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บทท่ี 1

     บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

กระบวนการสรางรัฐชาติไทยและการสรางความเปนไทย (Thai-Ization) ไดดําเนินไป

ภายใตแนวคิดการจําแนกแยกพวก (exclusion) และลัทธิชาตินิยมที่สงผลใหเกิดคนไทยเปนคนกลุม

ใหญของประเทศ และกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ที่ไมใชคนไทยไดกลายเปนคนชายขอบของสังคมไทย 

ปฏิบัติการณเชิงอํานาจของวาทกรรมการจําแนกแยกพวกในมิติตาง ๆ มีอิทธิพลตอสังคมไทย 

โดยเฉพาะการเปนเคร่ืองมือของรัฐเพื่อสรางความชอบธรรมในการใชกําลังเขาจัดการกับปญหา

บางอยาง โดยเฉพาะปญหาที่ถูกระบุวาเกิดขึ้นจากกลุมชาติพันธุ  และที่สําคัญ คือ การกอตัวของรัฐ-

ชาติ ยังทําใหกลุมชาติพันธุที่ยังไมถูกกลืนเขากับคนกลุมใหญของสังคม หรือกลุมคนที่มีวัฒนธรรม มี

วิถีชีวิตแตกตางไปจากคนสวนใหญในสังคม   ไดกลายเปน “กลุมชาติพันธุ”  ที่แปลกแยกแตกตาง ถูก

ผลักดันใหกลายเปนคนอ่ืน เปนคนชายขอบของสังคม และไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากคนสวน

ใหญของสังคมไทย (ธันวา เบญจวรรณ 2550:1-2)

ดวยลักษณะของสังคมไทยมีลักษณะเปนพหุสังคม คือ ประกอบไปดวยพลเมืองที่มาจาก

หลากหลายชาติพันธุผสมผสานอยูในประเทศ ซึ่งแตละกลุมมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี

แตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาในภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งประชากรที่อาศัยอยูในแต

ละภูมิภาคตางก็มีความเปนมาทางดานประวัติศาสตร ลักษณะทางชาติพันธุ   การประกอบอาชีพหลัก

ทางดานเศรษฐกิจ ที่ไดปรับใชกับสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ตลอดจนลักษณะทางสังคมภาษา 

และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่แตกตางกันของกลุมชาติพันธุ  อาจกลาวไดวาแตละกลุมชาติพันธุ ตางมี

ประวัติศาสตร และรากเหงาทางสังคมวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเปนเอกลักษณของสังคมไทยที่

สะทอนใหเห็นถึงความรํ่ารวยทางวัฒนธรรม และความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่สามารถดํารงอยูรวมกันบนความแตกตางของเอกลักษณทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี  เมื่อกลาวถึง

กลุมชาติพันธุในประเทศไทย โดยความเขาใจทั่วไปก็จะหมายถึง กลุมคนที่มี เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

คานิยม   วิถีชีวิต   ความเชื่อ  ประเพณีและวัฒนธรรม  ที่แตกตางไปจากคนสวนใหญ ของประเทศ ซึ่ง

สวนใหญแลว   กลุมชาติพันธุมักจะอาศัยอยูตามชายขอบของพื้นที่  ซึ่งหางไกลจากการควบคุมดูแล
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ของอํานาจรัฐจากศูนยกลาง   เชน     ตามปาเขา  บนพื้นที่สูง  ตามแนวตะเข็บชายแดน   กลุมชาติพันธุ

เหลาน้ีสวนใหญไดต้ังถิ่นฐานอยูในดินแดนแถบน้ี  กอนที่จะมีการสถาปนารัฐชาติไทยขึ้น ในชวง

สมัยรัชกาลที่ 5  ดังน้ันกลุมชาติพันธุเหลาน้ีจึงอยูในฐานะของประชากรของประเทศไทยดวย “ ตาม

หลักการของบูรณะภาพแหงดินแดนซึ่งยึดถืออาณาเขตในการสรางรัฐประชาชาติ    มิใชยึดหลักของ

ชาติกําเนิด ” (อานันท กาญจนพันธ 2545 :190-191)  จะเห็นไดจากคํานิยามคําวา “กลุมชาติพันธุ”

ซึ่งในกลุมชาติพันธุดวยกันก็ยังมีความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุ สังคม วัฒนธรรม วิถีการ

ผลิต วิถีชีวิตที่สอดคลองกับระบบนิเวศและสภาพแวดลอมตามถิ่นที่อยูของตน ซึ่งมีรูปแบบที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของแตละกลุมชาติพันธุ  แตภาพลักษณของกลุมชาติพันธุมิไดปรากฏแกสังคมตาม

ความเปนจริง ภาพลักษณที่ถูกสรางขึ้นจากวาทกรรมการพัฒนาของรัฐก็คือ กลุมชาติพันธุ เปนคนปา

คนดง สกปรก ดอยพัฒนา ยากจน ขาดการศึกษา มีชีวิตที่ลําบาก คุณภาพชีวิตตํ่า โงถูกชักจูงงาย ซึ่ง

ภาพการมองกลุมชาติพันธุโดยตัดสินจากมาตรฐานความเจริญที่กําหนดจากศูนยกลางอํานาจรัฐ ทําให

กลุมชาติพันธุที่อยูชายขอบของพื้นที่ซึ่งแทบจะเขาไมถึงสิ่งที่เรียกวาความเจริญ และบริการสวัสดิการ

ที่รัฐจัดหาใหกับประชาชนทั่วไป จึงตองตกอยูใน “สภาวะชายขอบของสังคม” (marginalization)

คือ ตกอยูในสภาวะที่ไรอํานาจที่จะกําหนดชีวิตของตนเอง ไมสามารถที่จะกําหนดอัตลักษณของ

ตนเองในสังคม ศักด์ิศรีและคุณคาความเปนคนถูกกดทับไว ตองยอมรับความหมายที่ถูกสรางขึ้นโดย

วาทกรรมการพัฒนาของรัฐ 

ความเปนชายขอบของกลุมชาติพันธุน้ัน ถูกตอกย้ําอยางตอเน่ืองตลอดมาเปนเวลานาน 

ภายใตการเมืองของความ สัมพันธทางชาติพันธุดังจะเห็นไดจากการสรางภาพของภาครัฐใหกลุม

ชาติพันธุเปนตนตอตาง ๆ ทั้งในแงของความมั่นคง ผูอพยพ เปนผูที่ทําไรเลื่อนลอย และตัดไม

ทําลายปา ซึ่งภาพลักษณดังกลาวกลายเปนภาพรวมของกลุมชาติพันธุสวนใหญแบบเหมารวม โดย

ไมมีการต้ังคําถามหรือพยายามอธิบายถึงเงื่อนไขที่ซับซอน การมองปญหาอยางแยกแยะจากภาครัฐ 

ที่มีอคติทางชาติพันธุที่สะสมมายาวนาน ทําใหการมองภาพกลุมชาติพันธุอยางตายตัวในฐานะเปน

คนอ่ืนและเปนภัยที่ฝงรากลึก อยูในสังคมไทย ผลที่ตอมาก็คือ ภาพความดอยพัฒนาของกลุมชาติ

พันธุที่ปรากฏเปนจริงในสังคม ทั้งโดยความรูสึกของกลุมชาติพันธุเองและสังคมสวนรวม ได

พยายามปรับรับสิ่งที่เรียกวา “การพัฒนาของรัฐ” เขามาแทนที่ระบบสังคมด้ังเดิมของตน เพื่อจะ

ไดรับการยอมรับในฐานะพลเมืองของประเทศ และมีพื้นที่ใหแกตัวตนทางสังคมของกลุมชาติพันธุ 

ในทางกลับกันกลับกอใหเกิดความสับสน ความขัดแยง และปญหาตาง ๆ ขึ้นในสังคมของพวกเขา 

ขาดความมั่นคงทางสังคม สูญเสียความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในศักด์ิศรีและคุณคาที่เคยมีมาแตเดิม 

ในขณะเดียวกันภาพของ ความเปนคนอ่ืนของกลุมชาติพันธุ และอคติทางชาติพันธุ ที่ถูกตอกย้ํามา

ตลอดทําใหกลุมชาติพันธุถูกกีดกันดวยวิธีการตาง  ๆ   นานาจากภาครัฐ ทั้งในแงสิทธิของความเปน
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พลเมือง  สิทธิในการต้ังถิ่นฐาน และสิทธิในการจัดการทรัพยากร กลุมชาติพันธุจึงตกอยูใน

ฐานะของผูถูกกระทําและกลายเปนคนชายขอบของสังคมไทย (วัลยลิกา สรรเสริญชูโชติ 2545:1-3)

การกลายเปนคนชายขอบในสังคมไทยของกลุมชาติพันธุ เกิดจากการพลัดถิ่นของกลุม

ชาติพันธุตาง ๆ จากประเทศพมาเขามาในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ อาทิเชน ผูอพยพ แรงงาน

ขามชาติ ผูลี้ภัยทางการเมือง อันเน่ืองมาจากภาวะทางการเมือง สงครามการสูรบและความทุกขยาก

ทางเศรษฐกิจ การพลัดถิ่นของกลุมชาติพันธุ    เปนกระบวนการเชิงซอนที่เกิดขึ้นมาจากการปะทะ

ประสาน   (articulate)   และการเปนผูถูกครอบงําจากกลุมชาติพันธุกลุมอ่ืนที่มีอํานาจเหนือกวา

(subordination) (Avtar Brah 1996:198, อางถึงใน บัณฑิต ไกรวิจิตร 2550:16) ซึ่งมีอิทธิพลตอ

การสราง และผลิตความหมายทางวัฒนธรรมหลากหลายแงมุม และการพยายามหลอมรวมความ

แตกตางหลากหลายของประสบการณในชีวิตของคนพลัดถิ่น รวมถึงการพยายามผนวกประสาน

ตนเองเขาเปนสวนหน่ึงของบานใหมในฐานะที่เปนคนชาติเดียวกันกับคนไทย คนพลัดถิ่นไดถูก

ผลักใหไปอยูชายขอบ  กระจัดกระจาย   ไมมีสิทธิอะไร     ไมมีความสําคัญ คนพลัดถิ่นจึงได

สรางเร่ืองราวปกปดอัตลักษณของตนเอง และอัตลักษณน้ัน ก็ไดถูกสรางขึ้นมาใหมจากความ

สัมพันธเชิงสัมพัทธกับคนไทย ขณะที่กลุมชาติพันธุเหลาน้ีเขาไปอยูในสังคม ไดมีบางสิ่งที่กีดกัน

พวกเขาออกจากสังคมไทย  โดยเฉพาะลักษณะที่ถูกแสดงออกมาทางกายภาพและสิ่งที่เห็นดวยตา 

สําเนียง การแตงกาย ที่มา ที่ไป น้ันคืออัตลักษณของคนชายขอบ ที่ผนึกอยูบนรางกาย  เสียง

บุคลิกลักษณะที่แสดงออกมาของคนพลัดถิ่น (บัณฑิต ไกรวิจิตร 2550:1-17) การพลัดถิ่นของชาว

กะเหร่ียงเปนกระบวนการเชิงซอนที่เกิดขึ้น และมีอิทธิพลตอการสราง และผลิตความหมายทาง

วัฒนธรรมหลากหลายแงมุม ในชีวิตทางเศรษฐกิจ ที่พวกเขาใชชีวิตแรงงานรับจางราคาถูก ทํางาน

หนักเหน่ือยทามกลางความขัดแยงในเร่ืองตาง ๆ ไมวาจะเปนเร่ือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และ

ความขัดแยงจากคนไทยในพื้นที่ใกลเคียง แตชีวิตอีกดานหน่ึง สังคมของพวกเขา เวทีทางศาสนา

และสัญลักษณตาง ๆ ทางวัฒนธรรมไดผสมกลมกลืนกับคนไทย  เชน พิธีกรรมทางพุทธศาสนาได

กลายเปนเคร่ืองมือทางวัฒนธรรม ที่กะเหร่ียงพลัดถิ่นใชเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธกับสิ่งที่มี

อํานาจเหนือกวาในพื้นที่ และพยายามหลอมรวมความแตกตางหลากหลายของประสบการณใน

ชีวิตที่เกิดขึ้นของคนพลัดถิ่นเขาไวดวยกัน (เพื่อกลายกลืนเปนไทย) รวมถึงการพยายามผนวก

ประสานตนเองเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศไทย ในฐานะเปนชนชาติเดียวกันกับคนไทยเพื่อเปน

คนไทยอยางครบถวนสมบูรณ คนพลัดถิ่นจึงแสวงหาวิธีตาง ๆ เพื่อสรางการยอมรับจากคนไทยใน

ทองถิ่น สรางความชอบธรรมในการอยูอาศัยในพื้นที่ปจจุบัน และไดสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

กับกลุมคนในทองถิ่น เพื่อใหพวกเขาสามารถอยูรอดไดในสถานการณตาง ๆ ที่ตนเองเผชิญอยู คน

พลัดถิ่นจึงอยูทามกลางความรูสึกแปลกแยกขัดแยงแขงขันกัน ถูกมองวาเปนพลเมืองชั้นสอง ทําให
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พวกเขามีความรูสึกลักลั่น  เจ็บปวด และไมทราบอนาคตที่กําลังจะมาถึง ชีวิตของพวกเขากลายเปน

การอยูอยางกระจัดกระจาย ไมมีความมั่นคงในชีวิต  จึงพยายามแสวงหาวิธีการตาง ๆ ดวยวิธีการ

ยกระดับฐานะทางสังคมของตนเอง  เพื่อหลีกหนีจากความเปนชายขอบของสังคมไทย การมี

ปฏิสัมพันธกับกลุมอํานาจที่เหนือกวาทั้งรัฐ และกลุมชาติพันธุอ่ืน แรงกดดันตาง ๆ ที่ชาวกะเหร่ียง

พลัดถิ่นกําลังเผชิญอยูในยุคขาวยากหมากแพง ทําใหตกอยูในสภาพคนชายขอบที่กดทับและ

ซับซอนมากยิ่งขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

เมื่อกลุมชาติพันธุตองเผชิญกับสถานการณดังกลาว การสรางพื้นที่ทางสังคมจึงมี

ความสําคัญกับการอยูรอดในสังคมไทย ซึ่งในกระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียง

น้ันเกี่ยวของกับปจจัยหลาย ๆ อยาง ดังน้ัน การศึกษาวิจัยน้ี จึงเปนความพยายามในการศึกษา

กระบวนการ ในการสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบของกะเหร่ียงพลัดถิ่น 

กระบวนการดังกลาวไดนําไปสูการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ     และความตองการของกะเหร่ียง

พลัดถิ่นที่พยายามใหตนเองกลายกลืนเปนคนไทยอยางสมบูรณ ไดแสวงหาวิธีการในการ

ยกระดับฐานะทางสังคม และพัฒนาตนเองใหมีความเทาเทียมกันกับคนไทย เพื่อที่จะอยูใน

สังคมไทยอยางมีศักด์ิศรี มีการใชชีวิตอยางปกติทั่วไป  ประกอบอาชีพไดเหมือนกับคนไทย  

หลุดพนจากการเปนชายขอบของสังคม มีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคง ในฐานะที่เปนคนไทยคนหน่ึง

ที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษากระบวนการในการสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบ ของ

ชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

ขอบเขตในการศึกษา

ในการศึกษาการสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบ ของคนพลัดถิ่น 

ชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ไดจํากัดขอบเขตของการ

ศึกษาวิจัยไวดังน้ี

1. ในการศึกษาวิจัยน้ี ผูวิจัยเลือกศึกษาชุมชนชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่นในพื้นที่   ตําบล

บานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เปนกลุมประชากรและพื้นที่ในการศึกษาวิจัย

2. ในการศึกษาวิจัยน้ีจะศึกษาถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน      ที่ชาวกะเหร่ียง

พลัดถิ่นเผชิญอยูน้ัน ไดมีกระบวนการในการสรางพื้นที่ทางสังคมอยางไร เพื่อใหตนเองสามารถ

ดํารงอยูไดในสังคมไทย  มีหนวยการวิเคราะหอยูที่ชาวกะเหร่ียง ในฐานะคนพลัดถิ่น (displaced
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people)   วามีกระบวนการหลีกหนีความเปนคนชายขอบอยางไร

3. ในการศึกษาวิจัยน้ีเก็บขอมูล      เพื่อการวิเคราะหกระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคม

เพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบของกะเหร่ียงพลัดถิ่น จากขอมูล 2 สวนดวยกันคือ

3.1 การศึกษาวิจัยขอมูลจากเอกสาร  ไดแก  ขอมูลจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ ที่

ทําการศึกษาวิจัยกลุมชาติพันธุ คนชายขอบ คนไรรัฐ คนพลัดถิ่น ในประเทศไทย

และตางประเทศ 

3.2 การศึกษาวิจัยขอมูลในภาคสนาม  ไดแก  ขอมูลที่จะไดรับจากการเขาไปอาศัย

อยูในพื้นที่ เพื่อสังเกต พูดคุยสอบถามขอมูลจากชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่นทั้งแบบที่เปนทางการและไม

เปนทางการ นอกจากน้ันขอมูลบางสวนไดรับจากการพูดคุยกับกลุมคนไทย ที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มี

ความเกี่ยวของสัมพันธกับชาวกะเหร่ียงกลุมน้ี เชน นายทุน เจาหนาที่ของรัฐ พระภิกษุสงฆ  รวมทั้ง

คนไทยที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ใกลเคียง

ข้ันตอนการศึกษา

การศึกษาการสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบของคนพลัดถิ่น 

ชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 5

ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร   สิ่งพิมพที่ผูอ่ืนไดศึกษามากอนแลว ผลงานการศึกษาวิจัย

อ่ืน ๆ  ทั้งสารนิพนธและวิทยานิพนธ  ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล

เบื้องตนสําหรับการสรางพื้นฐานความเขาใจของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี

2. ศึกษาภาคสนาม โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 ลักษณะ คือ

2.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ผูวิจัยเขาไปพักอาศัย

อยูที่วัดปาพระธาตุเขานอย ซึ่งวัดต้ังอยูในพื้นที่ที่จะทําการวิจัย สังเกตพฤติกรรมการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของกะเหร่ียงพลัดถิ่นในชุมชน โดยจะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถ

จะเขารวมไดอยางสม่ําเสมอเสมือนเปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน ดวยการสังเกตดูเหตุการณที่

ปรากฏขึ้นในชุมชน ต้ังแต การเลี้ยงชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตามความเชื่อ เปนตน

เพื่อที่จะไดพูดคุยกับคนในชุมชน ต้ังแตกลุมผูอาวุโส กลุมหนุมสาว จนถึงวัยเด็ก  เกี่ยวกับเร่ืองราว

และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม       (nonparticipant observation) เปนการ

สังเกตโดยผูวิจัยไมไดเขาไปรวมกิจกรรม  และสังเกตโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว ซึ่งสังเกตจาก
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พฤติกรรมทั่ว  ๆ   ไปของกะเหร่ียงพลัดถิ่น   เชน   ความสัมพันธของคนในชุมชน   การแตงกาย

ประเพณีวัฒนธรรม  เปนตน

2.3 การศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ( informal interview )

โดยการพูดคุยกับชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่นที่อยูในชุมชน ในเร่ืองทั่ว ๆ ไป  แลวชักจูงเขาสูประเด็นที่

ผูวิจัยสนใจ  เชน ประวัติศาสตรของชุมชน   ระบบความเชื่อ   การนับถือศาสนา    ขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน เปนตน 

2.4 การศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง         ( formal interview )

โดยการสัมภาษณกับตัวแทนของชุมชนชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่นกลุมน้ี ซึ่งจะมีการต้ังแนวคําถามไว

ลวงหนา เชน การประกอบอาชีพ ระดับการศึกษาของคนในชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมหรือ

พิธีกรรมอะไรบางที่ถูกสรางขึ้นมาใหมและมีพิธีกรรมอะไรบางที่ละทิ้งไป มีวิธีการในการหลีกหนี

ความเปนชายขอบอยางไร มีลักษณะหรือสัญลักษณและมีเงื่อนไขอะไรบางที่แสดงออกถึงการหลีก

หนีความเปนชายขอบ ความขัดแยงตาง ๆ และปญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง 

3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2  ขั้นตอนคือ

3.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ซึ่งไดจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ และจาก

การบันทึกขอมูลในแตละวัน แลวทําการวิเคราะหไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูล โดยจัดแยกเปน

หมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ แลวพิจารณาขอมูลที่ไดในแตละวันวามีเพียงพอแลวหรือไม ถายังขาด

ประเด็นที่ตองการ ก็จะเก็บขอมูลเพิ่มเติมอีกในวันถัดไป 

3.2 การวิเคราะหขอมูลรวม เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลว ผูวิจัยจะทําการ

ตรวจสอบขอมูลที่ไดมาทั้งหมด จากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ซ้ํา ๆ กันจากบุคคลและสถานที่

ที่แตกตางกัน จนกวาจะไดขอสรุปที่ชัดเจนเปนภาพรวมตามประเด็นที่ตองการไดเพื่อนําไปเขียน

บรรยายสรุปผลของการศึกษาวิจัยตอไป

4.  การสรุปผลของการศึกษา นําผลที่ไดการจากวิเคราะหขอมูลมาแลวสรุปผล

การศึกษาดวยการเขียนบรรยายโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของมาอางอิงในการอธิบายผล

ของการศึกษาวิจัย และสรุปเงื่อนไขที่ทําใหเกิดกระบวนการการหลีกหนีความเปนชายขอบของคน

กะเหร่ียงพลัดถิ่นกลุมน้ี

5.  การเสนอแนะ การเสนอความคิดเห็นถึงประเด็นที่ยังไมไดศึกษาวิจัยหรือในการ

ศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรจะทําการศึกษาเร่ืองใดบาง และผลของการศึกษาสามารถนําไปใช

ประโยชนทางมนุษยวิทยาไดอยางไร
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ทําใหทราบถึงกระบวนการในการสรางพื้นที่ทางสังคมของกะเหร่ียงพลัดถิ่น

2. ทําใหทราบถึงวิธีการหลีกหนีความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่น

3. ผลของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี อาจจะนําไปประยุกตใชในแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและ

นําไปสูการพัฒนาชาวเขา หรือ กลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ตอไป

4. เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาทางดานมานุษยวิทยาที่เกี่ยวของกับชาวกะเหร่ียง

และ กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในประเทศไทย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ในการที่จะศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณการหลีกหนีความเปนชายขอบ ให

ชัดเจนน้ันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาทําความเขาใจกับแนวความคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางรอบดานและชัดเจน เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดประเด็น

ปญหา และอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีวามีกระบวนการในการหลีกหนีความ

เปนชายขอบอยางไร เพื่อที่จะอธิบายและตอบปญหาการวิจัยในคร้ังน้ีไดอยางถูกตองตรงประเด็น 

และชวยทําใหผูวิจัย ไมหลงทิศทางในการสืบคนขอมูลของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ซึ่งในการ

เสนอรายละเอียดของแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเร่ือง การสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อ

หลีกหนีความเปนชายขอบของกะเหร่ียงพลัดถิ่น ผูวิจัยไดจําแนกเน้ือหาสาระของการศึกษาคนควา

ออกเปน 6 ตอน ดังน้ี

ตอนที่ 1 ความเปนมาของกะเหร่ียงพลัดถิ่น (Karen)

ตอนที่ 2 แนวคิดความเปนชายขอบ (Marginalization)

ตอนที่ 3 แนวคิดคนพลัดถิ่น (Diaspora)

ตอนที่ 4  แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity)

ตอนที่ 5  แนวคิดการสรางพื้นที่ทางสังคม (Social Space)

ตอนที่ 6 แนวคิดวาทกรรม (Discourse)

ตอนท่ี 1 ความเปนมาของกะเหร่ียงพลัดถิ่น

สุริยา รัตนกุล (2531: 267-275) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของชาวเขาเผากะเหร่ียง

ไววา กะเหร่ียงเปนกลุมชาติพันธุกลุมแรกที่อพยพเขาสูประเทศไทย กอนพวกอีกอ มูเซอ ลีซอ และ

มงเยา หากจะนับเวลาก็มากกวาสองรอยป นับเปนกลุมชาติพันธุที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย 

กระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แพร 

สุโขทัย  ตาก  กําแพงเพชร   อุทัยธานี   สุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ
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และ ระนอง ประชากรชาวกะเหร่ียงนับวามีมากกวาชาวเขาเผาใดทั้งหมดในประเทศไทย คือคิดเปน

50.09 % ของกลุมชาติพันธุทั้งหมด (ประมาณ 237,163 คน) ที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานใน

ประเทศไทย สุรพงษ กองจันทึก (2530: 14-16) ไดแบงประเภทเผาของชาวกะเหร่ียงที่อพยพเขามา

ต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยออกเปน 4 กลุม คือ 

1. กะเหร่ียงสะกอ (S’kow Karen) ชนกลุมน้ีเรียกตนเองวา “ปกาเกอะญอ” หมายถึง 

“คน” แตก็ยังมีชื่อเรียกอ่ืนอีก เชน ยางกะเลอ ยางขาว ยางปา ฯลฯ คนไทยเรียกวากะเหร่ียงขาวหรือ

ยางขาว กะเหร่ียงกลุมน้ีเปนกลุมที่ใกลชิดกับชนชาติพมามาก เพราะชาวพมาเรียกกะเหร่ียงสะกอวา 

Bama Kayin ซึ่งหมายถึง “กะเหร่ียงพมา (Burmese Karen)” กะเหร่ียงสะกอเปนกลุมชาวเขาที่

อาศัยอยูในที่พื้นราบในประเทศพมา มีหลักฐานวากะเหร่ียงสะกออาศัยอยูหนาแนนที่เมืองสกู

(Sagu) ปจจุบันคือ บริเวณเมืองมินบู (Minbu) อยูบนฝงตะวันตกของลุมแมนํ้าอิรวดี (สุริยา 

รัตนกุล 2531: 266) กะเหร่ียงสะกอเปนกลุมชาวเขาที่ไดรับการศึกษาคอนขางสูงกวากะเหร่ียงกลุม

อ่ืน และยอมรับการพัฒนาไดเร็วกวาชาวเขากลุมอ่ืน ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะอิทธิของการยอมรับ

นับถือคริสตศาสนาและพุทธศาสนา ปจจุบันในประเทศไทยจํานวนกะเหร่ียงสะกอมีมากกวา

กะเหร่ียงกลุมอ่ืน อาจมากถึงจํานวนสามในสี่ของกะเหร่ียงทั้งหมดที่อาศัยในประเทศไทย สวนมาก

อาศัยอยูทางภาคเหนือของประเทศไทยตามแนวเขตแดนไทยพมา และพบวามีอาศัยอยูในแถบภาค

กลางดวย

2. กะเหร่ียงโป (Pwo Karan) คนไทยเรียกวา “ยางโป” พมาเรียกวา “ตาเลงกะยิน”

(Taliang Kayin)  ซึ่งหมายถึงกะเหร่ียงมอญ (Mon Karan) เน่ืองจากกะเหร่ียงโปจะมีชุมชน

ปะปนกับชนชาติมอญ และยังไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชนชาติมอญ เชน พุทธศาสนาลัทธิ

เถรวาท ภาษาพูด ตลอดจนภาษาเขียน ที่ใชอักษรมอญและยังคงสะกดไวยากรณตามแบบของภาษา

มอญเชนกัน ในขณะที่กะเหร่ียงกลุมอ่ืนใชการเขียนตามแบบของพมาและแบบที่มิชชันนารีคนคิด

ขึ้น เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเผยแพรคริสตศาสนา กะเหร่ียงโปเรียกตนเองวา “โผลว (Phlow)”

