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บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาวิถีอาหาร (foodways) ของแรงงานอพยพชาวไทใหญ่
ในบริบทเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่าชาวไทใหญ่ได้สร้างวัฒนธรรมอาหาร
ที่แสดงให้เห็นถึงการ “สร้างพื้นที่” ท่ามกลางบริบทข้ามชาติ โดยที่ยัง
คงรักษารสชาติของอาหารไทใหญ่เอาไว้ ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยน
เพื่อที่จะรักษารสชาติของอาหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่
ชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่ทำอาหารกินเองทุกวันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และ
เพื่อเติมเต็มรสชาติที่โหยหาจากบ้านเกิด งานศึกษานี้ยังพบว่าผู้ชาย
ไทใหญ่ต้องหัดทำอาหารกินเอง ทำให้พื้นที่เชิงเพศสภาพเปลี่ยนแปลง
ไปจากประเพณี ไ ทใหญ่ ดั้ ง เดิ ม ที่ ผู้ ห ญิ ง มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการทำอาหาร
นอกจากนี้ แรงงานไทใหญ่ยังเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากคนค้าเร่
ชาวไทใหญ่ในกาดนัด (ตลาดนัด) และที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถบรรทุก
มากกว่าที่จะซื้อจากตลาดทั่วไป ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
การเมื อ งเชิ ง วั ฒ นธรรมผ่ า นรสชาติ อ าหารในหลายสถานการณ์ แ ละ
หลายมิติ

abstract

This study focuses on the foodways and the place-making of
Shan labor migrants in urban Chiang Mai, northern Thailand,
within a transnational context. It shows how the Shans have
both maintained and adapted their eating habits and cooking
methods to suit their new settings. They practice home
cooking to save their costs of living, and in particular to fullfil
their culinary attachments. Gendered roles have also
transformed in the context of transnational kitchen, as the
Shan male migrants have become the main cooks while
waiting for their partners to reunite. Finally, this research
argues that the case study of Shan migrants in Chiang Mai
demonstrates how the use and taste of Shan food have
become part of contemporary cultural politics. Instead of
shopping for ingredients and products from local Chiangmai
markets, Shan migrants prefer to purchase from Shan vendors
at pop-up markets or those who bring stuffs directly to their
living or work spaces on motorcycles or pick-up trucks.
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บทนำ
บทความนี้เป็นงานชาติพันธุ์วรรณาศึกษาเกี่ยวกับวิถีอาหาร (foodways) ของแรงงาน
อพยพข้ามชาติชาวไทใหญ่ 1 ที่อาศัยอยู่ในบริบทเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงในภาคเหนือ
ของประเทศ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์ และเลือกกรณีศึกษาที่เป็น
ทั้งคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือยังไม่มีครอบครัว คู่สามีภรรยา และที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก
รวมทัง้ ผูท้ อี่ าศัยอยูก่ บั ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ แสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของแรงงานไทใหญ่อพยพจากประเทศ
พม่า (เมียนมาร์) 2 บทความนีเ้ สนอว่าวิถอี าหารของพวกเขามีลกั ษณะเฉพาะตัวแบบอัตลักษณ์กลุ่ม
(group identity) แม้ว่าแต่ละกรณีศึกษาอาจมีนิสัยการกินและรูปแบบในการทำกับข้าวแตกต่าง
กันบ้าง
ผู้ให้ข้อมูลในบทความนี้อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่หรือประเทศไทยประมาณสิบปี เป็น
“กลุม่ ผูอ้ พยพใหม่” (Amporn 2008, 18) อีกนัยหนึง่ พวกเขาถูกตีความว่าเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานในบ้านเกิดในรัฐฉานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 3 หรือเป็นแรงงานอพยพ
เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานราคาถูกของภาคเศรษฐกิจไทย งานศึกษานี้เลือกคนกลุ่มนี้
แทนกลุ่มคนไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานจนได้รับสัญชาติไทยหรือคนทีเ่ กิดในประเทศ
ไทย ซึง่ อาจเรียกได้วา่ เป็น “ผูต้ งั้ ถิน่ ฐานระยะยาว” เนือ่ งจากตั้งสมมติฐานว่าคนไทใหญ่ที่เดินทาง
มาในช่วงระยะหลังอาจประสบความยากลำบากหรือใช้เวลาในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมใหม่ในทุกด้าน โดยเฉพาะการกินอยู่และวิถีอาหาร

1

บทความนี้ใช้คำว่า “ไทใหญ่” ซึ่งเป็นคำที่คนไทยใช้เรียกคนไทใหญ่ แม้ว่าคนไทใหญ่เรียกตนเองว่า
“ไท/ไต” (Tai/Dai) ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่ใช้เรียกขานกลุ่มคนพูดภาษา “ไท/ไต” และใช้คำนี้ในภาษาและวัฒนธรรม
ของตนเองด้วย ในงานภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้คำว่า “ชาน/ฉาน” (Shan) ที่เริ่มใช้โดยกลุ่มมิชชันนารีชาวตะวันตก
ที่เข้าไปในประเทศพม่าตั้งแต่ยุคที่พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตาม
บทความนีใ้ ช้คำว่า “ไทใหญ่” เป็นหลัก และใช้คำว่า “ไต” ในบริบทเฉพาะหรืออ้างอิงจากวรรณกรรมและงานศึกษา
อื่นๆ.
2

รัฐบาลทหารพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “พม่า” (Burma) เป็น “เมียนมาร์” (Myanmar) ในปี
ค.ศ. 1989 เพื่อไม่ให้เป็นการแสดงลักษณะประชากรในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นคนเบอร์มัน (Burman) บทความนี้
ใช้คำว่า “พม่า” ซึ่งเป็นคำออกเสียงในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกชื่อประเทศและสัญชาติของคนที่มาจากประเทศพม่า
เนื่องจากมีการใช้กันมาอย่างเนิ่นนานและแพร่หลายมากกว่าคำว่า “เมียนมาร์” ในวรรณกรรม สื่อมวลชน และ
งานศึกษาอื่นๆ.
3

