุณใหม่ยังได้บอกถึงรายละเอียดการขายเสื้อยืดว่าทุกขนาดขายตัวละ 180 บาท แต่ชุด

ประจ าชาติของชาวไทใหญ่จะต้องออกแบบ ปักลาย และเย็บยากมากกว่าจึงเริ่มต้นขายราคาชุดละ 

1200 บาท ไปจนถึงราคา 3800 บาท ขึ้นอยู่กับแบบและเนื้อผ้าของชุด  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 ชุดประจ าชาติไทใหญ่ของร้านคุณใหม่ 

ถ่ายโดย ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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คุณใหม่ได้เล่าว่าหากมีงานใกล้วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา จะขายได้ดี แต่ถ้าไม่มาเปิดร้าน

เลยลูกค้าก็จะหายไป มีการประกาศข่าวลงในเพจ Facebook ว่ามาขายทุกวันอาทิตย์ที่วัดใหม่สาธุ

ประดิษฐ์ เป็นการเชิญชวนให้ลูกค้ามาอุดหนุน อีกท้ังยังมีส่งไปขายที่ไทใหญ่ มีตัวแทนมาติดต่อกับแล้ว

น าไปขายส่ง ปัจจุบันมีหลายสาขา เช่น มัณตะเลย์ รัฐฉาน ประเทศพม่า, เชียงตุง ตองจี ไทใหญ่ ส่ง

จากประเทศไทยไปยังสถานที่ดังกล่าว 

 

 “เราเป็นคนไต เป็นคนไทใหญ่ ต้องมีชุดที่เป็นวัฒนธรรมของเรา อย่างน้อยหนึ่งชุด

สองชุด เช่น บางคนมา ยังไม่มีตัง เงินยังไม่ออก เค้าก็จะซื้อเสื้อยืดใส่ อยากให้คนเค้ารู้ว่าเรา

เป็นไทใหญ่ อย่างชุดสวยๆ เวลามีงานเข้าพรรษา ออกพรรษา เค้าก็จะใส่ชุด ผ้าถุง ขึ้นไปวัด 

ท าบุญ จะดูเรียบร้อย ดูดี” 

(ใหม่, 2561: สัมภาษณ์) 

 

อาหารไทใหญ่ที่ขายบริเวณหน้าวัดใหม่ 

 อาหารที่ขายบริเวณหน้าวัดใหม่มีข้าวซอยหนาก เต้าหู้ทอด แหนมส้ม ขายทุกวันอาทิตย์ รวม

ไปถึงเวลามีงานบุญหรืองานเทศกาลต่างๆ 

 คุณ อ้อย อายุ 45 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วิธีการท าเต้าหู้ทอดคือน าถั่วเหลืองเอามาวุ้นคือการ

เอาถั่วเหลืองมาแช่น้ าให้เปื่อยแล้วปั่นจากนั้นน าไปท าให้เป็นลักษณะคล้ายวุ้นเทลงใส่ถาดจนเป็นก้อน

แล้วตัดและน าไปทอด น้ าจิ้มมีส่วนผสมของกระเทียมเจียว พริก เกลือ ส่วนผสมน าจากเชียงใหม่แล้ว

ท าด้วยตนเอง  ท ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะบ้านของตนอยู่เชียงใหม่ 

ขายอาหารไทใหญ่มาหลายปีแล้ว 
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ภาพที่ 41 เต้าหู้ทอดร้านคุณอ้อย 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 42 แหนมส้ม อาหารไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

ในส่วนของข้าวซอย เหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่ในไทย อีกท้ังเครื่องปรุงก็มีส่วนคล้ายของไทยเช่นกัน 

ได้แก่ กระเทียมเจียว ถั่วลิสง งาขาว เกลือ ผงชูรส ต้นหอม ผักชี 
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ภาพที่ 43 เต้าหู้ทอดกินคู่กับข้าวซอยร้านคุณอ้อย 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 เส้นและไก่ที่ใช้ท าข้าวซอยของร้านคุณอ้อย 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 45 เครื่องปรุงและส่วนผสมที่ใส่ในข้าวซอยของร้านคุณอ้อย 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

อีกท้ังยังมีขาย ผัก ผักดอง เครื่องปรุงรส เช่น อาหารพื้นบ้านไทใหญ่ที่เป็นรู้จักกันดีคือถั่วเน่า 

คล้ายปลาร้าในภาคอีสาน ใส่ในพวกแกง ย า น้ าพริก ซึ่งถั่วเน่าในแบบของชาวไทใหญ่ท ามาจากถั่ว

เหลือง เอามาต้มจนเปื่อย รอให้เย็น หอใบตองไว้ 4-7 วัน จากนั้นน ามาต าให้ละเอียด น ามาแผ่

ออกเป็นแผ่น น าไปตากแห้งแล้วน าไปปิ้งถ่าน สามารถใส่ในกับข้าวได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นจอ ย า