หรือ “โผลง” ตามสําเนียงของแตละทองถิ่นซึ่งหมายถึง “คน” กะเหร่ียงโปมีจํานวนประชากรใน

ประเทศไทยมากเปนอันดับสอง รองจากกะเหร่ียงสะกอ สวนใหญกะเหร่ียงโปอาศัยอยูตามแนว

ชายแดนไทย – พมาแถบ จังหวัดตาก กาญจนบุรี  ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ มีอาศัยอยู

ทางภาคเหนือบางแตนอยกวาภาคกลาง

3. กะเหร่ียงบเวหรือคะยา (Bwe หรือ Kayah Karen) กะเหร่ียงบเวหรือคะยา ชาว

เหนือและชาวไทยใหญเรียกวา “ยางแดง” คงเปนเพราะกะเหร่ียงกลุมน้ีชอบสวมชุดสีแดงมากกวาสี

อ่ืน ๆ กะเหร่ียงบเวน้ีจะเรียกตนเองวา “แบร” ทําใหเรียกกันวา “บเว” ในหนังสือของ O. Gordon

Yong (อางถึงใน สุริยา รัตนกุล,2531:250) เรียกวา  B’ghwe กะเหร่ียงบเวต้ังถิ่นฐานอยูเปนกลุม
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ทางทิศตะวันตกของจังหวัดแมฮองสอน สวน Luce 1969 (อางถึงในสุริยา รัตนกุล 2531 :250) ได

แบงกะเหร่ียงกลุมน้ีออกเปนสองสาขา คือ Western Bwe กับ Eastern Bwe ตามความเห็น

ของ Luce น้ันกลุม Eastern Bwe ก็คือชาว “คะยา” หรือ “กะยา” (Kayah) ในประเทศไทย

น่ันเอง กะเหร่ียงบเวไมมีบทบาทมากนัก เพราะมีจํานวนนอยและเพิ่งจะอพยพเขามาหลังกะเหร่ียง

กลุมอ่ืน

4. กะเหร่ียงตองอูหรือปาโอ (Taungthu หรือ Pao Karen) พมาเรียกกระเหร่ียงตองอู

หรือปาโอวา “Taungthu” แปลวา “ ชาวภูเขา ” เพราะกะเหร่ียงกลุมน้ีอาศัยอยูบนพื้นที่ที่เปนภูเขา

สูงกวากะเหร่ียงกลุมอ่ืน คือแถบภูเขาในรัฐไทยใหญชาวไทยใหญรับภาษาพมามาดัดแปลงเพี้ยนไป

วาตองสู กะเหร่ียงกลุมอ่ืน ๆ จะเรียกตองอูวา “เตาะซู” ตองตูเปนกะเหร่ียงที่มีถิ่นฐานเดิมอยูที่ใกล

เมืองตองยี ลักษณะทางกายภาพแตกตางจากกะเหร่ียงกลุมอ่ืน     ที่เห็นไดชัดก็คือชาวตองอูมีผิว

คอนขางคล้ํากวากะเหร่ียงกลุมอ่ืนผมและขนดกมาก กะเหร่ียงตองอูในประเทศไทยมีจํานวนนอย

ที่สุด และอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเทาน้ัน 

                     แตในปจจุบันการเขามาในประเทศไทยของชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่นจากพมามีอยูดวยกัน

หลายกลุมเขามาดวยสาเหตุที่แตกตางกันออกไป สามารถแยกออกเปนกลุมตาง ๆ  คือ

1.  ผูหนีภัยการสูรบ/ผูอพยพ

2.  ผูที่เขามาใชแรงงาน

3. ผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

4. ผูที่เขามาอยูอาศัยโดยใชหนังสือเดินทาง

5. ผูเขามากับญาติหรือแตงงานกับคนกะเหร่ียงในประเทศไทย

ระบบครอบครัวและเครือญาติของชาวกะเหร่ียง

ระบบความสัมพันธในกลุมพี่นอง ครอบครัวและเครือญาติในลักษณะของครอบครัว

ขยายจะมีการเปลี่ยนแปลง จากเหตุการณสงคราม การปรับความเชื่อ แตความสัมพันธระหวางกลุม

สังคมพี่นองในสังคมกะเหร่ียงยังถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง และเปนเสมือนเครือขายที่โยงใยสังคม

กะเหร่ียงไว ซึ่งนับต้ังแตอดีตที่สังคมกะเหร่ียงเปนสังคมจารีต กลุมญาติพี่นองจะชวยดูแลกันเองใน

ชุมชนจนเมื่อเร่ิมมีการเปลี่ยนความเชื่อไปก็ไดเปลี่ยนความสัมพันธ เพราะบางครอบครัวที่คนรุนเกา

ยังคงนับถือวิญญาณธรรมชาติ และคนรุนหลังเปลี่ยนเปนพุทธหรือศาสนาอ่ืน แตความสัมพันธก็ยัง

มีการติดตอกันเหมือนเดิม โดยกลุมญาติพี่นองในสังคมกะเหร่ียงจะใหญมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากในอดีต

สังคมกะเหร่ียงนิยมที่จะมีลูกมาก  เพื่อชวยงานในครอบครัว  หรือบางครอบครัวที่อยูในเขตภูเขา

ตองการแรงงานมาก หรือจากภัยธรรมชาติ เชน การตายจากโรคภัย ทําใหมักจะพบกะเหร่ียงในอดีต
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นิยมมีลูกมาก ๆ อีกทั้งนิยมแตงงานต้ังแตอายุนอย การแตงงานพอแมหรือผูอาวุโสในครอบครัวจะมี

อิทธิพลตอการเลือกคูครองมาก ซึ่งฝายชายจะเลือกบุคคลที่จะมาเปนภรรยาของตน โดยผานทาง

พอสื่อหรือแมสื่อในการเจรจากับฝายหญิง       ถึงแมจะมีกะเหร่ียงบางกลุมที่มีการแตงงานและผสม

ขามเผาพันธุกะเหร่ียงกับพวกอ่ืนบาง เชน  พมา  มอญ ไทย  หรืออินเดีย  แตโดยหลักของสังคม

กะเหร่ียงผูใหญจะมีอิทธิพลอยางมาก สวนพิธีการแตงงานก็จะเกิดขึ้นที่บาน ในการเลี้ยงคนที่มา

รวมงานกันอยางใหญโต มีพิธีกรรมทั้งพุทธและผีผสมกัน ซึ่งจากการแตงงานก็จะเปนการสรางญาติ

พี่นองที่ขยายออกไปมากขึ้น และมีการไปมาหาสูกันตลอดเวลา สวนเร่ืองการหยารางในสังคม

กะเหร่ียงจะมีอยูนอยมาก เพราะผูใหญจะคอยดูแลอยูตลอด หรือถาเกิดมีการหยารางขึ้นถือวาเปน

เร่ืองใหญมากในสังคมกะเหร่ียง จะตองมีการทําพิธีดวยการ ฆาหมู ฆาไก เพื่อไหวผีบรรพบุรุษ   

ภาษาและการสื่อสาร

ภาษาของกะเหร่ียงน้ันเปนภาษาในตระกูล จีน - ธิเบต   (Sino-Tibetan)    และเมื่อ

เร่ิมมีการต้ังถิ่นฐานในพมา ภาษาพูดกะเหร่ียงก็เร่ิมมีความหลากหลายมาขึ้นจากการปฏิสัมพันธขาม

กลุมตนเองกับกลุมอ่ืน หรือกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงดวนกันเองก็มีความหลากหลาย และมีความ

แตกตางกันระหวางกะเหร่ียงดวยกันเอง เชน กะเหร่ียงสะกอกับกะเหร่ียงโป จนเมื่อมีการเกิดการ

พัฒนาอักษรเขียนของกะเหร่ียงจากอักษรที่เทียบจากพมาขึ้นในป 1832 โดย Dr. Jonathan Wade

(อางถึงใน สรพงษ วิชัยดิษฐ 2547:67)ซึ่งทํางานในคณะอเมริกันแบบติสตคริสตเตียน จึงทําใหภาษา

กะเหร่ียงไดรับอิทธิพลมาจากอังกฤษมากในแงของการเขียนเสียงและประโยคของคําตาง ๆ แตใน

แงของภาษาพูดจะไดรับอิทธิพลจากภาษาจีน และภาษาไทยคอนขางมาก จากการที่กะเหร่ียงมีภาษา

พูด และเขียนในสังคมกะเหร่ียง     ซึ่งสวนใหญกะเหร่ียงจะตัวแสดงความแตกตางของกลุมตนอยาง

ชัดเจน เมื่ออยูรวมกับกลุมอ่ืน ๆ โดยภาษากะเหร่ียงจัดเปนความภาคภูมิใจอยางหน่ึงของสังคม

กะเหร่ียงในปจจุบัน ถึงแมวาในสังคมกะเหร่ียงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทําใหกะเหรียงตองมีการ

เรียนรูภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการเอาตัวรอดและดํารงอยูในสังคมน้ัน ๆ ได เชน ภาษาพมา ภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาไทย เปนตน โดยการเรียนรูในเร่ืองอ่ืนของชาวกะเหร่ียงก็มาหลายปจจัยทั้งตองเรียนรูจาก

การทํางาน การปฏิสัมพันธกับคนไทย ทําใหการพูดภาษาไทยจะมีแตกลุมที่เขามาอยูในประเทศไทย

เปนเวลานานแลว ที่มีการรับจากสื่อของไทยทั้งวิทยุและโทรทัศน หรือในกลุมของแรงงานที่เขามา

ทํางานในไทย เปนตน 
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การแตงกาย

                     เมื่อกลาวถึงกลุมชาติพันธุชาวกะเหร่ียงนอกจากภาษาพูดแลว   เอกลักษณอีกอยางหน่ึง

ที่แสดงถึง อัตลักษณของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงคือ การแตงกายถือไดวาเปนการบงชี้ถึงความเปน

กะเหร่ียงไดเปนอยางดี โดยทั่วไปแลวกะเหร่ียงมักนิยมที่จะปลูกฝายและทอผาไวใชเอง การทอผา

ของกะเหร่ียงจะมีการถายทอดสูลูกหลานโดยตลอด  การทอผาของกะเหร่ียงจะเปนการทอที่ไมได

อาศัยเคร่ืองมือที่มากนัก  โดยจะเปนการนําฝายมาต้ังเสนแกน  แลวจะใชเทาในการยึดเสนดายที่ขึง

ไวมาพันที่เอวและสอดดายที่พันอยูบนกระสวยสอดสลับไปมา เมื่อไดมาเปนผืนแลวก็จะนํามาเย็บ

ตอกันอยางงาย ๆ จากการนําผาสองชิ้นมาตอกันอาจจะมีการปกประดับสิ่งอ่ืนลงไป เชน เม็ดเดือย

ลูกปด หรือลูกไมนํามาติดตกแตงบนเสื้อผา เสื้อของกะเหร่ียงจะเอกลักษณอีกอยางคือ การปลอย

ดายเปนชายพูที่ชายเสื้อเพื่อความสวยงามของเสื้อทั้งผูหญิง  และผูชาย ซึ่งสิ่งที่บงบอกวาเสื้อวาเปน

ของผูหญิงหรือผูชายคือสีของเสื้อ  ผูชายจะนิยมสีแดง หรือสีที่หลากหลายในเสื้อตัวเดียวกัน และ

นุงโสรงที่เปนลายเสน ซึ่งแตกตางกับโสรงของพมา ในขณะที่ผูหญิงที่ยังเปนเด็กสาวบริสุทธิ์จะแตง

การดวยเสื้อผาชุดยาวสีขาวคลุมขา หรือเสื้อสีขาวและนุงผาซิ่น สวนผูหญิงที่แตงงานแลวจะใชสีที่

หลากหลายได นอกจากเสื้อผาแลวก็ยังมี กระเปา ยาม และผาโพกศีรษะ ซึ่งเปนสิ่งที่กะเหร่ียงนิยม

ในการแตงกายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ถึงแมวาในปจจุบันชาวกะเหร่ียงจะนิยมแตงกายดวย

เสื้อผาตามสมัยกันมากขึ้น แตในเกือบทุกครอบครัว ก็จะมีเสื้อผากะเหร่ียงไวในครอบครัวเกือบ

ทุกคน

การประกอบอาชีพและอาหารการกิน

ชีวิตความเปนอยูของกะเหร่ียงซึ่งมีชีวิตที่คอนขางมีความหลากหลาย การประกอบชีพ

และอาหารการกินก็จะมีความแตกตางกันระหวางกะเหร่ียงในอยูในเขตเมืองและในเขตชนบท โดย

กลุมที่อาศัยอยูในเขตเมืองที่มีการศึกษา ก็จะทํางานตามความรูความสามารถที่มี เชน หมอ ครู 

เลขานุการ ทหาร เปนตน ในขณะกลุมที่อาศัยอยูในเขตชนบท      ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

หาของปาและรับจางทั่วไป การประกอบอาหารของชาวกะเหร่ียงยังใชเตาฟนที่ปนจากดิน หุงขาว

แบบเช็ดนํ้า บางครอบครัวถามีฐานะก็ใชหมอหุงขาวไฟฟา สิ่งหน่ึงที่ทุกครอบครัวตองมีคือ ขมิ้น

และพริกที่เปนเสมือนสิ่งคูครัวของกะเหร่ียง วิธีการปรุงอาหารในแตละมื้อก็ไมคอยมีความซับซอน

มากนัก เชน ตม ผัด ทอด สิ่งสําคัญในแตละมื้อในสํารับกับขาวคือ ผักตามแตจะหามาได สําหรับ

การถนอมอาหารก็มีการหมักหรือการตากแหง ซึ่งการดําเนินชีวิตประจําวันของกะเหร่ียงไมคอยมี

ความซับซอนมากนัก การใชชีวิตประจําวันของคนที่อาศัยอยูในเขตเมืองจะทํางานตามหนาที่ของ

ตนเอง ทั้งผูหญิงและผูชาย สวนกะเหร่ียงที่อาศัยอยูในเขตชนบทก็จะมีความชัดเจนคอนขางมาก   
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ในการทํางานของผูหญิงจะทํางานอยูกับบาน   เชน   ปนฝายทอผา    จักสาน ปลูกผัก ผูชายทํางาน

นอกบาน เชน หาของปา ลาสัตว ตัดไมเพื่อซอมแซมบานและใชในครัวเรือน ซึ่งวิถีชีวิตของชาว

กะเหร่ียงที่อาศัยอาศัยอยูในสังคมในเขตเมือง และเขตชนบทจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจนใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน

ศาสนาและความเชื่อ

ในระบบความเชื่อของกะเหร่ียง ซึ่งในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนคอนขางมาก  โดยมี

ระบบ    ความเชื่อมีการผสมกลมกลืนกันที่หลากหลายมากขึ้น ตามสภาพความเปนอยูแตความเชื่อที่

มีอยูแตเดิม ในขณะที่กลุมกะเหร่ียงโปก็หันมานับถือศาสนาพุทธ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวามีการ

ปฏิสัมพันธกับคนไทยที่นับถอืศาสนาพุทธ และการเผยแพรจากพระธุดงค และตอมาก็ไดสรางวัด

ในบริเวณหมูบาน ซึ่งในปจจุบันกลุมกะเหร่ียงบางกลุมที่มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อของตนเอง ก็ยัง

มีแบบแผนชีวิตที่สอดคลองกับความเชื่อแบบเดิม เชน การเก็บผลผลิตทางการเกษตรไวในครัว การ

ใชคาถาในการรักษาโรค ก็ยังคงมีอยูในสังคมกะเหร่ียงที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ

ศิลปกรรม วรรณกรรม การแสดง และดนตรี

ในสังคมของกะเหร่ียงโปการแสดงที่พบสวนใหญ ยังคงใชเคร่ืองดนตรีในแบบของ

กะเหร่ียง ซึ่งมักพบในงานพิธีกรรมตาง ๆ    ที่เกี่ยวของกับการนับถือพุทธและผี  เชน งานพิธีกิน

ขาวหอ งานบุญผูกขอมือ งานปใหมกะเหร่ียง หรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยเคร่ืองดนตรีที่นิยม

ของกะเหร่ียง คือ พิณ หรือ กีตาร กะเหร่ียง กระบอกไมไผ กลองกะเหร่ียง แคนกะเหร่ียง แตร

กะเหร่ียง และเคร่ืองดนตรีที่ไดรับอิทธิพลจากชนชาติอ่ืน ๆ เชน ฆองวง กลองตะโพน ป เปนตน 

ซึ่งเคร่ืองดนตรีเหลาน้ีจะนํามาใชในการใหจังหวะในการแสดงของกะเหร่ียงจากพมา อาทิเชน

1. ระบํากะเหร่ียง (K. Done) เปนการแสดงที่ถือไดวาเปนการแสดงที่สําคัญประจํา

ชาติของสังคมกะเหร่ียงเพราะในแทบทุกงานสําคัญของกะเหร่ียงจะมีการแสดงโดยตลอดลักษณะ

การแสดงจะเปนการโตตอบกลอนกันระหวางชายหญิง    ที่มี เน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ วิถี

ชี วิตประจําวันของกะเหร่ียงหรือเ ร่ืองความรักของหนุมสาว เปนตน มีการตีเคร่ืองดนตรี

ประกอบดวย เชน กลอง ไมไผ ฆอง คอยใหจังหวะ พรอม ๆ กับการเตนรําของหนุมสาวที่เปน

นักแสดงที่มีจํานวนประมาณ 30-50 คน ในการแสดงแตละคร้ัง

2. ระบําไมไผ (Gee Kree) เปนการแสดงของหนุมสาวคลายกับลาวกระทบไมของ

ไทย เพียงแตในการแสดงของกะเหร่ียงจะใชไมไผจํานวน ประมาณ 16 ลํา นํามาวางเปนสี่เหลี่ยม

เหมือนตาหมากรุก  แลวเคาะจังหวะตามเสียงเพลง  โดยที่หนุมสาวคอยเคาะไมไผและกาวเทาตาม
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จังหวะในวงไมไผ หรือในบางคณะอาจมีการใหเคาะจังหวะ การแตงกายของผูเลนผูหญิงจะใสเสื้อ

สีขาว และนุงผาซิ่น ผูชายใสเสื้อสีแดงและนุงผาโสรง โพกผาที่หนาผาก แตที่สําคัญคือจะมีอุปกรณ

ในการทํามาหากิน เชน กระเปามีด กลองขาว เคร่ืองมือ   จักรสาน นํามาเปนสวนประกอบในการ

เตนรําดวย เน้ือหาของเพลงจะเกี่ยวของกับการทํามาหากิน ธรรมชาติและการใชชีวิตประจําวัน

3. ละครจา (Ja) ละครจาเปนการแสดงออกที่มีพัฒนาการมาจากละครพมา และมีการ

แสดงบทไหวครูกอนแสดงดวยคลาย ๆ  กับละครนอกของไทย     โดยมีผูแสดงต้ังแตเด็กไปจนถึง

ผูใหญ ที่รองรําเปนฉาก พรอมกับมีการแสดงสลับฉาก เชน ตลก หรือการประชาสัมพันธตาง ๆ มี

คณะมโหรีคอยใหจังหวะดนตรี เชน ฆองวง  ป กลอง เปนตน  การแสดงจะใชเวลาที่คอนขางนาน

คือเร่ิมต้ังแตหัวค่ําจนเกือบถึงเชา    แตในปจจุบันการแสดงเหลาน้ีเหลือเพียงไมกี่คณะ   ทั้งน้ีเพราะ

การอพยพยายถิ่นหนีภัยสงคราม หรือจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  เชน การนับถือศาสนา วิถี

ชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงเด็กเยาวชนคนรุนใหมไมนิยมการแสดงแบบด้ังเดิม แตนิยมการรองเพลง

สมัยใหมเหมือนเด็กไทยทั่วไป ดูละครทีวี ดูหนังและฟงเพลงจากวิทยุและจากแผนซีดี  

ระบบการปกครองและกฎหมาย

ในอดีตสังคมกะเหร่ียงจะมีรูปแบบการปกครอง ที่อาศัยระบบจารีตประเพณีที่มี

ความสัมพันธกับความเชื่อในเร่ืองของผีบรรพบุรุษ และระบบกลุมเครือญาติ ทําใหชุมชนกะเหร่ียง

เปนชุมชนเล็ก ๆ ที่อยูกระจัดกระจายกัน ผูนําหรือผูอาวุโสของแตละชุมชนก็จะเปนผูนําทาง

พิธีกรรม จึงไมมีความซับซอนมากนัก ทําใหกฎจารีตในชุมชนกลายเปนกฎในการปกครองของ

กลุมเครือญาติ  ที่จะชวยในการกําหนดจารีตตาง ๆ      เพื่อเปนขอปฏิบัติของชุมชนโดยจะมีผูเฒา

ฝายหญิงเปนผูดูแลความประพฤติจะมีความเขมงวดกับหญิงสาวในหมูบานมาก ในเร่ืองพรหมจรรย

ของหญิงสาวที่ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญมากในสังคมกะเหร่ียง เชนกรณีการต้ังครรภโดยไมมีพอหรือ

แอบคบชูก็จะมีการนําไปขังหรือฆาโดยการโยนนํ้า สวนหนาที่ของฝายชายก็จะคอยดูแลเร่ืองความ

ปลอดภัยในหมูบาน ถามีคนจากภายนอกเขามาจะตองมีการแจงใหหัวหนาที่เปนผูอาวุโสของ

หมูบานใหทราบโดยทันที จะมีการต้ังยามดูแลหมูบาน ดังน้ันชุมชนกะเหร่ียงในอดีตจึงมีกฎเกณฑ

ที่เขมงวดและเครงคัดเปนอยางมาก แตในปจจุบันกฎเกณฑเหลาน้ีไดถูกปรับเปลี่ยนและยกเลิกไป

บางอยางตามสภาพแวดลอม  การนับถือศาสนา และจากกระแสโลกาภิวัตน (สรพงษ วิชัยดิษฐ 

2547:67-75)

จากสถานการณความรุนแรงในประเทศพมา ซึ่งเปนผลมาจากความขัดแยงทางชาติ

พันธุ ทําใหชาวกะเหร่ียงตองอพยพหนีภัยการสูรบ การถูกกดขี่ขมเหงจากทหารพมา เขาสูพื้นที่

ประเทศไทยกระจายตัวอยูตามแนวตะเข็บชายแดนตามจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทย แตดวยความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

ที่ชาวกะเหร่ียง มีวิถีชีวิต ระบบความเชื่อ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม ฯ ที่เปนเอกลักษณของตนเอง

น้ันกลับสงผลรายตอพวกเขา เพราะสิ่งเหลาน้ีไดถูกคนสวนใหญในสังคมไทยมองวา แปลกแยก 

แตกตาง ลาหลังงมงาย ตีตราวาเปนคนชายขอบของสังคม จึงถูกใชเปนเหตุผลในการ จํากัดสิทธิ

ถูกกีดกัน และแบงแยก  จากรัฐไทย และกลุมชาติพันธุอ่ืนที่มีอํานาจเหนือกวา ทั้ง ๆ ที่ชาว

กะเหร่ียงบางกลุมน้ันอพยพเขามาอยูในพื้นที่กอนรัฐไทยจะมีการสถาปนารัฐชาติอางสิทธิ์เหนือ

พื้นที่ดังกลาว ดังน้ันชาวกะเหร่ียง จึงอยูในฐานะประชากรของรัฐไทยดวย “ตามหลักการของบูรณะ

ภาพแหงดินแดนซึ่งยึดถืออาณาเขตในการสรางรัฐประชาชาติ มิใชยึดหลักของชาติกําเนิด” (อานันท 

กาญจนพันธ 2545:190-191)

ตอนท่ี 2 แนวคิดความเปนชายขอบ (Marginalization)

การนําแนวคิดความเปนชายขอบมาใชอธิบายในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณความเปนชายขอบของคนพลัดถิ่น การทําความเขาใจระหวางกรอบแนวคิดทฤษฎีและ

ขอมูลทางชาติพันธุ ที่เกี่ยวของกับ “กลุมคน” บางประเภท ซึ่งขาดอํานาจ ถูกมองขาม ถูกมองวา

แปลกแยกจากคนสวนใหญ แปลกแยกจากบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรม กลุมคนดังกลาวน้ี

อาจถูกเรียกหรือถูกนิยามแตกตางกันไป เชน เรียกวาพวกนอกรีต นอกคอก นอกระเบียบ พวก

ผิดปกติ ไรการศึกษา  พวกชั้นตํ่า ไมมีหัวนอนปลายเทา พวกที่สังคมรังเกียจ พวกดอยโอกาส

พวกมีปญหา พวกจิตวิปริต และอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง คําเรียกดังกลาวที่ยกตัวอยางมาแลวน้ัน แสดง

ใหเห็นถึงความต้ังใจและความมีอคติบางอยางของสังคม ที่พยายามกีดกันคนบางประเภทออกไป

จากระเบียบแบบแผนและจารีตประเพณี หากแตเรายังไมแนใจวา คนที่ถูกกีดกันออกไปน้ีจะเปนคน

ที่นารังเกียจจริงหรือไม และชีวิตของพวกกลุมชาติพันธุแตกตางออกไปจากคนสวนใหญมากนอย

เพียงไร นอกจากน้ันแลวเรายังมีขอสันนิษฐาน  และยังมีคําถามมากมายเกี่ยวกับความหมายของ

ความแตกตางหลากหลายในชีวิตมนุษย ซึ่งเราไมอาจมองขามเงื่อนไขความแตกตางกันน้ีไปไดเลย

เราอาจต้ังคําถามงาย ๆ วา อะไรคือความปกติ และอะไรคือความผิดปกติ อยางไรคือนอกรีต และ

อะไรคือจารีต คําถามเหลาน้ียังตองมีการทบทวนตรวจสอบ และตองยอนกลับไปหารากเหงาทาง

ทฤษฎี ซึ่งปรากฏอยูในศาสตรตาง ๆ มายาวนาน (นฤพนธ ดวงวิเศษ 2545:1) ในที่น่ีผูวิจัยจะใช

แนวคิดความเปนชายขอบอธิบายกลุมชาติพันธุที่แปลกแยก แตกตางจากกลุมคนสวนใหญของ

สังคมไทย

คนชายขอบ มาจากคําวา “Marginal People” และ “Marginalization” หมายถึง 

บุคคลหรือกลุมคนที่สังคมไมสนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขวางแปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก เชน 

ชาวเขา ชนกลุมนอย ผูหญิงขายบริการ กลุมรักเพศเดียวกัน หรือคนพิการ นอกจากน้ี คนชายขอบยัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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รวมถึงผูที่ถูกปฏิเสธโดยสังคมสวนใหญ ก็กลายเปนคนชายขอบไดเชนกัน เพราะฉะน้ัน จึงไมใชแค

คนที่อยูชายขอบแบบ ที่อยูตามชายแดนระหวางประเทศ เทาน้ัน แตหมายถึงคนที่ถูกคนสวนใหญ

มองวาเปนคนสวนนอยในสังคม อันเปนที่วางทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน กลุมคนที่มีชีวิตอยูกึ่งกลาง

หรือหางไกลจากศูนยกลางทั้งในภูมิภาคและสังคม วัฒนธรรม ในภูมิศาสตร คนชายขอบมักจะเปน

กลุมคนที่ตองเคลื่อนยายจากภูมิลําเนาด้ังเดิมดวยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

และวัฒนธรรม การต้ังถิ่นฐานการประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุมน้ีตองเผชิญกับการ

แกงแยงแขงขัน เพื่อเขาถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม

ใหญซึ่งอยูอาศัยในดินแดน หรือเขตภูมิศาสตรน้ันมากอน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ”