บทความนี้ใช้คริสต์ศักราชแทนพุทธศักราชเพื่อความสะดวกในการเทียบเคียงเหตุการณ์ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ.
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จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัยที่เข้าไปจ่ายตลาด ทำกับข้าว และกิน
อาหารร่วมกับแรงงานคนไทใหญ่ในทีพ่ กั อาศัยและพืน้ ทีค่ รัวของพวกเขา พบว่าวิธวี ทิ ยาดังกล่าวเกิด
ข้อท้าทายในแง่ของการลิ้มลองอาหารที่ไม่ใช่อาหารในชีวิตประจำวันของตนเอง มาเร็น เมอห์ริง
(Maren Möhring) เสนอว่าการกินอาหารถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะเป็นการใช้ร่างกาย
ผ่านปากในการย่อยอาหารจากข้างนอกสู่ภายในร่างกาย (Möhring 2008, 141) แนวคิดนี้
สอดคล้องกับข้อเสนอของพอล สตอลเลอร์ (Paul Stoller [1989]) ทีท่ า้ ทายนักมานุษยวิทยาด้าน
การศึกษาผัสสะทั้งห้า ให้ใช้การชิม (tasting) ในการเก็บข้อมูลตามแนวทางชาติพันธุ์วรรณา
เพราะเห็นว่างานศึกษาแนวทางนี้อุดมไปด้วยข้อมูลที่ได้จากการเห็นหรือการมอง (sight) แต่ยัง
ปราศจากองค์ประกอบด้านรสชาติ (taste) และกลิน่ (smell) ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ เป็นความพยายาม
ทีจ่ ะลองใช้การชิมและรับรู้กลิ่นประกอบในการศึกษาด้วย
“วิถีอาหาร” เป็นแนวคิดสำคัญที่ปรากฏในงานชิ้นนี้ โดยอ้างอิงจากเฟรเดอริค ซิมูนส์
(Frederick Simoons) ทีอ่ ธิบายคำนีเ้ ป็นครัง้ แรกว่า “วิถอี าหารของมนุษย์คอื รูปแบบของความรูส้ กึ
ความคิด และพฤติกรรมเกีย่ วกับอาหารทีม่ ลี กั ษณะร่วมกันของกลุม่ วัฒนธรรมเดียวกัน” (Simoons
1961, 3) คำนี้ยังอธิบายโดยลินดา บราวน์ (Linda Brown) และเคย์ มัสเซิลล์ (Kay Mussell)
ซึ่งอ้างอิงจากงานของแมรี ดักลาส (Mary Douglas) ว่าเป็นการประกอบของ “รหัส” (Douglas
1997 [1975] อ้างถึงใน Brown and Mussell 2001, 7) โดยพวกเขามองว่าอาหารได้สร้าง
ความหมายที่หลากหลายสอดคล้องกับ “รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม” วิถีอาหารจึงครอบคลุม
ถึงปฏิสมั พันธ์ การถอดรหัสชุดพฤติกรรมในงานพิธีที่บางครั้งดูเหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจมากนัก
นอกจากนี้ วิถีอาหารยังสามารถเปลี่ยนสภาพเมื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น งานศึกษานี้จึงไม่ได้ดูแค่เพียงว่าแรงงานไทใหญ่มีนิสัยและลักษณะการกิน
อย่างไร แต่สนใจความคิดและการรับรู้ของพวกเขาที่มีต่ออาหารของตนเอง รวมถึงการสร้าง
ความแตกต่าง (differentiation) ระหว่างวัฒนธรรมอาหารของตนเองและของผูอ้ นื่ วิถอี าหารของ
แรงงานไทใหญ่จึงกลายเป็นรหัสที่ให้ความหมายที่หลากหลายในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่
ก่ อ นจะกล่ า วถึ ง ข้ อ ค้ น พบของงานศึ ก ษานี้ บทความนี้ เ ริ่ ม ต้ น จากการอธิ บ าย
ประวัติศาสตร์และรูปแบบการอพยพของคนไทใหญ่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย การ
อพยพของแรงงานไทใหญ่ในบริบทร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการอพยพในแวดวง
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การศึกษาด้านการอพยพย้ายถิ่น นั่นคือการที่สิ่งแวดล้อมใหม่ของผู้อพยพยังคงเชื่อมโยงกับบ้าน
เกิดทัง้ ในแง่พนื้ ทีท่ างกายภาพ (spatial) เช่น การเดินทางกลับบ้านเกิดไปๆ มาๆ หลายครั้ง การ
ที่ผู้อพยพส่งลูกที่ยังเล็กกลับไปให้พ่อแม่ที่บ้านเกิดเป็นผู้ดูแล เป็นต้น และในแง่ที่อยู่นอกเหนือ
ข้อจำกัดของพื้นที่กายภาพ (hyper-spatial) เช่น การติดต่อสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารที่ทันสมัยอย่างโทรศัพท์ข้ามแดน หรือการโอนเงินให้กับญาติพี่น้องที่บ้าน ขณะเดียวกัน
การอพยพย้ายถิน่ รูปแบบใหม่นี้มีลักษณะของการหลั่งไหลหรือกระแส (flows) ของผู้คนที่มีการ
เคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น (ดู Rouse 2002) ขณะเดียวกัน ผู้อพยพย้ายถิ่นเหล่า
นี้ ก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตที่สอดประสานกับพื้นที่ใหม่โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบในการปรับตัว 	
เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์การอพยพของคนไทใหญ่ที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในบริเวณภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนและซ้อนทับกันในหลายช่วงเวลา ไทใหญ่
กลุ่มแรกเข้ามาตั้งรกรากในบริเวณนี้ของภาคเหนือซึ่งในขณะนั้นคืออาณาจักรล้านนาในราวกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 (Sarassawadee 2007, 132) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การอพยพเกิด
ขึน้ ผ่านการค้าทางไกลของพ่อค้าวัวต่างชาวไทใหญ่และชาวยูนนานทีเ่ ดินทางเข้ามาในบริเวณจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน พ่อค้าเหล่านี้ตัดสินใจตั้งรกรากในหลายชุมชน
และแต่ ง งานกั บ ผู้ ห ญิ ง ท้ อ งถิ่ น (Sarassawadee 2007, 234-5; Vatikiotis 1984, 75)
นอกจากนี้ ยังรวมถึงชุมชนไทใหญ่ที่เป็นลูกจ้างบริษัทบริติชอินเดียในอุตสาหกรรมป่าไม้ในช่วง
อังกฤษเข้ามาปกครองพม่าในสมัยอาณานิคม บริษัทนี้ได้มาตั้งสาขาที่บริเวณเมืองเชียงใหม่ใน
ปัจจุบนั ด้วย เมือ่ บริษทั ค้าไม้ตอ้ งเลิกกิจการไปในช่วงหลังยุคอาณานิคม คนไทใหญ่ในตอนนัน้ ไม่ได้
กลับพม่า หากตัดสินใจตัง้ รกรากและดำเนินกิจการอืน่ ๆ ต่อ รวมทัง้ ทำการค้าขาย กลุม่ ไทใหญ่เหล่านี้
อาจเรียกเป็นกลุ่มเดียวกันว่า “ผู้ตั้งถิ่นฐานระยะยาว” ปัจจุบันคนไทใหญ่ในช่วงเวลานี้อาจล้มหาย
ตายจากไป คนรุน่ ถัดมาก็ใช้ชวี ติ ในเชียงใหม่ แต่งงานกับคนท้องถิน่ มีลกู หลานสืบทอดอีกหลายรุน่
ลูกหลานของคนเหล่านี้เป็นคนไทใหญ่ทางชาติพันธุ์เท่านั้น แต่มีสัญชาติไทยเพราะเกิดในประเทศ
ไทย
งานศึกษานี้ให้ความสนใจกับกลุ่มไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาในช่วงระยะเวลาร่วมสมัยคือช่วง
หลังจากที่รัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญาปางโหลงหลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ
จนเกิดการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม ดังที่กล่าวไปเบื้องต้นว่ากลุ่มคนที่
บทความนี้ศึกษาเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยราวสิบปี กลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นได้รับผลกระทบ
จากปัญหาการเมืองภายในของประเทศพม่า เป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่ปัญหาเรื่องปากท้องตามมา
ช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1962 ถึง ค.ศ. 1988 ถือว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลทำรัฐประหารและ
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ปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ที่ดำเนินไปพร้อมกับการก่อตัวและต่อสู้กลับของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ตามแนวชายแดนต่างๆ ที่ชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ (Keyes 1999;
Kaise 1999, 32) กลุ่มไทใหญ่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบค่อนข้างมาก หลังจากที่กองกำลัง
ทหารกู้ชาติก๊กมินตั๋ง (Kuomintang: KMT) แพ้การสู้รบกับจีนแผ่นดินใหญ่หลังการปฏิวัติในปี
ค.ศ. 1949 และเข้ามาตั้งกองกำลังอิสระในรัฐฉาน ขณะที่รัฐบาลพม่าดำเนินนโยบายสังคมนิยม
ที่ทำให้ต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับจีนเอาไว้ รัฐบาลทหารพม่าจึงมาตั้งหน่วยทหารในบริเวณ
รัฐฉานเพือ่ ต่อสู้ คุมอำนาจ และต่อสู้กับก๊กมินตั๋ง และเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของกองกำลังกบฎ
ของชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก
ช่วงปี ค.ศ. 1996 รัฐบาลพม่าเริ่มนโยบาย “สี่ตัด” (Four Cuts) คือการตัดยุทธกำลัง
ของประชาชน 4 ด้าน คือ อาหาร งบประมาณ ข่าวกรอง และกองกำลัง คนไทใหญ่ทเี่ ป็นชาวบ้าน
เริ่มข้ามพรมแดนเข้ามาเพื่อหางานทำ (SWAN 2003) 4 กลุ่มคนไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาอาจแบ่ง
คร่าวๆ ได้สองประเภท คือ 1. ทหารก๊กมินตั๋งและคนไทใหญ่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับกองกำลัง
ก๊กมินตั๋ง และ 2. ชาวบ้านธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างสองฝ่าย ที่สำคัญคน
ไทใหญ่กลุ่มนี้บางคนมีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติด เนื่องจากกองกำลังก๊กมินตั๋งเป็นผู้เริ่มต้น
ปลูกฝิน่ ในพืน้ ทีร่ ฐั ฉานเพือ่ นำเงินมาหล่อเลีย้ งกองทัพต่อสูก้ บั รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ (Chang 1999)
การแบ่งกลุ่มคนไทใหญ่ในบริบทการเมืองสมัยใหม่ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นหลังการจลาจล
และสงครามกลางเมืองในพม่าระหว่างนักศึกษา ประชาชน และรัฐบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม
ค.ศ. 1988 ทำให้เกิดการอพยพของคนพม่าโดยรวมเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้
ประเทศไทยต้องเปิดรับคนอพยพเหล่านี้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม และเกิดการทับซ้อนกัน
ระหว่างสถานะของผู้อพยพจากประเทศพม่า ทำให้เกิดคำและนิยามที่หลากหลายขึ้น เป็นต้นว่า
ผู้อพยพลี้ภัย (ทางการเมือง) ผู้ถูกเนรเทศ และผู้พลัดถิ่น ที่ซ้อนทับกับแรงงานอพยพ โดยกลุ่ม
คนไทใหญ่ก็ได้รับผลพวงจากความพยายามของหน่วยงานรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร
พัฒนาเอกชนต่างๆ ในการที่จะนิยามและให้ความหมายกับคนอพยพจากประเทศพม่าเช่นกัน
ปัจจุบนั กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่เป็นเพียงกลุม่ เดียวทีเ่ ข้ามาพักพิงในประเทศไทยโดยทีไ่ ม่ได้
มีสถานะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวของรัฐบาลไทยที่มีทั้งหมด (SWAN 2003) ตาม

4

อย่างไรก็ตาม พบว่าการอพยพเข้ามาในพรมแดนของประเทศไทยของคนไทใหญ่นั้นเกิดขึ้นก่อนหน้าที่
จะดำเนินนโยบาย “สี่ตัด” คนไทใหญ่ข้ามพรมแดนไทยและกลับไปยังพม่าเป็นช่วงๆ ในลักษณะ “แรงงานอพยพ
ตามฤดูกาล” (seasonal labor migrant [SWAN 2003]).
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ทีอ่ ธิบายข้างต้นว่าคนไทใหญ่เข้ามาในประเทศไทยในฐานะแรงงานอพยพด้วย องค์กรพัฒนาเอกชน
บางแห่งได้พยายามเรียกร้องสิทธิให้กับคนไทใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศ
อย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง ทำให้ ค ำนิ ย ามที่ มี ต่ อ คนไทใหญ่ ยิ่ ง หลากหลายมากขึ้ น เป็ น ต้ น ว่ า เป็ น
ผู้พลัดถิ่น ผู้พลัดถิ่นทางเศรษฐกิจ และแรงงานอพยพ เป็นต้น
งานศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ (เช่น Amporn 2008, 24-25;
ปณิธิ อมาตยกุล 2547) เสนอว่าประชากรหลักของคนไทใหญ่อาศัยและตั้งรกรากในบริเวณภาค
เหนื อ ของไทย ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น อิ ท ธิ พ ลจากประวั ติ ศ าสตร์ ก ารอพยพก่ อ นและระหว่ า งช่ ว งสมั ย
อาณานิคมดังที่เสนอไป อีกปัจจัยที่สำคัญคือเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีพรมแดนติดกับรัฐฉาน
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวไทยภาคเหนือและชาวไทยโดยทั่วไปก็เป็นอีกส่วน
หนึ่งที่ทำให้คนไทใหญ่อพยพเข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ โดยเฉพาะภาษาพูดที่ใกล้เคียงกันของตระกูล
ภาษาไต นอกจากนี้ งานศึกษาดังกล่าวรวมทั้งจากการเก็บข้อมูลในบทความนี้ ระบุว่าคนไทใหญ่
มีแนวโน้มอพยพย้ายถิ่นภายใน (internal migration) มาหางานทำและตั้งรกรากในตัวเมือง
เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากการอพยพข้ามชาติ (transnational migration) เนื่องจาก
เห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีแหล่งงานและโอกาสมากกว่าเมืองตามบริเวณชายแดนที่พวกเขามักจะ
อาศัยอยู่เพียงชั่วคราวหรือระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นไม่นานก็หาลู่ทางในการเดินทางต่อเข้ามายัง
เมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่พวกเขามีคนรู้จักก่อนหน้านี้และมีการติดต่อกันเป็นที่แน่นอนว่ามีงานทำ
รออยู่ จัดเป็นรูปแบบการย้ายถิ่นที่พบได้ทั่วไปในหมู่คนไทใหญ่ที่หยุดพักเป็นจุดๆ และรอจังหวะ
และโอกาสในการย้ายไปยังทีอ่ นื่ ๆ ต่อไป (transit migration [Papadopoulou-Kourkoula 2008])

ยินดีต้อนรับ แขก (ที่ไม่ได้รับเชิญ)
“บ้านหนูไม่มีครัวนะ”
ตุ๊ก 5 เด็กสาวไทใหญ่วัย 19 ปี กล่าวทันทีหลังจากที่ผู้วิจัยขอไปสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมในการทำกับข้าวและกินอาหารไทใหญ่ที่บ้านพักของเธอ เธอเห็นว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้ไม่
5

ชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนโดยเฉพาะแรงงานไทใหญ่ในบทความชิ้นนี้เป็นนามสมมติ การพูดคุยและ
สัมภาษณ์แรงงานไทใหญ่ทั้งหมดในบทความนี้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นหลักและบางส่วนเป็น “คำเมือง” หรือภาษา
เหนือ โดยแรงงานไทใหญ่ที่ทำงานด้านบริการ เช่น พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเกือบทั้งหมดมีความสามารถใน
การพูดภาษาไทยกลางได้อย่างคล่องแคล่ว ดูรายชื่อและวันที่ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ในรายการอ้างอิงท้าย
บทความ.
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สะดวกหรือมีสภาพทีจ่ ะเชิญใครทีไ่ ม่ใช่ญาติหรือเพือ่ นสนิทเช่นผูว้ จิ ยั ไปเป็น “แขก” ได้ บ้านทีว่ า่ คือ
ห้องเช่าขนาดเล็กที่ซอยย่อยภายในห้องแถวขนาดยาวชั้นเดียวที่ดูทรุดโทรม อยู่ในละแวกที่เรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า “ช่างเคี่ยน” บริเวณนี้มีคนไทใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพห้องเช่า
สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของตุ๊กในเมืองเชียงใหม่ที่ทำให้เธอกลายเป็น “แรงงานรับเชิญ” (guest
worker) ของประเทศไทย หาใช่เจ้าของบ้านที่พร้อมจะเชิญใครมาเป็นแขก โดยเฉพาะสถานภาพ
ของผู้วิจัยที่ทั้งอาวุโสกว่าและเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เธอทำงานอยู่ ที่สำคัญคือไม่ใช่
คนไทใหญ่เช่นเดียวกับเธอ
การลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลมีลกั ษณะกระอักกระอ่วนในช่วงแรก เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ต้องก้าวล่วงไป
ในพื้นที่ส่วนตัวของผู้ที่ต้องการศึกษา แรงงานไทใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัยนี้ไม่ใช่คนที่มีสาย
สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ที่ นั ก วิ จั ย ส่ ว นใหญ่ ส ามารถติ ด ต่ อ และแสดงความจำนงขอ
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยที่พวกเขาไม่หวาดระแวง อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าผู้วิจัยโชคดีตรงที่
รูจ้ กั กับตุก๊ มาเกือบ 2 ปีแล้ว (ในขณะทีเ่ ริม่ เก็บข้อมูล) ในฐานะทีเ่ ป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตีย๋ วที่
มีเจ้าของเป็นเพื่อนกับผู้วิจัย เราพบและพูดคุยทักทายกันบ่อยครั้งเวลาที่ผู้วิจัยไปกินก๋วยเตี๋ยวที่
ร้านนี้ การเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยบอกกับผู้ให้ข้อมูลชาวไทใหญ่ล่วงหน้าว่าขออนุญาตไป
ที่บ้านเพื่อขอสังเกตการทำอาหารและการกินอยู่ของพวกเขา หลายคนตอนแรกทำท่าอิดออดและ
บอกว่าไม่สะดวก เพราะอยู่กันหลายคน ห้องแคบ ไม่มีที่นั่งกินข้าว จนผู้วิจัยต้องย้ำว่าไม่เป็นไร
เพราะต้องการศึกษาสภาพทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงๆ ไม่ตอ้ งเตรียมการอะไรมากมาย ทำอย่างทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วัน
สุดท้ายผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ยอมให้ไปที่บ้าน โดยการเก็บข้อมูลเริ่มจากไปซื้อของที่จะทำอาหาร
เย็นของวันนั้น จากนั้นก็กลับไปทำหรือเอาอาหารใส่ภาชนะหากเป็นอาหารสำเร็จ และจบลงด้วย
การนั่งกินร่วมกัน ต่างจากกรณีที่ผู้วิจัยเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่คนไทใหญ่
จำนวนมากทำงานและกินนอนอยู่ที่นั่น โดยไม่ได้นัดแนะหรือขออนุญาตล่วงหน้า ทำให้การทำ
อาหารและกินอาหารร่วมกันแบบเตรียมตัวนั้นมีน้อยมาก
ผู้ วิ จั ย ไปห้ อ งเช่ า ของตุ๊ ก ครั้ ง แรก ซึ่ ง เป็ น ห้ อ งขนาดที่ แ คบมากขนาดประมาณ 4.5
ตารางเมตร มีห้องน้ำเล็กๆ ติดกับพื้นที่ครัวในส่วนท้ายของห้อง เธออาศัยอยู่กับสามี ในห้องมี
ฟูกวางอยู่กับพื้น จึงเหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับนั่งได้ 2 - 3 คนเท่านั้น พื้นที่ที่เหลือ ตุ๊กวาง
ของใช้จำเป็น เช่น จาน ชาม และเครือ่ งใช้ในครัวอย่างหม้อหุงข้าว กะทะไฟฟ้า รวมทัง้ เครือ่ งปรุง
ต่างๆ ดังนั้น เวลาเตรียมอาหาร เช่น หุงข้าว หั่นผัก หั่นเนื้อ ปอกกระเทียม ตุ๊กทำในห้อง ส่วน
ขั้นตอนประกอบ ตุ๊กยกเตาแก๊สปิคนิคออกไปวางกับพื้นหน้าห้องเช่า เพื่อไม่ให้ควันและกลิ่น
อาหารกระจายอยู่ในห้องพัก รูปแบบเป็นการทำกับข้าวกลางแจ้งที่ปฏิบัติกันของแรงงานไทใหญ่ที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้น
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ภาพ 1: บรรยากาศการทำกับข้าวในห้องพักของแรงงานสาวชาวไทใหญ่

แรงงานไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นห้องเช่า
ขนาดเล็ก หรือกระต๊อบไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง พวกเขาใช้พื้นที่หน้าที่พักเป็นที่ประกอบอาหารแทน
การใช้พื้นที่ภายใน นอกจากพวกเขามีพื้นที่จำกัดแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือเป็น
รูปแบบดัง้ เดิมในการทำกับข้าวของคนไทใหญ่ทมี่ บี า้ นเกิดในรัฐฉาน และอาจรวมไปถึงสังคมดัง้ เดิม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ครัวและพื้นที่ประกอบอาหารคือส่วนผสมระหว่างพื้นที่
ในบ้านและพื้นที่กลางแจ้ง (Van Esterik 2008, 42) ต่างจากปัจจุบันที่ครัวในบ้านสมัยใหม่
โดยเฉพาะในเมืองถูกออกแบบให้อยูภ่ ายในเกือบทัง้ หมด บางกรณีในกลุม่ แรงงานไทใหญ่ พวกเขา
เตรียมเครื่องปรุงและส่วนประกอบ เช่น ล้างผักในห้องน้ำ เพราะไม่มีพื้นที่ครัวและไม่มีอ่างน้ำ
ในครัว พวกเขาใช้กะละมังใส่ผักแล้วตักน้ำราด สะบัดผักพอให้มั่นใจว่าสะอาดก่อนเอามาเด็ด
หรือหั่นต่อข้างนอก บางคนที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง อาจไม่มีแหล่งน้ำจากท่อประปาโดยตรง
ทำให้ต้องเอาผักใส่กะละมังแล้วเดินไปยังแหล่งน้ำเพียงจุดเดียวในพื้นที่ซึ่งติดตั้งขึ้นมาชั่วคราวของ
โครงการก่อสร้าง เหล่านี้เป็นตัวอย่างรูปแบบของการทำกับข้าวที่พบเห็นทั่วไปในชุมชนคนไทใหญ่
ทีใ่ ช้พนื้ ที่ทั้งภายในและภายนอกของที่อยู่อาศัยที่คับแคบ
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วิถีอาหารของแรงงานไทใหญ่
ตุก๊ นวล และเมิง หญิงสาวชาวไทใหญ่อายุ 19 30 และ 31 ปีตามลำดับ (ในขณะที่
ทำการเก็บข้อมูล) ต้องไปตลาดนัดที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของในพื้นที่ว่างของสุสานช่างเคี่ยนทุก
วันจันทร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึงสองทุ่ม เป็นวิถีที่พวกเธอปฏิบัติเป็นประจำหลังเลิกงานที่ร้า
นขายก๋วยเตี๋ยว หญิงสาวสามคนนี้แต่งงานและอยู่กินกับสามี จึงมีรูปแบบการเป็นภรรยาชาวไท
ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ที่คล้ายคลึงกัน คือเป็นครอบครัวเดี่ยวและเช่าห้องพักอยู่กัน
เพียงสามีภรรยา ยกเว้นเมิงที่มีน้องชายอาศัยอยู่ด้วย
“ก็ทำ (กับข้าว) ทุกวัน” ทั้งสามสาวตอบไปในแนวทางเดียวกัน ที่ต้องทำกินเองทุกวัน
เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูป ตุ๊กเล่าว่าหากใช้เงิน 30 บาท ซื้อกับข้าวสำเร็จจาก
ตลาด ก็ซอื้ ได้แค่อย่างเดียวและกินได้มอื้ เดียว หรือแทบไม่พอกินกับสามีของเธอด้วยซ้ำ แต่เอาเงิน
จำนวนนี้มาซื้อวัตถุดิบทำกับข้าวกินเองได้ 2 -3 อย่าง และยังเหลือเก็บไว้กินได้อีกถึงสองมื้อ
หญิงสาวไทใหญ่ทั้งสามคนต้องทำหน้าที่หุงหาอาหารให้สามีและครอบครัวหากมีญาติอาศัยอยู่ด้ว ย
ชีวิตประจำวันของพวกเธอคือต้องทำกับข้าวมื้อเย็นให้พอสำหรับตัวเธอเองและสามีในมื้อนั้น และ
มือ้ เช้าของวันถัดไป และบางคู่อาจรวมถึงมื้อกลางวันด้วย อย่างกรณีของทั้งสามคนนี้ไม่ต้องทำ
เผื่อสำหรับตัวเอง เพราะได้กินอาหารฟรีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็น
แรงงานรับจ้างไทใหญ่ทวั่ ไปและในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างนัน้ ไม่มวี นั หยุดทีแ่ น่นอนหรือแทบไม่มเี ลย
พวกเขาทำงานเกือบทั้งเดือน บางคนอาจมีวันหยุดเพียงวันเดียวในเดือนหนึ่งๆ ขณะที่บางคนต้อง
ทำงานล่วงเวลาเพื่อหารายได้พิเศษ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำกับข้าวมากนัก ถึงกระนั้น พวก
เขาต้องทำกับข้าวอย่างน้อยวันละมื้อเพื่อเป็นการประหยัดเวลา ซึ่งอาจต่างจากคนทำงานทั่วไปที่
สามารถหาซื้อกับข้าวสำเร็จรูปได้ แต่แรงงานไทใหญ่ทำเช่นนั้นไม่ได้ นอกจากนี้ สิ่งที่ต่างจาก
เวลาอยู่ที่บ้านเกิดคือ พวกเขาจะไม่ทำกับข้าวที่มีขั้นตอนมากมายหรือพิถีพิถัน
คนไทใหญ่ที่นี่กินอยู่ง่ายๆ เราไม่ค่อยทำกับข้าวที่ทำยาก เพราะไม่มีเวลาจะทำ
ส่ ว นใหญ่ จ ะทำ 2 - 3 อย่ า งต่ อ วั น และก็ ไ ม่ ค่ อ ยได้ ซื้ อ กิ น หรื อ ไปกิ น ข้ า งนอก
ยกเว้นตอนมีงาน (ประเพณีไต) ที่วัด (ตุ๊ก, สัมภาษณ์)
ความจริงไทใหญ่มีกับข้าวหลายอย่าง มีทั้ง อุ๊บ (ประเภทอาหารที่ผัด จากนั้นใส่
น้ำและอบด้วยฝาหม้อหรือกระทะ) และมีอาหารที่ต้องทำหลายอย่าง (ขั้นตอน
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มาก) แต่อยูท่ นี่ เี่ ราไม่มเี วลาทำ บางอย่างก็ตอ้ งซือ้ เอามาทำอีกทีหนึง่ อย่างถัว่ พู 6
(เต้าหู้ทำจากถั่วเหลือง) หรืออย่างข้าวซอยโก้ (เส้นคล้ายก๋วยเตี๋ยวใส่เครื่องปรุง
ผสมหลายชนิด) จากตลาดนัด (เมิง, สัมภาษณ์)
พีน่ างเป็นอีกกรณีหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ ผูว้ จิ ยั พบเธอระหว่างเลือกซือ้ ของจากรถเร่พอ่ ค้าไทใหญ่
ที่จอดอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างในซอยทางเข้าถนนสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่นางเป็นลูกจ้าง
ในโครงการก่อสร้างหอพักทีข่ ณะนัน้ เริม่ มาได้หกเดือนแล้ว ก่อนหน้านีเ้ ธอทำงานก่อสร้างเช่นกันที่
อำเภอสันทราย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่ นี่คือภาพของแรงงานก่อสร้างทั่วไปของ
ทั้ ง แรงงานไทใหญ่ แ ละอื่ น ๆ ซึ่ ง คนงานจะเคลื่ อ นย้ า ยไปตามแหล่ ง งานคื อ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งหรื อ
โครงการใหม่ทผี่ รู้ บั เหมาได้รบั การว่าจ้างมาอีกต่อหนึง่ และต้องกินอยูช่ วั่ คราวในกระต๊อบหรือทีพ่ ัก
ชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง ที่พักของพื้นที่ก่อสร้างแบบนี้มีลักษณะที่พบเห็นกันได้ทั่วไปในเชียงใหม่
และทีอ่ นื่ ๆ คือเป็นหลังคาสังกะสีหรือแผ่นพลาสติกแข็งขนาดหนาพอทีจ่ ะแทนหลังคาได้เพือ่ ป้องกัน
ฝน เป็นพื้นที่ขนาดเล็กห้องเดียวที่แบ่งซอยจากที่พักขนาดยาว ขนาดประมาณ 4 ตารางเมตร
สำหรับอยูค่ รอบครัวเดียว เอาไว้ปทู นี่ อนและทีว่ างของใช้จำเป็น และแน่นอนคือไม่ได้มคี รัวสำหรับ
ทำกับข้าว ช่วงทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บข้อมูลนัน้ มีเพียง 7 ครอบครัว ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีก่ อ่ สร้างนี้ และทัง้ หมด
เป็นคนไทใหญ่ โครงการนี้มีคนงานที่ไม่ใช่ไทใหญ่รวมอยู่ด้วย แต่ไม่ได้พักอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
เพราะมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับหัวหน้าคนงาน จึงได้อาศัยติดรถกลับบ้านทุกวัน
หลังจากที่พี่นางซื้อของจากรถเร่เสร็จ ก็เริ่มทำกับข้าวทันที ก่อนที่จะไปอาบน้ำและซัก
เสื้อผ้า วันที่ผู้วิจัยเจอกับพี่นาง เธอซื้อเนื้อหมูเพื่อทำหมูผัดยอดใบมะเขือเคอ (มะเขือเทศ)
สำหรับผักก็ได้จากการเก็บเอาข้างทางแถวนัน้ เธอบอกว่าคนงานก่อสร้างไทใหญ่ทนี่ เี่ ก็บผักทีก่ นิ ได้
ตามพุ่มเตี้ยๆ แถวนั้นกันทั้งนั้น รอจนออกดอกออกใบก็ไปเก็บกินตามธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงรูปแบบการกินของคนไทใหญ่ที่มักเก็บผักกินตามธรรมชาติที่ขึ้นตามฤดูกาล มากกว่าที่จะ
ปลูกผักกินเอง อุปกรณ์ทำกับข้าวของพี่นางอาจแตกต่างจากกรณีสามสาวไทใหญ่ข้างต้น ตรงที่
พีน่ างไม่มเี ตาแก๊สปิคนิค หากใช้กะทะไฟฟ้ากับเตาฟืน เนื่องจากคนงานที่นี่ไม่ต้องเสียค่าไฟและ

