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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในสวนของบทความน้ี
จะนําเสนอขอมูลของวัตถุประสงคขอที่ 2 ของงานวิจัย คือ ฐานขอมูลความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร ในบทความน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับ “ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ
เมียนมาร”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, ชาติพันธุ 

 
Abstract 

 
This article presents a part of research of the database of the Republic of the Union of Myanmar 

for supporting ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development 
of the Republic of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the 
Union of Myanmar; 3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to 
study the infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN economic 
community. This study was the qualitative research, focus on the content and document analysis includes 
the information from various sources. Make the most of every issue provides comprehensive research 
objectives. The data used in this study included the in–depth interview and focus group. This article was the 
contents of the second objective that was the diverse ethnic groups of the Republic of the Union of 
Myanmar, and this article focus on “The research database on the diverse ethnic groups of Myanmar” 
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1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ การจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมี
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ประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย (Thai) 
อินโดนีเซีย (Indonesia) สิงคโปร (Singapore) ฟลิปปนส (Philippine) มาเลเซีย (Malaysia) สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวม
เปนสมาชิก ไดแก บรูไน (Brunei) เวียดนาม (Vietnam) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และกัมพูชา (Cambodia) โดยมี
ขอจํากัดที่ระบุไวชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) วา การเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปน
ประเทศที่มีที่ตั้งและอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่
สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิกอาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียง
ประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี 
อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา 
(Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา กลุมอาเซียนใหม “CLMV” คือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) 
เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีพัฒนาการการขับเคล่ือน
โครงสรางภายในประเทศทุกภาคสวนที่นา จับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่ องความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ 
ประเทศเมียนมาร ซ่ึงไดเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับ
ตามองเปนอยางมากในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหาร
ที่มาจากการลมลางระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาติในประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
กดดันอยางหนักโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตอกับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศ

ไทย ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย
35

 
เมียนมารเปนประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความ
ม่ันคงภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความ
สงบสุขในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพุทธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะ
ไข ยังมีการทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก
36

 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ี
จึงมุงประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท
ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

 
 

                                                        
35 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. 

(กรุงเทพฯ: สํานักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
36 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
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2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ผานกระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที่ควรนํามา
เปน “ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการ
นําเสนอขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
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5. ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุเมียนมาร 
 

กลุมชาติพันธุเมียนมาร (Burman) หมายถึง สมาชิกของกลุมชาติพันธุที่ใหญที่สุดในประเทศเมียนมาร (เมียนมาร) 
เทาน้ันไมรวมถึงกลุมชาติพันธุอ่ืน เชน ฉาน กะเหรี่ยง มอญ กะฉิ่น คะยา เปนตน เมียนมารหรือชาวเมียนมาร(Burmese) เปน
คํากลาง ๆ ที่ใชเรียก ผูที่มาจากประเทศเมียนมาร (เมียนมาร) โดยรวมมิไดเฉพาะเจาะจงกลุมชาติพันธุใดๆ37 

รัตนา บุญมัธยะ สุภา วิตตาภรณ และปริญญาภรณ พรมดวง
38

 ศึกษาเรื่อง การสํารวจสถานภาพองคความรูเก่ียวกับ
ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุบริเวณลุมนํ้าโขง: กรณีสหภาพเมียนมาร พบวา การศึกษาสถานภาพองคความรู
ดานชาติพันธุศึกษาในสหภาพเมียนมารมีขอจํากัดอยูมาก เน่ืองจากขอกําจัดในการศึกษาภาคสนามในระดับทองถิ่น และ
สถานภาพทางการเมืองไมเอ้ืออํานวย ดวยเหตุน้ีการศึกษาเก่ียวกับชาติพันธุและการเปล่ียนแปลงจึงตองอาศัยการวิจัยเอกสาร
และการวิจัยเชิงประวัติศาสตรมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผูเขียนพบวา ในยุคลาอาณานิคมจนถึงชวงไดรับเอกราช 
การศึกษาเรื่องชาติพันธุน้ันกระทําโดยผูเปนเจาอาณานิคม ดังน้ันงานวิจัยที่ไดจึงสะทอนผานมุมมองที่เปนอคติทางชาติพันธุที่
ใชสีผิวและมาตรฐานวัฒนธรรมของตนเปนตัวกําหนด วัฒนธรรมทองถิ่นของบรรดาเผาพื้นเมืองจึงถูกมองวาเปนวัฒนธรรมลา
หลัง งานเขียนในชวงกอนไดรับเอกราชจึงเปนการศึกษาที่เนนวัฒนธรรมพรรณนาวาดวยเรื่องชาติพันธุเปนหลัก อาทิ 
ประวัติศาสตร การตั้งถิ่นฐาน โครงสรางทางสังคม การเมือง ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม การแตงกาย ครอบครัว เครือญาติ 
การละเลน เปนตน สวนในชวงหลังไดรับเอกราชน้ัน กระบวนการสรางชาติกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมชาติพันธุใน
สหภาพเมียนมาร ดังน้ันงานศึกษาหรืองานเขียนสวนใหญจึงเนนการนําเสนอความขัดแยงดานชาติพันธุและการแยงชิงอํานาจ
ทางการเมืองการปกครอง ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมลงตัว กอใหเกิดคนชายขอบที่มีอํานาจดอยกวา ความตึงเครียดความ
ขัดแยงทางชาติพันธุกอใหเกิดคนพลัดถิ่น ลักษณะพหุสังคมน้ีทําใหกลุมชาติพันธุหลายกลุมสรางอัตลักษณใหมๆ หรืออัตลักษณ
เดิม เพื่อแสดงตัวตนทางวัฒนธรรมที่แตกตาง นอกจากน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา ประเด็นการวิจัยเรื่องชาติพันธุในสหภาพเมียน
มารควรจะสะทอน ประวัติศาสตร ความเปนมา วิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เชื่อมโยงทองถิ่นไปสูความเปน
โลกาภิวัตน ตลอดจนผลกระทบจากโลกาภิวัตนสูทองถิ่น รวมถึงอนาคตการอยูรวมกันอยางสันติบนพื้นฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 

บุษยรัตน  กาญจนดิษฐ
39

 รายงานวิจัยเรื่อง "วิถีชีวิตของแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาแรงงานขามชาติในโครงการสอนภาษาไทย-อังกฤษของคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย
ในเมียนมาร" เปนงานมานุษยวิทยาที่ศึกษาถึงวิถีชี วิตของแรงงานขามชาติระดับลางจากประเทศเมียนมารในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร โดยพยายามที่จะตอบคําถามที่สําคัญใน 4 หัวขอ คือ (1) แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่
กรุงเทพมหานครเปนใคร (2) แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตในดานตางๆอยางไร 
(3) ทําไมแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึงกลายเปนกลุมคนที่ถูกเรียกวาคนที่ถูกกดทับ
ไว (subaltern group) (4) แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโตตอบหรือตอรองกับความ
เปนคนที่ถูกกดทับไวอยางไร 