ยอมกลายเปนคนกลุมนอยในสังคมใหม วัฒนธรรมประจํากลุมจึงเปนวัฒนธรรมยอย ที่ไมได

รับการยอมรับ หรือไดรับการเลือกปฏิบัติจากผูคนในกระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรูการปรับตัว

และการตอสูด้ินรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยูภายใตสภาพการณตาง ๆ จึงเปนสาระสําคัญ

ของวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ ที่อาศัยอยูในวัฒนธรรมของคนชายขอบ ในสังคมทุกแหงมีคน

ชายขอบ ซึ่งอาศัยอยูหางจากศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม คนกลุมน้ีขาด

อํานาจการตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเคร่ืองมือที่เขาถึงอํานาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการ

ตอรองอํานาจและการจัดสรรทรัพยากร อํานาจและความมั่นคงในสังคม ลักษณะของคนชายขอบ

อาจจะแตกตางจากประชากรสวนใหญของสังคมในแงของชาติพันธุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ 

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้นทางสังคม (สุริชัย หวันแกว 2550:19-20) หากพิจารณาแลว

สามารถแบงประเภทของคนชายขอบได 3 ประเภทคือ (สุริชัย หวันแกว 2544:2)

1. ชายขอบของภูมิศาสตรซึ่งใครก็ตามที่อยูขอบริมของแผนที่ คนเหลาน้ันก็คือ คน

ชายขอบ แตรายละเอียดของความเปนชายขอบน้ันอาจมีเน้ือหาแตกตางกัน เชนบางคนอยูชายขอบ 

กลับเปนการเอ้ือตอการลงทุนที่ขามไปลงทุนในชายแดนกับอีกประเทศหน่ึง บางคนเปนผูซึ่งมี

อิทธิพลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูตรงบริเวณน้ัน เชน มีโรงงานอุตสาหกรรม มีการรวมลงทุน

ในทางธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจบอนการพนัน การฟอกเงินตาง ๆ สวนบางคน  กลับถูกกีดกัน

ในการเขาถึงทรัพยากรในระดับพื้นฐานที่สุด เชน ไมมีที่ทํากิน ถูกเอาเปรียบขูดรีดแรงงาน และถูก

ใชเปนกันชนในเขตชายแดนที่มีปญหาขอพิพาท เปนตน 

2. ชายขอบของประวัติศาสตร สําหรับเร่ืองน้ีมีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปมา และสัมพันธ

กับสภาพภูมิศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป อยางเชน สมัยอาณาจักรสุโขทัย อยุธยาก็เปนเพียงเมืองชาย

ขอบ มาถึงสมัยอยุธยา สุโขทัยก็เปลี่ยนแปลงความสําคัญของตัวเองไป และศนูยกลางอยาง

กรุงเทพ ฯ ก็จัดวาเปนดินแดนชายขอบของอาณาจักรอยุธยา เปนตน จะเห็นวา หากมองจากแงของ

ประวัติศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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3. ชายขอบของความรู หากมามองกันที่ตัวของความรู ความรูใดที่ไมสอดคลองกับ

ความรูอ่ืน ๆ ความรูใดที่ไมใชกระแสหลัก ความรูน้ันก็เปนชายขอบ แมแตคนที่อยูที่ศูนยกลาง

ขอบเขตทางภูมิศาสตร หากมีความรูตางไปจากสังคม ตางไปจากความเชื่อ ความคิด ความเห็นของ

คนสวนใหญ ความรูน้ันก็เปนชายขอบในทามกลางศูนยกลางน่ันเอง ตัวอยางในเร่ืองน้ีที่จะขอ

ยกขึ้นมาก็คือ ในสมัยเร่ิมตนการพัฒนาเมื่อประมาณ 40 กวาปที่แลว จอมพลสฤษฎิ์ไดมีจดหมายไป

ถึงมหาเถระสมาคมไมใหสอนเร่ืองสันโดษ ทั้งน้ีเขาใจวา หลักการดังกลาวของพระพุทธศาสนา

ไปขัดกับหลักของการพัฒนาประเทศ อยางน้ี ความรูเกี่ยวกับเร่ืองของสันโดษก็คือเปนความรูแบบ

ชายขอบ ภาวะหรือกระบวนการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลถูกปฏิเสธ การเขาถึงทรัพยากร อํานาจ 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในสังคมน้ัน ๆ 

ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันอยูในชวงของการปรับตัว   และตองเผชิญกับสิ่ง

ใหม ๆ ที่ทาทายอยูตลอดเวลา ทําใหตองหันกลับไปดูกลุมคนบางกลุมในสังคม ซึ่งถูกมองวาเปน

พวกที่อยูนอกพรหมแดนของ “เสนระเบียบทางสังคม”        หรือนอกสถาบันที่เปนทางการ 

หรือชายขอบ (marginality) ภายใตความเปนชายขอบน้ี กลาวไดวาเปนสวนที่อยูตรงขามกับความ

เปนศูนยกลาง (center) ผูคนเหลาน้ีถูกมองวาเปนพวกดอยพัฒนา และลาหลัง ทําใหสงผลตอ

ความสัมพันธทางสังคม และวิธีปฏิบัติที่มีตอกัน ขณะเดียวกันกลุมคนเหลาน้ีมีพรหมแดนของ

ตนเอง มีรูปแบบชีวิต ประสบการณชีวิต การดําเนินชีวิตของตนเอง ซึ่งเรียกไดวาเปน “วัฒนธรรม

ชายขอบ” การสรางความเปนชายขอบ   จึงหมายถึงการแยกตัวตนออกจากศูนยกลางบนความเชื่อ

หรือวาทกรรมชุดหน่ึงที่ถูกอธิบาย โดยกลุมผูมีอํานาจในสังคม หรือผูที่อยูบนศูนยกลางของ

โครงสรางสังคมความ สัมพันธจึงเกิดขึ้นอยางเลื่อมล้ํา และเชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกันผูที่อยูชาย

ขอบจะรูสึกวาตนเองขาดความ มั่นคงและคลุมเครือกับสถานภาพที่เปนอยู  ทําใหพวกที่อยูชายขอบ

ตองคนหา “ พื้นที่ ทรัพยากร และเวลา”    ของตนเอง  เพื่อแสดงถึงความมั่นคงและอัตลักษณของ

ตนในสังคม เรามักจะพบวาบุคคลเหลาน้ีมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว (สิริพร สมบูรณบูรณะ 2545:184-

185) คนชายขอบเปนประเด็นที่ไดรับการพูดถึงอยางแพรหลายในแวดวงวิชาการในปจจุบัน  โดย

หมายถึง กลุมคนที่ดอยอํานาจ (powerless) ที่ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ทางสังคม การเมือง 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ใหไรตําแหนงแหงที่ในสังคม (ชูศักด์ิ วิทยาภัค 2547:17-18) งานวิจัยหลายชิ้น

แสดงใหเห็นวาการเบียดขับคนดอยอํานาจ ใหตกอยูในภาวะชายขอบเกี่ยวของอยางแนบแนนกับ

การสรางรัฐชาติ และการขยายตัวของอํานาจรัฐศูนยกลางในการควบคุมผูคนในพื้นที่หางไกลใน

สังคมไทย งานของปนแกว เหลืองอรามศรี (2541) เร่ือง “วาทกรรมวาดวยชาวเขา” ไดแสดงใหเห็น

ถึงกระบวนการที่กลุมคนที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูง ถูกทําใหตกอยูในภาวะชายขอบของสังคมไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


18

ปนแกวชี้ใหเห็นวา ผูนําไทยไดสรางรัฐชาติซึ่งมีอาณาเขตที่แนนอนและประชากรที่ผูกติดกับอาณา

เขตดังกลาว เปนองคประกอบสําคัญควบคูไปกับการพยายามสรางความเปนไทย (Thongchai

1994 :169-174, อางถึงใน ปนแกว 2541)

ในกระบวนการดังกลาวกลุมชาติพันธุที่อยูบนพื้นที่สูง ซึ่งในสายตาของชนชั้นนํา

คือ คนปาคนไรอารยะธรรม จึงอยูปลายสุดของความเปนไทย ถูกมองในฐานะเปน “ชาวเขา” การ

เกิดขึ้นของรัฐชาติจึงเปนการเบียดขับใหกลุมคนบนพื้นที่สูงกลายเปนคนอ่ืน การเบียดขับกลุมชน

บนพื้นที่สูงไดดําเนินไปภายใตมายาคติสามประการตอกลุมชาติพันธุ คือ มายาคติเร่ืองความมั่นคง

ของชาติ มายาคติเร่ืองยาเสพติด และมายาคติตอสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสูการขยายตัวของรัฐสูพื้นที่

สูงเพื่อควบคุมชาวเขาอยางใกลชิด ในอดีตนโยบายอพยพชาวเขาถูกนํามาเพื่อยายชาวเขา ออกจาก

พื้นที่ซึ่งลอแหลมตอความมั่นคงของชาติ อยางไรก็ตามในภาวะของการถูกเบียดขับออกจากพื้นที่

ในสังคม คนชายขอบก็ไมไดยอมจํานนตอภาวะความเปนชายขอบที่ตนเองเผชิญอยางราบคาบ

แตคนชายขอบไดพยายามด้ินรนเพื่อหาพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเองในลักษณะตาง  ๆ กัน  (วาสนา 

ละอองปลิว 2546:9-11) การที่กลุมคนชายขอบที่ยังไมถูกกลืนเปนสวนหน่ึงของคนกลุมใหญอยาง

สมบูรณน้ัน  จะละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสวน  และยังไมไดเปนที่ยอมรับอยางสมบูรณใน

วัฒนธรรมใหม ที่กลายมาเปนวิถีชีวิตของตนมักใชกับกลุมคนที่อพยพยายเขามาอยูใหม จึงมี

ลักษณะเปนวัฒนธรรมผสม เพราะฉะน้ันทัศนคติคุณคา และแบบอยางพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึง

มิไดมีลักษณะเปนแบบวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึง อันเปนสาเหตุใหเกิดความหลากหลายไม

กลมกลืน ทั้งน้ีทําใหการปรับตัว และการตอสูด้ินรนเพื่อเอาตัวรอดภายใตสถานการณดังกลาว จึง

เปนสาระสําคัญของวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยูในวัฒนธรรมชายขอบ ซึ่งอาจจะเกิดมาจาก 

1) ความเปนชายขอบเปนผลมาจากการจัดวางตําแหนงในสังคม 2) ความเปนชายขอบคือความเปน

อ่ืนที่ถูกใหความหมายโดยสังคมกระแสหลัก 3) ความเปนอ่ืนอันเปนผลมาจาก เพศสถานะ เพศวิถี

ชนชั้น ชาติพันธุ อายุ  เปนตน และ 4) ความเปนอ่ืนที่มักถูกมองวาเปนปญหาที่เกิดจากจุดออน

หรือเปนธรรมชาติที่มีอยูกอนแลว ภายใตรมเงาอิทธิพลของกระแสทุนนิยมกระแสโลกาภิวัฒน และ

การกอตัวของแนวคิดเร่ืองรัฐชาติสมัยใหม ทําใหคนหลายกลุมถูกเบียดขับใหกลายเปน “ กลุมคน

ชายขอบ ” หรือ “ผูดอยโอกาสในทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  ทรัพยากร  และการเมือง ” ดวย

ความแตกตางทาง ดานชาติพันธุ  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และคานิยมของพวกเขา 

(สุไลพร ชลวิไล 2545:96)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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กระบวนการทําใหเปนคนชายขอบในสังคมไทย : งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคนชายขอบ

ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับคนชายขอบคือ “ความเปนชายขอบ” น้ันเกิดขึ้นเองโดย

ธรรมชาติหรือวาถูกกระทําใหเปนชายขอบ    คนเหลาน้ีมักจะถูกกีดกัน หรือเบียดขับออกจากสังคม 

(the excluded or marginalized) ไมวาจะเปนในบริบททางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งชาติพันธุกลุมนอยที่มักเรียกกันใน

วาทกรรมการพัฒนาวาเปนกลุมคนโลกที่สี่ (The Fourth World) (สุริชัย หวันแกว 2550:18-19)

ซึ่งสาเหตุของการเปนชายขอบน้ัน เกิดมาจากการกระทําและเปนการกระทําที่มีกระบวนการ ซึ่งมา

จากสาเหตุดังน้ี

1. ยุคของการกําเนิดรัฐชาติ นับจากการกําเนิดรัฐชาติเมื่อรอยกวาปมาน้ี มีการสถาปนา

ดินแดนขึ้นเปนประเทศสยาม และตอมาก็ต้ังชื่อประเทศโดยอาศัยชนเผา “ไท” ที่มีอยูอยางกระจัด

กระจายมาต้ังเปนชื่อประเทศไทย  จากเหตุการณดังกลาว     ทําใหเกิดการนิยามและการแบงแยก

เชื้อชาติขึ้น     ซึ่งมีกลุมชาติพันธุหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยูปะปนกัน และดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิด

คนชายขอบขึ้นมานับแตน้ัน หมายถึงคนที่ไมใชคนไทย แตกลายเปนคนชายขอบของสังคมไทย

2. ยุคของการพัฒนา    ในยุคน้ีไดมีการนิยามศูนยกลางของการพัฒนา   ซึ่งก็คือเขต

บริเวณที่ลุมภาคกลางของประเทศไทยเปนหลัก แลวคอย ๆ ขยายพื้นที่ออกไปทั้งในสวนที่เปน

อาณาบริเวณ และในดานมิติของเวลา แตก็ไดทอดทิ้งพื้นที่ของประเทศบางสวนซึ่งไมไดการพัฒนา 

จากการพัฒนาน้ีจึงทําใหเกิดการแบงแยกระหวาง พื้นที่ที่พัฒนาแลวและพื้นที่ที่ยังไมไดรับการ

พัฒนา จึงทําใหเกิดความเปนชายขอบขึ้นมาอยางชัดเจน ซึ่งเปนเร่ืองที่ซอนทับลงไปกับเร่ืองความ

เปนไทยที่กลาวมาแลว

3. ยุคโลกาภิวัฒน ในยุคน้ีซึ่งรวมสมัยกันกับพวกเรา เปนสมัยของการปรับตัวใหเขา

กับกระแสโลกาภิวัฒน ใครก็ตามที่ปรับตัวเขากับกระแสโลกาภิวัฒนน้ีไดก็ไมใชคนชายขอบ สวน

คนที่ปรับตัวไมไดหรือตามกระแสโลกาภิวัฒนไมทัน ก็กลายเปนพวกคนชายขอบและตองพิจารณา

ถึงมิติตาง ๆ ดวย ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ

เมื่อยอนกลับมามองในสังคมไทย จะเห็นวาไมคอยมีใครตระหนักถึงปญหาของคน

ชายขอบวาเปนปญหาของสังคมไทย คนไทยสวนมากยงัไมมีใครรูสึกวาสิทธิความเปนคนของคน

กลุมหน่ึงที่อยูหางไกลกําลังถกูละเมิด ถูกละเลย ถูกกีดกันออกจากการมีสวนรวมในการใช

ทรัพยากร และถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูที่มีอํานาจเหนือกวาในทุกรูปแบบ กระบวนการทําใหเปน

คนชายขอบในสังคมไทย (marginalization)  ที่ผานมามีการศึกษาวิจัยที่ประยุกตใชมโนทัศน

ดังกลาว   รวมถึง การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับคนชายขอบในสังคมไทย  แมวาแนวทางในการศึกษา

จะพิจารณาจากแงมุมการทําความเขาใจ และการนํามโนทัศนความเปนชายขอบมาใชอธิบายความ
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เปนจริงของสังคมวัฒนธรรมไทย  แตผูวิจัยก็ตองการใหความสําคัญตอแงมุมการมองจากองค

ความรูความเขาใจทางสังคม (social knowledge) ภายในสังคมเราเองดวยวาสังคมไทยเราเองมี

ประสบการณ  ความนึกคิด และ ประสบการณ ทางนโยบายในเร่ืองน้ีกันอยางไร   ทั้งน้ีไมวาจะมี

หรือไมมีนักวิชาการพูดถึงความคิดจากตางประเทศก็ตาม การทบทวนงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ

กลายเปนชายขอบน้ี จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาควบคูไปกับบริบททางสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจในสังคมไทย เพราะกระบวนการทําใหเปนชายขอบน้ัน   สัมพันธซับซอนทั้งมิติพื้นที่

กายภาพ  มิติพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะมิติความสัมพันธเชิงอํานาจ 

หรือกระบวนการทางอํานาจที่กระทําตอคนชายขอบ หากพิจารณาจากมุมมองของสังคมวิทยาวา

ดวยความรู (sociology of knowledge) ดวยแลว บริบททางสังคมเหลาน้ียังสัมพันธกับงานศึกษา

เกี่ยวกับคนชายขอบ ควบคูไปกับบริบททางวิชาการ ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการ

พัฒนา ซึ่งสะทอนผานมุมมองและแนวความคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่นํามาใชในการศึกษาอีกดวย  แต

อยางไรก็ตามจากปญหาความไมเปนธรรม ที่คนกลุมหน่ึงไดถูกคนอีกกลุมหน่ึงกระทํา ปญหาน้ีเร่ิม

มีภาคสวนตาง ๆ ใหความสนใจมากขึ้น และพยายามที่จะเขามาแกไขปญหาเหลาน้ีใหเบาบางลง แต

เทาที่ผานมา การดําเนินหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองเหลาน้ี  เปนไปอยางลาชา และไมมี

ประสิทธิภาพ ทําใหปญญาคนชายขอบน้ันยังคงอยูและมีความซับซอนมากขึ้น รัฐไทยควรหันมาให

ความสนใจกลุมคนเหลาน้ี ใหพวกเขาไดมีโอกาสมีสิทธิเทาเทียมเทาคนไทยในประเทศอยาง

สมบูรณ อยางนอยคนชายขอบก็เปนคนไทยคนหน่ึงเหมือนกับคนไทยที่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 

มีความเปนไทยอยูเต็มหัวใจ การเปนคนชายขอบน้ันจึงเกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหง เกิดกับทุกคนใน

เกือบจะทุกสถานการณ ขึ้นอยูกับมุมมอง เชน นักการเมืองหรือนักวิชาการบางคนก็เปนคนชายขอบ

ได ดังน้ัน การเปนชายขอบจึงไมไดหมายความวา  เกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณใดบริเวณหน่ึงเทาน้ัน

ซึ่งความเปนชายขอบเกิดขึ้นไดในมุมที่ทุกหนทุกแหง เมื่อมีการกีดกันพื้นที่ขึ้นในรูปของการสราง

พรมแดน (border) ขึ้นมาปดกั้นผูคนบางกลุมของนโยบายของรัฐที่ผลักดันใหคนเหลาน้ีกลายเปน

ชายขอบ และหลังจากน้ันรัฐพยายามที่จะมีโครงการตาง ๆ เขาไป เพื่อที่จะผสมกลมกลืน  คือ

ดึงใหกลุมชาติพันธุกลายมาเปนคนไทยในที่สุด

ความเปนชายขอบน้ันเกี่ยวพันธุอยางแนบแนนกับกระบวนการสรางรัฐชาติ การขยาย

อํานาจรัฐเพื่อควบคุมพื้นที่และประชากร ไดเบียดขับใหผูคนจํานวนหน่ึงตองตกอยูชายขอบของ

สังคม แตกลุมคนชายขอบดอยอํานาจเหลาน้ีก็ไมไดยอมศิโรราบใหกับภาวะชายขอบที่ตนเองเผชิญ 

แตไดมีการปรับตัว การตีความ การตอบโต กับสถานการณที่ตนเองเผชิญ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต

อยูไดในสังคมทามกลางแรงกดดันตาง ๆ 
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ตอนท่ี 3 แนวคิดคนพลัดถิ่น (Diaspora)

คนพลัดถิ่นแปลความหมายมาจาก “diaspora” ซึ่งแปลมาจากภาษากรีกอีกทอดหน่ึง 

“diaspora” เกิดจากการผสมสองคํา คือ “dia” หมายถึง ทะล/ุผานเขาไป และ “speirein” หมายถึง 

การหวาน/เพาะเมล็ด รวมความแลว diaspora จึงหมายถึง การแพรออกไป การจายออกไป (ฐิรวุฒิ 

เสนาคํา 2547:198) เน่ืองจากการศึกษาคนพลัดถิ่นไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ความหมายของ

คําจึงถูกปรับแก ปรุงแตง หรือนิยามใหม    แตเพื่อความสะดวกตอความเขาใจ นักวิชาการบางทาน 

เชน  สตีเวน เวอรโตเวค (Vertovec, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:203) ไดจัดประเภทการใช

นิยามคนพลัดถิ่นไว  3 ความหมาย คือ

1. Diaspora as social formation หมายถึง องคประกอบทางสังคม คนพลัดถิ่นใน

ความหมายน้ีมีลักษณะสําคัญคือ  1)  มีรูปแบบพิเศษถึงความสัมพันธทางสังคม ที่เกิดจาก

ความสัมพันธของกลุมคนกับประวัติศาสตรและภูมิศาสตรเฉพาะ และถือวาคนพลัดถิ่นเกิดจาการ

อพยพออกนอกมาตุภูมิไปอยูตางแดนต้ังแตสองแหง หรือสองประเทศขึ้นไป    คนเหลาน้ียังคงธํารง

อัตลักษณรวมของกลุมไวอยางตอเน่ือง สรางเครือขายทางสังคมขามหรือแทรกผานพรมแดนรัฐ -

ชาติ มีองคกรของกลุมที่ต้ังอยูในประเทศพักพิง ติดตอสัมพันธกับมาตุภูมิ  เพื่อสรางความ

สมานฉันท (solidarity) กับคนพลัดถิ่นกลุมชาติพันธุเดียวกัน  แตไดอาศัยอยูในตางแดนของอีก

ประเทศ และไมไดรับการยอมรับโดยสมบูรณจากสังคมของประเทศพักพิง ทําใหคนคนพลัดถิ่น

เกิดความแปลกแยกและถูกกดีกัน  2) มีวิถีชีวิต/วัฒนธรรมเฉพาะ อันเกิดมาจากความสัมพันธ

ขางตน และจากการดํารงชีวิตในสังคมหลายสังคมในเวลาเดียวกัน 3) มีความขัดแยงของแนวคิด

ทางการเมือง (divided royalties) คือ ดานหน่ึงภักดีตอมาตุภูมิแตอีกดานภักดีตอประเทศพักพิง  

4) มีความสัมพันธสามดานคือ สัมพันธกับประเทศพักพิง ประเทศมาตุภูมิ และกับคนพลัดถิ่นชาติ

พันธุเดียวกันที่อยูในอีกประเทศ และ  5) มียุทธศาสตรพิเศษทางเศรษฐกิจ ที่ทําใหกลุมผูอพยพ

กลายมาเปนกลุมที่มีอิทธิพลทางดานการคาและการเงินระหวางประเทศ

2. Diaspora as a mode of cultural production หมายถึง วิธีการผลิตทาง

วัฒนธรรม ความหมายน้ีพบในงานศึกษาประเด็นโลกาภิวัฒน โดยเฉพาะในงานศึกษาทาง

มนุษยวิทยาที่ปฏิเสธความเปนสารัตถะของวัฒนธรรม ความมีแกนแกนของอัตลักษณ งานศึกษาใน

แนวน้ีใหความสําคัญกับรูปแบบและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของคนพลัดถิ่น มองวาอัตลักษณเกิด

จากกระบวนการผลิต และการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมและอัตลักษณคนพลัดถิ่นคือ

อัตลักษณ/วัฒนธรรมพันธุทาง คนพลัดถิ่นคือกลุมที่อัตลักษณมีขีดคั่นกลาง (hyphenated

identities) เชน อินเดียน-อเมริกัน เม็กซิกัน-อเมริกัน แอฟริกัน-ฝร่ังเศส เปนตน การมีขีด (-)

คั่นกลางหมายถึงการไมเปนหน่ึงเดียว การแตกหัก การไมอยูที่ใดที่หน่ึง  แตดํารงอยูตรงกลาง (in-
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between) ที่ไมอาจลดทอนลงสูดานใดดานหน่ึง ดังน้ัน วัฒนธรรม/อัตลักษณ/สัญชาติของกลุมคน

ดังกลาวจึงไมใชสิ่งที่มีรากกําเนิดจากแหงใดแหงหน่ึง มิไดมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แต

แตกตางและแตกหัก (rupture)

3. Diaspora as type of conciousness หมายถึง ประเภทจิตสํานึก คนพลัดถิ่นใน

ความหมายน้ีใหความสําคัญกับสภาพจิตใจและสํานึกของคนพลัดถิ่น เชน สํานึกแหงการสูญเสีย 

สํานึกถึงความเปนชายขอบ สํานึกการถูกกีดกัน สํานึกแหงการดํารงอยูสองสถานที่ในเวลาเดียวกัน 

สํานึกความภักดีที่แบงแยก สํานึกความเปนบานแตไมใชบาน เพราะบานที่แทจริงคือบานที่อยูไกล 

สํานึกการดํารงอยูในความเปนจริงและในจินตนาการในเวลาเดียวกัน

งานของออสเต็น วอลหเบ็ค (Wahlbeck 2002, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:205)

ไดจัดประเภทความหมายคนพลัดถิ่นไว 4 ความหมาย คือ

1. Diaspora as deterritorialisation of identities หมายถึง อัตลักษณของกลุมคน

ขามพรหมแดน  โดยคนพลัดถิ่นถูกนํามาใชแทนแนวคิดกลุมชาติพันธุ  และเชื้อชาตินิยม  

(racism) เพราะทั้งสองแนวคิดถูกครอบงําจากมุมมองแบบสารัตถะนิยม  (essentialitism) งาน

ศึกษาที่ใชคนพลัดถิ่นในความหมายสวนใหญคือ งานดานวัฒนธรรมศึกษา และ งานอ่ืนที่สนใจ

ประเด็นการสังเคราะหรวมของอัตลักษณ หรือวัฒนธรรม  อัตลักษณหรือวัฒนธรรมพันธุทาง และ

งานที่สนใจประเด็นเร่ืองชาติพันธุใหม (new ethnicities)

2. Diaspora as a mode of culture production  หมายถึง  วิถีการผลิตซ้ําทาง

วัฒนธรรม สวนใหญพบในงานดานมานุษยวิทยาที่สนใจเร่ืองการผลิต และการผลิตซ้ําทาง

วัฒนธรรมในมิติขามพรมแดน และงานดานวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจประเด็นการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม หรือ อัตลักษณ และวัฒนธรรมหรืออัตลักษณพันธุทาง

3. Diaspora as the political dimension หมายถึง คนพลัดถิ่นในฐานะที่เปน

ตัวกลางในกลางเมืองระหวางประเทศ สวนใหญพบในงานศึกษาดานรัฐศาสตร และการเมือง

ระหวางประเทศ งานกลุมน้ีใหความสําคัญกับการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศที่มีความ

สลับซับซอน  คือ  มิใชเฉพาะความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐเทาน้ัน หากแตคือความสัมพันธ

ระหวางรัฐมาตุภูมิกับคนพลัดถิ่นระหวางรัฐที่พํานักกับคนพลัดถิ่น และความสัมพันธของทั้งสาม

ฝาย

4. Diaspora as a form of social organization หมายถึง องคประกอบทางสังคม 

ในแงมุมน้ีชุมชนพลัดถิ่นถูกถือวาเปนประเภทหน่ึงของชุมชนขามพรมแดน วอลหเบ็ค เห็นวา

ชุมชนขามพรมแดนมีมายาวนานแตปจจุบันชุมชนประเภทน้ีมีลักษณะตางไป คือ มีสายสัมพันธกับ

มาตุภูมิ เขมขนมากกวาในอดีต
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แมปจจุบันจะมีหนังสือและบทความจํานวนมากใชแนวคิดคนพลัดถิ่น แตดูเหมือนวา