บางอย่าง แกงบางอย่าง ส่วนมากคนไทใหญ่จะชอบ น้อยมากที่คนไทใหญ่จะไม่ชอบรับประทานถั่ว

เน่า (โม, 2561: สัมภาษณ์) 

 

 

 

ภาพที่ 46 ถั่วเน่า ใช้น ามาใส่ในอาหารไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 47 ผักกาดดอง อาหารไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

ภาพที่ 48 ผักต่างๆของไทใหญ่ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

การเรียนการสอนภายในวัด 

 ย้อนเวลาไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว คนที่เริ่มต้นการเรียนการสอนภายในวัดใหม่สาธุประดิษฐ์มี

ประมาณ 4-5 คน จุดเริ่มต้นของการสอนคือในช่วงเวลานั้นส่วนมากคนไทใหญ่จะไม่ค่อยรู้หนังสือมาก



76 
 

 

นักผู้ริเริ่มจึงอยากให้คนไทใหญ่ได้เรียนหนังสือเลยเริ่มมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น เริ่มต้นด้วยการสอน

กันเองจนเป็นรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คนที่เริ่มสอนเริ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างจึงเริ่มฝึกคนรุ่นหลัง รุ่น

ต่อๆมา ให้ได้สอนกันเป็น มีเพ่ือนที่รู้จักเป็นคนไทยมาสอนบ้าง คนไทยที่มาช่วยสอนเป็นลูกสาวของ

ชาวไทใหญ่ที่ก่อตั้งการเรียนการสอน ช่วงนั้นมีการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ดนตรี 

เช่น กีตาร์ เล่นเพลงของไทใหญ่ สอนร้องเพลงสมัยใหม่ท่ัวไปของชาวไทใหญ่ อีกท้ังคนไทใหญ่ยังมีการ

เลือกเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพราะต้องการความรู้ใหม่และ

ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย จนการเรียนการสอนมาถึงรุ่นของคุณโม การสอนดนตรีถูก

ยกเลิกไปเพราะไม่มีครูมาสอน เนื่องจากครูที่สอนดนตรีต้องไปท างานเลยมาสอนไม่ได้ (โม, 2561 : 

สัมภาษณ์) 

คุณโม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มาสอนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เช่น โปรแกรม Photoshop, Word 

แต่ไม่ได้เก่งมาก และมีสอนวัฒนธรรมไทใหญ่ เช่น ร าพ้ืนบ้าน ร าวง ร านก ในช่วงนั้นมีครูชื่อค าอู เก่ง

เกี่ยวกับการร า คุณโมและเพ่ือนสนใจการร าเพราะในกรุงเทพไม่มีคนที่ร าแบบนี้เลยเกิดความสนใจ

ต้องการที่จะร าเป็น พอเริ่มร าเป็นได้นิดหน่อย ก็มีคนติดต่อเข้ามาว่าต้องการให้ไปร าในที่ต่างๆ เลย

ซักซ้อมกันจนได้ไปแสดงตามเวทีต่างๆ เช่น แสดงในมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ 

คนที่สนใจในวัฒนธรรมไทใหญ่ ให้ไปแสดงร าบนเวทีเล็กๆตามงานต่างๆ เช่น งานเข้าพรรษา ออก

พรรษา ปีใหม่ รวมทั้งวัดใหม่แห่งนี้ด้วย อีกทั้งวัดไทย เช่น  วัดด่าน พระราม 3 เป็นต้น ก็มีติดต่อเข้า

มา ไม่มีค่าจ้าง มีแค่ค่ารถโดยสารให้ทุกคน ซึ่งทุกคนก็เต็มใจไปเพราะมีความสนุกที่ได้ท า อยู่กรุงเทพ

ไม่ค่อยได้ท าอะไรแบบนี้ ทุกคนมีความสนุกสนานกัน เวลาไปร าจะมีหัวหน้ากลุ่มและเพ่ือนๆในกลุ่มแต่

ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้มากันแล้วเพราะต้องท างาน แยกย้ายกันไป บางคนก็กลับบ้านเลยไม่ค่อยได้เจอกัน 

บางคนก็ท าธุรกิจของตัวเอง บางคนก็ท างานไม่ได้หยุดเลย 
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ภาพที่ 49 การเรียนการสอนภาษาไทย 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

คุณครูโมสอนภาษาไทยพ้ืนฐาน ตอนมาสอนใหม่ๆยังไม่ค่อยเข้าใจอะไร พออ่านออกเขียนได้ 

เช่น ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ พอถึงเวลาสอนก็ต้องหาดูว่าพยัญชนะไทยมีอะไรบ้าง อย่าง

ตัวอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ า เพ่ิงได้ทราบว่ามีด้วย ต้องเรียนรู้ภาษาไทยแล้วค่อยไปสอน เตรียม