ผลการศึกษาขอที่ 1 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารเปนใครน้ัน สามารถตอบไดใน 2 ลักษณะ คือ 
ตอบโดยขอเท็จจริง และตอบโดยอิงกับตําแหนงแหงที่ของคนถาม การตอบโดยขอเท็จจริง พบวาแรงงานระดับลางจากเมียน
มารเดิมเปนกลุมชาติพันธุในประเทศเมียนมารและบางสวนก็เปนคนเมียนมารโดย ส่ิงที่คนกลุมน้ีตองเผชิญคลายคลึงกันคือ 
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารเมียนมารที่พยายามจะรวมความแตกตางใหกลายเปนหน่ึงเดียว ผานความคิดเรื่อง
นโยบายทําใหเปนเมียนมารโดยใชยุทธวิธีตางๆจนในที่สุดทําใหประชาชนจากเมียนมารทนไมไหวจนตองหลบหนีออกมา อีก
ประการหน่ึงมาจากระบบโลกาภิวัตนที่ทําใหการยายถิ่นเปนไปงายขึ้น มีการส่ือสารระหวางแรงงานขามชาติที่มาทํางานใน

                                                        
37 สหพันธแรงงาน - เมียนมาร (FTUB) แผนกแรงงานขามชาติ และฟลิป เอส. โรเบิรตสัน. งานทาทายที่ลุมแมน้ําโขงทํางานหามรุงหาม

ค่ําสภาพแรงงานเด็กขามชาติทีแ่มสอดประเทศไทย. (องคการแรงงานระหวางประเทศม 2549). หนา 2. 
38 รัตนา บุญมัธยะ สุภา วิตตาภรณ และปริญญาภรณ พรมดวง. การสํารวจสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและ

วัฒนธรรม กลุมชาติพันธุบริเวณลุมน้ําโขง: กรณีสหภาพเมียนมาร. ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2547 : บทคัดยอ  

39 บุษยรัตน  กาญจนดิษฐ. สวนวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา.”วิถีชีวิตของแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาแรงงานขามชาติในโครงการสอนภาษาไทย-อังกฤษของคณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยในเมียนมาร”. 
2549: บทคัดยอ http://www.culture.go.th/research/bangkok/49_4.html 
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ประเทศไทยกับญาติพี่นองที่ยังอยูในประเทศเมียนมารวามีความสะดวกสบายมากกวา ทําใหการยายถิ่นสามารถเกิดขึ้นไดงาย
กวาในอดีต  สําหรับการตอบโดยอิงกับตําแหนงแหงที่ของคนถาม  พบวาเม่ือคนถามอยูในสถานะที่แตกตางกัน คําตอบที่ไดก็
จะแตกตางกันตามไปดวย 
          ผลการศึกษาขอที่ 2 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวิถีชีวิตเหมือนกับวิถี
ชีวิตคนทั่วๆไป แตมีความแตกตางใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ (1) ตองเผชิญกับความเส่ียงดานตางๆมากกวา (2) วิถีชีวิตขึ้นอยู
กับนโนบายรัฐเรื่องการจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่มีความไมแนนอนในแตละป (3) การยายถิ่นกอใหเกิดผลจากการ
เคล่ือนยายในมิติตางๆติดตามมาดวย คือ การเคล่ือนยายกลุมคน เทคโนโลยี เงินทุน ขอมูลขาวสาร และอุดมการณ  
          ผลการศึกษาขอที่ 3 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารกลายเปนกลุมคนที่ถูกกดทับไว (subaltern 
group) เน่ืองจากมีภาคปฏิบัติการทางสังคมบางประการคอยใหความชอบธรรมอยู 5 ประการ กลาวคือ (1) แรงงานขามชาติ
เปนสวนหน่ึงของมายาคติ (myth) เรื่อง “หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย แยงงานคนไทย แพรเชื้อโรคราย ภัยความม่ันคง”  (2) 
แรงงานขามชาติเก่ียวของกับนโยบายการจดทะเบียน (3) แรงงานขามชาติตกอยูในฐานะคนไรสัญชาติไทย (4) แรงงานขาม
ชาติถูกใหภาพประทับตราจากสถาบันส่ือมวลชนไทยเพียงดานเดียว (5) แรงงานขามชาติถูกประทับตราจากผลผลิตจากงาน
วิชาการ กระบวนการทั้ง 5 ไดทําใหแรงงานขามชาติจากเมียนมารไมเพียงเผชิญความเส่ียงแตยังตกอยูในสถานะที่ไมสามารถ
ถูกจัดหรือถูกนับไวไดในชนชั้นใดๆในสังคมไทย หรือแมแตในชนชั้นแรงงานอยางที่เศรษฐศาสตรการเมืองแนวมารกซิสตกลาว
ไว หรือกรณีตัวอยางเรื่องกระแสคนไทยพลัดถิ่นในปจจุบัน ที่ตอกย้ําใหเห็นเพิ่มเติมวาพวกเขาเปนกลุมคนที่ไมใชแรงงานขาม
ชาติ ไมใช “คนตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย” หรือเรื่องเลาทางประวัติศาสตรผานแบบเรียนไทย อาจกลาวไดวาพวก
เขาเปน“คนชายขอบของกลุมชายขอบ” อีกทีหน่ึง 

ผลการศึกษาขอที่ 4 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโตตอบหรือตอรอง
กับความเปนคนที่ถูกกดทับไว (subaltern group) ใน 2 ลักษณะ คือ การโตตอบ/ตอรองดวยตนเอง กับการโตตอบโดยอาศัย
ชุมชนหรือพันธมิตรเรื่องแรงงานขามชาติมาสนับสนุนโตตอบดวยตนเอง  การเปนคนพลัดถิ่นดอยอํานาจ เปนกลุมชาติพันธุ
และประชาชนที่มาจากประเทศเมียนมาร ทําใหแรงงานขามชาติไมสามารถอางอิงตัวตนกับรัฐไทยไดเหมือนกับกลุมชาติพันธุ
ดั้งเดิมอ่ืนๆรวมทั้งดวยสถานะที่เปนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย ไมไดมีเครือขาย ไมมีมีสถานะทางสังคม สถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีที่จะเปนเงื่อนไขที่จะสามารถทําใหตอรองกับรัฐไทยได ทําใหแรงงานขามชาติตองตอรองในหลายลักษณะ ทั้งการ
เปนแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมายผานการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตทํางาน การนําเสนอตัวตนผูอยูอาศัยในรัฐไทยที่ดี ผาน
การใชสินคา “เรารักในหลวง” การใหความรวมมือในกิจกรรมที่สอดคลองกับรัฐ การเลาเรื่องความเจ็บปวดของชีวิตที่เกิดจาก
รัฐและทุนใหสังคมรับรู การเปนแรงงานที่มีคุณภาพของภาคการผลิต และการเปนกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่คน
ไทยสนใจ สวนการโตตอบโดยอาศัยชุมชนหรือพันธมิตรเรื่องแรงงานขามชาติมาสนับสนุน โดยเชื่อมรอยองคกรตางๆ ผานการ
ใชยุทธวิธี“War of Position” และ “Everyday resistance”ในการทํางาน รวมถึงการใชรูปแบบของเครือขายเแรงงานขาม
ชาติขามพรมแดน ซ่ึงกระบวนการโตตอบใน 2 รูปแบบ ไดนําไปสูการที่แรงงานขามชาติจากประเทศเมียนมารสามารถพูดได 
ส่ือสารได ภายใตเงื่อนไขของการที่มีพื้นที่ใหสามารถพูดไดอยางปลอดภัย พื้นที่ที่ถูกสรางขึ้นมองในฐานะสัตวสังคมที่ตองการ
ครอบครัว ชุมชน เพื่อนบาน เชื่อม่ันในอุดมคติของสิทธิมนุษยชนที่มนุษยทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน ไมถูกเลือกปฏิบัติ ไมไดรับ
การกีดกัน ส่ิงสําคัญของการศึกษาครั้งน้ีอยากชี้ใหเห็นวา ความสลับซับซอนของปรากฏการณการเคล่ือนยายมนุษยที่เกิดขึ้น
บนโลกใบน้ี จําเปนตองมีแวนพิเศษในการมอง มีรูปแบบของความเปนพลเมืองแบบใหม ที่รัฐจะตองใหสิทธิในการมีชีวิตอยู แม
รัฐไมไดใหการยอมรับในสถานะภาพทางกฎหมาย แตรัฐตองยินยอมใหพวกเขาเขามาเปนสวนหน่ึงภายใตเขตแดนของรัฐ โดย
ที่ไมตองกลืนกลายหรือทําใหเขาเปนสวนหน่ึงของรัฐไทย 