งานเหลาน้ีจะอิงอยูกับแนวคิดที่สําคัญสองแนวคิด คือ 1) แนวคิดตัวแบบคนพลัดถิ่น และ 2)

แนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่น

1. แนวคิดตัวแบบคนพลัดถิ่น (Diaspora as typological tool) ไดรับการพัฒนา

คอนขางยาวนาน   ในบทความชิ้นบุกเบิกของ   จอหน อารมสตรอง (Armstrong 1967, อางถึงใน 

ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:207) ไดใหความหมายคนพลัดถิ่นวาหมายถึง ชุมชนเชื้อชาติที่ปราศจากพื้นที่

หรืออาณาเขตที่เปนหนวยทางการเมืองของตนเอง และจําแนกคนพลัดถิ่นเปนสองประเภท คือ คน

พลัดถิ่นประเภทกรรมาชีพและ คนพลัดถิ่นที่ไดรับการกระตุน ในบทความตีพิมพในวารสาร

Diaspora ฉบับแรกของ วิลเลี่ยม ซาฟราน (Safran 1991, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:207) ได

สรางตัวแบบของคนพลัดถิ่น และใหความหมายของคนพลัดถิ่นวา หมายถึง กลุมชาติพันธุที่ถูกขับ

ออกจากดินแดนที่สมาชิกมีลักษณะรวมหกประการ คือ 1) ถูกขับออกจากศูนยกลาง ถิ่นกําเนิด

ไปอยูในตางแดน ต้ังแตสองแหงขึ้นไป 2) ยังคงรักษาความทรงจํารวม และมายาคติเกี่ยวกับถิ่น

กําเนิด 3) ไมไดรับการยอมรับโดยสมบูรณจากสังคมประเทศที่อาศัย จึงรูสึกแปลกแยก โดดเด่ียว

4) ถือวามาตุภูมิคือบานที่แทหรือบานในอุดมคติ และเปนสถานที่ที่ตองกลับไปในเวลาที่เหมาะสม

5) มีพันธะที่ตองรักษา  บูรณะ ฟนฟู หรือสถาปนามาตุภูมิของตน 6) มีสายสัมพันธกับมาตุภูมิ 

ทั้งโดยสวนตัว หรือโดยฐานะตําแหนงสายสัมพันธดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่ง    เพราะเปนที่มา

ของสํานึกความเปนเชื้อชาติและความมีสมานฉันทของเชื้อชาติ

ตัวแบบคนพลัดถิ่นของวิลเลี่ยม ซาฟราน (Safran 1991, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา

2547:208) น้ันคอนขางแคบ เพราะผูกโยงคนพลัดถิ่นไวกับ “การถูกขับหรือบังคับใหออกจาก

มาตุภูมิ” ทําใหคนพลัดถิ่นไดรับความเจ็บปวด ขมขื่น และเปนเหยื่อ ตอมา มิเชล บรูโน (Bruneau

1995, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:208) ไดสรางตัวแบบการศึกษาคน พลัดถิ่นในความหมายที่

กวางขึ้น โดยเขาไดกําหนดเกณฑวา คนพลัดถิ่นคือกลุมคนที่มีลักษณะดังน้ีคือ

1.  ตระหนักหรืออางความเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ หรืออัตลักษณแหงชาติของตน

2.  มีองคกรทางการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมในตางแดน

3.  สัมพันธกับมาตุภูมิ ทั้งในแงที่เปนจริงและในจินตนาการ

ความหมายคนพลัดถิ่นของบรูโนกวางขึ้น เพราะไดตัดการถูกขับหรือบังคับใหออก

จากมาตุภูมิออกไปจากเกณฑหรือนิยามคนพลัดถิ่น จากเกณฑดังกลาว บรูโนไดคนพลัดถิ่นไว 3

ประเภท คือ  1) คน พลัดถิ่นที่กอรูปมาจากเหตุผลหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน กลุมพอคาชาวจีน 

ชาวอินเดีย และเลบานอนในตางแดน  2) คนพลัดถิ่นที่กอรูปมาจากกิจกรรมหรือปจจัยทางศาสนา 

เชน คนยิว กรีก และอารเมเนียนพลัดถิ่นและ 3) คนพลัดถิ่นที่กอรูปมาจากปจจัยดานการเมือง  เชน 
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ปาเลสติเนียน เคริดส และธิเบตพลัดถิ่น

สวนโฟลยา แอนไธส (Anthias 1998, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:209) มองวา

งานที่เปนตัวแทนของแนวคิดน้ีในปจจุบันคืองานของ  โรบิน โคเฮ็น (Cohen 1997, อางถึงใน 

ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:209) ซึ่งไดกาวเลยไปจากตัวแบบการศึกษาคนพลัดถิ่นที่ไดจากการศึกษา

คนยิว   เพราะเห็นวาตัวแบบจากประสบการณดังกลาว  อาจจะไมเพียงพอกับการอธิบายคนพลัดถิ่น

ปจจุบัน ดังน้ัน โคเฮ็น จึงใหความหมายคนพลัดถิ่นใหมวา หมายถึงกลุมคนหรือชุมชนขาม

พรมแดนรัฐ-ชาติ ที่มีลักษณะสําคัญเกาประการคือ 1) กระจายอยูนอกมาตุภูมิต้ังแตสองแหง หรือ

สองประเทศขึ้นไป  2) เหตุของการกระจายน้ี อาจมาจากการบังคับ การแสวงหางานทํา การคาหรือ

นโยบายเจาของอาณานิคม  3) มีความทรงจํารวมเกี่ยวกับถิ่นกําเนิด  4) มีอุดมคติและพันธะรวมใน

การรักษา ฟนฟู สรางความปลอดภัย ความมั่งคั่งแกมาตุภูมิ  5) มีสํานึกรวมและกระบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อกลับมาตุภูมิ  6) มีสํานึกความเปนกลุมชาติพันธุที่เขมขน และสํานึกดังกลาวไดรับ

การธํารงไวขามกาลเวลา 7) มีความสัมพันธไมราบร่ืนกับสังคมของประเทศที่ตนอาศัยอยูใน

ปจจุบัน     8) มีความเห็นอกเห็นใจและมีความเปนปกแผนหรือความสมานฉันทกับคนพลัดถิ่น

ชาติพันธุเดียวกันในอีกประเทศ  9) อาจจะมีชีวิตที่เฉพาะ สรางสรรค และมั่งคั่งในประเทศพักพิง ที่

มีขันติธรรมตอความแตกตางทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ลักษณะของคนพลัดถิ่นดังกลาวไม

จําเปนตองพบครบทุกประการในชุมชนคนพลัดถิ่น 

นอกเหนือจากงานที่ไดกลาวมาแลวขางตน ยังมีงานที่จําแนกคนพลัดถิ่นอยางนาสนใจ

คืองานของ ลูซี เฉิง และ มาเรียน แคทซ (Lucie Cheng and Mariah Katz 1998, อางถึงใน 

ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:221) ที่สรางตัวแบบการจําแนกประเภทคนพลัดถิ่นจากเอเชียแปซิฟค และ

นิยามคนพลัดถิ่นในความหมายกวางกวา หมายถึงชุมชนคนกลุมนอยที่อาศัยอยูในสังคมหรือรัฐ-

ชาติ ที่มีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายของชาติพันธุ และชุมชนคนกลุมดังกลาวมีบรรพบุรุษ

รวม และสนับสนุน สงเสริมอัตลักษณรวมขามทองถิ่น     ขามพรมแดนรัฐ-ชาติ จากความหมาย

ขางตน  เฉิงและแคทซ  จําแนกคนพลัดถิ่นจากเอเซีย - แปซิฟคออกเปน 5 ประเภทหลัก  คือ 1)

คนพลัดถิ่นที่เกิดจากการขยายตัวของจักรวรรดินิยม    2) คนพลัดถิ่นดานแรงงาน   3) คนพลัดถิ่น

ดานการคาและบริการ  4) คนพลัดถิ่นที่ถูกบังคับ  5) คนพลัดถิ่นดานวิชาชีพและปญญาชน เกณฑที่

ใชจัดประเภทคนพลัดถิ่นสี่ประเภทแรกไมตางจากที่ โคเฮ็นใช สวนคนพลัดถิ่นดานวิชาชีพและ

ปญญาชนน้ัน เฉิงและแคทซนิยามวา หมายถึงกลุมคนที่มีการศึกษาสูง อพยพจากแดนมาตุภูมิ เขา

ไปทํางานในประเทศอ่ืน คนพลัดถิ่นกลุมน้ีเกิดขึ้นอยางแพรหลายในชวงกลางศตวรรษที่ 20

ตัวอยางมีอาทิ พยาบาลชาวฟลิปปนส นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย วิศวกรจีน ศาสตราจารยชาว

เกาหลี ที่อพยพไปในประเทศศูนยกลางพัฒนา เชน อังกฤษและอเมริกา  เปนตน ลักษณะเดนของ
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คนพลัดถิ่นประเภทน้ี คือ เดินทางขามพรมแดนอยางสม่ําเสมอมีอัตลักษณพันธุทาง และมีสํานึกการ

เปนพลเมืองโลก (Cosmopolitan) มากกวาการภักดีตอประเทศใดประเทศหน่ึง เฉิงและแคทซ 

กลาวอยางชัดเจนวา การกําหนดนิยามและการจําแนกประเภทคนพลัดถิ่นที่กลาวถึงขางตนน้ันคือ 

การสรางตัวแบบการวิเคราะห ซึ่งในความจริงชุมชนพลัดถิ่นอาจจะมีลักษณะ หรือรูปแบบที่

ผสมผสานกันและกัน ซึ่งแอนไธสไดเห็นคลายกันวา การจําแนกประเภทคือ การสรางตัวแบบเพื่อ

ใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหคลายกับตัวแบบที่ใชโดย แม็กซ เวเบอร (Weber 1978, อางถึงใน 

ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:222) และเห็นวาการจําแนกประเภทคนพลัดถิ่นอาจจะมีประโยชนตอ

การศึกษาเปรียบเทียบ แตมีขอออนคือ เนนความเปนเอกภาพ ความเปนหน่ึงเดียวของคนพลัดถิ่น 

ชุมชนพลัดถิ่นถือเปนชุมชนตามธรรมชาติ ไมเปลี่ยนแปลงปราศจากความขัดแยงทางเพศ ชนชั้น 

เชื่อชาติ และวัย ในสวนของเวอรโตเวควิจารณการจําแนกประเภทวาเนนความสําคัญเชิงโครงสราง

มากไป จนทําใหมองคนพลัดถิ่นในลักษณะที่หยุดน่ิง ดังน้ันเวอรโตเวคจึงเสนอวา การศึกษาคน

พลัดถิ่นควรจะหาจุดสมดุล ระหวางการวิเคราะหเชิงโครงสรางกับการวิเคราะหตัวผูกระทํา

2. แนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่น (Diaspora as social condition) มีอิทธิพลอยางสูงตอ

การศึกษาคนพลัดถิ่นในปจจุบันแนวคิดน้ีมองคนพลัดถิ่นวาเกิดภายใตเงื่อนไขสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมโลก ในยุคสังคมสมัยใหมตอนปลายหรือสังคมขามพรมแดน และโลกาภิวัตน มโนทัศน

เงื่อนไขคนพลัดถิ่นน้ีนําเสนอโดยนัดเขียนพลัดถิ่นสองทาน คือ  สจวต ฮอลล  และ พอล กิลรอย

(Hall 1978 and Gilroy 1997, อางถึงในฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:223) ไดใหความสําคัญกับงานของ

ฮอลล ทั้งน้ีดวยเหตุผลสองประการคือ ประการแรกงานของกิลรอยคอนขางจะทําความเขาใจไดยาก

ในเวลาจํากัด  ประการที่สองตราบปจจุบันดูเหมือนวางานของฮอลล จะมีอิทธิพลตอการศึกษา

คนพลัดถิ่นมากกวา คนพลัดถิ่นที่ฮอลลใหความสนใจคือประเด็นอัตลักษณ โดยฮอลลเห็นวา

ประเด็นอัตลักษณคนพลัดถิ่นคือ อัตลักษณที่เกิดขึ้นหรือผลิตขึ้นใหมภายใตเงื่อนไขของสังคม

สมัยใหม ซึ่งเปนยุคที่สังคมโลกอยูภายใตกระแสโลกาภิวัฒน โดยฮอลลเห็นวากระแสโลกาภิวัฒน

มิไดนํามาซึ่งความเปนหน่ึงเดียวของวัฒนธรรมโลก และภายใตกระแสโลกาภิวัฒนเองก็มีแรงตาน

การสรางความเปนหน่ึงเดียวของวัฒนธรรมโลกดํารงอยู ดานหน่ึงกระแสโลกาภิวัฒนคือการสราง

ความเปนหน่ึงเดียวของสังคมโลก แตอีกดานคือกระแสการสรางความแตกตางดังน้ันโลกาภิวัฒน  

จึงไมใชการแทนที่ความเปนทองถิ่นดวยความเปนสากล หากแตคือการปะทะประสานความเปน

ทองถิ่นกับความเปนสากล และสรางความเปนทองถิ่นกับสากลขึ้นมาใหม โลกาภิวัฒน คือ 

กระบวนการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอและการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอของโลกาภิวัตน   สงผลกระทบตอ

ผูคนตางสถานที่ในระดับที่แตกตางกัน ความไมสม่ําเสมอและผลกระทบที่แตกตางน้ี  ไดนําไปสู

ปรากฏการณการอพยพของผูคนจากประเทศที่ดอยพัฒนา (อดีตอาณานิคม) สูประเทศที่พัฒนากวา 
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(ประเทศอดีตเจาอาณานิคม) ในระดับที่กวางขวางกวาในอดีต  และไดกอกําเนิดชุมชนพลัดถิ่นขึ้น

ซึ่งฮอลลไดเสนอมุมมองพลัดถิ่น และอัตลักษณคนพลัดถิ่นไว 6 ประการ คือ 

1. อัตลักษณคนพลัดถิ่นไมมีแกนแกน อัตลักษณมิใชสิ่งที่กําหนดมาลวงหนา มีความ

เปนหน่ึงเดียวแบงแยกไมได การมองอัตลักษณในแงน้ี ทําใหมโนทัศนคนพลัดถิ่นของฮอลล

แตกตางจากมโนทัศนตัวตนที่รูแจงและแนวคิดปฐมกําหนดชาติพันธุ (primordialism) ฮอลล

กลาวถึงแนวคิดหลังน้ีวา คือแนวคิดที่กลับไปคนหาจุดกําเนิดหรือรากเหงาที่แทจริงของอัตลักษณ 

การกลับไปหาแดนมาตุภูมิหรือบานที่แทจริง แนวคิดน้ีสืบทอดการศึกษาคนพลัดถิ่นจากตัวแบบ

คลาสสิกคือประสบการณอันเจ็บปวดของชาวยิว ฮอลลเห็นวาการกลับไปมาตุภูมิเพื่อคนหาอดีตที่

แทจริง มิไดจํากัดอยูเฉพาะคนยิวพลัดถิ่น คนผิวดําพลัดถิ่นเองก็สืบทอดแนวคิดน้ี ดังปรากฏในแกน

คิดของกลุมคนผิวดําที่เขารวมในการเคลื่อนไหวการกลับไปหาอดีตที่แทในแอฟริกา เชน การ

เคลื่อนไหวของผูสนับสนุนการวีและการเคลื่อนไหวของกลุมราสตาฟารี การมองอัตลักษณ คือ

รากเหงาที่มีแกนแกนและจริงแทเชนน้ี ทายที่สุดไมไดนําไปสูอะไรอยางอ่ืนนอกจากความรุนแรง

และการทะเลาะขัดแยงกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ดังเห็นชัดในกรณีที่ยิวกลับไปอิสราเอลและกอความ

ขัดแยงกับเพื่อนบานในตะวันออกกลาง และขับชาวปาเลสไตสออกจากมาตุภูมิ ดังน้ัน เพื่อหลีกหนี

จากความรุนแรงของอัตลักษณแกนแท ฮอลลจึงเสนอใหมองคนพลัดถิ่นใหมในฐานะกลุมคนที่ไมมี

แกนแกนของอัตลักษณ ไมมีความเปนหน่ึงเดียวของอัตลักษณ และมิใชสิ่งที่กําหนดลวงหนา

2. อัตลักษณคนพลัดถิ่นคือสิ่งที่ถูกสราง อัตลักษณถูกสรางขึ้นในทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม การเมือง  และวาทกรรม  และไมมีวันสรางไดสมบูรณ อัตลักษณมิไดเปนเพียงสิ่งที่ 

“เปนอยู” (being) แตรวมไปถึงสิ่งที่ “กําลังจะเปน” (becoming) อัตลักษณสวนหน่ึงอยูใน

อนาคตอีกสวนอยูในอดีต อัตลักษณจึงไมไดมีหน่ึงเดียว หยุดน่ิง ตายตัว อัตลักษณเกิดจากการ

ปะทะประสานระหวางความเหมือนหรือความตอเน่ือง กับความแตกตางหรือแตกหัก อัตลักษณ

มิใชผลผลิตสําเร็จรูป แตคือสิ่งที่อยูในกระบวนการผลิตตลอดเวลา อัตลักษณถูกผลิตหรือสรางขึ้น

จากความกํากวม และผานกระบวนการของการแบงแยกแตกหัก    ซึ่งหมายถึงการแตกหักหรือ

แบงแยกระหวางความเปนตนกับความเปนอ่ืน   ดังน้ัน อัตลักษณจึงมีความขัดแยงและถูกสรางจาก

ความแตกตางและสิ่งที่มาไมถึง  ดังอัตลักษณชาวคาริบเบียนพลัดถิ่น ที่ถูกสรางจากการปะทะ

ประสานของสิ่งที่ปรากฏและไมปรากฏ สิ่งที่แตกตางและมาไมถึงสามสิ่ง คือ การปรากฏ (บางสิ่ง)

และมาไมถึง  (ไมปรากฏบางสิ่ง) ของความเปนแอฟริกันหรือวัฒนธรรมแอฟริกัน  การปรากฏและ

มาไมถึงของความเปนยุโรป และการปรากฏและมาไมถึงของความเปนอเมริกันหรือวัฒนธรรม

อเมริกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

3. อัตลักษณพลัดถิ่นคือ อัตลักษณพันธุทาง ฮอลลเห็นวาอัตลักษณพันธุทางของชาว

คาริบเบียนพลัดถิ่น เกิดจากการปะทะประสานของสิ่งแตกตางที่ปรากฏแตมาไมถึงสามสิ่งขางตน 

การปะทะประสานดังกลาวทําใหอัตลักษณของคนคาริบเบียนพลัดถิ่น กลายเปนอัตลักษณผสมหรือ

พันธุทาง   คือไมเหมือนกับ อัตลักษณของคนในแอฟริกา คนในคาริบเบียน คนอเมริกา และคน

ยุโรป หากแตเปนลูกผสมหรือพันทางของทั้งสามสิ่ง ที่ไมอาจจะสืบสาวหารากเหงาที่แทจริงอันใด

อันหน่ึงได การเสนออัตลักษณพันธุทางหรืออัตลักษณผสมของฮอลลมีนัยทางการเมืองที่ชัดเจน 

อัตลักษณผสมน้ีเสนอขึ้นเพื่อแกปญหาการแบงแยกตัวตนและคนอ่ืน การรวมพวกและการกีดกัน

คนอ่ืนอยางชัดเจน ที่ทายที่สุดนําไปสูความรุนแรงทางการเมือง อัตลักษณผสมคือสิ่งที่ชวยสลาย

ขอบเขตหรือพรหมแดนระหวางตัวตนและคนอ่ืน ทําใหตัวตนและคนอ่ืนไมอาจแยกจากกันได

เด็ดขาด เพราะมองจากฐานคิดอัตลักษณผสมแลว คนอ่ืนก็อยูในตัวเราและตัวเราก็อยูในคนอ่ืน

4. อัตลักษณคนพลัดถิ่นคืออัตลักษณของการเปลี่ยนความเหมือน  อัตลักษณในทัศนะ

ของฮอลลมิใช “ความเหมือน” (the same) แตคือ “การเปลี่ยนความเหมือน” (changing same)

การเปลี่ยนความเหมือนน้ี ฮอลลอธิบายวาแมคนผิวดําจะสืบทอดหรือมีประสบการณความเจ็บปวด

ในอดีตดุจเดียวกัน  แตอัตลักษณของคนผิวดําใน อังกฤษ อเมริกา และในคาริบเบียนไมเหมือนกัน 

หากแตกตางกันตามบริบทของแตละประเทศ ที่คนผิวดําไปเขาอาศัยอยู      ดังน้ันสําหรับฮอลลแลว 

ประวัติศาสตร หรือประสบการณอันเจ็บปวดก็เปนเพียงขนบอันหน่ึงที่เปนเสมือนวัตถุดิบ และ

ทรัพยากรที่คนผิวดําพลัดถิ่นนํามาสรางอัตลักษณหรือตัวตนใหม ที่ตางออกไปตามบริบทของ

ประวัติศาสตร และสังคมของประเทศที่คนผิวดําไปอาศัย  คนผิวดําจึงไมใชกลุมคนที่ถูกครอบดวย

ประวัติศาสตรหรือความเหมือน หากแตเปนกลุมคนที่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร และความ

เหมือนทั้งในดานองคประกอบของชาติพันธุและวัฒนธรรม

5. อัตลักษณไมแยกขาดจากการนําเสนอ ฮอลลกลาวย้ําในหลายบทความวา อัตลักษณ

คือสิ่งที่ถูกสราง แตสรางไมเสร็จสมบูรณ และอยูในกระบวนการตลอดเวลา แตการสรางอัตลักษณ

น้ันมิไดสรางภายนอกแตสรางขึ้นภายในกระบวนการนําเสนอ (representation) อัตลักษณที่ไม

แยกจากการนําเสนอน้ี เห็นไดชัด  จากกรณีที่ฮอลลกลาวถึงการสรางอัตลักษณของชาวคาริบเบียน

ในอังกฤษ วาเกิดจากการปะทะประสานของการปรากฏ และมาไมถึงของความเปนแอฟริกันหรือ

วัฒนธรรมแอฟริกัน การปรากฏและมาไมถึงของความเปนยุโรปหรือวัฒนธรรมยุโรป และการ

ปรากฏและมาไมถึงของความเปนอเมริกันหรือวัฒนธรรมอเมริกัน โดยเขากลาววา ความสัมพันธ

ระหวางชาวคาริบเบียนในอังกฤษปจจุบันกับความเปนแอฟริกัน หรือวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร

แอฟริกัน คือ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นหลังการแตกหัก ความสัมพันธที่เกิดขึ้นหลังการแตกหักน้ี   ทํา

ใหประวัติศาสตร หรือวัฒนธรรมแอฟริกัน  ที่มาถึงชาวคาริบเบียนในอังกฤษ  มิใชประวัติศาสตร
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หรือวัฒนธรรมที่เปนของแทหรือบริสุทธิ์ หากแตถูกสงผานหรือนําเสนอจากความทรงจํา ผานมายา

คติ แฟนตาซี เร่ืองเลา คําพูด ศิลปะ เพลง ดนตรี ภาพยนตรหรือสื่อการนําเสนออ่ืน วัฒนธรรมหรือ

ประวัติศาสตรจึงเกิดขึ้นจากจินตนาการ และถูกเปลี่ยนแปลงดวยสื่อการนําเสนอแตความไมแทของ

ประวัติศาสตร   หรือวัฒนธรรมแอฟริกันน้ี คือ  ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ชาวคาริบเบียนนําไปปะทะ

ประสานกับปรากฏการณ      และการมาไมถึงของความเปนอเมริกัน และยุโรปซึ่งสงผานมาโดย

สื่อหรือการนําเสนออีกทอด  และกลายเปนอัตลักษณคาริบเบียนพลัดถิ่น   อัตลักษณคาริบเบียน

พลัดถิ่นนอกจากจะถูกสรางจากผลลัพธของการนําเสนอแลว การที่อัตลักษณน้ีจะปรากฏตอคนอ่ืน

ก็ปรากฏผานกระบวนการนําเสนอเชนกัน  คือ   ผานการประกาศ  การเลา   การพูด   การเขียน  และ

สื่อการนําเสนออ่ืน อัตลักษณจึงกลายเปนสิ่งที่ถูกสราง และนําเสนอผานวาทกรรมที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับ “อํานาจ/ความรู”  ซึ่งเปนคูแฝดศักด์ิสิทธิ์ของฟูโกต (Foucault 1970, อางถึงใน

ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:248)

6. คนพลัดถิ่นไมมีบานเกิดและมาตุภูมิศักด์ิสิทธิ์ ความสัมพันธระหวางคนพลัดถิ่นกับ

มาตุภูมิ คือประเด็นหลักที่นักวิชาการใหความสนใจ เพราะความสัมพันธดังกลาวคือหมายบอกการ

เปนคนพลัดถิ่น ฮอลลเองกลาวไววา ปกติคนพลัดถิ่นมักจะถูกนิยามวาหมายถึงกลุมคนที่กระจัด

กระจายออกไปจากบานเกิดอัตลักษณของคนกลุมน้ี เกิดจากความสัมพันธระหวางกลุมคนที่กระจัด

กระจายออกไปกับมาตุภูมิ และมาตุภูมิ คือ ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ที่คนพลัดถิ่นตองกลับไปการกลับ

มาตุภูมิคือการกลับไปหาความดีงามในอดีต และแนวคิดน้ีอิงอยูกับแนวคิดการมีจุดกําเนิด หรือ

รากเหงาการมีวัฒนธรรมที่แท อยางไรก็ดี ฮอลลเห็นวา มีคนพลัดถิ่นอยางนอยก็คาริบเบียนพลัดถิ่น

ที่ไมสามารถกลับบานได การไมสามารถกลับบานน้ีเปนเพราะฮอลลเชื่อวาไมมีจุดกําเนิด ไมมี

รากเหงาที่แทจริงของวัฒนธรรมและบานเกิด สิ่งที่มีคือเสนทาง (routes) และในแตละเสนทาง 

“ความเปนจริง” หรือ “แกนแท” ของวัฒนธรรมลวนแปรเปลี่ยน และสิ่งที่เราไดรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

และจุดกําเนิดน้ันลวนแตรูผานทางจินตนาการ         ความสัมพันธระหวางคนพลัดถิ่นกับจุดกําเนิด

คือ ความสัมพันธที่เกิดหลังการแตกหัก เมื่อเปนเชนน้ี คนพลัดถิ่นจะกลับไปแหงใด ฮอลล

ยกตัวอยางวา   คาริบเบียนที่มักถือวาคือ จุดกําเนิดของชาวคาริบเบียน   ที่จริงมิใชจุดกําเนิด   เพราะ

คาริบเบียนคือทางผานของคนผิวดําจากแอฟริกา     และการอยูที่ทางผานก็มิไดมีความเปนแอฟริกัน

ที่แท เพราะ ณ ที่น่ันทั้งวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนพื้นเมืองและวัฒนธรรมที่แทของแอฟริกาตางถูก

แปรเปลี่ยน หรือทําลายดวยระบบเศรษฐกิจแบบอาณานิคมยุโรป  และกลาวตามความจริงแลว 

คาริบเบียนคือดินแดนของแอฟริกันพลัดถิ่น และวัฒนธรรมของแอฟริกันพลัดถิ่นก็ถูกผสมผสาน

ดวยวัฒนธรรมยุโรป จีน อินเดีย  เอเชีย  คาริบเบียน คือแหลงที่วัฒนธรรมที่แตกตางมาบรรจบ

หรือปะทะ (contact zone) วัฒนธรรมคาริบเบียนจึงกลายเปนวัฒนธรรมที่ “ถูกผสมขาม”
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(crossover) หรือ “ถูกตัดตอและผสมใหม” (cut-and-mix) เมื่อเปนเชนน้ีแลว คาริบเบียนพลัดถิ่น