ตัวอย่างมาก อย่างพวกสระ ค าประสมก็ต้องหาเทียบกับภาษาไทใหญ่เพ่ือที่จะให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้

ง่ายขึ้น ส่วนตัวไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรในการสอนโดยส่วนมากเทียบภาษาไทยกับภาษาไทใหญ่ เวลา

สอนจะพูดไทใหญ่เพ่ือให้เด็กเข้าใจ 

 ภาษาไทยจะเข้าใจง่ายเมื่อน ามาเทียบกับภาษาไทใหญ่เพราะมีความคล้ายกัน นักเรียนคนใด

ที่ไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็จะให้มาหาครูในช่วงเที่ยงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ จะทบทวนในสิ่งที่ยัง

ไม่เข้าใจ นักเรียนคนใดไม่เข้าใจก็สามารถมาถามได้ ส่วนมากนักเรียนเรียนหนึ่งเทอมก็อ่านข้อความใน

มือถือ พิมพ์ข้อความในมือถือได้แล้ว แต่ยังเขียนด้วยมือไม่ถนัดเพราะมีเวลาเรียนแค่สองชั่วโมงต่อหนึ่ง

วันต่อสัปดาห์ บางคนเรียนหนึ่งเทอมก็ไปต่อการศึกษานอกระบบ (กศน.) บางคนก็เรียนต่ออีกหนึ่ง

เทอมแล้วจึงไปเรียนกศน. มีการเรียนการสอนเป็นเทอมแบ่งเป็นเทอมละสี่เดือน ในหนึ่งปีมีเรียน

ทั้งหมดสองเทอม แต่บางอาทิตย์หากมีการจัดงานบุญหรืองานเทศกาลก็จะงดการเรียนการสอน 

ส่วนมากเด็กนักเรียนรู้ข่าวผ่านทาง Facebook และการบอกต่อของเพ่ือนๆ (โม, 2561: สัมภาษณ์) 
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คุณพล อายุ 33 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พอมาเรียนที่นี่ได้ภาษาไทใหญ่ที่เป็นภาษาของตัวเอง             

ได้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ิม มาเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการเพราะว่าที่นี่เปิดสอนภาษาไทใหญ่ 

ภาษาไทย แล้วก็ภาษาอังกฤษ ในตอนนี้เรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ มีพ้ืนฐานภาษาไทใหญ่ อ่าน

ออก เขียนได้ อยู่แล้ว ตอนเข้ามาแรกๆพอพูดภาษาไทยได้เพราะอยู่ที่บ้านก็ดูละครหรือว่าหนัง

เกี่ยวกับของไทย ติดตามของไทยตลอดไม่ว่าจะเป็นละคร หนัง และอีกหลายอย่าง พอจะพูดไทยได้ 

อีกท้ังภาษาไทใหญ่กับภาษาไทยมีความคล้ายกันต่างกันที่ส าเนียง 

 

 “วันธรรมดาก็ท างาน วันอาทิตย์ก็มาเรียนเพราะอยากหาความรู้เพ่ิม เพ่ิงเรียนเทอมนี้เทอม

แรก เรียนเช้าบ่าย รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง เราก็ตั้งใจเรียนถึงไม่รู้แต่ก็ตั้งใจรู้เท่าที่รู้” 

(พล, 2561: สัมภาษณ์) 

 

คุณครูทรายสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จุดเริ่มต้นของการสอนคือรู้จักที่แห่งนี้ผ่านแฟนเพจ 

Facebookที่มีการโปรโมทเลยมีความต้องการและอาสามาสอน ในช่วงที่ตนเองอยู่เชียงใหม่เคยสอน

แบบนี้ตามองค์กรต่างๆอยู่แล้ว พอมาอยู่กรุงเทพฯหลังจากการท างานก็ว่างในวันอาทิตย์จึงหาอะไรท า 

พอทราบว่ามีการสอนภาษาอังกฤษเลยติดต่อไปว่าต้องการอาสามาสอน ยังเปิดรับอยู่ไหม ก็เลยได้มา

สอนที่แห่งนี้ เทอมที่แล้วได้สอนคอมพิวเตอร์กับภาษาพม่า แต่ในเทอมนี้คุณครูภาษาอังกฤษคนเดิม

ไม่ได้สอนต่อแล้วครูทรายเลยมาสอนแทนอีกทั้งตอนอยู่จังหวัดเชียงใหม่เคยสอนภาษาอังกฤษมาก่อน 

ในเทอมก่อนตอนแรกติดต่อไปเพ่ือจะสอนภาษาอังกฤษแต่มีครูสอนอยู่แล้วเลยไปสอนคอมพิวเตอร์กับ

ภาษาพม่าแทน 
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ภาพที่ 50 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