ดานตรวจคนเขาเมืองตาก สํานักงานตรวจคนขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาวิจัยเรื่อง การหลบหนีเขา

เมืองของแรงงานเมียนมารผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตาก
40

 ไดใหขอมูลวาสาเหตุของการหลบหนีเขาเมืองของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ เกิดจากปจจัยภายในประเทศเมียนมาร คือ  

1. สาเหตุดานการเมือง ประวัติศาสตรเมียนมารนับแตเปนเอกราชจากอังกฤษ ลวนเต็มไปดวยเรื่องราวของความ
ขัดแยงระหวางคณะทหารทีสืบทอดอํานาจตอเนืองกับกลุมตอตานทั้งทางอาวุธและกฎหมายความไมม่ันคงทางการเมืองน้ัน
หยั่งรากมาจากความขัดแยงทางอุดมการณระหวางรัฐสังคมนิยมและฝายคอมมิวนิสตผูตอตานจนกระทั่งหลังป พ.ศ. 2531 ที

                                                        
40 ทัศวัฒน บุญญวัฒนและคณะ. การหลบหนีเขาเมืองของแรงงานเมียนมารผิดกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัดตาก. (ดานตรวจคนเขาเมือง

ตาก สํานักงานตรวจคนขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ 2551). หนา 10-15. 
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ไดผานเปนความขัดแยงระหวางเผด็จการทหารและกลุมประชาธิปไตย ความขัดแยงทียืดเยื่อทีสุดก็คือความขัดแยงระหวางรัฐ
ทีถูกควบคุมโดยชาวเมียนมาร และพันธมิตรหลวม ๆ ของกลุมชาติพันธุอ่ืนซ่ึงสูเพื่อการกําหนดชะตาตนเอง แมการสูรบในพื้น
ทีกลุมชาติพันธุหลายแหงจะยุติไปประเทศเมียนมารก็ยังคงอยูภายใตการปกครองของเผด็จการทหารทีมิไดแมแตจะแสรง
ปกครองดวยหลักนิติธรรม ขอเรียกรองของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติตอการเปล่ียนผานสูกระบวนการประชาธิปไตย การ
ฟนฟูสิทธิมนุษยชน และการเจรจาไตรภาคีระหวางคณะทหาร กลุมประชาธิปไตย และตัวแทนกลุมอํานาจชาติพันธุลวนถูก
เพิกเฉยขอเสนอจากกลุมอํานาจจากกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่ตองการใหปรับแกเพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 

2. สาเหตุดานการสูรบภายในประเทศ เม่ือไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2505 ผูคนตางเชื่อกันวาเมียนมารซ่ึงเปน
ประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถ สมควรจะมีอนาคตที่สดใสที่สุดในหมูประเทศ
เพื่อนบาน แตหลังจาก 25 ป ภายใตการปกครองของนายพลเนวิน ประเทศเมียนมารกลับถูกองคการสหประชาชาติจัดลําดับ
ใหเปนหน่ึงใน “ประเทศที่ดอยพัฒนาที่สุด” ของโลกเมือป พ.ศ. 2530สภาพเศรษฐกิจทีตกต่ํา ผนวกกับการปกครองที่กดขี่มา
นานหลายป ไดกอใหเกิดขบวนการ “ พลังประชาชน ” ในแนวทางสันติวิธีขนาดใหญขึ้น ซ่ึงไดเรียกรองใหยุติระบอบเผด็จการ
ลงในป พ.ศ.2531 แตหลังจากการประทวงนานหลายเดือน คณะผูยึดอํานาจการปกครองชุดใหม หรือสภาฟนฟูกฎหมายและ
ระเบียบแหงรัฐ ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อใหมเปนสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐขึ้นครองอํานาจดวยการใชความรุนแรงทาง
ทหาร และไมนําพาตอผลการเลือกตั้ง ในป พ.ศ. 2523 ที่รัฐบาล SLORC ไดรับคะแนนเสียงเพียงรอยละ 6เทาน้ัน รัฐบาล 
SLORC ไดเริ่มตนประวัติศาสตรบทใหมแตซํ้ารอยเดิมอันกอใหเกิดความทุกขทรมานแสนสาหัสภายใตสมัยการปกครองที ่
ทารุณและกดขี่ที่สุดในโลกสมัยหน่ึง ปจจัยหลักประการหน่ึงในประวัติศาสตรเมียนมารทียุงยากและเต็มไปดวยความขัดแยง 
กดขี่ คือ ปญหาเก่ียวกับชนกลุมนอยตางเชื้อสายเผาพันธุ ซ่ึงมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด อาศัยอยูใน
บริเวณทีมีวิกฤติการณทางการเมืองและมนุษยธรรมที่รุนแรงที่สุดในเมียนมาร เปนอุปสรรคใหญทีสุดตอการเขาครอบงําและ
การสรางเอกภาพในชาติที่ทาทาย หลังจากทีนายพลเนวินไดดําเนินนโยบายรวมพลเมืองตางเผาพันธุใหเปนเมียนมาร SPDC 
ไดกดดันใหกลุมผูกอการรายของชนกลุมนอยตาง ๆ ตกลงทําสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลมากวา 10 ป แลว ปจจุบันมีเพียงกลุมไท
ใหญ (ฉาน) กะเหรี่ยง และคะยา (กะเหรี่ยงแดง) เทาน้ันที่ยังคงเผชิญหนาทาทายกับทางการเมียนมารอยางดุเดือด โดยเฉพาะ
ในรัฐฉานและกะเหรี่ยง พบวา มีการบังคับใหประชาชนโยกยายถิ่นที่อยู การบังคับใชแรงงานการทรมาน การขมขืน และ
วิสามัญฆาตกรรม จนเปนเหตุใหผูลีภัยจํานวนมากไหลทะลักเขามาสูประเทศไทยทีเปนประเทศเพื่อนบาน 

3. สาเหตุดานเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากสาเหตุดานการเมืองและดานการสูรบภายในประเทศเมียนมาร
แลว ยังมีการรีดไถภาษีอากรตามอําเภอใจ และนโยบายเก่ียวกับการเกษตรของ SPDC ทําใหชีวิตประจําวันของประชาชน
เดือดรอนเกินจะทนทาน “ เมียนมารจมปลักอยูในของความยากจนขนแคนทั้ง ๆ ที่โดยพื้นฐานเปนประเทศที่มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ ระบบเศรษฐกิจในชวงไมก่ีปมาน้ีเติบโตในระดับปานกลาง ทวาผลประโยชนของการเติบโตน้ีไมเคยตกไปถึงผูยากไร 
ตัวชี้วัดเรืองความยากจนและการพัฒนาคนโดยสวนใหญยังลาหลัง ทําใหเมียนมารอยูรั้งทายทั้งในกลุมประเทศเพื่อนบานและ
กลุมประเทศทีกําลังพัฒนาสวนใหญ ผลลัพธเหลาน้ีเกิดขึ้นเนืองจากนโยบายตางๆ ที่มีขอบกพรองอันไดกอใหเกิดผลเสียสอง
ทาง กลาวคือ การบิดเบือนนโยบายไดเหน่ียวรั้งความสามารถของภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจที่จะสรางโอกาสหารายได 
และการเงินการคลังของประเทศทีออนแอก็เปนอุปสรรคที่ทําใหความตองการของประชาชนหลายกลุมไมไดรับการตอบสนอง
หากนโยบายปจจุบันยังคงดําเนินการตอไปประชาชนเมียนมารจะไมมีทางไดรับประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเมือเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน้ีฟนขึ้นมาเติบโตอีกครั้ง สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ยังคงความย่ําแยอยางตอเน่ืองอาจจะกอใหเกิดผลรุนแรงตอ
ปญหาความยากจน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และความสามัคคีในสังคมเมียนมาร 

ขอคนพบจากงานวิจัยเรื่องแรงงานเด็กขามชาติที่แมสอด
41

 พบวา ขอสังเกตประการแรก กลุมชาติพันธุที่เขามาที่แม
สอดสวนใหญจะเปนชาวมอญ เมียนมารและกะเหรี่ยง โดยที่มอญและกะเหรี่ยงจะมาจากรัฐที่อยูใกลแมสอดที่สุด ในขณะที่
กลุมเชื้อชาติเมียนมารจะมาจากที่ราบสวนกลางของประเทศเมียนมาร  (เพกู/พะโค/รางกุง) ในกลุมตัวอยางพบวาผูถูก
สัมภาษณจํานวนมากที่สุด (รอยละ 38.8) มาจากรัฐมอญ ซ่ึงอยูติดกับรัฐกะเหรี่ยง และมีพรมแดนติดกับจังหวัดกาญจนบุรีและ
ตากนอกจากน้ีรัฐมอญยังเปนที่ตั้งของเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับสามของเมียนมาร คือ เมืองมะละแหมง ซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
รัฐมอญ กลุมที่ใหญเปนอันดับสามที่ทํางานในโรงงานตาง ๆ ในแมสอดไดแกกลุมเชื้อชาติกะเหรี่ยง คิดเปนรอยละ 18.6 ของ
กลุมที่ถูกสัมภาษณ รัฐกะเหรี่ยงมีพรมแดนที่ยาวติดกับจังหวัดตาก เปนพรมแดนที่สวนใหญไมไดมีการลาดตระเวนตรวจตรา

                                                        
41 สหพันธแรงงาน - เมียนมาร (FTUB) แผนกแรงงานขามชาติ และฟลิป เอส. โรเบิรตสัน. งานทาทายที่ลุมแมน้ําโขงทํางานหามรุงหาม

ค่ําสภาพแรงงานเด็กขามชาติทีแ่มสอดประเทศไทย. (องคการแรงงานระหวางประเทศม 2549). หนา 35 
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การเขาออก และเม่ือคํานึงถึงวารัฐกะเหรี่ยงอยูใกลกับแมสอดมาก และชาวบานเชื้อสายกะเหรี่ยงดํารงชีวิตกันอยูอยาง
แรนแคน ทั้งยังถูกรังแกโดยทหารฝายเมียนมาร จึงไมนาแปลกใจที่ชาวกะเหรี่ยงจํานวนมากรวมทั้งที่เปนเด็กจะอพยพมา
ทํางานในโรงงานในแมสอดที่นาสนใจอีกอยางหน่ึงคือมีคนเชื้อชาติเมียนมารจํานวนมากที่เขามาที่แมสอด ซ่ึงเปนส่ิงชี้ใหเห็นถึง
เศรษฐกิจที่ชะงักงันและนาเปนหวงของเมียนมาร ที่ไมสามารถรองรับค้ําจุนคนจํานวนไมนอยของประเทศอยางเพียงพอ ดังน้ัน 
โดยมีจุดมุงหมายหารายไดเพื่อความอยูรอด ครอบครัวเมียนมารปจจุบันจึงหันมาใชกลวิธีสงลูกไปทํางานตางประเทศ ซ่ึงขอน้ี
เห็นไดชัดในแมสอด ที่รอยละ 22.8 ของผูถูกสัมภาษณบอกวามาจากจังหวัดเพกู/บากู ที่เปนจังหวัดที่อยูใกลแมสอดที่สุดอีก
รอยละ 9.6 บอกวามาจากจังหวัดรางกุง ซ่ึงอยูในภูมิภาคที่ร่ํารวยที่สุดภูมิภาคหน่ึงของเมียนมาร แมวาคนเมียนมารจะเปนกลุม
ชาติพันธุที่มีอํานาจเศรษฐกิจและการเมืองมากที่สุดในประเทศ แตก็ยังมีคนเมียนมารที่มาจากพื้นที่หางไกลจากไทยพยายาม
เขามาในประเทศไทย เชน มาจากจังหวัดอาเยอวาดด ี(ในสามเหล่ียมลุมแมนํ้าอิราวดี) มาจากราชธานีเกา คือ นครมัณฑะเลย 
และยังมาจากจังหวัดสะแกง (Sagaing) ที่มีพรมแดนติดกับอินเดีย 

ขอสังเกตประการที่สอง คือ จะมีแรงงานเด็กมาจากหลายพื้นที่ของเมียนมาร ในกลุมตัวอยาง พบวา เด็กที่ทํางานใน
โรงงานในแมสอดจะมาจากทุกรัฐและทุกจังหวัดของเมียนมารยกเวนสองรัฐ คือรัฐคาเร็นน่ี (คยา) ซ่ึงเปนรัฐที่มีประชาชนอาศัย
อยูเบาบาง และรัฐฉิ่น ซ่ึงเปนรัฐที่อยูเหนือสุดของเมียนมารมีแรงงานเด็กขามชาติที่เดินทางมาจากถิ่นหางไกลอยางเชน เมืองสิ
ตะเว (Sittwe) ในรัฐราคีน ซ่ึงอยูใกลพรมแดนประเทศบังคลาเทศ มาจากเมืองมะยิตคินา เมืองหลวงของรัฐคฉิ่นซ่ึงเปนรัฐที่อยู
เหนือสุดของเมียนมารและมีพรมแดนติดกับประเทศจีนก็มี การที่มีคนเมียนมารยอมดั้นดนเดินทางอยางยากลําบากจากที่ไกล 
ๆ เพื่อมาทํางานรับคาจางที่แทบจะไมสามารถยังชีพได เปนส่ิงซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่เมียนมารประสบอยูใน
ปจจุบัน องคกรเอกชนที่ทํางานอยูในแมสอดรวมกับแนวรวมฟามิตรบอกวา “สาเหตุสําคัญที่คนเมียนมารจากหลากหลายพื้นที่
ของประเทศหล่ังไหลเขามาที่แมสอด เปนเพราะงานในประเทศเขาหายาก คาจางก็ต่ํา ทั้งยังมีบรรยากาศทางการเมืองที่กดขี ่