จะกลับไปหาความจริงแทและดีงามในอดีต ณ ที่ใด หรือจะกลับไปแอฟริกา แตแอฟริกาใน

ความเห็นของฮอลล มิใชสิ่งที่ดํารงอยูและรอการคนพบแอฟริกาที่พบไดมิใชแอฟริกาที่แทจริง 

หากแตคือแอฟริกาที่ถูกผลิต และเลาอดีตใหม ผานสัญญะ ดนตรี และสื่ออ่ืน ๆ อดีตหรือกําเนิด

แอฟริกันขนานแทมิไดถูกแชแข็งและรอคุณอยู  ณ  แอฟริกา เพราะแอฟริกาเองก็ถูกแปรเปลี่ยนไป

อยางมหาศาลดวยระบบทุนนิยมและโลกาภิวัฒนมารวมหกศตวรรษ นับต้ังแตยุโรปเขายึดครอง 

ดังน้ัน การคืนถิ่น การกลับไปหาจุดกําเนิดการกลับมาตุภูมิที่แทจึงเปนไปไมได เวนแตการคืนถิ่น

ทางจิตนาการประเด็นที่นาสนใจของฮอลล คือ ฮอลลสามารถที่จะมองทะลุจุดตันในงานของนักคิด

สํานักโครงสรางนิยม ที่มองประวัติศาสตร อัตลักษณ ชาติพันธุและคนพลัดถิ่นโดยปราศจาก 

“ตัวตน” ซึ่งทําใหงานของเขาไดรับความสนใจอยางสูงและทําใหมุมมองคนพลัดถิ่นและชาติพันธุ

ใหมของเขามีพลวัต ไมแข็งทื่อ ตายตัว (ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:198-252)

ในสังคมของกลุมชาติพันธุ การอพยพโยกยายของผูคนในชุมชนเปนสิ่งที่ปรากฏอยูใน

ความรับรูของพวกเขามานานแลว การศึกษาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุ ที่ขาด

อํานาจ ถูกมองขาม  แปลกแยกจากบรรทัดฐาน  กฎระเบียบ ของคนสวนใหญในสังคม หรือคน

ชายขอบของสังคม มักจะเปนกลุมคนที่ตองเคลื่อนยายจากภูมิลําเนาด้ังเดิมดวยเหตุผลทางธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อแสวงหาที่อยูใหม โดยมีความหวังวาแหลงที่อยูใหมที่

พวกเขาเขาไปอยู สามารถที่จะใชชีวิตไดอยางปกติสุข ดํารงชีวิตอยางมั่นคงตามแบบแผนวิธีชีวิต

ของตนเอง แตการเขาไปต้ังถิ่นฐานในที่อยูแหลงใหม การประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุมน้ี

ตองเผชิญกับการแกงแยง แขงขันเพื่อเขาถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ถูกกีดกันและเอารัดเอา

เปรียบจากคนกลุมใหญที่มีอํานาจเหนือกวา

ตอนท่ี 4 แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity)

อัตลักษณ คือ กระบวนการที่เปนพหุลักษณ หรือเกิดขึ้นมาไดหลากหลายอัตลักษณ

และเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ถึงแมการดํารงอยูของมันจะขัดแยงกันเอง เชน แมวามันจะถูกสรางขึ้นมา

และทําใหเห็นเปนภาพแสดงอัตลักษณพลัดถิ่นวามีลักษณะจํากัด ไมเปลี่ยนแปลงก็ตาม  แตใน

ความเปนจริงอัตลักษณน้ันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งผูศึกษาวิจัยจะนําแนวคิด อัตลักษณทาง

ชาติพันธุ เปนกรอบในการอธิบายอัตลักษณของกะเหร่ียงพลัดถิ่นกลุมน้ีวาในปจจุบันไดมีการ

สรางใหม หรือ การผสมกลมกลืนของอัตลักษณอยางไร

อัตลักษณ (identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใชคําวา idem

ซึ่งมีความหมายวาเหมือนกัน (the same) ปทานุกรมภาษาอังกฤษฉบับแรกก็บรรจุคําวา อัตลักษณ
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(identity) ไวและนิยามวา “ความเหมือนของบุคคลหรือสรรพสิ่งขามกาลเวลาและสถานที่ หรือ

เงื่อนไข หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือสิ่งของในตัวของมันเองและมิใชสิ่งอ่ืน”  กลาวอีกนัย

คือ “ความเปนหน่ึงเดียวหรือเอกภาพของตัวตน” อัตลักษณมีแกนแกน  มีรากเหงาที่แทจริง 

อัตลักษณมีอยูกอนแลวและดํารงอยูเพื่อรอการคนพบ และสามารถดํารงอยูและเปนหน่ึงเดียวขาม

มิติของเวลา สถานที่ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม (ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:229-230) อัตลักษณ หรือ

ตัวตน หมายถึงเราเปนใครมาจากสมาชิกของกลุมใด มีที่มาประวัติรวมกัน ประสบการณรวม มี

นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิด คํานิยามอัตลักษณ  เชน ลีช (Leach 1954, อางถึงใน 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:35) ไดนําเสนอเร่ืองการขามไปมาระหวางวัฒนธรรม   และอัตลักษณทาง

ชาติพันธุที่แปรผันตามสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา สวน บารท (Barth 1996, อาง

ถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:35) เสนอเร่ือง เสนขอบเขตอันยืดหยุนของความเปนชาติพันธุเกิดจาก

การที่สมาชิกในกลุม สามารถที่จะเลือกใชคุณสมบัติทางวัฒนธรรมอยางใดอยางหน่ึงที่มีอยู การ

นิยามความเปนตัวตนของตนเองก็ดี วัฒนธรรมก็ดี จึงไมใชแบบแผนปฏิบัติหรือความเชื่ออันเดียว 

แตเปนพหุวัฒนธรรม (cultures) ที่คนเลือกและปรับเปลี่ยนเพื่อนํามานิยามตนเองและกลุมขอบเขต

หรือความเปนสมาชิกภาพของกลุมชาติพันธุ จึงเปนสิ่งที่ขยับเขยื้อน และเปลี่ยนแปลงไปมา

(ปนแกว เหลืองอรามศรี 2546) อัตลักษณคือสิ่งที่ทําใหเรารับรูตนเองวาเราคือใคร หรือสิ่งที่กําหนด

ทางเดินใหกับเราเปนสิ่งที่บงบอกวาใครเปนพวกเดียวกับเรา และใครที่แตกตางจากเรา น่ันก็คือ

อัตลักษณ สามารถใชเปนเคร่ืองแบงแยก “พวกเรา” ออกจาก “พวกเขา” ซึ่งถูกสรางขึ้นมาภายใน

วัฒนธรรม (วัฒนธรรมในที่น้ีคือ “วิถีชีวิต” ของผูคนในสังคม) คําวาพวกเดียวกับเราน้ัน มี

ลักษณะเปนอัตลักษณรวม (collective identity) หมายถึง อัตลักษณที่ปจเจกจํานวนหน่ึง

มีรวมกัน  ซึ่งอัตลักษณรวมน้ีเกี่ยวของกับการกระทําหรือปฏิบัติการ (action) ของตัวตน (self)

และคนอ่ืน ๆ (others) ดังน้ันอัตลักษณรวมจึงมีทั้งดานที่เปนอัตลักษณสวนตัว    (personal

identity) และอัตลักษณทางสังคมควบคูกันไป นอกจากน้ีอัตลักษณยังเกี่ยวของกับการมี

คานิยม อารมณความรูสึก สัญลักษณและเปาหมายตาง ๆ รวมกันของผูคนในกลุม (ฉลาดชาย 

รมิตานนท 2547) อัตลักษณคือเร่ืองเลา อัตลักษณคือเร่ืองที่เราบอกวาเราคือใคร และคนอ่ืนบอกวา

เราคือใครนัยของการเปน “เร่ืองเลา” (narrative) ก็คือ ความไมเปนหน่ึงเดียวของอัตลักษณ   

อัตลักษณเปนเร่ืองเลาที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลา และสถานที่เลากับใคร เลาอะไร  และเลาทําไม 

อัตลักษณถึงแมวาจะเปนเร่ืองเลาที่มี โครงสราง  มีหัวเร่ืองคลุม มีคนอ่ืนและสังคมกําหนดวาคุณ

คือใคร อัตลักษณเกิดจากการระบุโดยคนอ่ืน และการนิยามจากตัวเรา การมีคนอ่ืนระบุ ทําให

อัตลักษณมิใชที่เรากําหนดเองทั้งหมดแตการมีโครงสรางกําหนด ก็ไมอาจกําหนดไดอยางเบ็ดเสร็จ 

ดังน้ันจึงมี ตัวตนตัวนอย (minimal selves) ของเราดํารงอยู อัตลักษณในฐานะที่เปนเร่ืองเรา
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จึงเปนเร่ืองเลาตามฐานะ และตําแหนงทางสังคม อัตลักษณแมจะเปนเร่ืองเลาก็เลาในสถานที ่

เวลา ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงอันหน่ึง สิ่งที่เลาจึง อยูในบริบทของอัตลักษณ

ตลอดเวลา (ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:250-251)

อยางไรก็ตามโดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแลว อัตลักษณมีความหมายสองนัยดวยกัน

คือ ความเหมือน และความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป น่ันคือการตีความหมายเหมือนกัน

บนพื้นฐานของความสัมพันธ และการเปรียบเทียบกันระหวางคนหรือสิ่งของในสองมุมมอง คือ

ความคลายคลึงและความแตกตาง นอกจากน้ันแลวเจนกินส (Jenkins 1996, อางถึงใน ประสิทธิ ์

ลีปรีชา 2547:33 ) ยังชี้ใหเห็นวาอัตลักษณมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมา

พรอมกับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น และมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา 

ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของเบอรเจอร และลัคแมน (Berger and Luckmann 1967,

อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:33 ) ที่วาอัตลักษณถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคมคร้ัน

เมื่อตกผลึกแลวอาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือ แมกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งน้ีขึ้นอยู

กับความสัมพันธทางสังคมเปนหลัก กลาวโดยอีกนัยหน่ึง อัตลักษณเปนเร่ืองของความเขาใจ

และการรับรูวาเราเปนใครและคนอ่ืนเปนใครน่ัน คือเปนการกอปรขึ้น และดํารงอยูวาเรารับรู

เกี่ยวกับตนเองอยางไรและคนอ่ืนรับรูเราอยางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบ

ทอดอัตลักษณ ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคนหรือกลุมอ่ืน ๆ ดวย 

อัตลักษณมีทั้งที่เปนระดับปจเจก (individual) และอัตลักษณรวมของกลุม (collective) ในระดับ

ปจเจก บุคคลคนหน่ึงอาจจะมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง  เชน เพศสภาพ กลุมชาติพันธุ  ชาติ  

ชวงชั้นทางสังคม  อาชีพ  และศาสนา   ในขณะที่อัตลักษณ รวมของกลุมน้ันความเปนอัตลักษณ

รวมถูกสรางขึ้น    บนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุมน้ันยอมมีความแตกตางกับกลุมอ่ืนมา

เปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะของกลุมตนเองดวย  ฉะน้ันเมื่อพูดถึงอัตลักษณของกลุม

ชาติพันธุ       จึงเปนลักษณะอัตลักษณรวมของสมาชิก ของกลุมในสังคมเดียวกันซึ่งแตกตาง

ออกไปจากกลุมอ่ืน ๆ การศึกษา และขอถกเถียงทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับความเปนชาติพันธุ

(ethnicity) และอัตลักษณทางชาติพันธุ (ethnic identity) เร่ิมมาต้ังแตปลายชวงทศวรรษ 1950

ตอตนทศวรรษ 1960 โดย นาโรลล (Naroll 1964, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:34)

นําเสนอวาแตละกลุมชนมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะ (cultural traits) ที่เปนตัวเอง

ในการบงบอกความเปนอัตลักษณและเกียรทซ (Geertz 1973, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 

2547:34) นําเสนอวาความเปน “primordial attachments ” ซึ่งมีติดตัวมาต้ังแตเกิด เปนตนวา 

ความผูกผันกันของระบบเครือญาติ   ศาสนา   ภาษา   และ  พฤติกรรมทางสังคม  เปนลักษณะรวม

และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมคนเดียวกัน ซึ่งยังคงเปนลักษณะของภาพน่ิง ในขณะที่ลีช
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และบารท (Leach 1954 and Barth 1996, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:35) ชี้ใหเห็นถึงความ

เปนพลวัตของกลุมคนและวัฒนธรรม โดยใหความเห็นวาแมจะมีเสนแบงความเปนรูปแบบเฉพาะ

ของแตละวัฒนธรรม    แตคนก็สามารถขามไปขามมาระหวางวัฒนธรรมได นอกจากน้ันแลวเมอร

มอน (Moerman 1965, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:35 ) ยังพบวา การที่สมาชิกในกลุมชาติ

พันธุหน่ึง ๆ จะบอกวาตัวเองเปนใครน้ัน ตองขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่พวก

เขามีกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ดวย

งานเขียนของคายส (Keyes 1976, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:35) นําเสนอ

วาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุเปนการหลอหลอม ที่มีมายาวนานของความรูสึกรวมกันในสายเลือด

(shared descent) ตัวอยางเชน ภาษาที่สมาชิกในกลุมใชสื่อสารกันได นิทานหรือนิยายที่สมาชิก

ในกลุมเชื่อวามีจุดกําเนิดรวมกัน และบริบททางประวัติศาสตรที่สมาชิกในกลุมประสบมาดวยกัน 

เปนตน นอกจากน้ันแลว คายสยังไดขยายบริบทความสัมพันธ และ การปรับเปลี่ยนความเปน

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่กวางออกไปกวางานของคนอ่ืน ๆ น่ันคือการพิจารณาถึงอิทธิพลของ

รัฐชาติสมัยใหม Keyes ไดเสนอแนวคิดอัตลักษณของพื้นที่    ที่สําคัญการสรางความเหมือนและ

ความแตกตางของสมาชิกในกลุมชาติพันธุ มาจากแนวคิดเร่ืองกําเนิด หรือตนกําเนิดรวม(shared

decend) ที่คนในกลุมชาติพันธุสืบทอด และปฏิบัติรวมกันมาจนกลายเปนที่มาและรากฐานของ

กลุมที่มาของกําเนิดรวมจนเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ มีลักษณะเปนเร่ืองเลาของที่มา การอพยพ

มาต้ังถิ่นฐานในที่ใหมความทรงจํารวมถึงประวัติศาสตร การถูกกดขี่จากชาติพันธุอ่ืน เพลง ตํานาน 

และการละเลน เชนเดียวกับงานศึกษาของนิโคลัส แทป (Tapp 1989, อางถึงใน  ประสิทธิ์  ลีปรีชา

2547:36) ที่นําเสนอวาจิตสํานึกทางประวัติศาสตร (historical consciousness) เปนสวน

หน่ึงในการกําหนดอัตลักษณทางชาติพันธุ (ethnic identity) โดยคนในกลุมชาติพันธุจะเลือกเอา

บางสถานการณ หรือเร่ืองราวบางเร่ืองที่มีนัยสําคัญตอตนเอง (แตอาจไมเปนความจริงใน

ประวัติศาสตร) มาทําใหเปนความจริงทางประวัติศาสตร ของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย

(ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:32-36) ซึ่งในปจจุบันไดแตงแตมอดีต เพื่อสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นมา

การสรางประวัติศาสตร     จึงเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง      และเปนกระบวนการตอสู     เพื่อนิยาม

ความหมายของการมีตัวตนของกลุม     การสรางประวัติศาสตร       จึงเปนเงื่อนไขของกระบวนการ

สืบทอดฟนฟู และการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุราวสองทศวรรษที่ผานมา อัตลักษณหรือ

ความมีตัวตนที่ไดถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานของความเปนรัฐชาติ ไดเคลื่อนตัวเขาสูจุดวิกฤตจน

พังทลายลงในหลายประเทศ ชุมชนจินตนาการแบบเดิมที่วางอยูบนเงื่อนไขแหงความเปนพลเมือง

ของรัฐชาติ เร่ิมเสื่อมความสําคัญลงอยางรวดเร็วภายใต การถั่งโถมของกระแสโลกาภิวัฒน ชุมชน

จิตนาการในรูปแบบใหมที่วางอยูบนพื้นฐานของความเปนกลุมชาติพันธุ  เชื้อชาติ  และความเปน
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ทองถิ่น เร่ิมเขามามีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น การกอรางสรางตัวของชุมชนจิตนาการบน

พื้นฐานของความเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน ซึ่งกําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกอาจมีรูปแบบที่

แตกตางกันออกไป ในกรณีของกลุมชาติพันธุ ที่เคยถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของรัฐชาติอยาง

หลวม  ๆ  และยังคงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม  และชาติพันธุของตนไวได กลุมชาติพันธุเหลาน้ี

มักมีการสืบทอดทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรของตนเองแยกออกจากชนกลุมใหญในรัฐชาติ 

ดังน้ัน  กระบวนการตอสูเพื่อแยกตัวหรือเรียกรองอิสรภาพ  จึงไมไดเนนการผลิตของอัตลักษณ

ทางชาติพันธุ และวัฒนธรรมทองถิ่น เพราะกลุมมีความตอเน่ืองทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร

มาโดยตลอด แตในกรณีของกลุมชาติพันธุที่ถูกผสมผสานในบางระดับและกลายมาเปนสวนหน่ึง

ของรัฐชาติ อัตลักษณทางชาติพันธุที่วางอยูบนพื้นฐาน ของการใชภาษาเดียวกันเชื้อชาติเดียวกัน 

ศาสนาเดียวกัน หรือสัญลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางจะมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางตัวตน

ของคนพลัดถิ่น (ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547:170-171)

มิเชล ฟูโกต (Foucault 1986, อางถึงใน ปนแกว เหลืองอรามศรี 2541:6) ไดกลาววา

มนุษยไมไดดํารงอยูในตัวของมันเอง แตมีโครงสรางถาวรแนนอนในสมองของเขาซึ่งไดสรางหรือ

กําหนดสรรพสิ่ง ตัวตนของมนุษยถูกผลิต ถูกกระทําจากโลกทางสังคมและเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ 

แนวคิดน้ีสอดคลองกับงานของ เฟรดริก บารท (Barth 1996, อางถึงใน ปนแกว เหลืองอรามศรี

2541:6) ใน Ethnic Groups and Boundaries อธิบายแนวคิดเร่ืองเสนขอบอันยืดหยุนของ

ความเปนชาติพันธุ วาเกิดจากการที่สมาชิกในกลุมน้ันสามารถที่จะเลือกใชสมบัติทางวัฒนธรรม 

(cultural attribute) อยางใดอยางหน่ึงที่มีอยู ในการนิยามความเปนตัวตนของตนเอง วัฒนธรรม

จึงไมใชแบบแผนปฏิบัติ  หรือความเชื่ออันเดียว (a culture) ที่สืบทอดตอเน่ืองกันมาแตโบราณ

แตเปนพหุวัฒนธรรม (cultures) ที่คนเลือกและปรับเปลี่ยนเพื่อนํามานิยามตนเอง และกลุม

ขอบเขตหรือความเปนสมาชิกของกลุมชาติพันธุจึงเปนสิ่งที่ขยับเขยื้อน และเปลี่ยนแปลงไปมาได 

คืออัตลักษณเปนสิ่งที่เลื่อนไหลและปรับเปลี่ยนไปมาได (ปนแกว เหลืองอรามศรี 2541:6-7)

จากการศึกษาทบทวน    และสังเคราะหวรรณกรรมตาง   ๆ ที่เกี่ยวของกับอัตลักษณทางชาติพันธุ

(ethnic identity) ทําใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา  และไม

สามารถที่จะกําหนดตายตัวไดถึงอัตลักษณทางชาติพันธุ แตขึ้นอยูกับวาจะนิยามกลุมชาติพันธุกลุม

ใดกลุมหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง เพราะเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดแกตน (ยศ สันติสมบัติ 2543

: 123)  อัตลักษณทางชาติพันธุไมใชสิ่งที่สามารถกําหนดตายตัวได สามารถมองหรือวิเคราะหได

หลายแงมุม อัตลักษณเปนสิ่งที่มนุษยแตละกลุมแตละยคุสรางขึ้นมาและสามารถสรางขึ้นใหมได 

ขึ้นอยูวาจะเลือกนิยามตนเองอยางไร เชน กลุมชาติพันธุจะกําหนดใหนิยามตนเองอยางไร ใน

ขณะเดียวกันคนกลุมใหญในประเทศ กําหนดนิยามอัตลักษณใหกลุม ชาติพันธุอยางไร ตัวตนของ
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มนุษยจึงถูกสรางขึ้นจากกฎเกณฑที่มาจากภายนอกตัวเขา โดยระบบสัญลักษณ และภาษาของ

วัฒนธรรมรอบตัวเรา  ดังน้ันปจเจกบุคคลอาจมีความแตกตางหลากหลาย มีอัตลักษณเฉพาะตัว ซึ่ง

แทที่จริงเปนผลผลิตของการสรางขึ้นอยางแตกตาง หลากหลาย ในกระบวนการเรียนรู และ

กระบวนการทําใหเปนมนุษย   (ธงชัย วินิจจะกูล 2534:11)

ในงานวิจัยของ อรัญญา ศิริผล (2544) พบวาอัตลักษณความเปนชาติพันธุไมไดถูก

ผูกขาดโดยกลุมใดกลุมหน่ึงเสมอไป ไมวาชาติพันธุกลุมใด หรือแมแตรัฐไมไดใหนิยามความหมาย

อยางหยุดน่ิงตายตัวเปนแบบเดียวเสมอไป แต “อัตลักษณ” ความเปนชาติพันธุกลับเปนการสรางขึ้น

และสามารถถูกสรางขึ้นใหมใหมีความหลากหลายและซบัซอน มีความเลื่อนไหลและเปลี่ยนผาน

เพื่อใชเปนยุทธวิธีในการตอรองและนําเสนอตัวเอง    ที่ลื่นไหลไปตามเงื่อนไข    สถานการณ  และ

ผลประโยชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง และอัตลักษณความเปนชาติพันธุไมอาจถูกมองเปน

หน่ึงเดียวแบบ “ชนเผา” ด้ังเดิมที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง แตอัตลักษณของกลุมชาติพันธุกลับมีความ

หลากหลายซับซอน ที่ขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางอํานาจเชิงสัญลักษณในฐานะ โครงสรางที่รัฐ

กระทําการครอบงํากับผูกระทํา ที่มีชีวิตอันแตกตางหลากหลายซับซอนมากขึ้น จากประสบการณ 

การเรียนรู ฐานะชนชั้น และรุนวัย ทําใหเลือกยอมรับและแสดงอัตลักษณของแตละกลุมตาง

แตกตางหลากหลายและซับซอน อัตลักษณของคนพลัดถิ่นเกิดขึ้นจากความไมมั่นคง จากตัวตนที่

แตกกระจายทามกลางสังคมที่แตกตาง คนพลัดถิ่นจึงไดสรางพื้นที่ทางสังคมของเขาขึ้นมา จากการ

ปกปด ตัวตนจริง  ๆ  ของตนเองไว การสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุเปนเร่ืองของการสราง

ความหมาย หรือการใหนิยามตนเองของกลุมชาติพันธุภายใตบริบทของสถานการณแวดลอมหน่ึง ๆ 

ในแตละชวงเวลาของประวัติศาสตรและเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ

น้ันกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ในสังคม ทามกลางการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูความเปนรัฐประชาชาติ

สมัยใหม    สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น   เกิดกลุมสังคมใหม  ๆ  เพิ่มขึ้น (รัตนา บุญมัธยะ

2546: 124-125)

กลุมชาติพันธุแตละกลุมจึงตองสรางอัตลักษณของตนเอง เพื่อเรียกรองสิทธิที่จะดํารง

อยูอยางแตกตาง และ ความเสมอภาคในการอยูรวมกับคนสวนใหญในสังคม ทั้งน้ีเพื่อปรับหรือลด

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทียมน้ันใหดีขึ้น  อัตลักษณของกลุมชาติพันธุ จึงเปนผลผลิตทาง

วัฒนธรรม เปนกระบวนการของการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ มีลักษณะ

เปนพลวัต ไมหยุดน่ิง มีการตอรองปรับเปลี่ยนและเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกับเงื่อนไขตาง ๆ 

ในโครงสราง ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในสังคมไทย อัตลักษณของกลุม

ชาติพันธุจึงไมไดหยุดน่ิงตายตัว แตไดผลิตซ้ําสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นมาใหม เลื่อนไหล

เปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธที่ตนเองเผชิญ
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ตอนท่ี 5 แนวคิดการสรางพื้นท่ีทางสังคม (Social Space)

การสรางพื้นที่ทางสังคม ภายใตเงื่อนไขและการจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การ

แกปญหาน้ันจะใหสอดคลองกับทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิบัติจึงเปนภารกิจที่สําคัญในทางวิชาการ 

คําถามแรกที่จะตองตอบก็คือ ทําอยางไรจึงจะไดความชอบธรรม อันเปนที่ยอมรับจากทุกฝายใน

พื้นที่ทางสังคม ในเมื่อพื้นที่ทางสังคมดังกลาว ไดกลายเปนสนามการแขงขันแยงชิงอํานาจ ในเชิง

สัญลักษณในลักษณะที่แกงแยง  แขงขัน   สังคมที่มีความขัดแยงตอกันในเร่ืองของอัตลักษณ อยู

ในสภาวะเหมือนกับสนามแหงอํานาจภายในพื้นที่ทางสังคม สนามดังกลาวประกอบไปดวยกลุม

ชาติพันธุที่หลากหลาย โครงสรางการเมืองปกครอง ประเพณีวัฒนธรรม   รวมทั้งการจัดการ

โครงสรางอํานาจจะตองสอดคลองกับการตอสูทางสัญลักษณ  และกลายเปนสวนหน่ึงในการผลิต

ซ้ํา และสรางใหมของการตอสูเชิงสัญลักษณ ดังน้ันจึงนําแนวคิดการสรางพื้นที่ทางสังคม (Social

Space) เปนกรอบในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ในทางมนุษยวิทยามีการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ ระหวางวัฒนธรรมกับพื้นที่อยาง

กวางขวาง งานศึกษาวัฒนธรรมในยุคแรก มีแนวโนมที่มองวัฒนธรรมในลักษณะ แกนสารนิยม

(essentialism)โดยมองวาผูคนในแตละชุมชนไมคอยมีการเคลื่อนยายผูคนมีความผูกพันมีรากเหงา

ทางวัฒนธรรมที่ผูกติดกับพื้นที่  อาณาเขตที่แนนอน   (Malki,1999 อางถึงใน วาสนา ละอองปลิว 

2546:4)    ซึ่งเปนการกักขังวัฒนธรรมไวกับอาณาเขตหรือดินแดน  จากมุมมองน้ี  ทําใหอัตลักษณ

ของบุคคลเปนสิ่งที่ไดรับออกมาจากโครงสรางทางการเมือง ศาสนาของสังคมดังกลาว และทํา

หนาที่ในการนิยามบทบาททางสังคมของคน อัตลักษณ (identity) ของคนคนหน่ึงจึงมีลักษณะที่

แนนอนตายตัว หยุดน่ิงและไมเปลี่ยนแปลง (Kellner 1986;Sorenson 1997;Lavie and

Swedenburg 1996;Gilroy 1997, อางถึงใน วาสนา ละอองปลิว 2546:4) แตในสังคมยุคสมัยใหม