 วิธีการเตรียมสอนคือโหลดเนื้อหาที่ต้องใช้เรียนจากอินเทอร์เน็ต เป็นเนื้อหาพ้ืนฐานแบบ

อเมริกัน ท าออกมาเป็นบท พิมพ์ออกมาแล้วน ามาสอนเด็กนักเรียน ในแต่ละอาทิตย์จะสอนตามแต่ละ

บทให้จบ เป็นการสอนแบบพ้ืนฐาน คุณครูทรายเน้นสอนเด็กนักเรียนที่มีพ้ืนฐานพออ่านออกและ

สื่อสารได้ ในขณะที่ครูอีกท่านหนึ่งคือครูฝนจะสอนเด็กนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจการออกเสียงหรือยังไม่

คล่อง แยกกันสอนตามพ้ืนฐานของเด็กนักเรียน ความต้องการของคุณครูคือให้เด็กนักเรียนพูดได้ 

สื่อสารได้ และท าความเข้าใจในการสะกดเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 

 

 

ภาพที ่51 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ถ่ายโดย นางสาว ภัณฑิรา เปรมปรีดิ์ เมื่อ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 



80 
 

 

วิธีสอนเป็นรูปแบบง่ายๆในการสื่อสาร การพูดคุย เช่น การทักทายจะเป็นหัวข้อ 

Hello เกี่ยวกับการทักทายกัน มาบอกนักเรียนว่ามันมีความหลากหลายในการทักทาย

อย่างไร การทักทายแบบฝรั่งจะต้องทักทายแบบไหน หวังว่าเด็กที่มาเรียน หรือพ่ีๆน้องๆที่มา

เรียนจะได้อะไรไปจากที่เราแนะน า น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือถ้าไปเจอกับชาวต่างชาติ

จะได้สื่อสารได้ ในอนาคตบางคนจะได้มีแนวทางในการเรียนต่อ คนที่มาเรียนที่นี่พอได้ภาษา

ประมาณหนึ่ง แข็งแรงพอ เค้าจะไปเรียนกศน.ต่อเพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ท างานจันทร์

ถึงศุกร์หรือท างานทั้งเจ็ดวัน  

(ทราย, 2561: สัมภาษณ์) 

 

ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีทั้งแรงงานที่ต้องการเข้ามาหางานท าในประเทศไทยเพ่ือหา

รายได้ ความอยู่รอดของชีวิต อีกทั้งยังส่งเงินที่ได้จากการท างานกลับไปให้ครอบครัว และคนที่มี

กิจการส่วนตัวอยู่แล้ว แสดงให้เห็นถึงลักษณะการด าเนินชีวิตของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร อีก

ทั้งเดิมทีชาวไทใหญ่นับถือศาสนาพุทธและให้ความส าคัญกับการเข้าวัดท าบุญหรืองานเทศกาลต่างๆ

จึงท าให้วัดใหม่ไทใหญ่เมื่อถึงเวลาของวันส าคัญทั้งงานบุญและงานเทศกาลจะเห็นชาว ไทใหญ่เข้า

ร่วมกันอย่างมากมายเพ่ือที่จะมาท าบุญและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวัดใหม่สาธุประดิษฐ์ แสดง

ให้ถึงการธ ารงอยู่ถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ถึงแม้จะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็ยังคงให้

ความส าคัญกับการเข้าร่วมงานบุญและงานเทศกาลต่างๆ 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทใหญ่ที่ส่งผลท าให้

เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานหรือเลือกท่ีจะไปท างานยังต่างประเทศ อีกทั้งบทบาทของศูนย์ศึกษาปฏิบัติ

ธรรมสาธุประดิษฐ์ที่ส่งผลถึงการเกิดกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมในวันส าคัญท่ีจัดขึ้น โดยสรุปข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสาร และการลงพ้ืนที่ภาคสนาม

เพ่ือท าความเข้าใจถึงการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครผ่านการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์  

บทที่ 3 ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมของชาวไทใหญ่ในสังคมอดีต และ

สังคมปัจจุบันเพ่ือศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาวไทใหญ่ในประเทศพม่า  

บทที่ 4 กล่าวถึงสภาพและข้อมูลทั่วไปของศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์

และสัมภาษณ์จาก ครู นักเรียน และชาวไทใหญ่ที่เข้ามาท ากิจกรรมในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติ

ธรรมสาธุประดิษฐ์ 

 

บทวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทใหญ่และบทบาทของศูนย์ศึกษาปฏิบัติ

ธรรมสาธุประดิษฐ์ที่ส่งผลถึงการเกิดกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆผ่านแนวคิดความเป็นชาติพันธุ์กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

มีบริบทต่างกันในด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรม

แบบเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ประเพณี 

ที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ 
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ส าคัญของชาติพันธุ์ต่างๆเพ่ือให้พวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ไม่ให้สูญหายแม้ว่าจะไม่ได้