6

ถั่วพูหรือเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลือง เป็นหนึ่งในอาหารหลักของวัฒนธรรมอาหารไทใหญ่ เช่น ถั่วพูโก้
(“โก้” เป็นคำภาษาไต หมายถึง วิธีการยำของไทใหญ่ที่ใส่ส่วนผสมหลายอย่าง) ถั่วพูอุ่น คือ เส้นข้าวซอยทำจาก
ข้าวราดด้วยถั่วพูที่ทำให้เหนียวคล้ายแป้งราดหน้า และถั่วพูทอด.
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ภาพ 2: บรรยากาศทำกับข้าวหน้าที่พักในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

ค่าน้ำเอง แต่เป็นเจ้าของโครงการจ่าย การใช้กระทะไฟฟ้าจึงไม่เป็นปัญหาในเรือ่ งค่าไฟทีแ่ พงกว่า
ใช้แก๊สหุงต้ม พีน่ างใช้เตาสองแบบเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทอาหาร เช่น หากผัดผักหรือ
อาหารที่ไม่ต้องใช้ไฟนานก็ใช้กะทะไฟฟ้า หากอาหารที่ใช้ไฟนานในการหุงต้มเธอก็ใช้เตาฟืน
หลังจากเสร็จภารกิจประจำวันตามที่กล่าวไปก็คือเวลามื้อเย็นของพี่นาง บางวันก็อาจกิน
ช้าหน่อยหากต้องทำงานล่วงเวลาหรือหัวหน้าคนงานบอกว่ามีงานเร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จ ถึง
กระนั้นพี่นางยังต้องทำกับข้าววันละมื้อเช่นวันปกติ แรงงานไทใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้างแทบไม่ได้ไป
ไหนมากนัก หากต้องการซื้อของก็ไม่ต้องไปซื้อเองที่ตลาด เพราะมีรถเร่มาขายของให้ถึงที่ และ
คนขายซึ่งเป็นคนไทใหญ่เหมือนกันก็มักจะเอาของหรืออาหารไทใหญ่มาขายให้อยู่แล้ว เวลากิน
อาหารของคนงานที่นี่ก็จะนั่งล้อมวงกันที่พื้น แต่ก็ไม่บ่อยนักเพราะไม่มีพื้นที่พอที่จะกินร่วมกัน
เป็นวง ทำให้พวกเขาต้องต่างคนต่างกินเสียมากกว่า นอกจากมีเลีย้ งฉลองหรือโอกาสพิเศษที่คนที่
อยู่ร่วมกันในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้จะกินร่วมกันเป็นวงใหญ่
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อาหารการกินในชีวิตประจำวัน
แรงงานไทใหญ่ที่นี่ส่วนใหญ่ทำกับข้าวมื้อเดียวคือมื้อเย็นหลังเลิกงาน โดยใช้เวลาราว
ครึ่งชั่วโมงในการเตรียมและประกอบอาหาร เช่น อาหารประเภทแกง ระหว่างรอให้แกงเดือด
พวกเขาอาจทำกิจกรรมอย่างอืน่ ไปด้วยเช่น กวาดห้อง หรือจัดเตรียมสำรับหรือเครือ่ งมือในการกิน
ก่อนที่จะเติมเครื่องปรุงหรือผสมรสชาติอาหาร กรณีของหญิงสาวไทใหญ่สามคนข้างต้น พวกเธอ
เริ่มต้นด้วยการซาวข้าวและหุงในหม้อหุงข้าว จากนั้นจึงเริ่มเตรียมอาหารเพื่อให้ได้กับข้าวที่เสร็จ
ทันข้าวสุกร้อนๆ พร้อมกิน
วัฒนธรรมอาหารของคนไทใหญ่คล้ายคลึงกับคนไทยคือกินข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าวเหนียว
ไม่เป็นที่นิยมนักหากเทียบกับคนท้องถิ่นในเชียงใหม่ที่เป็นคนไทยภาคเหนือที่ยังกินข้าวเหนียวใน
ชีวติ ประจำวัน และจะกินกับกับข้าวสองอย่าง นอกจากกรณีพเิ ศษที่อาจทำมากกว่าสองอย่าง เช่น
เวลามีเพื่อนหรือญาติมาร่วมวงกินด้วย และทำในปริมาณมากกว่าปกติที่ทำกินกันเองสองหรือ
สามคน และอาจซื้อกับข้าวสำเร็จมาเสริม ขณะที่คนที่ได้รับเชิญหรือมากินร่วมวงด้วยในวันนั้น
ก็อาจซื้อกับข้าวหรือผลไม้อย่างอื่นมาเพิ่ม
กับข้าวทัว่ ไปของคนไทใหญ่ทนี่ คี่ อื อาหารประเภททีเ่ รียกว่า “อุบ๊ ” ดังทีอ่ ธิบายแล้วในตอนต้น
และแกงทีใ่ ส่เครือ่ งปรุงจำนวนหนึง่ แต่ไม่จดื เหมือนแกงจืดหรือข้นเหมือนแกงใส่กะทิ จากการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยมีโอกาสได้กินอาหารเช่น อุ๊บปลาดุก อุ๊บผักเขียว (มีส่วนผสมเป็นผักหลายชนิด)
เนื้อแอ๊บอุ๊บ (เนื้อวัวกระป๋องอุ๊บกับเครื่องปรุง) อุ๊บถั่วพู อุ๊บถั่วพูเผือกกับจิ๊นหมู (เต้าหู้ขาวกับ
เนือ้ หมู) และแกงมะเขือเคือ (แกงมะเขือเทศ) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ชมิ น้ำพริก (ภาษาไทใหญ่
เรียกว่า “น่ำพิด”) หลากหลายประเภท ทัง้ ทีก่ นิ เป็นกับข้าวหลักและเป็นเครือ่ งเคียงร่วมกับกับข้าว
จานอืน่ พร้อมกับผักสด ถัว่ พูสำเร็จทีซ่ อื้ จากตลาดเป็นวัตถุดบิ หลักของอาหารไทใหญ่ พวกเขาไม่ทำ
เอง เพราะหาซื้อได้ง่ายกว่ากับพ่อค้าเร่หรือที่ตลาดนัด ผักดองประเภทต่างๆ ที่ใส่เครือ่ งปรุงหลัก
ในวัฒนธรรมอาหารไทใหญ่ คนไทใหญ่กนิ ผักมากกว่าเนือ้ สัตว์ ดังจะเห็นว่ากับข้าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ประเภทเนื้อสัตว์ล้วนๆ เลย
รายชือ่ อาหารทีก่ ล่าวมานัน้ ใช้เวลาทำไม่นาน ประมาณ 10 - 15 นาที ในการเตรียม และ
อีก 10 นาที ในการประกอบอาหาร ตัวอย่างเช่น อุบ๊ ผักเขียว เริม่ ต้นจาก 1) ตำพริก กระเทียม
และหัวหอมในครกพร้อมใส่เกลือและผงชูรสเพิ่มรสชาติ ตามด้วย 2) หั่นผักหลายๆ ประเภทที่มี
อยู่พร้อมด้วยมะเขือเทศและดอกงิ้ว 3) ตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อน ใส่เครื่องปรุงที่ตำไว้ในครก
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จากนัน้ ใส่ผงขมิน้ และผงถัว่ เน่า 7 4) ใส่ผักทั้งหมดลงไปผัดกับเครื่องปรุงทั้งหมดและคลุกเคล้าให้
ทั่วจนเกือบสุก และ 5) ใส่น้ำเปล่าอย่างน้อยถ้วยหนึ่งก่อนเอาฝามาปิดกะทะเพื่ออบจนกระทั่ง
น้ำที่ใส่เหือดจนเหนียวผสมกับวัตถุดิบทั้งหมด ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลา 25 นาที
คนไทใหญ่มีเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่มักซื้อและเก็บเอาไว้ที่ห้องเช่าหรือบ้านพัก และอาจ
ถือเป็นของสำคัญประจำครัว เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช พริก หัวหอม กระเทียม ผงขมิ้น เกลือ
ผงชูรส และทีข่ าดไม่ได้คอื ถัว่ เน่าทีเ่ ป็นทัง้ แบบแผ่นตากแห้งแล้วเอามาบิกนิ กับข้าวสวยเปล่าๆ หรือ
เป็นแบบผงที่ตำจากแผ่นตากแห้งแล้วเก็บใส่กระปุกไว้ ถั่วเน่าแบบผงนี้เอาไว้ใส่เป็นเครื่องปรุงใน
น้ำพริก แกง หรืออุ๊บ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการซื้อหาข้าวของของคนไทใหญ่คือข้าวสาร กรณีของ
ตุ๊กเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นรูปแบบของแรงงานไทใหญ่กรณีอื่นๆ ด้วย ครั้งหนึ่งๆ เธอมักซื้อ
ข้าวสารเก็บไว้ประมาณ 5 - 10 ลิตร หากช่วงไหนมีเงินมากหน่อยอาจซื้อเก็บไว้เป็นถัง (ประมาณ
20 ลิตร) เพราะได้ราคาทีถ่ กู กว่า คือประมาณ 280 - 400 บาท ขึน้ อยูก่ บั ประเภทและคุณภาพ
ของข้าวสาร ส่วนวัตถุดิบประเภทของสดหรือเน่าเสียง่ายอย่างผักนั้นไม่ซื้อเก็บไว้นาน ซื้อไว้กิน
วันต่อวันมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ พวกเขาไม่มีตู้เย็นไว้เก็บของเหล่านี้ แรงงานไทใหญ่มักซื้อของ
กับพ่อค้าแม่คา้ รถเร่ทเี่ ป็นรถมอเตอร์ไซค์พว่ งหรือรถกระบะ และอีกทางหนึง่ ไปซือ้ ทีต่ ลาดนัดใกล้
แหล่งชุมชนที่พวกเขาอยู่ สินค้าหลายอย่างขายโดยพ่อค้าท้องถิ่นซึ่งเป็นคนไทยภาคเหนือหรือใน
ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “คนเมือง”
อาหารของคนไทใหญ่และคนไทภาคเหนือมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น ใช้
วัตถุดบิ หลักในการประกอบอาหารอย่างหัวหอม กระเทียม และผักหลากหลายประเภท และมีการ
ใส่ถั่วเน่าลงในแกง (เช่น ผักกาดจอซึ่งเป็นอาหารทางภาคเหนือ) และกับข้าวบางประเภท ที่เห็น
ได้ชัดคือคนไทใหญ่และคนเมืองกินข้าวเป็นอาหารหลัก แต่คนเมืองกินข้าวเหนียวเป็นอาหาร
ประจำวันด้วย ขณะทีแ่ รงงานไทใหญ่ทเี่ ชียงใหม่แทบไม่คอ่ ยได้กนิ แล้ว ตรงนีเ้ ป็นลักษณะทัว่ ไปของ
คนกลุม่ ตระกูลภาษาไต/ไท ทีม่ วี ถิ อี าหารคล้ายคลึงกันซึง่ สะท้อนมาจากการมีรปู แบบเกษตรกรรมที่
คล้ายคลึงกันด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถัว่ เหลืองบดและหมักให้เกิดกลิน่ จากนัน้ นำมาทับเป็นแผ่นก่อนนำไปตากแห้ง กลิ่น
ฉุนของถั่วเป็นที่มาของคำว่า “ถั่วเน่า”
7
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สำหรับของหวาน ของกินเล่น หรือผลไม้ แรงงานไทใหญ่อาจไม่ค่อยได้กินเท่าไรนัก
หากเทียบกับเมื่ออยู่ที่บ้านเกิด พวกเขาอาจได้กินสิ่งเหล่านี้บ้างเมื่อไปงานเทศกาลที่วัดไทใหญ่ซึ่ง
มีพอ่ ค้าแม่คา้ ทำมาขาย และอาจหาซือ้ มากินทีบ่ า้ น หรือในกรณีพเิ ศษทีอ่ ยากทำ เช่นฉลองโอกาส
สำคัญเฉพาะเพื่อนหรือญาติสนิท แต่ไม่บ่อยครั้งเพราะต้องหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการทำ และใช้
เวลานาน ในงานของนิโคลา ทันเนนบาว์ม (Nicola Tannenbaum) ซึ่งศึกษาชุมชนไทใหญ่ใน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่าคนไทใหญ่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 และ 1990 นัน้
จะเคี้ยวใบชาหมัก (Tannenbaum 1995, 28) แต่ปัจจุบันแรงงานไทใหญ่ที่ผู้ศึกษาพบในเมือง
เชียงใหม่เลิกรูปแบบนีไ้ ปแทบหมดแล้ว จึงทำให้ใบชาหมักเลือนหายไปจากวัฒนธรรมการกินและ
ต้อนรับขับสู้ของคนไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ แต่ยังพบอยู่บ้างในพิธีกรรมงานศพที่นำใบชาหมัก
พร้อมด้วยขนมขบเคีย้ วสมัยใหม่ เช่น ลูกอม เมล็ดดอกทานตะวัน มาต้อนรับคนมาร่วมงาน
เด็กไทใหญ่มีวิถีการกินที่แตกต่างจากผู้ใหญ่บ้างเล็กน้อย กรณีของนวล เมื่อราว 4 - 5
ปีก่อน ลูกของเธอซึ่งตอนนั้นอายุ 5 ขวบ เดินทางจากรัฐฉานพร้อมกับยาย (แม่ของนวล) มาอยู่
กับนวลที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ได้ 7 เดือน พอมีลูกมาอยู่ด้วย นวลต้องเปลี่ยนประเภท
อาหารเล็กน้อยเพื่อให้ลูกมีสารอาหารโปรตีน เช่น ไข่หรือตับหมูย่าง อย่างไรก็ตาม นอกจาก
อาหารเหล่านีท้ มี่ บี า้ งเป็นครัง้ คราวแล้ว เด็กไทใหญ่กก็ นิ อาหารไม่ตา่ งจากพ่อแม่หรือผูใ้ หญ่ พ่อแม่
ไม่จำเป็นต้องทำอาหารสองสำรับสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก และเนื่องจากคนไทใหญ่ไม่ได้กินอาหารที่
รสชาติจัดจ้านหรือเผ็ดมาก จึงพอร่วมกินสำรับเดียวกันได้ และจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า
เด็กหรือลูกของแรงงานไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่เริ่มรู้จักของกินเล่นกรุบกรอบที่ขายทั่วไป เช่น
มันฝรั่งทอด ที่พ่อค้าเร่เอามาขายล่อเด็กๆ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่แรงงานไทใหญ่ยอมรับว่าลูกของ
พวกเขาไม่ได้กนิ ของกินเล่นบ่อยเหมือนกับเด็กไทย เพราะไม่มเี งินซือ้ ให้กนิ ได้เท่ากับพ่อแม่เด็กไทย
สำหรับอุปกรณ์ในการทำกับข้าว ดังที่กล่าวไปบ้างแล้วว่าแรงงานไทใหญ่มักใช้เตาแก๊ส
ปิคนิคหากอยู่ห้องเช่า ซึ่งมีราคาในการซื้อครั้งแรกประมาณ 1,100 - 1,200 บาท (ราคาในช่วง
เวลาที่ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล) จากนั้นเมื่อแก๊สหมดก็เอาถังไปเติมแก๊สใหม่ คิดเป็นเงินประมาณ
120 - 130 บาทต่อครั้ง ตรงนี้แตกต่างจากการใช้อุปกรณ์ทำกับข้าวเมื่ออยู่ที่บ้านในรัฐฉานที่
ส่วนใหญ่ใช้เตาฟืนซึง่ ให้รสชาติทอี่ ร่อยกว่าทำด้วยเตาแก๊สปิคนิค โดยทัว่ ไป พวกเขาเปลีย่ นรูปแบบ
การทำกับข้าวแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และหลายอย่างก็ไม่สามารถทำได้
เพราะขาดอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ หรือหากมีก็ไม่ต้องการลงทุนหาซื้อมาหากใช้เพียงไม่กี่ครั้ง จาก
การเก็บข้อมูล พวกเขามีเพียงกะทะขนาดกลางหนึ่งใบ ตะหลิว ทัพพี ครกและไม้ตีพริกไว้ตำ
กระเทียม หัวหอม และพริก และเอาไว้ตำถั่วเน่าแผ่นให้เป็นผง และมีดกับเขียงไว้หนั่ ผักและอืน่ ๆ
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ครอบครัวแรงงานไทใหญ่มอี ปุ กรณ์พนื้ ฐานเพียงเท่านี้ ทุกอย่างมีเพียงชิน้ เดียว ส่วนอุปกรณ์สำหรับ
กินมีเพียงจานชาม 4 - 5 ใบ แก้วน้ำ 3 - 4 ใบ และช้อนสั้น 4 - 5 คัน และอุปกรณ์ทุกอย่างทำ
จากพลาสติกหรือวัสดุราคาถูก สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชวี ติ แบบไม่ถาวรในห้องเช่า ทีพ่ ร้อมจะย้าย
ไปมาตลอดของแรงงานไทใหญ่ในชุมชนเมืองและที่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง

ปรับพื้นที่เพศสภาพในครัวข้ามชาติ
ตามประเพณีของคนไทใหญ่ การทำกับข้าวถือเป็นหน้าที่ของผู้หญิงในครอบครัว ไม่ว่า
จะเป็นแม่ พี่สาว น้องสาว ภรรยา หรือญาติฝ่ายหญิง การใช้ชีวิตของแรงงานไทใหญ่ในเมือง
เชียงใหม่ทำให้พื้นที่เพศสภาพต้องปรับเปลี่ยนไป เส้นแบ่งบทบาทหญิงชายตามประเพณีดั้งเดิม
ถูกทำให้พร่าเลือนจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ ทำให้ผู้ชายไทใหญ่ต้องปรับวิธีคิด นิสัย และการใช้
ชีวติ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่โดยเฉพาะในพืน้ ทีค่ รัว เนือ่ งจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
รูปแบบการอพยพของคนไทใหญ่นั้นมีลักษณะพิเศษ ในหลายกรณีผู้ชายที่แต่งงานมีครอบครัว
แล้วมักเดินทางมาเมืองไทยก่อน ส่วนภรรยาหรือกรณีที่มีลูกจะรออยู่ที่บ้านในรัฐฉาน หลังจากที่
ทั้งสองฝ่ายดูจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ฝ่ายภรรยาจะเดินทางตามมาอยู่ด้วย หลาย
ครอบครัวทีม่ ลี กู มักจะไม่พาลูกมาพร้อมกัน แต่ให้ปยู่ า่ ตายายหรือญาติเป็นคนดูแลแทน ผูว้ จิ ยั ได้
สัมภาษณ์คสู่ ามีภรรยาสามคู่ ทัง้ หมดระบุวา่ ฝ่ายชายข้ามฝัง่ จากพม่ามาเมืองไทยก่อน หลังจากนัน้
ประมาณ 2 - 3 เดือน จนถึงเกือบปีฝ่ายหญิงจึงจะเดินทางตามมาสมทบ ในช่วงที่ผู้ชายหรือฝ่าย
สามีต้องเดินทางมาก่อนและอยู่ตามลำพัง พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำกับข้าวเอง หลายคนทำเอง
จนชิน กว่าภรรยาจะตามมาก็กลายเป็นคนทำกับข้าวเองเป็นแล้ว ถึงกระนั้น เมื่อฝ่ายหญิงมาถึง
หน้าที่ทำกับข้าวก็จะตกเป็นของภรรยาทันที
หนุ่ย ชายหนุ่มไทใหญ่วัย 34 ปี ทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นตัวอย่างของแรงงานชาย
ไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ เขามาเมืองไทยก่อนภรรยาและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเกือบปี จึงต้องทำ
กับข้าวกินเอง เพราะลำพังรายได้ที่ได้จากการทำงาน หากนำไปซื้อของกินสำเร็จรูปคงไม่พอใช้
หนุ่ยบอกว่าเงิน 20 - 30 บาท ซื้อกับข้าวกินข้างนอกได้มื้อเดียว เขาจึงหัดทำกับข้าวและทำไว้
จำนวนมากไว้กินคนเดียวหลายๆ มื้อด้วยเงินจำนวนเท่าๆ กับที่ต้องซื้อกิน เขาบอกว่าที่ต้อง
ประหยัดและทำกับข้าวกินเองเพราะต้องหาเงินส่งกลับไปให้ภรรยาและลูกที่บ้านในรัฐฉาน
กอง เป็นอีกกรณีหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ กองเป็นน้องชายของนวล อายุ 23 ปี ยังไม่มคี รอบครัว
ก่อนหน้าที่จะมาอาศัยร่วมกับพี่สาวและพี่เขยในห้องเช่าเดียวกันที่ราคา 1,200 บาท เพื่อลด
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ค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งอยูค่ นเดียว กองทำงานในสวนกล้วยไม้ทอี่ ำเภอดอยสะเก็ด เขาทำกับข้าวเองทุกวัน
จนกลายเป็นความชอบและเคยชินที่จะทำกับข้าวเอง แม้ปัจจุบันจะอยู่กับพี่สาวแล้วก็ตาม ก็ยัง
รับหน้าที่ทำกับข้าวสลับกับพี่สาวและกินด้วยกันสามคนร่วมกับพี่เขย
แต่ก่อนไม่เคยทำกับข้าวเลย อยู่ที่บ้านแม่ทำให้กินตลอด อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิง
ต้องทำ แต่ตอนอยู่ดอยสะเก็ดคนเดียว ต้องเก็บเงิน เลยต้องทำกับข้าวเอง หาก
ซื้อเขากิน ก็แพงมาก อย่าง 30 บาท กินได้มื้อเดียว หากกินสามมื้อก็ต้องจ่าย
เป็นร้อย ทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะวันหนึ่งได้เงินแค่ 140 - 150 บาทเท่านั้น (กอง,
สัมภาษณ์)	
เช่นเดียวกับหนุ่มโสดยังไม่แต่งงานอย่างจอม วัย 32 ปี ที่ต้องทำกับข้าวกินเอง เขามัก
ไปซื้อของที่ตลาดนัด และกลับมาทำอาหารง่ายๆ เช่น อุ๊บเนื้อหรือผัก เพราะอยู่คนเดียว และ
ต้องทำงาน ไม่มีเวลาทำกับข้าวที่พิถีพิถันมาก มีอาหารไทใหญ่หลายอย่างที่เขาอยากกินแต่ทำ
ไม่เป็น ดังนัน้ หากอาหารบางอย่างทีส่ ดุ ความสามารถ เขาจะไปพึง่ ร้านอาหารไทใหญ่หลังวัดป่าเป้า
ซึ่ ง ขายอาหารที่ทำจากถั่วพู และร้านที่ไปประจำก็ เ ป็ น ของญาติ ฝ่ า ยหญิ ง ของเขาด้ ว ย (จอม,
สัมภาษณ์)
แรงงานไทใหญ่หลายรายข้ามแดนจากพม่าโดยที่ไม่มีเอกสารรับรองการทำงานอย่าง
ถูกต้อง การจดทะเบียนแรงงานที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้โดยการรับรองของนายจ้าง
เพิ่งเริ่มไม่กี่ปี หลายคนจึงเป็นแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน ตรงนี้เป็นการจำกัดอิสระของพวกเขา
แม้บางคนมีใบอนุญาตแต่กย็ งั ถูกจำกัดเสรีภาพโดยกฎ โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัด บางคน
ทำงานแต่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือเป็นแรงงานรับจ้างในบ้าน ก็แทบไม่มีโอกาสไปไหนมากนัก การซื้อ
ของที่ตลาดนัดใกล้บ้านหรือจากพ่อค้าเร่ที่มาตามชุมชนจึงเป็นทางออกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
รวมทั้งการไปงานเทศกาลวัฒนธรรมไต เช่น ปีใหม่ไต หรืองานปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้ว
ของชาวไทใหญ่ ซึ่งจัดที่วัดไทใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง 8