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน สํานักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ ศูนยวิจัยการยายถิ่น
แหงเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทํา โครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการยายถิ่นของ

แรงงานจากเมียนมารและผลกระทบตอประเทศไทย
42

 โดยคณะวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 5,027 คน 

ซ่ึงกระจายตัวอยูในจังหวัดเปาหมายผานการสุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนกลุมเปาหมาย ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา 

1. กลุมอาย ุในบรรดาแรงงานยายถิ่นจํานวน 5,027 คน ที่ทําการสํารวจต่ํากวาครึ่งเล็กนอย (รอยละ 48.2) เปน
เพศหญิง และรอยละ 51.6 เปนเพศชาย โดยรอยละ 98 ของกลุมตัวอยางอยูในกลุมชวงอายุระหวางชวงอายุ 18 – 60 ป 
ตัวเลขดานลางแสดงใหเห็นวาแรงงานเพศหญิงใน กลุมชวงอายุนอยที่สุด คือ ระหวางชวงอายุ 15 – 24 ป มีจํานวนมากกวา
แรงงานเพศชาย 

2. ชาติพันธุและท่ีอยูอาศัยในเมียนมารกอนการยายถ่ิน แรงงานในกลุมตัวอยาง เดินทางมาจากทั่วทุกรัฐ
และมณฑลของเมียนมาร อยางไรก็ตาม ผู ยายถิ่นสวนใหญหรือรอยละ 76.4 มาจากหน่ึงในหารัฐและ มณฑลที่มีพรมแดน
ติดตอกับประเทศไทย คือ รัฐมอญ รัฐฉาน มณฑลตะนาวศรี รัฐกะเหรี่ยง และรัฐคะยา จํานวนที่เหลือรอย ละ 20.2 มาจาก
มณฑลอ่ืน และรอยละ 2.5 มาจากรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงไมมี พรมแดนติดตอกับประเทศไทย เมียนมารเปนกลุมชาติพันธุที่มีขนาดใหญ
มากที่สุดในแรงงาน กลุมตัวอยาง คิดเปนอัตรารอยละ 43.5 ของจํานวนทั้งหมด ตาม มาดวยฉาน (รอยละ 18.3) มอญ (รอย
ละ 15.1) กะเหรี่ยง (รอย ละ 12.5) และกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ (รอยละ 10.6) ไดแก คะยา ยะ ไข คะฉิ่น และฉิ่น  

3. สภาพความเปนอยูกอนอพยพยายถ่ินมาประเทศไทย กอนอพยพยายถิ่นเขามาอยูในประเทศไทย 
จํานวน 1 ใน 5 (รอยละ 21.0) ของกลุมตัวอยางเปนผูวางงาน ขณะที่รอยละ 38.8 เปน แรงงานรับจางในสาขาอาชีพตางๆ 
เชน ภาคเกษตรกรรม (รอยละ 10.9) งานบร ิการ (รอยละ 6.7) งานพัฒนาสังคมและการศึกษา (รอยละ 3.5) และอ่ืนๆ (รอย
ละ 6.2) ที่เหลือรอยละ 40.2 ประกอบอาชีพของตนเอง โดยรอยละ 32.4 เปนกลุมที่ทํางานเกษตรกรรม โดยมีไรนาเปนของ
ตนเอง และรอยละ 7.8 ประกอบอาชีพคาขาย 

4. สภาพความเปนอยูกอนอพยพยายถิ่นมาประเทศไทย กลุมตัวอยางจํานวน 1 ใน 3 (รอยละ 35.7) มาจากเขต
เมือง ในขณะที่รอยละ 64.3 มาจากพื้นที่ชนบท กลุมตัวอยางรอยละ 59.8 ระบุถึงสภาพความเปนอยูในเมียนมารในระดับ
พอใชได ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 15.7 กลาววาตนมีสภาพความเปนอยูที่ดีหรือคอนขางดี และรอยละ 23.9 อยูในสภาพ
                                                        

42 สรุปจาก องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน สํานักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ ศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยายถิ่นของแรงงานจากเมียนมารและผลกระทบตอ
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน, 2556). หนา 15-47.   
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ความเปนอยูที่ไมดีหรือแยมาก จากรายงานไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญดานสภาพความเปนอยูของ กลุมตัวอยางที่
แตกตางกันตามเพศหรือรัฐ/ภูมิภาคตนทาง อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่มีชาติพันธุ คะยา คะฉิ่น ฉิ่น และ มุสลิม รายงาน ถึง
สภาพความเปนอยูที่ขัดสนกอนการอพยพมากกวากลุมชาติพันธุอ่ืน 