อยู่ในถิ่นฐานเดิมของตนเอง  

การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนานโดยคนในชาติมีส านึก

ร่วมกัน อยู่ในบริเวณท้องถิ่นเดียวกัน วัฒนธรรมร่วมของชาติพันธุ์จึงถือก าเนิดขึ้น และวัฒนธรรม

สามารถที่จะลื่นไหลไปตามสภาพแวดล้อมที่ผู้คนอาศัยอยู่ในขณะนั้น วัฒนธรรมดั้งเดิมอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับใช้ใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตน จึงท าให้ชาวไทใหญ่มีการ

ปรับเปลี่ยนการแสดงออกทางวัฒนธรรมไปตามพ้ืนที่ที่ตนอาศัยหรือพ้ืนที่ที่ตนเข้าไปใช้ชีวิต ณ สถานที่

แห่งนั้น  

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวัดใหม่สาธุประดิษฐ์ท าให้เรียนรู้ได้ถึงความแตกต่าง

ทางด้านเชื้อชาติ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวไทใหญ่ผ่านการพูดคุยถึงเหตุผลในการที่ต้องเข้า

มาท างานในกรุงเทพมหานครเพราะอยากจะหารายได้เพ่ิม ส่งเงินกลับไปให้ครอบครัว เป็นปัจจัยหลัก

ในการเลือกเข้ามาท างาน อีกท้ังความคล้ายกันของภาษาท าให้พอฟังออกได้บ้างจึงท าให้พวกเขาค่อยๆ

เรียนรู้และปรับตัวเพ่ือที่จะสามารถอยู่ในประเทศไทย อยู่ในสังคมเมืองที่มีความหลากหลายของคน

ไทยได้  

 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทใหญ่ 

 ความขัดแย้งที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของชาวไทใหญ่ได้เริ่มต้นในช่วงปีพ.ศ. 2074 – 

2367 ประเทศพม่าเริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่อชาวไทใหญ่ เข้าไป

ปกครองและขยายอาณาเขตเข้าไปในอาณาจักรไทใหญ่ พอมาถึงยุคของพระเจ้าบุเรงนองที่เริ่มน าทัพ

กรุงอังวะ เดินทัพและล่องเรือไปตามล าน้ าอิรวดีเพ่ือเข้ายึดหัวเมืองไทใหญ่ในอาณาเขตต่างๆ อีกท้ังยัง

มีการเผยแพร่ธรรมเนียมแบบพม่าต่อชาวไทใหญ่ เช่น ให้เจ้าฟ้าไทใหญ่ส่งรัชทายาทหรือเชื้อพระวงศ์

เข้าไปในพระราชวังพม่าเพ่ือให้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ของพม่า หากไม่ท าตามอาจถูก

ลงโทษได้ เป็นต้น ชาวไทใหญ่ถูกควบคุมจากพม่ามากขึ้นจนเป็นการต่อสู้กันมายาวนานกว่า 30 ปี 

ถึงแม้จะมีการปลดแอกให้ชาวไทใหญ่ส่วนหนึ่งได้เป็นอิสระออกจากพม่าแต่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับการ

ล่าอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งการรับวัฒนธรรมพม่าเข้ามายังส่งผลต่อระบบเจ้าฟ้าท าให้บางคนเกิดการ

กบฏและตอ่ต้านจนเป็นปัญหาและการล่าอาณานิคมของชาวอังกฤษท าให้เกิดสัญญาปางโหลงระหว่าง

พม่าและไทใหญ่ที่เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน สัญญาปางโหลงท าให้ก็เกิดเป็นความขัดแย้งกันของกอง
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ก าลังทหารพม่าและกองทัพรัฐฉานของไทใหญ่ที่ยังคงมีการต่อสู้มายาวนานกว่า 52 ปีนับตั้งแต่ครั้งมี

การตัดสินเกี่ยวกับสนธิสัญญาปางโหลงจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อเกิดความขัดแย้งดังกล่าวท าให้ชาวไทใหญ่

หลายคนอพยพย้ายถิ่นฐานหรือเลือกที่จะไปท างานยังประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นว่าบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยั งต้องมีการ

ปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ จึงพบว่าชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครโดย

ส่วนมากนั้นเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือประกอบอาชีพ มีทั้งคนที่เข้ามาเป็นแรงงานและมีกิจการเป็น

ของตนเอง หากเป็นแรงงานก็จะมีอาชีพที่หลากหลายแตกต่างกันไป เช่น แม่บ้าน กรรมกร ท างานใน

โรงงาน เป็นต้น และยังมีชาวไทใหญ่ที่อยู่แถบภาคเหนือมาก่อน ก่อนที่จะลงมาท างานใน

กรุงเทพมหานคร ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครอาศัยอยู่หลากหลายพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพฯ เรื่องราวของ