8

ตัวอย่างเช่น วัดป่าเป้า วัดกู่เต้า วัดเกาะกลาง วัดป่าแดด ในอำเภอเมือง วัดศรีดอนดู่ ในอำเภอ
ดอยสะเก็ด และวัดติยะสถาน ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
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แต่ก็มีบางกรณีที่แตกต่างจากชายหนุ่มไทใหญ่ทั่วไปที่ทำกับข้าวไทใหญ่กินเอง เช่น โมง
อายุ 19 ปี เป็นลูกจ้างร้านขายของทีถ่ นนสุเทพ เขาทำกับข้าวกินเองเช่นกัน แต่ไม่ใช่กบั ข้าวไทใหญ่
เขาทำอาหารง่ายกว่านัน้ คือต้มบะหมีก่ งึ่ สำเร็จรูป หรือไม่กท็ อดไข่กนิ กับข้าวและน้ำพริก เนือ่ งจาก
งานที่หนักทำให้ไม่มีเวลาทำกับข้าวที่ละเอียดลออกว่านี้ได้ นอกจากนี้ ที่ที่เขาอยู่ทุกวันนี้ก็หาซื้อ
วัตถุดิบหรืออาหารไทใหญ่ค่อนข้างลำบาก เพราะไม่ได้อยู่ในแหล่งที่มีคนไทใหญ่อาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น ทำให้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเร่มาขายของแถวนั้น อีกทั้งเขาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่จะไปไหน
มาไหนได้เอง แต่โมงยังโชคดีที่มีญาติฝ่ายหญิงชวนไปกินข้าวด้วยบ่อยครั้งและในโอกาสพิเศษ
โดยสามีของญาติฝ่ายหญิงผู้นั้นจะมารับเขาไปกินข้าวด้วยที่ห้องเช่าและพามาส่งกลับที่พัก (โมง,
สัมภาษณ์)
แคง หนุ่มไทใหญ่วัย 22 ปี เป็นอีกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เขาทำงานที่ร้านขายของทะเล
สดที่กาดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นตลาดขายของส่งและของสดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ แคงทำงาน
สองกะ กะแรกตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงวัน กะที่สองตั้งแต่บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่ม เป็นงานที่หนัก แต่เขา
ยอมทำเพราะได้รายได้ดีถึง 250 บาทต่อกะ เขาจึงหาเงินได้วันละ 500 บาทต่อวัน หากเขา
ทำงานทั้งสองกะ งานหนักเช่นนี้ทำให้ไม่มีเวลาทำกับข้าว ต้องพึ่งอาหารสำเร็จที่ขายแถวบริเวณ
ห้องเช่าเสียส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่อาหารไทใหญ่ แต่เขาก็เคยชินกับอาหารที่ขายทั่วไปแล้ว เพราะ
ย้ายมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ 8 ขวบ และเคยย้ายไปทำงานมาแล้วหลายที่นอกจากภาคเหนือ เช่น
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปทุมธานี
อยากกินอาหารไตมาก เมื่อไรที่คิดถึงอาหารไทใหญ่มากๆ ก็จะไปหาแม่ที่บ้านที่
อำเภอแม่ริมสักเดือนละครั้ง ไปกินอาหารที่แม่ทำให้หายอยากอาหารไทใหญ่
แล้วก็เอากลับมากินที่นี่ด้วย หากช่วงไหนไม่ได้ไปหาแม่ แม่ก็จะส่งพวกน้ำพริก
ปลาส้มมาให้เก็บเอาไว้กนิ สักสิบวันครัง้ หนึง่ ทีแ่ ม่จะส่งมาให้ (แคง, สัมภาษณ์)
ท่ามกลางบริบทข้ามชาติในตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้แรงงานไทใหญ่ที่เป็นผู้ชายทั้งที่
แต่งงานและยังไม่แต่งงานมิได้ปรับตัวกับการอยู่อย่างเดียว หากต้องปรับตัวเรื่องการกินด้วย นั่น
คือต้องเรียนรู้ที่จะทำกับข้าวกินเอง ยกเว้นบางกรณี การปรับตัวที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนบทบาท
ของผู้ชายในสังคมดั้งเดิม ทำหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นของผู้หญิงเนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
แทนการซื้อของสำเร็จรูปกิน และทำอาหารไทใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการทางรสชาติใน
ขณะเดียวกัน ดังนัน้ การอพยพย้ายถิน่ ในบริบทข้ามชาติจงึ ส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ พศสภาพ
ของแรงงานไทใหญ่อย่างชัดเจน
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รสนิยมของความจำเป็น
แรงงานไทใหญ่ให้เหตุผลที่ต้องทำกับข้าวกินเองทุกวันว่าเป็นเพราะความจำเป็นทาง
เศรษฐกิจ ดังที่กล่าวไปแล้ว งานศึกษานี้พบว่าแรงงานไทใหญ่เหล่านี้อยู่ในชนชั้นผู้ใช้แรงงานมี
สภาพการกินอยู่ค่อนข้างลำบาก ทำงานได้เงินก็ต้องส่งกลับบ้านที่รัฐฉาน จะเห็นว่า เงื่อนไข
ความจำเป็นนั้นอาจนำไปสู่สภาพที่ถูกกีดกันที่จะบริโภคบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งพัฒนาไปสู่ลักษณะ
“รสนิยมของความจำเป็น” (taste of necessity) ในชีวิตประจำวันของคนชนชั้นผู้ใช้แรงงาน
ดังทีป่ แิ อร์ บูรด์ เิ ยอ (Pierre Bourdieu) ได้เสนอไว้วา่ รสนิยมของความจำเป็นทีพ่ ฒ
ั นาจากพื้นฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้ แ ละการบริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งกั น มี บ ทบาทสำคั ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
ฮาบิทัส (habitus) นัน้ ทำงานอย่างไร ความจำเป็นของชนชัน้ ผูใ้ ช้แรงงานซึง่ เกิดขึน้ จากฐานฮาบิทสั
ของชนชัน้ นีส้ ร้างและดัดแปลงรสนิยมของผูใ้ ช้แรงงานในรูปรสนิยมของความจำเป็น ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของการสร้างและผลิตซ้ำความแตกต่างทางชนชัน้ ผ่านรูปแบบการบริโภคทีแ่ ตกต่างกัน (Bourdieu
1984, 372-376)
จากการเก็บข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2009 แรงงานไทใหญ่ที่ทำงานในร้านอาหารใน
เมืองเชียงใหม่ได้ค่าจ้างอยู่ที่เดือนละ 5,000 - 6,000 บาท ส่วนพี่นางซึ่งทำงานก่อสร้างได้ค่าแรง
วันละ 150 บาท และมีคา่ ล่วงเวลาบ้าง แต่อตั ราทีไ่ ด้นนั้ แตกต่างกันระหว่างแรงงานชายและหญิง
ผู้ชายได้ 20 บาทต่อชั่วโมง ส่วนผู้หญิงได้ 15 บาทต่อชั่วโมง สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างค่าเช่าห้อง
แรงงานไทใหญ่สว่ นใหญ่เช่าอยูท่ เี่ ดือนละ 1,200 - 1,500 บาท และมักอยูก่ นั มากกว่าหนึง่ คน ไม่วา่
เป็นสามีภรรยา ครอบครัว หรือแบ่งเช่ากับเพื่อนหรือคนรู้จัก เงินที่หาได้และหักค่าใช้จ่ายแล้ว
พวกเขาจะส่งกลับบ้านข้ามแดนผ่านนายหน้าที่ทำธุรกิจนี้โดยตรง อย่างกรณีของตุ๊ก เธอส่งเงิน
ให้ที่บ้านมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ที่เธอจะเก็บได้ ประมาณ 1,000 - 10,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเงินที่
ส่งไปพ่อแม่ของตุ๊กจะเอาไปจ่ายค่าแรงคนงานในนาและซ่อมบ้าน ส่วนเมิงและนวลต้องส่งเงิน
กลับบ้านทุกเดือนเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกที่ปู่ย่าตายายช่วยดูแลอยู่ ดังนั้น หลายคนจึงอยู่ในภาวะของ
ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และถูกผลักให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดิ้นรน พี่นางเคยเปรยกับผู้วิจัย
ว่า “คนทุกข์ก็ต้องอยู่อย่างนี้ มันไม่เหมือนอยู่บ้าน ตอนนี้อยู่และทำงานในบ้านของคนอื่น ไม่ใช่
บ้านตัวเอง” สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานไทใหญ่นั้นไม่ใช่แค่ต้องต่อสู้กับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
แต่ยังต้องอดทนอยู่ในบ้านของคนอื่นนั่นก็คือสังคมไทย ที่ไม่เคยปฏิบัติกับพวกเขาให้เท่าเทียมกับ
คนไทย
งานศึกษานี้ตีความ “ความจำเป็น” ของแรงงานไทใหญ่ในสภาวะที่พวกเขาเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ และ “ผิดกฎหมาย” เพราะไม่ใช่คนไทยหากมองจากประเด็นของสัญชาติ และบางคน
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ยังมีสถานะผิดกฎหมายด้วย ทำให้ไม่สามารถได้ค่าแรงเทียบเท่ากับคนไทย สภาพที่เป็นอยู่ส่งผล
ให้มีวิถีอาหารที่ยึดโยงกับสภาพของความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัว ไม่ว่าจะ
เป็นการจับจ่าย การทำอาหาร และการกิน