5. สถานภาพครอบครัว ในแรงงานกลุมตัวอยาง รอยละ 38 มีสถานภาพโสด รอยละ 57.6 สมรสแลว และรอยละ 
4.4 หยารางหรือเปนหมาย ในกลุมตัวอยางซ่ึงสมรสแลวน้ี รอยละ 90.2 อาศัยอยูกับคูสมรสในประเทศไทย และรอยละ 68.6 
ของกลุมตัวอยางที่แตงงานแลวมีบุตรอายุนอยกวา 15 ปอยู 1 คนเปนอยางนอย ในบรรดากลุมตัวอยางซ่ึงมีบุตร รอยละ 46.8 
ระบุวาบุตรของตนอาศัยอยูในประเทศไทยทั้งหมด ในขณะที่ รอยละ 30.9 ระบุวาบุตรของตนอาศัยอยูในประเทศเมียนมาร
ทั้งหมด และรอยละ 10.6 รายงานวาบุตรบางคนอยูในไทยบางคนอยูในเมียนมาร ในสถิติ 3 แสดงใหเห็นวาในจังหวัดที่ไมติด
ชายแดน กลุมตัวอยางที่มีบุตรมักใหบุตรของตนอาศัยอยูในเมียนมาร ไดแก สมุทรสาคร (รอยละ 51.5) สุราษฎรธานี (รอยละ 
47.6) กรุงเทพฯ (รอยละ 44.4) ในขณะที่กลุมตัวอยางซ่ึงอยูในจังหวัดติดชายแดนจะมีแนวโนมให บุตรอยูในประเทศไทย
มากกวา ไดแก ระนอง (รอยละ 23.8) ตาก (รอยละ 9.7) เชียงใหม (รอยละ 7.9) และกาญจนบุร ี(รอยละ 3.2) 
 5. การศึกษา ผลการศึกษาพบวา แรงงานเพศหญิงมีสัดสวนมากกวาเพศชายในกลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาต่ํา 
(ไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษา) เชนเดียวกับกลุมที่มีระดับการศึกษาสูง (มหาวิทยาลัย และ
อาชีวะศึกษา) ขณะที่แรงงานเพศชายมีสัดสวน มากกวา 3 เทาของแรงงานเพศหญิงในกลุมตัวอยางที่ไดรับการศึกษานอก
ระบบในสถานที ่เชน ในวัด 
 6. เหตุผลหลักที่ทําใหยายถิ่นมาประเทศไทย ภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 74.9 ใหเหตุผลดานเศรษฐกิจ เชน 
รายไดที่สูงกวา และโอกาสการจางงานที่มีมากกวา เปนเหตุผล เบื้องตนที่ยายถิ่นมาอยูในไทย รอยละ 13.4 มีเหตุผลสวนตัว
อ่ืนๆ เชน ติดตามครอบครัวและเพื่อนมา ไดรับการชักชวนจากครอบครัวและ เพื่อนใหยายถิ่น หรือหาประสบการณใหตัวเอง 
กลุมตัวอยางรอยละ 7 อางเหตุผลดานความม่ันคงปลอดภัยเปนเหตุผลเบื้องตนที่เดินทางมา ประเทศไทย รอยละ 4.6 อาง
เหตุผลของการยายถิ่นวาตองการมีสภาพความเปนอยูและไดรับการบริการที่ดีขึ้น ในบรรดากลุมชาติพันธุทั้งหมด กลุมฉาน 
(รอยละ 22.6) เปนกลุมที่เลือกเหตุผลดานความม่ันคงปลอดภัยเปนเหตุผลเบื้องตนใหยายถิ่นมากที่สุด ตามมาดวยชาว
กะเหรี่ยง (รอยละ 7.2) 
 7. ผูใหความชวยเหลือกลุมตัวอยางในการเดินทางมาประเทศไทย ในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 43.3 เดินทาง
มาประเทศไทยผานการเตรียมการของครอบครัวและเพื่อน รอยละ 37.7 ใชบริการ ของนายหนา และรอยละ 18.5 เดินทางมา
เอง มีเพียงรอยละ 0.5 ของกลุมตัวอยางซ่ึงเดินทางมาไทยโดยการนําเขาแรงงาน ตามบันทึก ความเขาใจระหวางประเทศ 
(MOU) เม่ือพิจารณาตามรัฐ/มณฑลตนทาง กลุมตัวอยางรอยละ 86.3 จากรัฐฉานเขามาประเทศไทยโดยความชวยเหลือของ
ครอบครัว และเพื่อนหรือเดินทางมาดวยตนเอง ส่ิงที่นาสนใจคือนอกจากกลุมที่มาจากรัฐฉานแลว กลุมตัวอยางจากรัฐและ
มณฑลของเมียนมารติดชายแดน ประเทศไทยอ่ืนๆ อาศัยความชวยเหลือจากนายหนาในการเดินทางเขาประเทศไทยใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูพื้นที่ที่ไมติด ชายแดนและหางไกลจากประเทศไทย ถึงแมวากลุมตัวอยางจากรัฐที่ไมติด
ชายแดนก็พึ่งพานายหนาในสัดสวนที่คอนขางสูงเชนกัน เม่ือพิจารณาจังหวัดที่อาศัยอยูในปจจุบัน จํานวนกลุมตัวอยางที่
เดินทางมาไทยพรอมกับนายหนาในจังหวัดชั้นใน ไดแก สมุทรสาคร (รอยละ 77.5) กรุงเทพฯ (รอยละ 47.5) และสุราษฎรธานี 
(รอยละ 33.8) มีสัดสวนที่สูงกวาจังหวัดชายแดน โดยจังหวัดชายแดนมีสัดสวนกลุมตัวอยางที่ เดินทางเขามาในไทยพรอมกับ
นายหนาอยูเพียงรอยละ 3.3 ถึง รอยละ 5.4 
 ในงานวิจัยเลมน้ีสรุปขอคนพบที่สําคัญที่นาสนใจ คือ ปจจัยดานเพศ กลุมชาติพันธุ สถานที่ในประเทศตนทาง 
เหตุผลในการยายถิ่นมาประเทศไทย และ อาชีพที่ทําอยู ดูเหมือนมีผลกระทบนอยตอความเต็มใจขอกลุมตัวอยางที่จะกลับสู
ประเทศตนทางหรือตอกรอบเวลาใน การกลับสูประเทศตนทาง เหตุผลสวนตัวโดยเฉพาะอยางยิ่ง เหตุผลในการกลับไปอยูกับ
ครอบครัวและเพื่อน นับเปนเหตุผลหลักเบื้องตนที่ทําให กลุมตัวอยางสมัครใจกลับสูประเทศเมียนมาร อยางไรก็ตาม โอกาส
การทําธุรกิจ การประกอบอาชีพ รวมทั้งความม่ันคง ปลอดภัยและบริการที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นในประเทศเมียนมารเปน
เหตุผลสําคัญรองลงมาของกลุมตัวอยางทั้งหมด เกือบครึ่งหน่ึงที่ตองการกลับสูประเทศเมียนมาร สภาพความเปนอยูและสภาพ
การทํางานที่ไมพึงประสงคในประเทศไทยเปน เพียงสวนนอยที่กระตุนใหกลุมตัวอยางตองการกลับประเทศ  

ชาวไทใหญ หรือ ฉาน หรือ ฌาน เปนกลุมชาวไทใหญกลุมหน่ึงที่อยูในเขตเมียนมาร ตอนใตของจีน และภาคเหนือ
ของประเทศไทย บางทานวา คําวา ฉาน คือที่มาของคําวา สยาม ในเมียนมารมีรัฐใหญของชาวไทใหญ ชื่อ รัฐฉาน( SHAN 
STATE) ชาวไทใหญในเมียนมาร บางกลุมตองการอิสระจากการปกครองของรัฐบาลเมียนมาร จึงจับอาวุธขึ้นตอสู ดวยความไม
สงบในเมียนมารทําใหชาวไทใหญอพยพเขามาสูประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะหลังเขามาทางอําเภอปางมะผา จังหวัด
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แมฮองสอน และอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม แตรัฐยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนกับประชากรเหลาน้ี คือไมมีการกําหนดใหไทใหญ
กลุมน้ีเปนชนกลุมนอยกลุมหน่ึงในประเทศไทย และไมยอมรับใหคนกลุมน้ีเปนชาวไทใหญ รวมทั้งไมยอมรับวา กลุมไทใหญ
เปนผูล้ีภัยจากรัฐไทใหญที่ตองชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม เพื่อรอการสงกลับประเทศเม่ือในประเทศมีความปลอดภัย เม่ือ
รัฐไมจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวไวรองรับที่ชายแดน ทําใหชาวไทใหญจํานวนมากทะลักเขาสูตัวเมืองดานใน  