แต่ละคนจึงมีที่มาที่ไปตามจังหวะชีวิต อย่างเช่น บางคนตัดสินใจหยุดเรียนแล้วไปหางานท าบางคน

ต้องรับผิดชอบพ่อแม่ พ่ีน้อง อีกทั้งเป็นพ่ีคนโตของบ้านจึงเสียสละออกมาท างาน หรือ บางคนเห็น

เพ่ือนเข้ามาอยู่ก่อนแล้วจึงตามเข้ามาด้วย ทุกคนล้วนแล้วแต่เข้ามาเพ่ือจุดประสงค์เดียวกันคือเข้ามา

ท างานจะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีเหตุผลของตนเองในการเลือกท่ีจะออกไปหางานท าต่างบ้านต่างเมือง  

 

การเข้ามาในกรุงเทพมหานครของชาวไทใหญ่ 

ปัจจัยส าคัญท่ีชาวไทใหญ่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครคือต้องการหารายได้ ส่งเสียเลี้ยงดู

ครอบครัว เนื่องจากวิถีชีวิตและอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ท าสวน ปลูกพืชผักต่างๆ 

ตามฤดูกาล เช่น ข้าว ข้าวโพด กระเทียม หัวหอม ถั่วลิสง เป็นต้น ท าเกษตรกรรมเพ่ือน ามา

รับประทานภายในครอบครัวหากจะส่งขายก็สามารถท าได้ อีกทั้งบางคนมีอาชีพขายของตามร้าน

ทั่วไปคล้ายร้านขายของช า ด้วยความที่สังคมไทใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสังคมแบบชนบท อาจไม่มีอาชีพ  

ให้เลือกมากนัก รายได้อาจไม่ได้มาก ชาวไทใหญ่จึงตัดสินใจหางานท าและเข้ามาเป็นแรงงานใน

ประเทศไทย  

การออกจากบ้านมาท างานต่างประเทศกลายเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ชาวไทใหญ่ทุกคนล้วน

ประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เช่น ภาษา อาหาร หรือ สังคมเมืองที่อยู่

ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมไม่คุ้นเคย ในช่วงแรกของการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ความคิดถึงบ้าน 

ความต่างทางวัฒนธรรม เป็นปัญหาให้พวกเขาต้องกังวลใจ อย่างเช่น ฟังภาษาไทยออกแต่ไม่สามารถ

พูดได้ หรือบางคนไม่ทราบถึงภาษาไทยเลยท าให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ หรือ ความคิดถึงบ้านท า
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ให้บางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเพ่ือปลดปล่อยความทุกข์ภายในจิตใจ เหมือนค าพูดที่ว่าเหนื่อยกายไม่

เท่ากับเหนื่อยใจ ในช่วงแรกของการใช้ชีวิตในประเทศไทยพวกเขาจึงต้องอดทน ดิ้นรน และต่อสู้กับ

สภาวะความไม่มั่นคงทางอารมณ์ แต่หลังจากอยู่ไปสักพักจนเริ่มชินพวกเขาต้องมีการปรับตัวเพ่ือที่จะ

ใช้ชีวิตในแบบสังคมเมืองกรุงเทพมหานครและใช้ชีวิตในการท างานต่อไป 

ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครอาศัยอยู่ในหลากหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยัง

ต้องท างานเกือบตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หรือบางคนก็ท าจนถึงวันอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อใด

ที่มีวันหยุดชาวไทใหญ่เลือกที่จะพักผ่อนเพ่ือคลายความเหนื่อยล้าจากการท างาน อาจไปเที่ยวห้าง 

เที่ยวในสถานที่ที่ตนเองต้องการ เช่น สวนรถไฟ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือมาท าบุญที่วัดใหม่สาธุ

ประดิษฐ์ในวันอาทิตย์ ส่วนมากหากทางวัดมีจัดงานท าบุญหรืองานเทศกาลมักจัดในวันอาทิตย์เพราะ

ทุกคนจะได้หยุดในวันนี้และสามารถมาเข้าร่วมงานได้ 

ในบริบทของสังคมเมืองเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครต้องปรับตัว

ให้เข้ากับสถานที่ใหม่ การด าเนินชีวิตแบบใหม่ ในเมื่อเข้ามาอยู่กรุงเทพฯแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ

บริบทของสังคมเมืองให้ได้ ในช่วงแรกชาวไทใหญ่ต้องอดทนกับสภาวะอารมณ์ของตนเอง เมื่อรู้สึก

คิดถึงบ้านก็ต้องท าใจ อดทน บางคนถึงกับร้องไห้เพราะคิดถึงบ้าน อีกท้ังเรื่องของภาษาถึงแม้ภาษาไท