ความผูกพันในอาหารและการโหยหารสชาติบ้านเกิด
นอกจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแล้ว วิถีอาหารของแรงงานไทใหญ่นั้นเชื่อมโยงกับภาวะ
ของการที่ยังมีความผูกพัน ยึดโยง และสัมพันธ์กับบ้านเกิด อยู่ในสภาวะข้ามชาติ การต้องอยู่ใน
ที่ซึ่งไม่ใช่บ้าน ทำให้คนคิดถึงและอยากกินอาหารบ้านเกิด ซึ่งการที่ต้องกินและรักษารสชาติ
ดัง้ เดิมนีไ้ ว้นำไปสูก่ ารรักษาความเป็น “อัตลักษณ์กลุม่ ” ผ่านการบริโภคอาหาร ดังนัน้ วิถีปฏิบัติ
ของพวกเขาในด้ า นการกิ น เมื่ อ ถึ ง ระดั บ หนึ่ ง จึ ง กลายเป็ น ตั ว บ่ ง บอกทางอั ต ลั ก ษณ์ ช าติ พั น ธุ์
(ethnic identity marker) และพัฒนาไปสูค่ วามรูส้ กึ ว่าอาหารรสชาตินหี้ รือลักษณะนีค้ อื “อาหาร
ของเรา - ไทใหญ่” และความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อกินอาหารที่ตนทำเอง
นอกเหนือจากการกินอาหารแล้ว การเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบยิ่งย้ำการสร้าง
“ความเป็นอาหารของเรา” ให้กับแรงงานไทใหญ่ บางคนบอกเล่าถึงช่องทางในการที่จะหาซื้อ
วัตถุดบิ สำคัญในอาหารไทใหญ่ สามสาว เมิง นวล และตุก๊ มักหาซือ้ สิง่ เหล่านีท้ กี่ าดนัดทีม่ ที กุ วัน
จั น ทร์ แ ถวช่ า งเคี่ ย น ย่ า นที่ พ วกเธออยู่ ที่ นี่ มี ร้ า นขายของไตอยู่ ร้ า นหนึ่ ง ที่ ผ ลิ ต จากฝั่ ง พม่ า
นอกจากตลาดนัดแห่งนี้ ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งคือซื้อเอาของหลักๆ ที่ขายที่ร้านของชำแถวบ้าน
แต่ก็เลือกซื้อของจากผู้ค้าไทใหญ่มากกว่า เพราะคนค้าขายไทใหญ่รู้ว่าคนกินต้องการอะไรและ
ต้องการซื้อแบบไหน
กาดนัดจึงเป็นที่ซึ่งคนไทใหญ่มักไปหาซื้อของกิน เพราะอย่างน้อยต้องมีร้านไทใหญ่
สักร้านทีน่ นั่ เมิงบอกว่า “ทีน่ เี่ ป็นทีข่ ายของกินไตโดยคนไต” อีกเหตุผลหนึง่ จากตุก๊ ก็สมเหตุสมผล
เธอบอกว่าของที่ขายในกาดนัดมักถูกกว่าในตลาดสดทั่วไป ทำให้ทุกวันจันทร์เป็นวันที่คนขายของ
ตามริมทางหรือใกล้เคียงอาจปิดร้าน เพราะเชือ่ ว่าวันนัน้ คนคงไปซือ้ ทีก่ าดนัดมากกว่า
ส่วนใหญ่จะซือ้ สินค้าทีม่ าจากฝัง่ โน้น (พม่า) หรือจากแหล่งทีท่ ำอร่อยๆ เช่น ถัว่
เน่า ถัว่ ดิน (ถัว่ ลิสง) เนื้อแอ๊บ (เนื้อกระป๋อง) ข้าวซอย และหัวหอม จะไม่ค่อย
ซื้อของเหล่านี้จากคนที่ไม่ใช่คนไทใหญ่ (ตุ๊ก, สัมภาษณ์)
การซื้อของในกาดนัดถือเป็นวิถีดั้งเดิมหนึ่งของคนไทใหญ่ (สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
2544) สอดคล้องกับพ่อค้าคนหนึ่งที่บอกว่ากาดนัดสะท้อนภาพชีวิตของแรงงานไทใหญ่ในเมือง
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ภาพ 3: แรงงานไทใหญ่กำลังซื้อของจากผู้ค้าเร่มอเตอร์ไซค์รถพ่วง

เชียงใหม่ ที่พวกเขาไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ไกลจากที่อยู่หรือที่ทำงาน เนื่องจากมีกฎไม่ให้
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางไปไหนได้สะดวกนัก นอกจากนี้ สินค้าในกาดนัดราคาถูก
กว่าตลาดสดหรือตลาดทั่วไป ซึ่งแรงงานไทใหญ่มักซื้อของที่ราคาถูก พวกเขาจึงซื้อของบางอย่าง
ในจำนวนมาก เช่น มะเขือเทศ และหอมแดง ที่จะซื้อครั้งละหนึ่งกิโลกรัมเพื่อใช้ทำกับข้าวได้
ประมาณหนึ่งอาทิตย์ การซื้อด้วยจำนวนประมาณนี้ไม่เพียงได้ราคาถูก แต่ยังเป็นจำนวนที่กิน
พอดีหมดเพื่อให้เวลาพอดีกับวันที่กาดนัดวนมาอีกครั้งด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังซื้อของกินและ
วัตถุดิบได้จากผู้ค้าเร่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีรถพ่วงหรือรถกระบะที่ขับไปตามที่ซึ่งคนไทใหญ่ทำงาน
หรืออาศัยอยู่ คนค้าเร่เหล่านี้รู้ดีว่าคนไทใหญ่มักอาศัยอยู่ที่ไหนและที่ไหนเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่คน
ไทใหญ่ทำงานอยู่
ชอบซื้อของกับคนไทใหญ่ด้วยกัน โดยเฉพาะถั่วเน่า พ่อค้าที่ซื้อประจำเอาถั่วเน่า
มาขายจากเปียงหลวง (อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่) ไม่ชอบถั่วเน่าจากคน
เมืองเพราะรสชาติมันไม่อร่อยเหมือนกับของคนไทใหญ่ทำ
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คำให้สัมภาษณ์ของแรงงานไทใหญ่ที่ขอสงวนนามคนหนึ่ง เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม
พ.ศ. 2552 บ่งบอกถึงความผูกพันที่มีในรสชาติอาหาร โดยเฉพาะกลิ่นและรสชาติของถั่วเน่า
สะท้อนว่าพวกเขาสร้างความรูส้ กึ ของการเป็นเจ้าของผ่านการกิน หรือแม้กระทัง่ รอทีจ่ ะซือ้ ของจาก
คนไทใหญ่มากกว่าจากคนท้องถิ่น สถานการณ์นี้ใกล้เคียงกับงานศึกษาเรื่องคนอินเดียพลัดถิ่น
(Indian diaspora) ในประเทศสหรัฐอเมริกาของปูร์นิมา แมนเคคาร์ (Purnima Mankekar
[2005]) ที่ ก ารไปซื้ อ ของกิ น ของใช้ ใ นร้ า นขายของอิ น เดี ย ในซานฟรานซิ ส โกเป็ น การสร้ า ง
ประสบการณ์ “ความทรงจำของคนพลัดถิ่น” (diasporic memory) ให้กับคนพลัดถิ่นเหล่านั้น
ในกรณีแรงงานไทใหญ่โดยเฉพาะตุ๊ก บางครั้งเธอขอให้ญาติที่ไปเยี่ยมบ้านหรือคนที่
กำลังจะเดินทางมาที่เชียงใหม่ ซื้อของกินจากรัฐฉานและหิ้วมาฝากเมื่อเดินทางมา เช่น ถั่วแค
หรือปลาแห้ง และงา การที่มีความต้องการอาหารที่มีรสชาติเฉพาะเจาะจงเช่นนี้แสดงถึงความ
ผูกพันในรสชาติทมี่ ตี อ่ อาหารไทใหญ่ กรณีทยี่ ดึ ติดกับรสและกลิน่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงคือการย้อนรำลึก
ถึงของพวกเขา และการที่พวกเขาแยกแยะความแตกต่างของรสชาติถั่วเน่าไทใหญ่และถั่วเน่าของ
คนเมือง แสดงให้เห็นถึงการเมืองในรสชาติ นั่นคือการที่เลือกจะกินหรือซื้อกับคนไทใหญ่ด้วย
กันเองมากกว่าจะเลือกซื้อของอย่างเดียวกันแต่ทำโดยคนเมือง พวกเขาแยกแยะรสชาติว่าถั่วเน่า
แบบไหนเป็นรสชาติไทใหญ่ ตรงนีเ้ ป็นประเด็นหนึง่ ในการศึกษาวัฒนธรรมอาหารของกลุม่ คนต่างๆ
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองในชีวติ ประจำวันผ่านรสชาติ การกินอาหารรสชาติทคี่ นุ้ เคยขณะที่อยู่
ที่เชียงใหม่ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกโหยหาถึงคนที่รักและชีวิตบ้านเกิดที่จากมา
กินอาหารไทใหญ่ทำให้นึกถึงบ้าน แม้อาหารบางอย่างจะทำกินเองได้ที่นี่ แต่ก็ไม่
เหมือนกับที่ทำกินที่บ้าน โดยเฉพาะขนมที่เมื่อคิดอยากกินเมื่อไรก็ยิ่งทำให้คิดถึง
บ้านมากขึ้นเท่านั้น (ตุ๊ก, สัมภาษณ์)
คนที่บ้านมักกินข้าวพร้อมกัน แต่เวลากินอยู่ที่ในห้องนี้ ก็กินกับแฟนสองคน แม้
กับข้าวจะอร่อย แต่ก็ไม่สนุกเท่ากับกินที่บ้าน (เมิง, สัมภาษณ์)