มุมมองเชนน้ีไดถูกทาทายโดยการเพิ่มขึ้น ของการไหลของประชากร สินคา  ขอมูลขาวสาร และ

ความคิดทั้งภายใน และขามพรหมแดนการปรากฏตัวของการอพยพมวลชนทั่วโลก  ในงานของ 

Gupta and Ferguson (Gupta and Ferguson 1999a, 1999b, อางถึงใน วาสนา ละอองปลิว 

2546:5) ไดนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางวัฒนธรรมกับดินแดน (Place)

ซึ่งไดทะลายมุมมองที่มองวัฒนธรรมผูกติดตายตัวอยูกับดินแดน (deterritorialized culture)

และนําเสนอถึงความไมตอเน่ือง (disjuncture) ของดินแดนและวัฒนธรรม การมองวัฒนธรรมจึง

ไมสามารถยึดติดกับขอบเขตของรัฐชาติได ซึ่งปรากฏใหเห็นเดนชัดในกรณีของผูคนที่มีชีวิตขาม

พรหมแดนของชาติ (border crossings) ซึ่ง Gupta and Ferguson เสนอวาคนที่เคลื่อนยาย

เหลาน้ีจะมีจินตนาการเร่ืองดินแดน (imagined community) ซึ่งดินแดนในจิตนาการของคน

เหลาน้ีเกิดจาก  การใชความทรงจําของดินแดนมา  สรางโลกทางจินตนาการใหมในที่อยูใหม 
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(Gupta and Ferguson 1999b:38, อางถึงใน วาสนา ละอองปลิว 2546:5) โดยที่บานเกิดก็ยังเปน

สัญลักษณที่สําคัญสําหรับการสรางบานใหมของคนเหลาน้ี

การศึกษาของ Leonard  และ Sorensen 1997, (อางถึงใน วาสนา ละอองปลิว 

2546:7) ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการสรางความเปนทองถิ่น การสรางความเปน

ชุมชน กับอัตลักษณของผูคนที่ถูกสรางขึ้น เร่ืองเลาของคนพลัดถิ่น (displaced people) แสดงให

เห็นวาอัตลักษณไมไดมีลักษณะตายตัว แตมีการตอรอง การสรางใหมอยูตลอดเวลาภายใตเงื่อนไข 

บริบททางสังคม ซึ่งคนไมไดปลอยตัวเองใหถูกนิยามโดยพื้นที่ทางกายภาพเทาน้ัน แตมีความ

พยายามอยางกระตือรือรนการสรางพื้นที่ และการควบคุมเหนือนิยามของอัตลักษณที่ตนเองและคน

อ่ืนสรางขึ้น (Sorenson,1997:161 อางถึงใน  วาสนา ละอองปลิว2546:7) การศึกษาการสรางความ

เปนชุมชน การอัตลักษณ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการพิจารณาถึงบทบาท และความสําคัญของ

อํานาจ เพราะในการสรางความเปนชุมชนและการอัตลักษณของผูคนน้ัน เกิดขึ้นภายใตความ

สัมพันธของการสรางความแตกตาง (construction of difference) ซึ่งตองมีการผนวกรวม 

(inclusion)  และการกีดกัน (exclusion) ซึ่งนําไปสูการสรางความเปนอ่ืน (otherness) อัตลักษณ

และวัฒนธรรมจึงเปนผลผลิตของความสัมพันธของอํานาจ และความไมเทาเทียมกัน (Gupta and

Ferguson 1999a : 13-14, อางถึงใน  วาสนา ละอองปลิว 2546:7) ดังน้ันอัตลักษณของคนจึง

สามารถพิจารณาไดในฐานะเปนการผลิต (production) ซึ่งเปนกระบวนการ (process) ที่ไม

เคยสมบูรณ แตมีการเคลื่อนยาย  มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงและสรางใหมอยูเสมอ

จากการปฏิสัมพันธกับสังคมและคนอ่ืน (Kellner1986; Hall 1997a;Hall1997b,อางถึงใน  วาสนา 

ละอองปลิว 2546:7) อัตลักษณจึงไมใชสิ่งที่ดํารงอยูอยางเปนสารัตถะควบคูกับชุมชน ควบคูกับ

ทองถิ่น การมองอัตลักษณในลักษณะที่ไมตายตัว (fixity) แตมีความเลื่อนไหล (fluidity)

(Woodward 1997:21, อางถึงใน  วาสนา ละอองปลิว2546:8 ) ไดเปดโอกาสใหสามารถได

พิจารณาอัตลักษณ ในแงมุมของการชวงชิง (contestation) การเปลี่ยนรูปใหม 

(reformulation) และการตอตาน  (resistance) ในฐานะที่เปนประสบการณของการสรางและ

การสรางใหมของอัตลักษณ และวัฒนธรรมของคนพลัดถิ่น (Gupta and Ferguson 1999a :18-19,

อางถึงใน  วาสนา ละอองปลิว,2546:8) กระบวนการสรางความเปนชุมชน ดําเนินควบคูไปกับการ

สรางวัฒนธรรมดวยจารีต และอัตลักษณของผูคนน้ัน ไมไดผูกติดอยูกับอาณาเขตที่แนนอน 

(deterritorialized culture) เกิดรอยแยกในความกลมกลืนระหวางพื้นที่ กับวัฒนธรรม และผูคน 

วัฒนธรรมและอัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่ไมเทาเทียมกันจึงมีลักษณ

ยืดหยุน มีกระบวนการตอรอง การสรางใหม อยูตลอดเวลา เพื่อใชในการตีความตอรอง และตอบ

โตตอสถานการณที่ตนเองเผชิญอยู
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วาสนา ละอองปลิว (2546:164-167) ไดทําการศึกษาการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาว

ดาระอ้ังพลัดถิ่น พบวา ภายใตการเผชิญกับสภาวะชายขอบที่ถูกสรางขึ้นมาภายใตความสัมพันธเชิง

อํานาจที่เหลื่อมล้ําระหวางชาวดาระอ้ังกับกลุมอํานาจที่หลากหลายไดแก ภาครัฐ กลุมชาติพันธุที่

แวดลอม และทุน ชาวดาระอ้ังพลัดถิ่น ก็ไมไดจํานนตอสภาวะชายขอบของตนเองอยางเฉื่อยชา แต

ไดพยายามแสวงหายุทธวิธีตาง ๆ ในการตอสูด้ินรนเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของตนเอง     เพื่อให

ตนเองสามารถดํารงอยูไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ภายใตสถานการณปจจุบันที่กําลังเผชิญ 

กระบวนการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของคนชายขอบ จึงไมไดนําไปสูการนิยามความหมาย 

การสรางคุณคาใหมใหหลุดพนไปจากคุณคา  วาทกรรมหลักของกลุมอํานาจ  ในกรณีของชาว

ดาระอ้ังการสรางพื้นที่ทางสังคมเกิดขึ้นผานการนําเสนออัตลักษณที่สอดคลองกับคุณคา วาทกรรม

ของรัฐ และจัดวางตนเองใกลชิดกับอํานาจรัฐ เพื่อเปดพื้นที่ทางสังคมของตนเองและพื้นที่ดังกลาวก็

ถูกใชในการจัดวางความสัมพันธกับกลุมอํานาจอ่ืนที่เหนือกวา การสรางพื้นที่ทางสังคมโดยจัดวาง

ความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐเกิดขึ้นภายใตบริบทของสถานภาพทางสังคม และความสัมพันธเชิง

อํานาจระหวางชาวดาระอ้ังกับรัฐมีความเหลื่อมล้ํากันสูง ซึ่งแตกตางจากการตอสูเพื่อสรางพื้นที่ทาง

สังคมของกลุมชาติพันธุอ่ืน      เชนชาวกะเหร่ียงปกาเกอะญอ ซึ่งมีเร่ืองเลาถึงความเชื่อมโยงของ

ตนเองกับรัฐไทยมานานนับรอยป และสามารถอางความเปนคนด้ังเดิม (indigenous people) ซึ่ง

เปนคนชายขอบที่มีสถานภาพ และเครือขายที่กวางขวางกวา   และการสรางพื้นที่ทางสังคมจึง

สามารถปรากฏผานการโตตอบ   การเผชิญหนากับอํานาจรัฐโดยตรง    เพราะอยางนอยการไดรับ

การยอมรับ  ในฐานะคนด้ังเดิม (indigenous people)        กท็ําใหมีความมั่นคงในการอยูใน

ประเทศไทย       ในขณะที่ชาวดาระอ้ังซึ่งมีสถานภาพของคนพลัดถิ่น  ไมไดรับการยอมรับในฐานะ

คนด้ังเดิม   การเผชิญหนากับรัฐอาจนําไปสูความไมมั่นคงในการอยูในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้น

สถานะที่เปราะบางทําใหชาวดาระอ้ัง เลือกอิงอยูกับกลุมอํานาจ โดยเฉพาะรัฐมากกวาคนชายขอบ

กลุมอ่ืนที่มีสถานะดีกวา กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวดาระอ้ังน้ี ผานการนิยาม

ความหมาย  อัตลักษณของตนเองเกิดขึ้นควบคูกับการกีดกัน  และการนิยาม อัตลักษณของกลุม

ชาติพันธุที่แวดลอมจากตนเอง อัตลักษณของชาวดาระอ้ัง จึงถูกสรางขึ้นผานกระบวนการสราง

ความแตกตางระหวางตนเองและกลุมอ่ืน เปนผลของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน โดย

พบวาภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่แตกตางกันของชาวดาระอ้ัง ก็เลือกนําเสนออัตลักษณที่

แตกตางกัน และความแตกตางของเงื่อนไขทางสังคมที่คนแตละกลุม ในชุมชนเผชิญก็ทําให

ชาวดาระอ้ังแตละกลุม เลือกนําเสนออัตลักษณของตนเองที่แตกตางกันเลือกจัดวางความสัมพันธ

กับกลุมอํานาจตาง ๆ แตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาอัตลักษณไมไดมีลักษณะหยุดน่ิงตายตัว แตมี

ความเลื่อนไหลอยูตลอดเวลาภายใตเงื่อนไข และบริบททางสังคมที่คนพยายามอยางกระตือรือรน
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ในการสรางพื้นที่การนิยามการตอรองอัตลักษณของตน ในทามกลางการถูกนิยามจากคนอ่ืน

(Sorensen 1999, อางถึงใน  วาสนา ละอองปลิว 2546:166) พื้นที่ทางสังคมของชาวดาระอ้ังจึง

ไมไดมีลักษณะหยุดน่ิง แตเปนพื้นที่ของการตอรอง (contested space) ระหวางชาวดาระอ้ังและ

กลุมอํานาจอ่ืน ขอบเขตของพื้นที่ทางสังคมของชาวดาระอ้ังจึงไมตายตัว   แตสามารถถูกตอรอง

และปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธเชิงอํานาจที่เกี่ยวของ      และเงื่อนไขที่

ชาวดาระอ้ังแตละกลุมเผชิญ      การสรางพื้นที่ทางสังคม อัตลักษณวัฒนธรรม  ของคนชาย

ขอบจึงไดถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้ํา สรางใหมอยางหลากหลายในฐานะยุทธวิธีของการตอรอง เพื่อ

สรางความอยูรอดใหกับตนเองในสภาวะชายขอบของสังคม

อองรี เลอแฟบร (Lefebre 1998, อางถึงใน กาญจนา  แกวเทพ 2544 ) ไดเขียน

หนังสือชื่อ The Production of Space ใหความหมายพื้นที่ออกเปนสามประเภท คือ พื้นที่ทาง

ธรรมชาติ หรือพื้นที่ทางกายภาพ (natural or physical space) พื้นที่ทางจิตใจ (menta space)

และพื้นที่ทางสังคม (social space) ไดวิเคราะหการผลิต “พื้นที่จริง” (Real space) “พื้นที่มีชีวิต”

(live space) และแบงพื้นที่ทางสังคมออกเปน 3 ประเภท (A triad concept) ไดแก ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับแหงที่วาง (spatial practice) การแสดงของพื้นที่ (representation of space) และภาพ

แสดงพื้นที่ (representational space) (Lefebre 2004, มิเชล ฟูโก (Foucault 1986, อางถึงใน 

กาญจนา  แกวเทพ 2544 ) มีแนวคิดวา “พื้นที่” (Space) ทําหนาที่เชื่อมโยงพื้นที่ชนิดอ่ืน จําแนก

ออกได 2 ชนิด คือ พื้นที่ในอุดมคติ (the utopias) เปนพื้นที่ในจินตนาการมีความสัมพันธ

คลายคลึง หรือตรงกันขามกับพื้นที่จริงทางสังคม แตไมมีที่ต้ังจริงในสังคม  พื้นที่ชนิดพิเศษ

(heterotopias) เปนพื้นที่ซึ่งมีรูปแบบพบเห็นไดในสังคม มีสถานที่จริงเชื่อมโยงสะทอนอยู

ระหวาง พื้นที่ในอุดมคติกับพื้นที่จริงหลักการของพื้นที่ชนิดพิเศษ (principles of heteropology)

สรุปไดวาพื้นที่ชนิดพิเศษมีอยูในทุกสังคมวัฒนธรรม ไดแก พื้นที่ชนิดพิเศษขั้นวิกฤติ (crisis

heterotopias) และพื้นที่ชนิดพิเศษซึ่งเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหลักของสังคม(heterotopias of

deviation) พื้นที่ชนิดพิเศษทําหนาที่ในสิ่งที่นิยมกันใหดํารงอยู  พื้นที่ชนิดพิเศษสามารถอยูรวมกับ

พื้นที่แบบอ่ืน ในที่ต้ังทางสังคม และมีหนาที่เฉพาะพื้นที่ชนิดพิเศษเชื่อมโยงสูมิติของเวลา

พื้นที่ชนิดพิเศษทํางานภายใตระบบเปดและปดไปพรอมกัน พื้นที่ชนิดพิเศษทําหนาที่เชื่อมความ

สัมพันธใหพื้นที่อ่ืนในสังคมเขาดวยกัน แนวคิดดังกลาว นํามาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางคนหา

คําตอบวา  ปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงที่วางซึ่งเปนปฏิบัติการทางสังคมถูกกําหนดขึ้นในพื้นที่แหลง

ทองเที่ยว โดยมีสถาบันใดเกี่ยวของ และสถาบันเหลาน้ันเกี่ยวของกับกับ “การผลิตพื้นที่” อยางไร

การแสดงของพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่อยูในความนึกคิด มีการวางแผนใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยวอยางไร ภาพแสดงพื้นที่ในฐานะผูกระทําเปนตัวสรางความหมายเกี่ยวกับพื้นที่
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ชนิดพิเศษ ในแหลงทองเที่ยวอยางไร แปรเปลี่ยนหรือไม  แนวคิดดังกลาว จะชวยใหมองเห็น

ปรากฏการณ สามารถวิเคราะหองคประกอบ  กระบวนการและเครือขายความสัมพันธใน “พื้นที่

ทางสังคม” และ “พื้นที่ชนิดพิเศษ” ไดชัดเจนยิ่งขึ้น "พื้นที่" เปนองคประกอบที่เดนชัดประการหน่ึง

ในงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติที่ปรากฏในยุคหลังอาณานิคม ความสัมพันธระหวางตัวตนและพื้นที่

ไมวาจะเปนบานเกิด ชุมชน  หรือรัฐชาติเปนประเด็นหลักอันหน่ึงที่มีการศึกษามานานแลว ในงาน

เขียนทางวรรณกรรม แตสิ่งที่นาสนใจในการศึกษางานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ ในยุคหลังสมัยใหม

คือ การมองความหมายของพื้นที่ และความสัมพันธระหวางพื้นที่กับตัวตน ที่มาจากมุมมองของคน

ชายขอบ ซึ่งเปนกลุมคนที่ไมมีที่ทาง หรือถูกมองวาเปนพวกพลัดถิ่นในสังคมของคนกลุมใหญ

ในการศึกษาเร่ืองดังกลาว ผูศึกษาไดหยิบยกงานเขียน 2 ชิ้น เพื่อใชในการวิเคราะห คือเร่ือง

Obasan ซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายญ่ีปุน ชื่อ Kogawa (อางถึงใน ชุติมา ประกาศ

วุฒิสาร 2550) และเร่ือง The Woman Warrior ซึง่เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายจีน

ชื่อ Kingston (อางถึงใน ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 2550) สิ่งที่ปรากฏในงานเขียนทั้ง 2 ชิ้นคือ การ

คนหาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุโดยผานการเลาเร่ืองในมิติของพื้นที่ (spatial narrative) ทั้งของ 

Kogawa และ Kingston ชี้ใหเห็นวา “การกลับบาน” โดยทางเร่ืองเลา มีความสําคัญสําหรับคน

ชายขอบ เน่ืองจากเปนการร้ือฟนความทรงจําเกี่ยวกับชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ที่ถูกบดบังหรือ

ทําใหลืมเลือนในสังคมของคนกลุมใหญ ฉะน้ันความหมายของพื้นที่ในงานเขียนดังกลาว จึงไมเปน

เพียงแคพื้นที่ทางกายภาพที่เปนฉากในการดําเนินเร่ือง แตเปนพื้นที่ในจินตนาการที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งในการสรางอัตลักษณใหกับคนชายขอบ ( ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 2550)

อองรี เลอแฟบร (Lefebre 1998, อางถึงใน กาญจนา  แกวเทพ 2544) ไดสรุปวา 

“พื้นที่” (space) ไมไดมีความหมายภายใตขอบเขตลักษณะทางภูมิศาสตร หรือมิไดมีลักษณะของ

ความเปนกลางเทาน้ัน แตเปนพื้นที่แหงการตอสูของอํานาจตางๆ ในสังคม  พื้นที่จะถูกผลิต ผลิตซ้ํา

ใหกลายเปน “พื้นที่ทางสังคม” (social space) แบบตาง ๆ เคลื่อนไหวตามกลุมอํานาจของผูสราง

ดังน้ันทุกแหงหนสามารถถูกประดิษฐขึ้นเปน “พื้นที่ทางสังคม” หรือ “พื้นที่ชนิดพิเศษ” ไดหากมี

ปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้นในบริเวณดังกลาว  เปนการมองพื้นที่ในฐานะที่ถูกสรางขึ้นในความ

สัมพันธทางสังคม เพื่อใชในการตอรองเพื่อสราง พื้นที่ทางสังคม อัตลักษณ วัฒนธรรม ของกลุม

ชาติพันธุชายขอบ ซึ่งไดถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้ํา สรางใหมอยางหลากหลาย ในฐานะยุทธวิธีของ

การตอรอง ตอบโต เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเองของกลุมชาติพันธุ
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ตอนนท่ี 6 แนวคิดวาทกรรม (Discourse)

มิเชล ฟูโกต (Foucault 1986) เปนนักปรัชญาประวัติศาสตรชาวฝร่ังเศสที่มี

ความคิดสุดโตงแยบยลที่สุดในตนศตวรรษที่ 20 แนวคิดของเขาไดเผยใหเห็นถึงโครงสรางทาง

ประวัติศาสตร ที่บิดเบือนจากขอเท็จจริงผานรูป “วาทกรรม” และที่สําคัญวาทกรรมน้ันจะทรง

พลานุภาพจะตองเขาสูกระบวนการสถาปนา อํานาจ ในการสรางชุดความรูขึ้นมาสิ่งเหลาน้ีคือ

สัจจะ ในบริบททางสังคม กรณีคนบามิไดเกิดขึ้นเพียงเพราะเขาเหลาน้ันบา แตเกิดขึ้นมีกลุมบุคคล

ที่อางชุดความรูหน่ึงในการจัดนิยาม ความบาและสถาปนาชุดความรูเหลาน้ันโดยแบงแยก คนบา 

และคนปรกติซึ่งมีลักษณะการที่ตางกัน เราจึงมิไดบาโดยธรรมชาติ แตกระบวนการทําใหกลายเปน

คนบา ขึ้นอยูกับอํานาจวินิจฉัยของแพทยผูเชี่ยวชาญเชนเดียวกับเกย เลสเบี้ยน กระเทยที่ถูกสราง

นิยามจากกลุมคนที่จัดประเภทเพื่อแบงแยกระหวาง ผูที่มีรสนิยมทางเพศตางเพศกับผูมีรสนิยมทาง

เพศเดียวกันการนิยามเหลาน้ี จึงตองอางอิงชุดความรูทั้งวิทยาศาสตรทั้งในการจําแนกแบบสัตวสอง

เพศ หรือผูมีจิตใจเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางสังคมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัด

จําแนกนิยาม และสรางการยอมรับผานมิติทางประวัติศาสตร บุคคลผูมีอํานาจในการสรางชุด

ความรู จึงสามารถสรางชุดวาทกรรม ตาง ๆ เพื่อสรางอํานาจมากดทับ ผูที่อยูภายใตอํานาจ สราง

วัฒนธรรมหลักเพื่อผลักกระแสวัฒนธรรมชายขอบออกไปจึงพบเห็นคําวา วัฒนธรรมราษฎร  กับ

วัฒนธรรมหลวง หรือวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมรอง โลกทัศนแบบจัดจําแนกประเภท จาก

การสรางชุดวาทกรรมขึ้นมา จึงมีสารัตถะสําคัญที่วาใครพูด มากกวาที่จะบอกวา เขาพูดอะไรเราจึง

เลือกที่จะเชื่อวาทกรรม จากบุคคลที่มีอํานาจของการสถาปนาชุดความรูมากกวา ที่จะเขาใจวา

ความหมายที่แทจริง คืออะไรน่ันเองตัวอยางที่เห็นไดชัดในสังคมไทย คือ การเรียกชื่อกลุมชาติพันธุ

ตาง ๆ ลวนแลวแตมีอคติทางวัฒนธรรมแทบทั้งสิ้น คนหลายคนเรียก “กลุมมราบริ” หรือ “ยุมบริ”

ในจังหวัดนานวาเปนผีตองเหลืองแสดงวาเราจัดประเภทใหพวกเขาเหลาน้ันไมใชคน หรือเปนผูที่มี

พฤติกรรมประหลาดการนิยามเหลาน้ี ถือเปนการเหยียดทางวัฒนธรรมและสรางใหพวกกลุมชน

เหลาน้ันเปนชายขอบหรือเงาะซาไกก็ยังมีความหมายที่ไมดี เพราะเราจะหมายถึงคนปาหรือคนปา

เถื่อนน่ันเอง แสดงวาเราจําแนกใหพวกเขามีวัฒนธรรมที่ดอยกวาวัฒนธรรมหลัก ในขณะที่กลุม

ของพวกเขาคือเจาปาคนของแผนดินที่เชี่ยวชาญสมุนไพรในนาม “นิกริโต เซมัง” การสราง

วาทกรรมจึงเปนการตอสูระหวางอํานาจของกลุมที่มีอํานาจ และกลุมผูอยูภายใตอํานาจ และประวัติ

วัติศาสตรก็เผยใหเห็นความพายแพของกลุมชนเล็ก ๆ ที่ถูกผลักใหเปนชนชายขอบการสถาปนาชุด

ความรูที่เรียกวา “วาทกรรม” จึงเอ้ือประโยชนการสรางความชอบธรรมในสังคม เพื่อประโยชนตอ

การกดขี่ปกครองหรือระเบียบ เอาไวควบคุมผูไรอํานาจจึงมิอาจตานทานพลานุภาพเพราะเปนเสียง

จากชนกลุมเล็ก  ๆ เชนกลุมชาติพันธุไรสิทธิในที่ทํากิน เพราะไมใชเจาของมาตุภูมิเพียงแตเปน
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ผูอพยพมาอาศัยแผนดินเพียงเทาน้ันซึ่งไมเปนธรรมอยางยิ่งและยังไดสิทธิความเปนพลเมืองชั้นสอง

เพียงเพราะพวกเขามีอํานาจที่จะตอสูเรียกรองที่เบาบางกวากลุมชนหลักพวกเขา จึงถูกเอารัดเอา

เปรียบในหลายดานและยังขาดโอกาสที่จะไดรับความเสมอภาคและความเทาเทียมในสังคม

มิเชล ฟูโกต (Foucault 1986) ไดใหความหมายของวาทกรรมไววา หมายถึง

กระบวนการสรางความหมายโดยภาษาและสัญลักษณตาง ๆ ที่ดํารงอยูในสังคม ประกอบกันเปน

ความรู  ความเขาใจในเร่ืองหน่ึง ๆ ซึ่งสงผลตอการกําหนดวาอะไรคือความรู ความจริง และอะไร

ไมใชวาทกรรมเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม ทั้งโดยกลุมที่ครองอํานาจและกลุมที่ตอตานอํานาจ

จัดเปนเทคโนโลยีทางอํานาจที่ถูกใชทั้งการเก็บกดปดกั้นและจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม

แตในอีกดานหน่ึงก็ถูกใชเพื่อตอตานอํานาจ (counter discourse) ตอตานระเบียบที่วาทกรรมหลัก

ครอบงําอยูการวิเคราะหวาทกรรมทําใหเห็นแงมุมของอํานาจโดยเฉพาะในแงมุมของความรูได

ละเอียดออนยิ่งขึ้นเมื่อวาทกรรมเปนสิ่งที่ไมสามารถอางไดวามีผูผลิตผูควบคุมวาทกรรมอยาง

ชัดเจน อํานาจในแงมุมของวาทกรรมเปนอํานาจที่กระจายตัว แทรกซึมในแนวระนาบเชื่อมตออยาง

หลากหลาย ยากที่จะหาจุดกําเนิด จุดศูนยกลางของการผลิตดังน้ันไมวาผูกระทําการใด ๆ ลวนตก

อยูภายใตวาทกรรม หรือความสัมพันธอํานาจ ในเร่ืองความรูและความจริงดวยกันทั้งสิ้นประเด็น

ของการวิเคราะหวาทกรรม ไมไดอยูที่คําพูดน้ัน ๆ เปนจริงหรือเท็จ แตอยูที่กฎเกณฑชุดหน่ึงที่เปน

ตัวกํากับใหการพูดน้ัน ๆ เปนไปไดมากกวาจะเปนเร่ืองของขอเท็จจริงวาทกรรมจึงไมใชเปนเพียง

ผลลัพธ ซึ่งเกิดจากการตอสูเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบของการครอบงํา แตวาทกรรมในตัวของมันเอง

น้ันคือการตอสูและการครอบงํา ที่มีตอรูปแบบและวิถีชีวิตของผูคนในสังคม 

คําวา “วาทกรรม” เขามาในวงการสังคมศาสตรไทยเปนคร้ังแรกในเชิงอรรถของ

บทความเกี่ยวกับ ฌอง โบดริยารด ของสุทธิพันธ จิราธิวัฒน และ จีรติ Tingsabhat ในวารสาร 

จดหมายขาวสังคมศาสตร Vul.10 No.4 พ.ค. - ก.ค. ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) อยางไรก็ดีผูที่เปนคน

ใชคําวา “วาทกรรม” ในฐานะคําแปลของคําวา “discourse” น้ันก็คือ สมเกียรต์ิ วันทะนะ 

บรรณาธิการของจดหมายขาวสังคมศาสตร คําวาวาทกรรมน้ันก็ไดปรากฏตัวอยางเต็มรูปแบบใน

บทความ “ฟุงวาทกรรมวาดวยอูฐวิทยา” ในจดหมายขาวสังคมศาสตร Vol.11 No.1 1998 ซึ่ง

หลังจากน้ันคําวาวาทกรรมก็ไดมีการใชในวงวิชาการอยางกวางขวางขึ้นเร่ือย ๆ  และขยายออกมา

นอกวงวิชาการในเวลาตอมา แนวคิดเร่ืองวาทกรรมที่นักวิชาการไทยนํามาเผยแพรราว พ.ศ. 2524-

2525 เปนของ มิเชล ฟูโกต (Foucault 1986)ซึ่งพยายามเชื่อมโยงเร่ืองสําคัญ 3 เร่ืองเขาดวยกันน่ัน