ใหญ่จะคล้ายกับภาษาไทย ฟังออกแต่ก็ยังสื่อสารไม่ได้ ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดหรือความกลัวใน

ช่วงแรกของการเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร 

 

บทบาทของศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ 

พ้ืนฐานดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ด ารงชีวิตแบบอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีความผูกพันกับ

ธรรมชาติ วิถีชีวิตของการท างาน การประกอบพิธีกรรม ประเพณีทางศาสนา จึงถูกก าหนดด้วย

ฤดูกาลตลอดทั้งปี การใช้ชีวิตก็มักอยู่รวมกันเป็นครอบครัว มีกิจกรรมท าภายในบ้าน และยังนับถือ

ศาสนาพุทธถึงร้อยละ 80 ท าให้เวลามีงานบุญมักเชิญชวนคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมพิธีกัน ทุกหมู่บ้าน

จะมีวัดของตนเองเปรียบเสมือนแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวไทใหญ่ ดังนั้นชาวไทใหญ่จึงถูกปลูกฝังใน

เรื่องของการเข้าร่วมงานบุญ หรือ เวลามีงานเทศกาลก็จะช่วยกันท าขนมหวานไปแจกจ่ายตามบ้าน 

เคารพกราบไหว้ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เป็นต้น ชาวไทใหญ่มีประเพณีดั้งเดิมของตนเองอยู่ก่อนแล้ว

พอพวกเขามาอยู่ในกรุงเทพมหานครท าให้ชาวไทใหญ่ยังคงร่วมแรงร่วมใจกันมาท าบุญที่วัดใหม่สาธุ

ประดิษฐ์ อีกท้ังเมื่อมีเวลาว่างจากการท างานก็ยังเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ 
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ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์เป็นพ้ืนที่ของการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาว      

ไทใหญ่ นอกจากเป็นพ้ืนที่ที่เปรียบเสมือนวัดของชาวไทใหญ่ถูกเรียกกันว่าวัดใหม่แล้วนั้น จุดประสงค์

หลักเพ่ือเป็นสถานที่นัดพบ รวมตัว จัดงานบุญเกี่ยวกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา และยังมีการเรียน

การสอนภาษาให้กับชาวไทใหญ่ที่สนใจ การเรียนการสอนที่เปิดสอนให้ชาวไทใหญ่เพ่ือให้ชาวไทใหญ่

ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นพ้ืนฐานก่อน เมื่อเรียนแล้วสามารถสื่อสารหรือรู้เรื่องของภาษามากขึ้นก็

เป็นโอกาสอีกข้ันหนึ่งที่อาจน าไปต่อยอดในการต่อการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ เรียนต่อในระดับ

มหาวิทยาลัย การเรียนการสอนเปิดทุกวันอาทิตย์ เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงเรียนภาษาไทย บ่ายโมงถึงบ่าย

สามโมงครึ่งเรียนภาษาอังกฤษ เรียนเป็นเทอม เทอมละสี่เดือน ในหนึ่งปีจะมีทั้งหมดสองเทอม เปิด

การเรียนการสอนเพ่ือชาวไทใหญ่หรือคนชนชาติอ่ืนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ทุกคน สามารถติดต่อและ

พูดคุยกับคุณครูผู้สอนได้เลย อย่างเช่น คุณครูทรายสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความต้องการให้เด็ก

นักเรียนสื่อสารได้ เมื่อออกไปเจอผู้คนจะได้น าภาษาอังกฤษแบบพ้ืนฐานที่มีไปต่อยอดท าอย่างอ่ืนให้

ได้ประโยชน์   

 อีกทั้งงานเทศกาลที่ส าคัญของชาวไทใหญ่ เพราะสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนวัดของชาวไท

ใหญ่ที่มีอยู่แห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นสิ่งที่ชาวไทใหญ่ร่วมกันปฏิบัติและถ่ายทอด

ออกมาผ่านกิจกรรมต่างๆยังคงแฝงไปด้วยวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นผ่านตัวตนของชาวไทใหญ่   

ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่พร้อมใจกันมาในวันส าคัญทางพุทธศาสนาและงานเทศกาล ได้แก่ วันออกพรรษา 

วันตักบาตรอาหารแห้ง วันปีใหม่ไทใหญ่ เป็นต้น การจัดงานในวันส าคัญดังกล่าวชาวไทใหญ่จะเข้า

ร่วมงานบุญอย่างมากมาย โดยส่วนมากเวลามีงานบุญมักแต่งชุดประจ าชาติไทใหญ่ มีอาหารไทใหญ่

แจกฟรี ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว ขนมหวาน หรือเวลามีงานบุญชาวไทใหญ่ที่มีกลุ่มเป็นของตนเองจะ

อาสาช่วยในวันส าคัญต่างๆ โดยจะรวมตัวกันแล้วช่วยท าอาหาร ท าขนมหวาน เพ่ือให้ทุกคนที่เข้ามา