คําวา “ ไทใหญ “ เปนชื่อที่ชาวไทใหญคุนเคยมานาน ควบคูกับคําที่ชาวไทใหญมักขนานนามตนเองวา “ ไทใหญ
นอย ” แตนอกเหนือจากชาวไทใหญในประเทศไทยแลวไมมีคน รูจักคําวา ไทใหญ ชาวไทใหญเรียกตนเองวา “ ไทใหญ ” ( 
ออกเสียงวา ชาวไทใหญ ) เชนเดียว กับชาวไทใหญเราเรียกตนเองวา “ ไทใหญ ” ไทใหญที่เรียกตนเองวา “ ไทใหญ “ หรือ “ 
ชาวไทใหญ ” น้ันมีมาก และจะจําแนกกลุมดวยการเพิ่มคําขยายเชน ไทใหญดํา ไทใหญแดง ไทใหญขาว ไทใหญใต ไทใหญ
เหนือ เปนตน ชาวไทใหญเรียกตนเองวา “ ไทใหญ “ แตชนชาติอ่ืนจะเรียกชื่อเราวา เสียม เซียมหรือสยาม เปนตน และเรียก
ประเทศเราวาสยาม ชาวไทใหญก็เชนเดียวกันมีชื่อที่ชนชาติอ่ืนเรียกแตกตางกันไป เชน เมียนมารเรียกวา “ ชาน ” หรือ “ 
ฉาน “ ซ่ึงเปนตนเคาใหชาวตะวันตกเรียกชาวไทใหญ ในขณะที่ชาวคะฉิ่น หรือจ่ิงโพเรียกวา “ อะซาม ” ชาวอาชาง ชาวปะ
หลอง และชาววาเรียกวา “ เซียม ” คําทั้งหมดน้ีมาจากรากเหงาของคําเดิมคือ “ สยาม ” สาม หรือ “ ซาม ” ทั้งส้ิน สวนชาว
จีนฮั่นมีวิธีเรียกชาวไทใหญที่แตกตางออกไป คือ ใชคําที่แสดงลักษณะของชนชาติ มาขนานนาม เชน เรียกวา พวกเส้ือขาว 
(ปายยี) พวกฟนทอง( จินฉื่อ ) พวกฟนเงิน (หยินฉื่อ ) พวกฟนดํา (เฮยฉื่อ) และยังมี ชื่ออ่ืนๆ เชน เหลียว หลาว หมางหมาน 
พวกเยวรอยเผา และหยี เปนตน จีนจะมีการเรียกชื่อชาวไทใหญเปล่ียน แปลงไปตามระยะเวลาทางประวัติศาสตร  

ในกลุมของไทใหญก็มีชื่อเรียกออก เปนกลุมยอยๆ ไดอีกหลายกลุมตามถิ่นที่อยู เชน ชาว ไทใหญที่อาศัยอยูในเมียน
มาร มักเรียกชาวไทใหญที่อยูในเขตประเทศจีนวาเปนไทใหญแขหรือไทใหญจีน เพราะพวกเขาสามารถพูดภาษาจีนไดและรับ
เอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนหลายอยาง ตั้งแตภาษา วิธีการกินอาหารดวยตะเกียบ การตั้งบานเรือนแบบติดพื้นและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน ในขณะที่ ชาวไทใหญในจีนมักจะเรียกตนเองวาเปนไทใหญเหนือดวยถือวาตน อยูทางเหนือ
ของแมนํ้าคง (สาขาของแมนํ้าสาละวิน) และจะเรียกชาวไทใหญในเมียนมาร วาเปนไทใหญใต 

ปจจุบันชาวไทใหญมีถิ่นฐานอยูในประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก ประเทศเมียนมาร ชาวไทใหญอาศัยอยูในเขต
รัฐไทใหญ (รัฐฉานหรือรัฐชาน) ในภาคเหนือของประเทศเมียนมาร มีเมืองตางๆ ที่เปนเมืองของชาวไทใหญมาแตโบราณอัน
ไดแก เมืองแสนหวี สีปอ นํ้าคํา หมูเจ เมืองนาย เมืองปน เมืองยองหวย เมืองตองจี เมืองกาเล เมืองยาง เมืองมีด และเมือง
อ่ืนๆ อีกมากมาย ในประเทศจีนมีชาว ไทใหญจํานวนมากอาศัยอยูในเขตภาคตะวันตกเฉียงใตของมณฑลยูนานอันมีเมืองมาว 
เมืองวัน เมืองหลา เมืองตี เมืองขอน เจฝาง เมืองแลง เมืองฮึม เมืองยาง เมืองก๋ึงมา เมืองติ่ง เมืองแข็งหรือเมืองแสง เมืองบอ 
หรือ เมืองเชียง หรือเมืองเชียงกู เมืองเมือง เปนตน ประเทศไทยมีชาวไทใหญอพยพเขามาทํามาหากินในจังหวัด แมฮองสอน 
เชียงราย และเชียงใหม สวนใหญเพิ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานไดไมมากนัก ประเทศอินเดีย ในรัฐอัสสัม มีชาวไทใหญที่อพยพ
จากประเทศเมียนมารเขาไปตั้ง รกรากทํามาหากินเปนระยะเวลามากกวา 600 ปขึ้นไป และประเทศลาว ในภาคเหนือก็มีชาว
ไทใหญที่เรียกตนเองวาไทใหญเหนืออาศัยอยูจํานวนหน่ึง ดวยเชนเดียวกันจะเห็นไดวาปจจุบันชาวไทใหญมีถิ่นที่อยูอาศัย
กระจาย เปนอาณาบริเวณกวางขวางตั้งแตบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดียทางตอนเหนือของ เมียนมาร ทางตะวันตกเฉียงใตของ
จีน ทางเหนือของไทใหญและลาว เขตน้ีอาจถือไดวาเปนเขตตะเข็บชายแดนของอํานาจรัฐหรืออาณาจักรใหญมาแต เดิมไมวา 
จะเปน อาณาจักรปยู อาณาจักรจีน อาณาจักรเวียดนาม อาณาจักรมอญ และแมในปจจุบันก็ยังถือไดวาเปนเมืองชายขอบ
ชายแดนของอินเดีย เมียนมาร จีน และ ลาว ดวยเหตุที่วาเขตน้ีเปนพื้นที่เขตปาใหญเขาสูง ทุงราบแคบและไมมีทางออกทะเล  

ชาวไทใหญอาศัยอยูตามพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้า ตามหุบเขา แตละหุบเขามักจะตั้ง ชื่อเปนชุมชนระดับหมูบาน หาก
เปนที่ราบในหุบเขาที่กวางใหญก็อาจมีชุมชน ขนาดใหญที่กอตั้งเปนเมือง หมูบาน หรือที่ชาวไทใหญเรียกวา มาน หรือ วาน ( 
บาน ) มีขนาดตั้งแต 20 หลังคาเรือน และมีขนาดใหญจนถึงขนาด 700 – 1000 หลังคาเรือน เมืองมักจะตั้งอยูในบริเวณที่มี
หมูบานหลายๆหมูบานอยูใกล เคียงกันและดานหลังของเมืองมักจะเปนเชิงเขาหันหนาเขาสูทุงนา ชีวิตของไทใหญ ใหญผูกพัน
อยูกับทุงนา ปลูกขาว ปลูกผัก ถั่ว ใบยาสูบ แตงโมและพืชลมลุกอ่ืนๆ ชีวิตถูกกําหนดดวยฤดูกาล ที่จะเปนตัวกําหนดวิถีชีวิต
การทํางาน การประกอบ พิธีกรรม และประเพณีทางศาสนาตางๆ ตลอดป เมืองไทใหญใหญแตละเมืองเดิมมา น้ันมักจะมีตน
เส้ือเมือง อันเปนตนไมใหญประจําเมือง อาจอยูหางเมืองออกไป แตไมไกลนัก ทุกปจะมีการไหวเส้ือเมืองโดยมีเจาฟาขุนนาง
อํามาตยตางๆ และ ปูก้ัง ปูเหง ปูส่ึง และปูกาบ ของทุกเขตทุกก้ังและทุกหมูบานมารวมพิธีหมูบาน ทุกแหงจะมีเส้ือบานและ
หอเส้ือบานเพื่อใหชาวบานทุกคนมาประกอบพิธีกรรม เพื่อ ความเปนสิริมงคลของหมูบาน และเพื่อความอยูดี กินดี พืชพันธุ
เจริญงอกงาม วัวควาย สัตวเล้ียงทั้งหลายเติบโต ปราศจากโรคภัย  
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จากสภาพทางภูมิศาสตร ถิ่นที่อยู และความเชื่อประเพณี พิธีกรรมที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา และความเชื่อ
เรื่องผีสางนางฟา ทําใหชีวิตของชาวไทใหญดูไมแตกตางจากชาว ไทใหญล้ือ ไทใหญวนลาว ไทใหญดํา ไทใหญขาว และไทใหญ
กลุมอ่ืนๆ มากนัก ภูเขาสูง แมนํ้ากวางใหญ เชน แมนํ้าอิรวดี แมนํ้าสาละวิน แมนํ้าโขง อันเปนแมนํ้าใหญสามสายในเขต 
ชุมชนชาวไทใหญไมไดเปนเครื่องกีดขวางการติดตอไปมาหาสูกันระหวางชาวไท ใหญใหญและชาวไทใหญกลุมอ่ืน 
ขณะเดียวกันชาวไทใหญก็ติดตอกับกลุมชาติพันธกลุม อ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกันและในดินแดนที่หางออกไปดวย ในเขตภูเขาสูง
มักมีชนเผา คะฉิ่นที่ชาวไทใหญเรียกวา ขาง อาศัยอยู ในระดับสูงที่ไมสูงมากนักมีพวก อาซาง เตออางและปะหลอง ที่ชาวไท
ใหญเรียกวา ไทใหญสา และ ไทใหญดอย( ออกเสียงวา ชาวไทใหญลอย หรือ ชาวไทใหญหลอย ) นอกจากน้ียังมีชาวจีนฮั่น
หรือชาวจีนที่อพยพมาอยูตามเชิงเขาทําไรทํานาภูเขา ชาวฮั่นกลุมน้ีไมกลาอาศัยอยูบนพื้นที่ราบลุมหรือในทุงนาเหมือนชาวไท 
ใหญไทใหญใหญสําหรับคนฮั่นแลวถือวาเปนเขตไขปามาลาเรียที่รุนแรง มากแมการเดินผานทุงนากลางวัน ก็ยังนับวาเปน
อันตรายอยางใหญหลวง ถึงชีวิตเลยทีเดียวฉะน้ันในเขตน้ี ชาวฮั่นสวนมากจึงอาศัยอยูแตในเขตภูเขาเทาน้ัน หลังการปฏิวัติใน
ประเทศจีน เริ่มมีชาวคะฉิ่นอพยพลงมาอยูในที่ราบและทํานากัน มากขึ้น  

ในประวัติศาสตรอันยาวนาน ชาวไทใหญมีการติดตอสัมพันธกับกลุมชาติพันธุตางๆ มากมาย ทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในเชิงของการเปนผูให และในขณะเดียวกัน ก็เปนผูรับดวย วัฒนธรรมไทใหญแมจะดูเหมือนวาเปน
วัฒนธรรมของคนใน หุบเขาหางไกล ดูเหมือนวาอยูกันโดดเดี่ยว แตแทจริงแลว ไดติดตอสัมพันธกับชนตางกลุมมาโดยตลอด 
ไมวาจะเปนชนกลุมใหญกลุมนอยที่มีอํานาจรัฐ กอรางสรางเปนอาณาจักร เชน ปยู ( ผ่ิว หรือ เผ่ียว ) เมียนมาร (ไทใหญใหญ
เรียกเมียนมารวา มาน )ปาย หยี ฮั่น ( ชาวไทใหญเรียกชาวจีนฮั่นวา เขหรือแข ) และการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียและจีนผาน
อาณาจักรใหญ ตลอดจนการติดตอสัมพันธกับชนกลุมนอยอ่ืนๆ ในรูปของการติดตอแลกเปล่ียนสินคาเครื่องใชจําเปนอาหาร
การ กินและอ่ืนๆ เปนตนกลุมไทใหญนับเปนกลุมชาติพันธุที่มีจํานวนมากเปนที่สองรอง จากชาวเมียนมารเขตบริเวณที่อยู
อาศัยไดแกที่ราบสูงฉาน ( Shan Plateau) จากหลักฐานตางๆ ที่นักประวัติศาสตรไดพบคนพบ เชื่อวาชาวไทใหญอพยพมา
จากบริเวณ ตอนใตของประเทศจีนในปจจุบันเม่ือประมาณศตวรรณที่ 7 โดยบางกลุมก็อาศัย อยูในบริเวณที่ราบรวมกับชาว
เมียนมารและ ชาวมอญ ในขณะที่บางพวกแยกตัวขึ้นไป อยูในบริเวณที่ราบสูงและไดแบงแยกดินแดนออกเปน 33 แควน แต
ละแควนมี เจาฟา ( Sawbwa ) ปกครองโดยการสืบสันตติวงศ ความสัมพันธระหวางรัฐฉานกับราชสํานักเมียนมารเปนไปอยาง
หลวมๆบางยุคสมัย อาณาจักรไทใหญก็จะแยก ตัวเปนอิสระ แตในบางยุคเม่ือเมียนมารมีความเขมแข็งก็จะผนวกรัฐฉานเขามา
อยูในอํานาจ แตราชสํานักก็จะปลอยใหบรรดาเจาฟาปกครองแวนแควนของตนเอง และจะสงขาราชการชั้นผูใหญมาประจํา
ราชสํานักของรัฐฉาน เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษา พรอมกับการสงนายพล ซ่ึงควบคุมกองทัพทหารเมียนมารจํานวนหน่ึงมา
ประจําการที่เมืองนาย ( Mongnai) เพื่อทําหนาที่ดูแลควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย และคอยปราบปรามเจาฟาที่ยังคง

ทาทายอํานาจ
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 สรุป จากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายในกลุมชาติพันธุเมียนมารทําใหพลเมืองอาเซียนไดรับขอมูลที่
เปนประโยชนตอการเขาใจถึงความแตกตางของชาวเมียนมารที่มีมาอยางยาวนาน ตั้งแตการรวมตัวเปนสหภาพเมียนมาร (the 
Union of Myanmar) จนกระทั่งปจจุบันเปล่ียนชื่อประเทศเปนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (the Republic of the 
Union of Myanmar) บนความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมการเมือง กลุมชาติพันธุ ที่มีการเจรจาหยุดยิงเปนระยะๆ ซ่ึงจากที่
หนักหนาสาหัสจนบรรเทาลุเลาเบาลงไดในขณะน้ี  
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