การสร้างพื้นที่และการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
แรงงานไทใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินข้าวตามร้านอาหารนอกบ้าน พวกเขากินอาหารใน
พื้นที่สาธารณะ เมื่อมีพิธีกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ที่แรงงานไทใหญ่เข้ามา
อยู่อาศัยและทำงาน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิถีการกินเหล่านี้บ้าง คือไปกินอาหารนอกบ้านเมื่อ
มีเวลาว่าง แต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้านอาหารที่ขายของไต บริเวณหลังวัดป่าเป้าเป็นที่รู้กันว่าเป็นแหล่ง
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ชุมชนวัฒนธรรมไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ ที่หลังวัดมีร้านขายอาหารและสินค้าไตอยู่ 5 - 6 ร้าน
ที่ร้านเหล่านี้ อาหารหลักที่ขายคือข้าวซอย ถั่วพู และของกินเล่นอย่างของทอดต่างๆ ซึ่งเป็น
อาหารที่ทำสด พร้อมด้วยของแห้งอื่นๆ เช่น ผักกาดส้ม น้ำพริกถั่วเน่า และขนมต่างๆ อีกทั้ง
สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเครื่องสำอาง ยารักษาโรค เสื้อผ้าไต และสินค้าด้านการศึกษาหรือ
วัฒนธรรม เช่น หนังสือเรียน เทป วีซีดี วีซีดีคาราโอเกะ และแผนที่รัฐฉาน
เจ้าของร้านที่นี่ขายของและตกแต่งร้านไปในทางเดียวกัน ทำให้ร้านมีลักษณะกึ่งร้าน
อาหารและร้านขายของ ด้านในร้านมีโต๊ะอาหารอยู่ 10 โต๊ะ ส่วนด้านหน้าเป็นที่ประกอบอาหาร
และวางวัตถุดิบ และมีที่ตั้งของขายและโชว์สินค้าต่างๆ ร้านอาหารแถวนี้ขายถั่วพูหรือข้าวซอยใน
ราคาไม่แพงนัก อยู่ที่ชามละ 15 บาท โดยไม่คิดราคามากไปกว่านี้ เพราะคนทำรู้ว่าคนที่มากิน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานรับจ้างรายวันที่ไม่ได้มีรายได้มากนัก พวกเขาเน้นขายได้จำนวนมากแทนที่
จะตัง้ ราคาสูง นอกจากเปิดร้านประจำทีห่ ลังวัดป่าเป้าแล้ว เจ้าของร้านมักไปตัง้ แผงชัว่ คราวขายของ
ที่วัดอื่นๆ ที่จัดงานประเพณีไทใหญ่อย่างปีใหม่ไตหรืองานปอยส่างลอง นอกจากร้านค้าเหล่านี้
แล้ว ชุมชนหลังวัดป่าเป้ายังเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนที่ทำวัตถุดิบอื่นๆ ขาย เช่น ถั่วพูเผือก (เต้าหู้
ขาว) ผักกาดส้ม (ผักกาดดอง) และถั่วพูแยน (เต้าหู้ยี้) ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้ค้าเร่ขับมอเตอร์ไซค์
และรถกระบะมาซื้อหรือสั่งไปขายที่กาดนัดอื่นๆ
การกินอาหารในงานประเพณีไทใหญ่ตามวัดเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่แรงงานไทใหญ่ส่วนใหญ่
ในเมืองเชียงใหม่ทำกัน วัดป่าเป้าและวัดกู่เต้าคือวัดที่คนมักไปสักการะและขึ้นชื่อว่าเป็นวัดไทใหญ่
หลักๆ ในเมืองเชียงใหม่ที่มีการจัดงานประเพณีไทใหญ่อย่างต่อเนื่องมายาวนาน สองวัดนี้จึง
เหมือนกับเป็น “บ้าน” ของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ที่พยายามไปร่วมงานประเพณีหากมีเวลาว่าง
และเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานปีใหม่ไตและงานปอยส่างลอง ซึ่งพวกเขาได้มากินอาหาร
ชมการละเล่นและการแสดง และซื้อของกินของใช้ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ในแต่ละปีมีผู้ค้าขายมา
เปิดร้านขายของกินไตอยู่ 20 - 30 เจ้า แต่ละเจ้ามีโต๊ะให้นงั่ 8 - 10 โต๊ะ ดังนัน้ เวลามีงานแต่ละครัง้
จึงทำให้วัดทั้งสองแห่งแน่นขนัดไปด้วยแรงงานไทใหญ่นอกเหนือไปจากผู้คนที่มาเที่ยว
พี่นาง แรงงานรับจ้างในพื้นที่ก่อสร้างเล่าว่า ชอบไปงานส่างลองในเมืองเชียงใหม่ทุกปี
เพราะเป็นการผ่อนคลายจากงานที่ทำ ได้เจอเพื่อนคนไทใหญ่ และได้กินข้าวซอยไทใหญ่ เพราะ
เป็นอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาในการทำจึงไม่คอ่ ยได้ทำกินเองมากนัก การทีแ่ รงงานไทใหญ่ได้มาร่วมงาน
ประเพณีและพบเจอผู้คนยิ่งทำให้พวกเขามีพื้นที่แสดง “ความเป็นไทใหญ่” ได้มากยิ่งขึ้น และที่
สำคัญเป็นเพียงโอกาสเดียวที่ได้กินอาหารนอกบ้าน เช่นเดียวกับน้อย ชายหนุ่มไทใหญ่ที่บอกว่า
ปกติแล้วเขาไม่ค่อยได้กินอาหารไทใหญ่และยิ่งไม่ค่อยทำกับข้าว เพราะเขาเกิดที่เชียงใหม่และ
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ทำงานประจำอยู่ที่โรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่ง จึงไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับความเป็นไทใหญ่มากนัก
อย่างไรก็ตาม เขาชอบกินอาหารไทใหญ่มากและมักมาที่วัดป่าเป้าเมื่อรู้สึกอยากกิน ถึงกระนั้น
การมากินอาหารไทใหญ่ในงานประเพณีนั้นยิ่งพิเศษกว่า เพราะเขาได้มารวมตัวกับเพื่อนไทใหญ่
และได้มาดูการแสดงที่นี่ด้วย
พี่ น างและน้ อ ยเป็ น คนไทใหญ่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นสถานะเดี ย วกั น แต่ ทั้ ง สองมี ค วามรู้ สึ ก ที่
เชื่อมโยงความเป็นไทใหญ่ผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งการกินอาหารไทใหญ่เป็นหนึ่งใน
ประสบการณ์นั้น อาหารได้กลายเป็นสื่อที่ทำให้ทั้งคู่ได้แสดง “ความรู้สึกของการสานต่อและ
สร้างความแข็งแกร่งในเชิงชาติพันธุ์” การสานต่อทางชาติพันธุ์ที่เริ่มในระดับบุคคลอย่างพี่นางและ
น้อยกระตุน้ ให้เกิดการธำรงรักษาประเพณีและคุณค่าของความเป็นชาติพนั ธุ์ และในพืน้ ทีส่ าธารณะ
เช่นนี้ยิ่งทำให้ทั้งคู่แสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เข้มข้นขึ้น เห็นได้ชัดจากกรณีของน้อยที่แม้ว่าเขาจะ
เกิดในเชียงใหม่และแทบไม่รู้แล้วด้วยซ้ำว่าความเป็นไทใหญ่คืออะไร แต่ก็แสดงออกว่าอาหาร
ไทใหญ่เป็นสิ่งที่แสดงออกทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจนในพื้นที่สาธารณะ

การสร้างความแตกต่าง: นี่คือรสชาติไทใหญ่
ในการศึกษาเรื่องอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและอัตลักษณ์นั้นมีความซับซ้อน
(Scholliers 2001) อาหารแสดงถึงกระบวนการที่หลากหลายของการนำเสนอภาพแสดงแทนที่
อัตลักษณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกใช้ในการสร้างความแตกต่างของสิ่งหนึ่งจากอีกสิ่งหนึ่ง (Hall
1996 อ้างใน Scholliers 2001, 5) กรณีแรงงานไทใหญ่ก็ใช้วัฒนธรรมอาหารไทใหญ่ในการ
สร้าง “พื้นที่ของการหลอมรวม” (space of inclusion) ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอาหารอื่น
ในขณะเดียวกัน ดังนัน้ อาหารไทใหญ่จงึ กลายเป็นการสร้างความแตกต่างด้วยรสชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเมืองเชียงใหม่
เมือ่ ถามว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ ป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์ของอาหารไทใหญ่ แรงงานไทใหญ่เห็นว่า
ถั่วเน่า ผงขมิ้น มะเขือเทศ หัวหอม และกระเทียม คือองค์ประกอบหลักในการทำอาหารในชีวิต
ประจำวัน ถัว่ เน่าคือสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการทำอาหารหลายชนิด เช่น น้ำพริก อาหารประเภทอุบ๊ และ
แกง ถั่วเน่าเป็นสิ่งที่เพิ่มรสชาติให้เข้มข้นอันเนื่องมาจากกระบวนการทำถั่วเหลืองให้เกิดเชื้อรา
แล้วเอาไปตากแห้ง ซึ่งถือเป็นกระบวนการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ส่วนผงขมิ้นเป็นการใส่เพื่อ
เพิ่มรสชาติเช่นกันและทำให้อาหารมีสีสันสวยงามมากขึ้นด้วย แรงงานไทใหญ่ที่ทำงานที่โรงแรม
แห่งหนึ่ง เล่าว่าเรียนรู้การทำกับข้าวโดยใส่ผงขมิ้นตั้งแต่ยังเป็นสาว เช่นเดียวกัน พี่นางบอกว่า
ผงขมิ้นต้องใส่ในกับข้าว แต่ด้วยปริมาณที่พอดี ไม่เช่นนั้นกลิ่นจะฉุนเกินไป ส่วนเมิงอธิบายว่า
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หอมแดงและกระเทียมนั้นต้องใส่ในอาหารหลายชนิดของไทใหญ่ โดยเฉพาะอาหารที่ต้องผัด แต่
เมือ่ เปรียบเทียบกับอาหารไทย ผูห้ ญิงไทใหญ่เกือบทัง้ หมดมีความเห็นสอดคล้องกันว่าวัตถุดบิ หลัก
ของอาหารไทใหญ่นั้นมีน้อยกว่าอาหารไทยมาก
การเปรี ย บเที ย บอาหารของตนเองกั บ อาหารอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ แ มรี ดั ก ลาส
(Douglas 1997) เสนอว่าอาหารคือรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร ซึ่งสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเหมือนและต่างกันของหลายกลุ่มคนและชาติพันธุ์ กรณีของคนไทใหญ่ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
พวกเขาเห็นว่าถั่วเน่าของตนเองนั้นต่างจากของคนเมืองทางภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะรสชาติ
และกลิ่น ทำให้พวกเขาไม่เคยซื้อถั่วเน่าของคนเมืองเลย อันนี้เป็นการสร้าง “พื้นที่ของการแยก
ออก” (space of exclusion) แม้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่หรือบริบทข้ามชาติที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ค่อนข้างหลากหลาย ขณะเดียวกัน พวกเขาเองก็สร้าง “พื้นที่ของการ
หลอมรวม” เช่นการซื้ออาหารประเภทอื่นๆ มากินร่วมกับอาหารไทใหญ่ เช่น ไก่ทอดหรือลูกชิ้น
ทอด เป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทำในชีวิตประจำวันทุกวัน

บทสรุป
บทความนี้ได้นำเสนอชีวิตของแรงงานไทใหญ่โดยศึกษาวิถีอาหารของพวกเขา ซึ่งได้
ข้อค้นพบว่าแรงงานไทใหญ่ของเมืองเชียงใหม่มีแนวทางการซื้อวัตถุดิบ ทำกับข้าว และการกินที่
น่าสนใจในบริบทข้ามชาติและความเป็นเมืองในขณะเดียวกัน ด้านหนึ่งพวกเขารักษาอัตลักษณ์
ของกลุ่มด้วยการทำอาหารไทใหญ่กินเอง และเพื่อสอดรับกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจในสภาพ
ของชนชั้ น ผู้ ใ ช้ แ รงงาน บางครั้ ง พวกเขาไปกิ น อาหารไทใหญ่ น อกบ้ า นบ้ า งในกรณี ที่ ท ำเอง
ไม่สะดวก รวมถึงในงานประเพณีของคนไทใหญ่ ซึง่ เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ทำให้อาหารกลายเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่จะรักษาให้วิถีอาหารนี้ดำรงต่อไป
แรงงานไทใหญ่มีรูปแบบเฉพาะตัวในการซื้อวัตถุดบิ การทำอาหาร และการกิน พวกเขาเลือกซื้อ
ของกินไทใหญ่ในตลาดนัดและกับผู้ค้าเร่ไทใหญ่ เพราะคนขายเหล่านี้รู้ว่าคนไทใหญ่ที่เป็นแรงงาน
ต้องการอะไร และเป็นการตอบสนองกับภาวะที่เป็นอยู่ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสารรับรองถูกต้อง
ตามกฎหมาย ถูกจำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ และประเด็นสุดท้าย การที่
พวกเขาเองมีการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างอาหารไทใหญ่กับอาหารไทยและอาหาร
เมือง สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบหนึ่งของการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่รสชาติของอาหารมีบทบาท
สำคัญในบางบริบทและสถานการณ์ และในหลายระดับ อย่างไรก็ตาม อาหารก็ยังเป็นพื้นที่ซึ่ง
ลื่นไหลและยืดหยุ่นในการสร้างพื้นที่ของการยอมรับหรือปฏิเสธระหว่างอาหารของกลุ่มตัวเอง
และอาหารของผู้อื่น
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