ร่วมงานได้รับประทานหรือหากใครไม่มีกลุ่มแต่ต้องการช่วยก็สามารถเดินเข้าไปช่วยได้เลย ทุกคน

สามารถมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม เพราะชาวไทใหญ่ที่เข้าร่วมงานบุญบางคนมาคนเดียว บางคนมา

เป็นกลุ่ม หากใครต้องการที่จะท าก็สามารถอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆได้ อีกทั้งบริเวณหน้าศูนย์

ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ยังมีร้านขายเสื้อยืด ชุดประจ าชาติ และอาหารของชาวไทใหญ่แสดงให้

เห็นว่าสิ่งที่ชาวไทใหญ่ปฏิบัติและแสดงออกมาถูกแฝงไปด้วยวัฒนธรรมที่ในวันธรรมดาพวกเขาไม่ได้

ปฏิบัติแบบในวันงานของพวกเขาเอง การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ท าให้

เห็นภาพของชาวไทใหญ่ที่เข้ามาเพ่ือรวมตัว นัดพบ เข้าร่วมท ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันส าคัญต่างๆ    
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อัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่และวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่จึงถูกแสดงออกผ่านกิจกรรมและการเข้า

ร่วมงานในวันส าคัญต่างๆ    

 

สรุป 

 บริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของผู้คนในแต่ละชาติพันธุ์ ท าให้เห็นถึงวิถี

ชีวิต ความเป็นอยู่ การแสดงออกทางวัฒนธรรม และลักษณะของคนในสังคมรูปแบบต่างๆในมุมมองที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองที่ชาวไทใหญ่ประสบพบเจอตั้งแต่เรื่องของ

สนธิสัญญาปางโหลง ท าให้พวกเขาต้องอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่าและมีความขัดแย้ง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อีกทั้งรูปแบบสังคมวัฒนธรรมที่ส่วนมากอยู่กันแบบสังคมชนบทและท าอาชีพ

เกี่ยวกับเกษตรกรรม ท าให้พวกเขาต้องตัดสินใจไปท างานต่างประเทศเพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว แต่ในเรื่องของศาสนาและวันส าคัญมีความคล้ายประเทศไทยคือร้อยละ 80 นับถือศาสนา

พุทธและมักเข้าวัดท าบุญเมื่อถึงวันส าคัญทางศาสนา อีกทั้งยังมีการจัดงานเทศกาลต่างๆตามก าหนด

ของปฏิทิน เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าชาวไทใหญ่มักท าบุญในวันส าคัญทาง

พุทธศาสนาและร่วมงานบุญหรืองานเทศกาลเป็นปกติ พอพวกเขาเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานครเวลาที่มีการจัดกิจกรรมในงานวันส าคัญต่างๆภายศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์จะเห็นภาพของชาวไทใหญ่เข้าร่วมงานกันอย่างมากมายเพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาเอง  

เมื่อผู้คนที่ไม่ได้เกิดในประเทศเดียวกัน ไม่ได้มีรูปแบบทางสังคม วัฒนธรรม ที่เหมือนกันทุก

อย่าง พอถึงเวลาที่ต้องเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันท าให้พวกเขาต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่

รอดของชีวิต ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเข้ามาเพ่ือ

ประกอบอาชีพ ดังนั้นการเข้ามาอยู่ต่างประเทศมักเกิดภาวะของความกดดัน ความเครียด ความไม่

เข้าใจทางด้านวัฒนธรรม จึงท าให้มีสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ที่ไม่มั่นคงในช่วงแรกของการเข้ามาอยู่

ในต่างบ้านต่างเมือง เพราะความต่างของสังคมและวัฒนธรรมที่พวกเขาไม่เคยพบเจอท าให้เกิด

ความรู้สึกของความคิดถึงบ้านและความไม่เข้าใจของวัฒนธรรมต่างถิ่น  

ดังนั้นศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์เปรียบเสมือนพ้ืนที่ของการรวมตัว นัดพบ ท าบุญ 

ท าให้เห็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เมื่อทุกคนได้เห็นคนชนชาติ

เดียวกัน เห็นคนพูดภาษาเดียวกัน เห็นคนใส่ชุดประจ าชาติเหมือนกัน ท าให้พวกเขาเกิดความรู้สึกดีใจ 



87 
 

 

เกิดความสุข เหมือนเห็นญาติพ่ีน้อง ได้มาอยู่ร่วมกัน เนื่องจากในวันปกติชีวิตของพวกเขามักอยู่กับ

การท างานตลอดทั้งสัปดาห์ ดังนั้นเมื่อมีการจัดกิจกรรมหรืองานบุญภายในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ท าให้พวกเขามีความรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านที่แท้จริงของตนเอง 
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