คือ ความรู อํานาจและความจริง กลาวโดยรวม ๆ ไดวาวาทกรรมเปนการสรางความรู การผลิต

ความรู หรือ การนิยามความรูบางอยางขึ้นมาเพื่อใหมีอํานาจในการกําหนดความจริง ตัวอยาง

เชนเร่ืองของการพัฒนา เรานิยามคําวา “การพัฒนา” วาเปน “การทําใหดีขึ้น” แลวเราก็พยายามจะ
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บอกวาสภาพที่ดีขึ้นจากการพัฒนาเปนความจริงเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ทําใหคนคิดวาการพัฒนา

ยอมทําใหดีขึ้นเสมอ  ในขณะที่ในความเปนจริงการพัฒนา อาจจะทําใหเกิดผลกระทบดานอ่ืน ๆ 

ดวยก็ได วาทกรรมเร่ืองการพัฒนาจึงเปนการนิยามใหการพัฒนามีความจริงแตเพียงดานเดียว ถา

หากเรายอมรับคํานิยามน้ันมาและเชื่อวามันเปนจริง เราก็อาจจะคิดวาเรา “ดอยพัฒนา”  เรา “โง จน 

เจ็บ” อะไรตาง ๆ นานา ความคิดน้ีเองจะมีอํานาจมาควบคุมตัวเราใหปฏิบัติไปในแนวทางที่เชื่อวา

การพัฒนาจะทําใหดีขึ้นเสมอ อันจะทําใหเราเชื่อวาสิ่งใดก็ตามที่มีคนมาบอกวาเปน หรือเกี่ยวของ

กับการพัฒนา เราก็จะเชื่อและปฏิบัติตามโดยมั่นใจวา สิ่งน้ันจะทําใหชีวิตความเปนอยูเราดีขึ้นได

จริง ๆ เราจึงยินยอมมอบอํานาจใหรัฐเขามาจัดการชีวิตความเปนอยูของเรา อันจะทําใหเกิดความ

ชอบธรรม ในการที่รัฐจะทําสิ่งใดตอชีวิตความเปนอยูของผูคนก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอชีวิตความ

เปนอยูของชาวบานในชนบท เมื่อยอนกลับไปดูงานของฟูโกต ที่มาของแนวคิดเร่ืองวาทกรรมใน

งานของฟูโกตเกิดจากความพยายามที่จะอธิบาย ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมยุคปจจุบัน ฟูโกต

มองวาการสรางหลักเหตุผลตาง ๆ นานาขึ้นน้ัน แทจริงแลวมีลักษณะของ “การครอบงําความคิด”

เพราะความคิดเหลาน้ีมาควบคุมเราและแนวทางปฏิบัติของเรา  เชน การปลูกฝงใหเราขยันหรือมี

วินัยโดยอางวาเปนการสรางนิสัยที่ดีน้ันจริง ๆ แลวก็คือการเตรียมเราใหเปนคนงานที่ดีเพื่อให

ระบบทุนนิยมดํารงอยูได ฟูโกตจึงพยายามขุดลงไปในเบื้องลึกถึงสิ่งที่เรากําลังเชื่อ หรือถูกครอบงํา

อยูเพื่อใหเห็นวามันไมใชความจริง แตเปนการนิยามหรือสรางความจริงขึ้นมา เร่ิมแรก ฟูโกตใช

แนวคิดเร่ืองวาทกรรม มาวิเคราะหคํานิยามเกี่ยวกับ “ ความบา ” เพื่อชี้ใหเห็นวาการที่คนบาถูก

มองวาเปนคนที่แตกตางจากคนธรรมดาน้ันเกิดจากการสรางนิยามขึ้นมา ซึ่งการสรางความหมายน้ี

เกิดขึ้น และทํางานรวมกับการสรางสถาบันที่ทําหนาที่ดูแลรักษาคนบา เมื่อกอนน้ัน คนบากับ

คนธรรมดาอยูรวมกัน ทําใหเราไมรูสึกวาคนบากับคนธรรมดาตางกันเทาใดนัก แตเมื่อมีสถาบันที่

เรียกวาโรงพยาบาลบาเกิดขึ้น ก็ทําใหโรงพยาบาลบาเปนเคร่ืองมือในการตอกย้ํา ความหมายของ

“ความบา” วาเปน “ความจริง” นอกจากน้ี สถาบันที่เกิดขึ้นยังกินความหมาย ทั้งในแงของการ

เปนสถานที่สําหรับใหคนบามาอยูรวมกันและวิชาการแขนงตาง ๆ เชน วิชาจิตวิเคราะห ที่ชวยกัน

สรางเสนพรมแดนขึ้นเพื่อแยกระหวางความบากับความไมบา และพรมแดนน้ีจะถูกตอกย้ํา ให

นิยาม และทําใหเปนจริงมากขึ้นดวยวิชาความรู ดวยสถาบันตาง ๆ เชน สถาบันทางวิชาการ

สถาบันทางกฎหมาย ซึ่งชวยกันทําใหเสนพรมแดนน้ันชัดเจนมากยิ่งขึ้น เร่ืองตอมาที่ฟูโกตศึกษา

คือเร่ืองการแพทย โดยชี้ใหเห็นวา “หมอ” เปนคนที่สามารถ (และมีอํานาจ) ชี้วาคนน้ีปวยหรือไม

ปวย ดังน้ัน พอหมอบอกวาปวย เราก็คิดวาปวยจริงเพราะหมอมีวิชาความรูที่จะมาสรางเสนแบงน้ี

ได ดวยเหตุน้ี เมื่อเราเขาโรงพยาบาล ก็หมายความวาเรา “ปวย” ไปเรียบรอยแลว อีกเร่ืองที่ฟูโกต

ศึกษาคือเร่ืองคนคุก หรือนักโทษ เมื่อเราถูกกฎหมายกําหนด และถูกศาลตัดสินใหเราไปอยูในคุก
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คุกก็จะทําหนาที่ตอกย้ําความผิดทางกฎหมาย หรือความเปนคนผิดกฎหมายและสรางเสนแบง

ระหวางคนผิดกับคนถูก ทั้งที่จริง ๆ แลว เราไมอาจทราบวาเราผิดหรือถูกกฎหมายอยางที่เขาบอก

จริง ๆ ไหม ในงานศึกษาชิ้นน้ีฟูโกตใชคําวา discipline and punish ซึ่ง discipline ในที่น้ี

นอกจากจะหมายถึงกฎระเบียบตาง ๆ แลว ยังหมายถึงสาขาวิชาหรือองคความรูตาง ๆ ที่เขามา

ชวยกันตอกย้ําความเปนคนผิดกฎหมาย หรือคนคุกดวยเร่ืองสุดทายที่ ฟูโกตศึกษาคือเร่ือง

sexuality กลาวคือคนที่เปนผูหญิง ผูชาย หรือกะเทยจะถูกสรางเสนแบง หรือถูกนิยามจากความรู

ทางชีววิทยา และการแพทยวาเพศในลักษณะดังกลาวเปนสิ่งที่มีมาต้ังแตตนแลว หลังจากที่มีการ

สรางเสนแบง คนก็จะยอมรับความจริงตามที่เขานิยาม ความจริงที่เขานิยามน้ันก็จะกลายเปนสิ่งที่มี

อํานาจมาจํากัดหรือควบคุมตัวเราใหปฏิบัติไปตามที่เราเชื่อวาเปนจริงน่ัน คือพอเรายอมรับเราก็จะ

ถูกกําหนดโดยนิยามน้ันทันที (Foucault 1986)

ดังตัวอยางของการนําแนวคิดเร่ือง “วาทกรรม”   ในสังคมไทย ขอยกตัวอยางคํา

นิยามของคําวา “ปา” ซึ่งมีความพยายามจะบอกวาปาคือธรรมชาติที่มีมากอนด้ังเดิม และพยายาม

จะเผยแพรความหมายน้ีออกไป จนทําใหเราคิดวาคนที่อาศัยอยูในปาแตเดิมน้ัน ไมควรจะอยูอีก

ตอไป เน่ืองจากปามีมากอน ที่จะมีคนมาอยู การนิยามแบบน้ีทําใหคนรูสึกวาการอยูในปาเปนสิ่งที่

ผิดในขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามที่จะตอบโตจากคนที่อยูในปาวาคนอยูในปาได ถามีวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับการรักษาปา จากกรณีน้ี เราจะพบวาการศึกษาเร่ืองวาทกรรมน้ันมิได

มุงศึกษาเฉพาะเร่ืองของวาทกรรมที่ครอบงําอยูแตเพียงดานเดียวเทาน้ัน แตหากยังศึกษาเร่ืองของ

การตอบโตทางวาทกรรมดวย ซึ่งการตอบโตน้ีมีไดหลายรูปแบบ การศึกษาเร่ืองวาทกรรมจึงมีทั้ง

การศึกษาเร่ืองของกระบวนการการครอบงําความคิด และเร่ืองของกลยุทธและความพยายามในการ 

“ชวงชิงความหมาย” วาใครจะมีกลวิธีอยางไรในการ (แยงกัน) กําหนดนิยามใหเร่ืองตาง ๆ และทํา

อยางไรใหนิยามน้ันเปนที่ยอมรับของคนอ่ืน ตัวอยางวาทกรรมในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน  “จิตนาการสําคัญ

กวาความรู” (อางวามาจากคําพูดของ อัลเบิรต ไอนสไตน) “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” (เร่ิมโดยพระ 

กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ในชวงเหตุการณ 6 ตุลา พ.ศ. 2519) “ชาวไทยทุกคนรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย” “ผูหญิงมีคาที่ความสวย” “เอ็นจีโอรับเงินตางชาติ” ฯลฯ วาทกรรมแตละชุดใน

เร่ืองเดียวกันจึงมีปฏิสัมพันธกันในเชิงขัดแยง อยูเสมอ แตละวาทกรรมตางก็มีฐานทางความคิดที่

สรางขึ้นมาเพื่อสรางความถูกตอง ใหกับวาทกรรมของกลุมตน สิ่งทีส่ําคัญที่สุดนาจะเปนการชวย

ใหเราได “เปดมุมมอง” และตระหนักวาสิ่งที่เรา (เคย) เชื่อวาเปนความจริงน้ัน ที่แท กลับเปนสิ่งที่

ถูกสรางขึ้นมา อยางเชน วาทกรรมเร่ืองการพัฒนา วาทกรรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือแมกระทั่ง

วาทกรรมที่วาดวยความเปนไทยในกระแสหลัก วาทกรรมเหลาน้ีถูกสรางขึ้นมาเพื่อทําใหผูสรางมี

“อํานาจ” ในการกระทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางชอบธรรม อยางเชน เมื่อเรานิยามวาผูที่ติดยาบาคือคนไมดี
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แมเราฆาตายไป เราก็ไมผิด เชนเดียวกับเมื่อกอนที่มีการนิยามวาคนที่เชื่อถือในแนวคิดคอมมิวนิสต

คือคนไมดี การฆาคนเหลาน้ีจึงเปนสิ่งที่ไมผิด ( อยางที่มีพระผูใหญเทศนออกวิทยุวาเปรียบเสมือน

การฆาปลาถวายพระ การฆาคนที่เปน “คอมมิวนิสต” จึงไมบาป) เมื่อนิยามหรือแนวคิดน้ีแพรหลาย

ไปจนเปนที่ยอมรับ หลายคนก็จะไมต้ังคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยวาทกรรมน้ันจะทําหนาที่ปดหู

ปดตา ไมใหเรามองลึกลงไปถึงความเปนจริงหรือแงมุมอ่ืน ๆ ของสิ่งที่เกิดขึ้นเลย ทั้งที่เราอาจพบวา

สิ่งที่เกิดขึ้นน้ันสามารถมีหลายดานและสามารถมองไดจากหลายแงมุม มิไดเปนความจริงเพียงอยาง

เดียวและไมไดมีความจริงเพียงดานเดียวการศึกษาเร่ืองวาทกรรมจึงชวยใหเรามองเห็นและตระหนัก

วาเร่ืองตาง ๆ มีหลายดาน ความเปนจริงในเร่ืองเดียวกันน้ันมีหลากหลาย ซึ่งตรงกันขามกับผูสราง

วาทกรรมครอบงําที่พยายามจะบอกวานิยามที่เขากําหนด หรือสรางขึ้นน้ันเปนสากล สามารถใชได

กับทุกกรณีและเปนความจริงแทเพียงอยางเดียว (วาทกรรม 2551)

วาทกรรม จึงเปนระบบและกระบวนการในการสราง/ผลิต (Constitute) อัตลักษณ 

(Identity) และความหมาย (Significance) ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะ

เปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากน้ีวาทกรรมยังทําหนาที่ตรึงสิ่งที่สราง

ขึ้นใหดํารงอยูและเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง (Valorize) กลายสภาพเปนสิ่งที่เรียกในงาน

ศึกษาน้ีวา  “วาทกรรมหลัก” (Dominant discourse) หรือที่ฟูโกตเรียกวา “Episteme”

(Foucault 1970b;1970a:55 และ  1972b:191-192, อางถึงใน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2543:20)

แตฟูโกตเองไมเห็นดวยกับการวิเคราะหแบบที่เรียกวา “วาทกรรมหลัก”     เพราะนอกจากจะทํา

ใหมองไมเห็นความสลับซับซอนของการตอสูระหวางวาทกรรมแลว    ยังอาจทําใหเราเขาใจผิดไป

ไดวามีการแบงแยกกันเด็ดขาด  ระหวางวาทกรรมหลักกับวาทกรรมรอง โดยยกใหวาทกรรมหลักมี

อํานาจสมบูรณเด็ดขาด ทําใหมองไมเห็นการขับเคี่ยวระหวางวาทกรรม  และทําใหเรามองไมเห็น

อยางที่ฟูโกตมองวา วาทกรรมคือ ชุดของสวนเสี้ยวที่ไมมีความตอเน่ืองสัมพันธกันแตตองมาอยู

รวมกัน และอยูรวมกันมิใชในฐานะที่เปนเอกภาพหรือมีความมั่นคง แตในฐานะที่เปนชุดของวาท

กรรมที่มีความแตกตางและหลากหลาย  และตางก็มียุทธศาสตรเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกันในการมา

อยูรวมกัน (Foucault, 1978b:100, อางถึงใน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2543:20 ) ขณะเดียวกันวาท

กรรมก็ทําหนาที่เก็บกด/ปดกันมิใหอัตลักษณ หรือความหมายของบางอยางเกิดขึ้น(subjugate)

หรือไมก็ทําใหอัตลักษณและความหมายบางสิ่งที่ดํารงอยูแลวในสังคม เลือนหายไปไดพรอม ๆ กัน

ดวย (displace) วาทกรรมคือรูปแบบของความคิด  หรือกรอบความคิด เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงที่มีลักษณะเปนสถาบันและมีการสืบทอด ซึ่งแสดงออกผานทางการพูดและเขียนอยางจริงจัง

เพื่อที่จะคงไวซึ่งลักษณะของวาทกรรม และการปรับเปลี่ยนลักษณะของวาทกรรมน้ัน ๆ วาทกรรม

แตละเร่ืองมีระบบความคิด และเหตุผลของตนในการอธิบาย หรือมอง “ความจริง” ซึ่งวาทกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45

เร่ืองเดียวกันแตตางระบบความคิดและเหตุผลก็จะมีความแตกตางกันออกไป ในการใหอรรถาธิบาย

ตอเร่ืองน้ัน ๆ ดังน้ันในเร่ืองเดียวกันจึงมีวาทกรรมหลายชุดที่เกี่ยวของ และวาทกรรมแตละชุด

ก็มีความขัดแยงหรือปฏิเสธ “ความจริง” ของวาทกรรมอีกชุดหน่ึงได นอกจากน้ีแลวการเกิดขึ้น

ของวาทกรรมแตละชุดในแตละเร่ืองยอมมีจุดประสงค ตัวอยางเชน วาทกรรมของกลุมที่ตอตาน

เกย ก็มีจุดประสงคเพื่อที่จะตอตานชาย ที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ และพยายามที่จะแสดงใหเห็นวา

พฤติกรรมรักรวมเพศ เปนพฤติกรรมที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคมไทย และยังเปนการละเมิด

บรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนถือวาพฤติกรรมเชนน้ีเปนสิ่งผิดปกติ และสมควรที่จะไดรับการ

แกไขใหถูกตอง น่ีคือตัวอยางหน่ึงของเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของวาทกรรมชุดหน่ึงเมื่อเปน

เชนน้ีวาทกรรมแตละชุดในเร่ืองเดียวกัน จึงมีปฏิสัมพันธกันในเชิงขัดแยงอยูเสมอ วาทกรรม

เกี่ยวกับเกยก็เชนเดียวกันเมื่อศึกษาถึงรายละเอียดของวาทกรรมที่เกี่ยวกับเกยแตละชุดแลว จะเห็น

ไดถึงลักษณะเฉพาะของ วาทกรรมเกี่ยวกับเกยในแตละชุดวา แตละวาทกรรมตางก็มีฐานทาง

ความคิดที่สรางขึ้นมา เพื่อสรางความถูกตองใหกับวาทกรรมของกลุมตนเอง

ฉะน้ัน วาทกรรม จึงเปนมากกวาเร่ืองของภาษาหรือคําพูด แตมีภาคปฏิบัติการจริง

ของวาทกรรม (discursive practices) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณคาและ

สถาบันตาง ๆ ในสังคมที่เกีย่วของกับเร่ืองน้ัน ๆ ดวย ฟูโกตกลาวไวอยางชัดเจนวา วาทกรรมถูก

สรางขึ้นมาจากความแตกตาง ระหวางสิ่งที่สามารถพูดไดอยางถูกตองในชวงเวลาหน่ึง (ภายใต

กฎเกณฑและตรรกะชุดหน่ึง) กับสิ่งที่พูดถูกอยางแทจริง สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหน่ึงก็

คือกฎเกณฑวาดวยความแตกตางน้ี ฉะน้ัน  วาทกรรมจึงสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา   ภายใต

กฎเกณฑที่ชัดเจน    กฎเกณฑน้ีจะเปนตัวกําหนดการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือน

หายไปของสรรพสิ่งน่ันคือการควบคูไปกับสรรพสิ่งตาง ๆ ที่สังคมสรางขึ้นยังมีการสราง และ

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถงึโดยวาทกรรมอีกดวย ( Foucault 1972a :63, อางถึงใน ไชยรัตน 

เจริญสินโอฬาร 2543:21 )  อัตลักษณและความหมายในความเห็นของฟูโกต    จึงเปนเร่ืองของ

การใชอํานาจ และความรุนแรงเขาไปบังคับยัดเหยียดใหเปนของวาทกรรมชุดหน่ึง ขณะเดียวกัน

วาทกรรมชุดดังกลาว ก็จะเก็บกด บดบัง ปดกัน ขจัด หรือ ทําลายมิใหสิ่งที่แตกตางไปจากอัตลักษณ

และความหมายของสิ่งที่วาทกรรมน้ันสรางขึ้นมาปรากฏตัวขึ้น มากกวาเปนเร่ืองของการผูกติดกัน

อยางเหนียวแนนของคุณสมบัติเฉพาะ (Attributes) บางอยางในตัวของสิ่งเหลาน้ันเอง ที่ทําใหเปน

อยางที่เปนอยูอยางที่นิยมเขาใจกันจารีตปฏิบัติ และกฎเกณฑของสังคมในรูปของวาทกรรม และ

ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในเร่ืองน้ัน ๆ  ตางหาก  ที่เปนตัวกําหนดอัตลักษณและความหมาย

ใหเกิดขึ้น ดังน้ัน อัตลักษณและความหมายจึงมีลักษณะลื่นไหล (elusive) เปลี่ยนแปลงไปตาม

วาทกรรมที่สรางสิ่งเหลาน้ันขึ้นมาไมแนนอนตายตัว หยุดน่ิง หรือที่เรียกวา “discursive/narrative
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identity”  สําหรับฟูโกต วาทกรรมเปนมากกวาเร่ืองของภาษา คําพูดหรือการตีความ แตเปนเร่ือง

ของอํานาจ และความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม ในสังคม 

(discursive practices) หรือที่ฟูโกตกลาวไวในอีกตอนหน่ึงของปาฐกถานําชิ้นดังกลาววา “ใน

ทุกสังคม การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบและแจกจายภายใตกฎเกณฑชุดหน่ึง ซึ่ง

มีหนาที่พลิกแพลงเพื่อใหเรามองไมเห็นถึง อํานาจ และอันตราย  รวมตลอดถึงความหนาเกลียด 

นาสะพรึงกลัวของวาทกรรม  เพื่อใหวาทกรรมดังกลาวดํารงความเหนือกวา / ความเปนเจาในสังคม 

สําหรับสังคมปจจุบันของเรา   กฎเกณฑที่รูจักกันดีคือการกีดกัน/ปดกั้น   ในรูปแบบที่เราแสนจะ

คุนเคยและเคยชินอยางมาก น้ันคือการหามทํา พูดสิ่งน้ันสิ่งน้ี วาทกรรมโดยสาระสําคัญแลวก็คือ 

การพยายามศึกษา และสืบคนถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอย

ตาง ๆ ในการสรางเอกลักษณและความหมายใหกับสรรพสิ่ง    ที่หอหุมเราอยูในสังคมในรูปของ

วาทกรรม        และภาคปฏิบติัการของวาทกรรมดวยเร่ืองน้ัน ๆ วามีความเปนมาอยางไร มีการตอสู

เพื่อชวงชิงการนํา (hegemony) ในการกําหนดกฎเกณฑวาดวยเร่ืองน้ัน ๆ อยางไรบางมีความ

เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคล สถาบัน  สถานที่ เหตุการณอะไรบาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

สราง รวมตลอดถึงการเก็บกด / ปดกั้น  สิ่งเหลาน้ีของวาทกรรมน้ันมีอยางไร กลาวอีกนัยหน่ึง 

หัวใจของวาทกรรมอยูที่มาจากพิจารณาคนหาวา ดวยวิธีการหรือกระบวนการใดที่สิ่งตาง ๆ ใน

สังคมถูกทําใหกลายเปนวัตถุ  เพื่อการศึกษาเพื่อการพูดถึงของวาทกรรม  หรือการพิจารณาถึง

ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมน้ันเอง วัตถุธรรมของวาทกรรมน้ี ฟูโกตไมไดหมายถึงโลกวัตถุที่

สามารถจับตองได แตหมายถึงชุดของความสัมพันธที่มีความสลับซับซอนในสังคม ที่เปนตัว

กําหนดการพูดถึงสิ่งน้ัน ๆ เชน สถาบันตาง ๆ ในสังคม รวมตลอดถึงระบบเศรษฐกิจ กระบวนการ

ทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม จารีตปฏิบัติ เทคนิควิทยาการ  ระบบการจัดประเภทแยกแยะตาง 

ๆ ในสังคม  แตที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ันก็คือ  ชุดของความสัมพันธที่สลับซับซอนน้ี มิไดดํารงอยูใน

ตัว วัตถุธรรมของวาทกรรม หรือโลกแหงความเปนจริง แตอยูภายนอกตัววัตถุธรรมของวาทกรรม

และเปนตัวกําหนดการดํารงอยูของวัตถุธรรมน้ัน  ๆ  อีกตอหน่ึงในรูปของวาทกรรม หรือบรรดา

ปจจัยเงื่อนไขตาง ๆ ที่กอใหเกิดวาทกรรมขึ้นมา สิ่งที่วาทกรรมพูดถึง ก็คือการพิจารณาศึกษาถึงชุด

ของความสัมพันธที่เปนตัวกําหนดภาคปฏิบัติการของวาทกรรม จะเปนตัวกําหนดของเขตขอบเขต

ของสิ่งที่พูด/สิ่งที่ศึกษาวาจะพูดอยางไร พูดเร่ืองอะไร ใครเปนผูพูด จึงจะไดความหมายสื่อสารกันรู

เร่ือง      และเปนที่ยอมรับกันในสังคม   นอกจากน้ีภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมยังสถาปนา

ผูพูดที่เปนคนสวนใหญของสังคมใหมีอํานาจ  มีความชอบธรรมในการพูดเร่ืองน้ัน ๆ  อีกดวย 

(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2543:24-29)
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วาทกรรมจึงเปนตัวกําหนดกฎเกณฑวาใครจะเปนผูพูด พูดอะไร พูดเมื่อไร และพูด

อยางไรใน ประโยคเดียวกัน ถาหากพูดโดยบุคคลที่มีฐานะทางสังคมแตกตางกัน ตางโอกาส ตาง

สถานที่กัน ความหมายก็ไมเหมือนกัน ซึ่งวาทกรรมเปนระบบของอํานาจ ระบบของการผลิต/สราง 

และการเก็บกดปดกั้น วาทกรรมเปนเร่ืองของ ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ เงื่อนไขและความเปนไปได

ของการดํารงของสรรพสิ่ง วาทกรรมพยายามปดบังฐานะของตัวเองในรูปของความรู  ความจริง 

ความเปนธรรมชาติ หรือความเปนปกติธรรมดา   วาทกรรมชวยใหเราตระหนักวา เร่ืองของจุดยืน

ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความหมาย ฯลฯ ของคนในสังคมน้ัน มิใชเปนเร่ืองของการ

ไตรตรองอยางรอบคอบหรือการตกผลึกทางความคิด  หรือเปนผลมาจากการโตแยงถกเถียงในเชิง

เหตุผลหรือตรรกะลวน ๆ แตสิ่งเหลาน้ีเปนผลมาจากกฎเกณฑของวาทกรรมชุดหน่ึงที่บุคคลน้ัน

รับมาและยึดถือไว น่ันคือ วาทกรรมเปนตัวกําหนดจุดยืน   ความคิด   ความเห็น   ความเชื่อ   ความรู   

ความหมาย ฯลฯ ทําหนาที่เก็บกดปดกั้นกดทับแทนที่สวมรอยวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาพื้นบาน

ในประเทศโลกที่สามไว ภายใตอัตลักษณหรือตัวตนที่เรียกวา “ความดอยพัฒนา”

การสรางวาทกรรมจึงเปนการตอสูระหวางอํานาจของกลุมที่มีอํานาจ และกลุมผูอยู

ภายใตอํานาจและประวัติวัติศาสตรก็เผยใหเห็นความพายแพของกลุมชนเล็ก ๆ ที่ถูกผลักใหเปนชน

ชายขอบการสถาปนาชุดความรูที่เรียกวา “วาทกรรม” จึงเอ้ือประโยชนการสรางความชอบธรรมใน

สังคม เพื่อประโยชนตอการกดขี่ปกครองหรือระเบียบ เอาไวควบคุมผูไรอํานาจจึงมิอาจตานทาน

พลานุภาพเพราะเปนเสียงจากชนกลุมเล็กเชนกลุมชาติพันธุไรสิทธิในที่ทํากิน เพราะไมใชเจาของ

มาตุภูมิเพียงแตเปนผูอพยพมาอาศัยแผนดินเพียงเทาน้ัน ซึ่งไมเปนธรรมอยางยิ่งและยังไดสิทธิ

ความเปนพลเมืองชั้นสองเพียงเพราะพวกเขามีอํานาจที่จะตอสูเรียกรองที่เบาบางกวากลุมชนหลัก

พวกเขา จึงถูกเอารัดเอาเปรียบในหลายดานและยังขาดโอกาสที่จะไดรับความเสมอภาคและความ

เทาเทียมในสังคม การศึกษาแนวคิดวาทกรรมจึงมีทั้งการศึกษาเร่ืองกระบวนการครอบงําทาง

ความคิด และเร่ืองของกลยุทธและความพยายามในการชวงชิงความหมาย วาใครจะมีกลวิธีอยางไร

ในการกําหนดนิยามความหมายในเร่ืองตาง ๆ และทําอยางไรใหนิยามเปนที่ยอมรับของคนอ่ืนดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายที่ศึกษา การสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปน

ชายขอบของคนพลัดถิ่น โดยมุงเนนเร่ืองกระบวนการหลีกหนีความเปนชายขอบ ของชาวกะเหร่ียง

พลัดถิ่น  วามีวิธีการและกระบวนการหลีกหนีความเปนชายขอบอยางไร  ผูวิจัยจึงใชระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เปนเคร่ืองมือการศึกษาวิจัย และใน

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลพื้นฐานตาง ๆ   อาทิเชน   จํานวนประชากร    สัดสวน

การประกอบอาชีพ   เพศ สถานะทางการศึกษา เปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อประกอบ

ในการอธิบายและทําความกระจางชัดของขอมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะหขอมูล โดยเลือกชุมชน

กะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เปนกลุมประชากรและพื้นที่ในการ

ศึกษาวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนาม

ประชากรและผูใหขอมูลหลัก

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูอาวุโส คนหนุมสาว  ผูนําหมูบานทั้งที่เปนผูนํา

ทางจิตวิญญาณและผูนําที่ไดรับการแตงต้ังจากภาครัฐ ชาวไทยและพระภิกษุสงฆ ที่อาศัยอยูใน

พื้นที่ใกลเคียง รวมถึงหัวหนาครัวเรือนหรือผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่สามารถใหขอมูลได (Key

Informants) ที่อาศัยอยูในบริเวณชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา อําเภอบานคา จังหวัด

ราชบุรี เปนประชากรและผูใหขอมูลหลัก

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. แหลงขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary research)

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ในการวิจัยจากขอมูลเอกสาร จากผูที่

ทําการศึกษาวิจัยไวกอนแลว เชน เอกสาร บทความ สารคดี ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปน

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ที่มีผูศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของชาว
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กะเหร่ียงพลัดถิ่น (Karen)  ความเปนชายขอบ   (Marginalization) คนพลัดถิ่น  (Diaspora)

อัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity)     การสรางพื้นที่ทางสังคม   (Social Space)  และ

วาทกรรม (Discourse) เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล อันจะเปนประโยชนใน

การศึกษาและเปนแหลงขอมูลพื้นฐานประกอบในการเก็บขอมูลภาคสนาม เชน

ก. เอกสารขอมูลของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก   พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ข. เอกสารทางวิชาการ ไดแก งานวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ และหนังสือเกี่ยวกับ

แนวคิดทฤษฎีทางมนุษยวิทยา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

2. แหลงขอมูลภาคสนาม (Field research)

ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยเขาไปอาศัยอยูในชุมชน ซึ่งมีวิธีการในการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เน่ืองจากในการศึกษาคนควาหาความรู  ความจริง หรือการทําความ

เขาใจปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย โดยตรงจะมีลักษณะเปน

พลวัตคือมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ซึ่งการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพมีพื้นฐานแนวคิดอยูวา “ถา

อยากทราบวาใคร ทําอะไร อยางไร ก็จงเฝาดูและสังเกตพฤติกรรมของคนผูน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ยอมทําใหเกิดความเขาใจในการกระทําน้ัน ๆ อยางชัดแจง

ยิ่งขึ้น” (เบญจา ยอดดําเนิน แอตติกจ 2536:109) ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามจากกลุมประชากรที่

อาศัยอยูในบริเวณชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ดวยการ

สังเกต สอบถาม และสัมภาษณในการดําเนินชีวิตประจําวันและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการเก็บขอมูลวิจัย

ดังน้ี

ก. เขาสํารวจพื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย โดยใหพระภิกษุที่จําวัดอยูในพื้นที่ (วัดปาพระ

ธาตุเขานอย) ชวยชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย และแนะนําตัวผูวิจัยใหเปนที่รูจักของคนใน

ชุมชน

ข. เขาพบเจาหนาฝายปกครอง เชน ผูใหญบาน กํานัน หรือผูที่เกี่ยวของกับชุมชน 

กะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อขออนุญาตเขาเก็บขอมูลและขอ

ความรวมมือในการทําวิจัย

ค. สํารวจและทําแผนที่หมูบาน เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร   สภาพการ

ต้ังถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ ที่ดินทํากิน และโครงสรางพื้นฐานของชุมชน เปนตน

ฆ. สรางความคุนเคยกับชาวกะเหร่ียงในชุมชน เพื่อทําใหเกิดความไววางใจ   จะทํา

ใหไดขอมูล ที่ครบถวนรอบดาน ถูกตอง และเปนจริง
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ง. สัมภาษณผูใหขอมูลในชุมชน เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของชุมชน ทั้งประวัติความ

เปนมาของหมูบาน วิถีชีวิต  การคมนาคม การศึกษา การติดตอสัมพันธกับชุมชนภายนอก ระบบ

ความเชื่อศาสนา  การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคม 

การปกครอง เศรษฐกิจ และการเมือง   

จ. สังเกตและสัมภาษณผูที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนจาก

พิธีกรรม ความเชื่อ การทํามาหากิน และวิถีชีวิต เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวิจัย 

โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี

1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ผูวิจัยเขาไปพักอาศัยอยูที่

วัดปาพระธาตุเขานอย ซึ่งอยูในพื้นที่ที่จะศึกษาสังเกตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันของ

กะเหร่ียงพลัดถิ่นในชุมชน โดยจะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถจะเขารวมไดอยาง

สม่ําเสมอเสมือนเปน สมาชิกคนหน่ึงของชุมชน ดวยการสังเกตดูเหตุการณที่ปรากฏขึ้นในชุมชน

ต้ังแต การทํามาหาเลี้ยงชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ พิธีกรรมตามความ เชื่อ เปนตน เพื่อที่จะ

ไดพูดคุยกับคนในชุมชน ต้ังแตกลุมผูอาวุโส กลุมหนุมสาว จนถึงเด็ก ๆ เกี่ยวกับเร่ืองราวและ

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipant observation) เปนการสังเกตโดย

ผูวิจัยไมไดเขาไปรวมกิจกรรม และสังเกตโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว ซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมทั่ว ๆ 

ไปของกะเหร่ียงพลัดถิ่น เชน ความสัมพันธของคนในชุมชน การแตงกาย

3. การสัมภาษณ (Interviews) เปนการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) โดย

ผูวิจัยใชการสัมภาษณทั้งสองรูปแบบ คือ การ สัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal interview)

และ การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ซึ่งทั้งสองรูปแบบผูวิจัยเลือกใชตาม

ความเหมาะสมและตามลักษณะของผูที่ใหขอมูล ดังน้ี

3.1  การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal interview)  ผูศึกษาวิจัยจะเลือกใช

วิธีการสัมภาษณแบบน้ีกับกลุมผูที่ใหขอมูล ที่มีความรูความเขาใจในคําถามที่มีสาระเฉพาะเจาะจง

ตรงประเด็นที่ผูวิจัยไดวางแนวคําถามในแบบสอบถามไว เชน การสัมภาษณ กํานัน ผูใหญบาน 

พระภิกษุสงฆ และชาวกะเหร่ียงที่สามารถใหขอมูลได

3.2 การสมัภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) เปนวิธีการที่ผู

ศึกษาวิจัยใชมากที่สุดในการวิจัยคร้ังน้ี โดยการเลือกใชกับกลุมที่ใหขอมูลที่เปนชาวกะเหร่ียงที่ให

ความรวมมือโดยการพูดคุยอยางเปนกันเอง ดวยการพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองทั่วไป ๆ และโนมนาวเขาสู

ประเด็นที่ผูวิจัยมีความสนใจควบคูไปกับการสังเกตการณ เพื่อเปนการสรางความผอนคลาย และ
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ความคุนเคยกับผูใหขอมูล ซึ่งผูวิจัยจะเตรียมคําถามแนวกวาง ๆ ไวโดยใชคําถามที่กําหนดขึ้นเปน

แนวทางในการสัมภาษณเทาน้ัน    เพราะในการพูดคุยสอบถามขอมูล     คําถามก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ตามภูมิหลัง  และประสบการณของผูใหสัมภาษณ   ซึ่งคําถามจะมีลักษณะที่ไมเปนทางการแตจะ

เปนไปในรูปแบบของการพูดคุยสนทนากัน โดยที่ผูวิจัยใชกลยุทธที่ดีในการสนทนา คือ การ

กระตุนและ ทําใหผูใหขอมูลเกิดความรูสึกที่อยากเขารวมในการสนทนา แตผูวิจัยก็คอยระมัดระวัง

ตัวอยูเสมอที่จะไมชี้นําหรือยัดเหยียดความคิด ความรูสึกของตนเอง ใสเขาไปในการสนทนาโดยจะ

ทําตัวเปนผูฟงที่ดี และจดจําบันทึกขอมูลดวยสมุดบันทึก เคร่ืองบันทึกเสียง และกลองถายรูป

นอกจากจะสัมภาษณกะเหร่ียงพลัดถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวของแลว สิ่งที่สําคัญที่ไมอาจละเลยไดคือ

สถานที่ตาง ๆ ที่อยูในชุมชน เชน วัดในหมูบาน สถานที่ที่ใชในการทําพิธีกรรมตาง ๆ  เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชบางชนิด เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่บงบอกเร่ืองราว ที่ไปที่มาและชวยเพิ่มความชัดเจน

ใหกับขอมูลที่ไดมาจากการสนทนาไดเปนอยางดี  

การออกแบบสัมภาษณ

แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย   คําถามจะมีลักษณะกวาง ๆ เปนการถามเกี่ยวกับเร่ือง

ทั่วไป เชน สถานภาพ ความเปนอยู ประเพณีวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ การศึกษา เปนตน เปน

คําถามที่ถามเกี่ยวกับปรากฏการณ หรือเหตุการณที่เกิดวามีกระบวนการด้ินรนหลีกหนีความเปน

ชายขอบอยางไร ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน และสิ่งที่คาดวาจะเกิดในอนาคต โดยจะเลือกสัมภาษณ

ผูนําชุมชน ทั้งที่เปนผูนําทางจิตวิญญาณ ผูนําที่ไดรับการแตงต้ังจากทางราชการ พระภิกษุสงฆ หรือ

ตัวแทนของครัวเรือนที่สามารถใหขอมูลได 

การวิเคราะหขอมูล

จากการรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลเชิงเอกสาร และขอมูลภาคสนามดวยวิธีการตาง ๆ 

ดังที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดเปนหมวดหมู และ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนสมบูรณของขอมูลที่บันทึกไว ในแบบบันทึกการสังเกตและสัมภาษณ แลวแยกประเภท

ของขอมูลออกเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวก ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานตาง ๆ ที่ทํา

การศึกษาเชน การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เปนตน แลวนําแนวคิด

ทฤษฎี ความเปนชายขอบ (Marginalization) คนพลัดถิ่น (Diaspora) อัตลักษณทางชาติพันธุ

(Ethnic Identity) การสรางพื้นที่ทางสังคม (Social Space) และวาทกรรม (Discourse) มา

ประกอบและอางอิงในการอธิบายขอมูล  แลวนําเสนอรายงานผลการวิจัย ดวยการเขียนแบบ

พรรณนาซึ่งในการวิเคราะหขอมูลน้ันผูวิจัยไดเนนขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลักสําคัญในการวิเคราะห
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แตในขณะเดียวกันผูวิจัยก็ไดนําขอมูลเชิงปริมาณ เชน คาเฉลี่ย รอยละ มาสนับสนุนขอมูลเชิง

คุณภาพ  เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมีความถูกตอง และเที่ยงตรงตามขอเท็จจริง แลว

สรุปผลของการศึกษาวิจัย วากระบวนการของการสรางพื้นที่ทางสังคม เพื่อหลีกหนีความเปน

ชายขอบของกะเหร่ียงพลัดถิ่นวามีกระบวนการอยางไร และขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

กลุมชาติพันธุในคร้ังตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหร่ียงบานคา

จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและจากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา ชาวกะเหร่ียงใน

เขตจังหวัดราชบุรี ที่ต้ังถิ่นฐานอยูในบริเวณชายแดนใกลเทือกเขาตะนาวศรีเปนกลุมที่อพยพมาจาก

เมืองทวายในประเทศพมา ชาวกะเหร่ียงรุนเกาที่อยูในตําบลสวนผึ้งเลาตอกันมาวา เมื่อราว 200 ป

เศษ ชาวกะเหร่ียงถูกพมารุกราน เกิดสถานการณความรุนแรง ความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน

ในพื้นที่บานเกิด ถูกเกณฑไปเปนแรงงาน ถูกจับไปเปนทาส ถูกกดขี่ขมเหงจนทนไมไหว ความ

รุนแรงในพื้นที่ที่ยังเชื่อมโยงไปสูประเด็นทางเศรษฐกิจดวย จึงเปนแรงผลักดันที่สําคัญในการ

อพยพสูเมืองไทยของชาวกะเหร่ียง  เปนเหตุผลใหชาวกะเหร่ียงพากันอพยพมาขอพึ่งพระบรมโพธิ

สมภารจากพระมหากษัตริยไทย

“สมัยกอนปูยาตายายเลาใหฟงวา ตอนอยูฝงพมาลําบาก ถูกทหารพมา

บังคับสารพัด ผูชายก็ถูกจับไปใชงานใหแบกเสบียง ผูหญิงก็ถูกขมขืน 

หมดหนาท่ีแลวก็ฆาท้ิง บานก็ถูกเผา มีญาติพี่นองขามมาฝงไทย

กลับไปเลาใหฟงวา พอมาอยูเมืองไทยแลวสบาย ในหลวงใจดี

ก็เลยพากันอพยพขามมาอยูฝงไทย” (จตุรงค บุญรุงเรืองกิจ 2552)

ไดพาอพยพขามเทือกเขาตะนาวศรีเขาชายแดนไทย ทางอําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี แลวแยกยายกันไปอยูที่จังหวัดราชบุรีอพยพมาอยูที่บานเกากะเหร่ียง และบานหนอง

กะเหร่ียง (บานหนองนกกะเรียน) แลวโยกยายตอมาทางตะวันตกจนถึงลํานํ้าภาชี ต้ังบานเรือนอยู

ในเขตอําเภอสวนผึ้งและอําเภอบานคา ที่บานพุนํ้ารอนจนมาถึงบานโปงกระทิงบน กระจายกันต้ัง

บานเรือนตามที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมฝงแมนํ้าภาชีที่ไหลผานบานคา บานบึง ถึงบานสวนผึ้ง บาน

บอ และบานทุงแฝก อีกสวนหน่ึงแยกไปทางใตจนถึงตนแมนํ้าเพชรบุรี นอกจากน้ียังมีอยูที่ตําบล

ยางหัก อําเภอปากทออีกดวย มีทั้งโพลงที่อาศัยอยูในที่ราบริมนํ้า จกอรอาศัยอยูบริเวณตนนํ้าแมภาชี
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ชาวกะเหร่ียงเปนชนพื้นถิ่นทางเทือกเขาตะนาวศรี หากขามเขาลูกน้ีไปทางตะวันตก ก็

คือรัฐมอญและรัฐกะเหร่ียง ที่เปนอาณาเขตของสหภาพเมียนมารหรือประเทศพมา ชาวกะเหร่ียงได

อาศัยทํามาหากินอยูในบริเวณเทือกเขาน้ีมาชานาน ในยามไรศึก ชาวกะเหร่ียงไดอยูอาศัยทํามาหา

กินตามบริเวณน้ีอยางสงบสุข เมื่อเกิดศึกสงคราม ทั้งในอดีตจวบถึงปจจุบัน ชาวกะเหร่ียงตอง

เดือดรอนจากภัยสงครามตลอดมา ชาวกะเหร่ียงยังมีความสัมพันธอันดีกับอาณาราชจักรสยาม ใน

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผูนํากะเหร่ียงชื่อ สิน ภูมิโลกเพชร เขารวมรบคราวตีตองอูในป 

พ.ศ. 2142 แตในฐานะสามัญชนที่มีเมืองหรือรัฐอยูใกลชิดกันกับเมืองสยาม โอกาสที่ชาวกะเหร่ียง

จะเคลื่อนยายไปมาขามเทือกเขาตะนาวศรียอมจะเปนไปไดมาก อีกทั้งสวนกระตุนใหชาวกะเหร่ียง

เคลื่อนยายมาดินแดนสยามมากยิ่งขึ้น และพระเจากรุงสยามหลายพระองค ก็ทรงใชทักษะความ

จัดเจนพื้นที่ของชาวกะเหร่ียง ใหเปนกองสอดแนมและแจงขาวศึก มีบทบาทในประวัติศาสตรชาติ

ไทยหลายคร้ังหลายคราว สามารถปรับตัวจนไดรับความยอมรับจากสถาบันพระมหากษัตริยไทยมา

แตโบราณ (สุรพงษ กองจันทึก 2530:บทนํา) ในระยะเวลา ที่ผานมา ก็ยังมีชาวกะเหร่ียงเคลื่อนยาย

มาสูประเทศไทยอยูเร่ือย ๆ จนมีความกลมกลืนและมีสถานภาพเปนประชากรไทย มีบัตรประชาชน

พรอมกับคนไทย มีสถานภาพเปนคนไทยโดยสมบูรณ

ความเปนมาของชาวกะเหร่ียงโพลง ราชบุรี เพชรบุรี มีหลักฐานปรากฏอยูใน

ประวัติศาสตรทองถิ่น สุรพงษ กองจันทึก (2531:131-132) ไดรวบรวมไววา เมื่อพ.ศ. 2430 เปน

ชวงเวลาที่กะเหร่ียงมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาแตกอน โดยทั้งผูนําฝายอังกฤษและไทยพยายามที่

จะใหชาวกะเหร่ียงไดอยูกันเปนกลุมกอน  ฝายปกครองของไทยไดใหเกียรติ และยอมรับฐานะ

ของผูนํากะเหร่ียง ชาวกะเหร่ียงไดใหความจงรักภักดีกับฝายไทยเชนกัน องคพระมหากษัตริยไทย

สองพระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาและสนพระทัยกะเหร่ียงเปนอยางมาก และไดทรงประกาศวา “พระองคก็

เปนพระเจาแผนดินของพวกกะเหร่ียงดวย” เมื่อพ.ศ. 2433 ฝายไทยและฝายอังกฤษทําการสํารวจ

เขตแดนเพื่อทําขอตกลง วาดวยการปกปนเขตแดนจากวิคตอเรียพอย (Victoria Point) ถึงบริเวณที่

สูงของแมนํ้าสาละวิน บริเวณชายแดนเหลาน้ีเปนที่อยูของพวกละวาและกะเหร่ียง เพื่อไมใหฝาย

ไทยเสียเปรียบและผลที่ตามมาทางการเมืองการปกครอง คณะผูตรวจราชการจึงไปตรวจตามบริเวณ

พื้นที่ราบของเมืองตาง ๆ ไดแกจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และ กาญจนบุรี เพื่อตรวจตราหมูบาน

กะเหร่ียงตลอดจนทําการศึกษาอยางละเอียด ถึงสภาพอาณาเขตบริเวณน้ี จะไดเขาใจถึงสภาพความ

เปนอยูของชาวกะเหร่ียง ดังน้ัน พระยาวรเดชศักดาวุธ แหงมณฑลราชบุรีไดออกตรวจเยี่ยมหมูบาน

ชาวกะเหร่ียงในจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรีดวยตนเอง นอกจากน้ันทานยังจัดใหมีการเลือกต้ัง

ผูใหญบานและกํานัน ซึ่งกะเหร่ียงไมเคยไดปฏิบัติหรือทํามากอน จากรายงานการเดินทางของทาน
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หลายคร้ัง ไดกลาวถึงชาวกะเหร่ียงเหลาน้ีวาแสดงออกถึงความกระตือรือรนสามารถผสมกลมกลืน

ระหวางไทยกับความเปนกะเหร่ียง และยินยอมตอนโยบายการปกครองของรัฐบาลไทย จนมาถึง

พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระอนุชาสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพเปนผูนําเอาระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเขามาใช  กะเหร่ียงจึงเขามามีสวนรวม

และมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับคนไทยตามรูปแบบการปกครองของรัฐไทย เชน การเสียภาษีใหแกรัฐ

คนละ 6 บาท  และมีหนาที่รับราชการในกองทัพไทยดวยแตไมใชการถูกเกณฑ หรือบังคับตาม

ระบบเจาขุนมูลนาย ไทยไดอาศัยกะเหร่ียงเปนกองสอดแนม ลาดตระเวน และกําลังพลในการสูรบ

กับพมา ขณะเดียวกันกะเหร่ียงอาศัยผืนแผนดินไทยเพื่อหลบหนีความขัดแยงกับพมา อยูกันลักษณะ

ถอยทีถอยอาศัยอยางสงบสุข มาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทรนอกจากน้ัน ผูนํา

กะเหร่ียงยังไดรับพระราชทานตําแหนง หลวงพิทักษคีรีมาศ เปนนายกองหนาดาน ปกครองดูแล

ดินแดนแถบน้ี มาต้ังแตชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว และไดปกครองดินแดนฝง

ตะวันตกของไทยตลอดมา แมภายหลังการยกเลิกระบบกินเมือง ดวยการปฏิรูปการปกครองในสมัย

รัชกาลที่ 5 อันเปนการสิ้นสุดของตําแหนงเจาเมืองโดยที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนนายอําเภอ ดูแล

ทองถิ่นของตนเองแทน นายกองและนายดานชาวกะเหร่ียง ซึ่งตางมีบทบาทสําคัญในการรักษาและ

ปองกันพระราชอาณาเขต มีการต้ังกองดานรักษาปลายพระราชอาณาเขต และลาดตระเวนสืบขาว 

ในทางประวัติศาสตรแลว  รัฐไทยใหการยอมรับการต้ังถิ่นฐานของชาวกะเหร่ียงมานานแลว

ตําแหนงนาย กองและนายดานถือเปนขาของแผนดิน ไดรับพระราชทานเบี้ยหัวหวัดรายปจาก

พระมหากษัตริยไทย และตองไปถือนํ้าพิพัฒนสัตยา พรอมทั้งถวายเคร่ืองราชบรรณาการแก

พระมหากษัตริย 3 ป ตอคร้ัง ชุมชนกะเหร่ียงในแถบน้ีจึงถือเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย หากแต

ภายใตระบบการปกครองในสมัยกอน ชุมชนเหลาน้ีมีอิสระในการดูแลปกครองตนเอง ตลอดจน

การดําเนินชีวิตภายใตแบบแผนประเพณีแหงการยังชีพดวยวิถีทางของชาวกะเหร่ียงเอง

อยางไรก็ดีชาวกะเหร่ียงที่มาต้ังถิ่นฐานอยูที่อําเภอบานคา คือ กะเหร่ียงเผาที่เรียก

ตนเองวา หละโผลง/เหลอะโผลง (ออกเสียงพยางคแรกไมเต็มสระและเบากวาพยางคหลัง) มี

ความหมายวา คน หรือ มนุษย แตบางเอกสารที่กลาวถึงกะเหร่ียงราชบุรี ใชวา กะโพลง , โพลง,

โดพลว , โปว หรือโป ก็มี ขึ้นอยูกับการตีความจากเสียงที่ไดฟง อีกทั้งขอจํากัดของอักษรไทยไม

สามารถเขียนแทนเสียงทุกภาษาได จึงทําใหมีการเขียนชื่อ และเรียกชื่อกะเหร่ียงราชบุรีเปน

หลากหลายแบบ สวนคําวา “กะหราง” น้ันชาวกะเหร่ียงใชเรียกกลุมที่มีลักษณะตํ่าตอยกวาตนเอง 

และไมชอบใหใครเรียกตนเองวาเปนกะหราง จากการสังเกต และพูดคุยกับชาวกะเหร่ียงบานคา 

พบวาชาวกะเหร่ียงบานคาเรียกตนเองวา “กะเหร่ียงโพลง” เมื่อกอนน้ีกะเหร่ียงในจังหวัดราชบุรีมี

อยูที่อําเภอสวนผึ้งเปนจํานวนมาก จากน้ันชาวกะเหร่ียงเร่ิมออกหาพื้นที่ทํากินไปเร่ือย ๆ จนไปถึง
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บานทุงแฝก บานคา บานลําพระ และบานโปงกระทิง สําหรับที่บานโปงกระทิงน้ันนาจะมี

กะเหร่ียงมาอาศัยอยูเมื่อประมาณ 80 ปที่แลว ชวงน้ันเปนชาวกะเหร่ียง เกือบ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งอยู

ในชวงประมาณปลายรัชกาลที่ 8 สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปา มีสัตวปาชุกชุม  เชน  ชาง 

กระทิง หมูปา เกง กวาง  คนไทยเร่ิมเขามาอาศัยอยูเมื่อประมาณป พ.ศ. 2511 ซึ่งขณะน้ันนายเดชา

ชีชวง ไดดํารงตําแหนงเปนผูใหญบานมีชื่อหมูบานวา “บานบนเขา” มีชื่อภาษากะเหร่ียงวา “กุยโน”

ซึ่งขณะน้ันขึ้นอยูกับตําบลสวนผึ้ง (ขณะน้ันอําเภอสวนผึ้งยังเปนตําบล) กิ่งอําเภอจอมบึง

(ชูศิลป  ชีชวง 2552 ) คนกลุมแรกที่มาทํากินคือ นายเยิ้ง กงจก ซึ่งยายมาจากอําเภอสวนผึ้ง มาอยูที่

บานคามาจับจองหาที่อยูอาศัยและหาพื้นที่ทํากิน เชน ปลูกขาว ปลูกพริกทํามาหากินตามแบบวิถี

ชีวิตของคนกะเหร่ียง สับเปลี่ยนหมุนเวียนหาพื้นที่ทําไรหมุนเวียนไปเร่ือย ๆ ลักษณะภูมิประเทศที่

เต็มไปดวยปาเขาเนินดิน พื้นดินเปนที่ชันเสียสวนใหญ จึงไมคอยมีการบุกรุกตัดไมทําลายปา

มากนัก

นอกจากพื้นที่บานคามีปาไมอุดมสมบูรณแลว ยังพบแรดีบุกตามสันเขาอีกหลายแหง จึง

มีการขุดรอนแรขึ้นต้ังแตตนสมัยรัตนโกสินทร หลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดเร่ิมเปดการคาเสรี 

มีการสัมปทานทําเหมืองแรอยางเปนล่ําเปนสัน บานคาเมื่อกอนเปนเมืองกันดาน ขาดการติดตอ

สันจร เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการใหสัมปทานบัตรขุดแรดีบุก เหมืองแรก็ถูกพัฒนามีการตัดถนน

เขาเหมืองระยะทางหลายสิบกิโลเมตรเพื่อลําเลียงเคร่ืองจักรไอนํ้า เคร่ืองยนตดีเซล เคร่ืองกลหนัก

มาใชทําเหมือง ผูคนหลั่งไหลเขามาเปนประชากรของเหมืองแตละแหงมากมายนับรอย ๆ คนทําให

เกิดชุมชน เกิดตลาด มีไฟฟานํ้าบาดาลใหใช มีวัด โรงเรียน สถานีอนามัย รานคา มีแมกระทั่งบาร

และบอน ในยามน้ันบานสวนผึ้งและบานคาจึงคึกคักและเร่ิมมีการคมนาคมติดตอกับผูคนภายนอก

ตอมาแรดีบุกตก เหมืองเสื่อม ผูคนอพยพไปอยูที่อ่ืน สวนผึ้งก็เงียบเหงาลง แตยังคงมีการคาขายที่

ชายแดนจนกระทั่งดานปดตัวลง การคาขายจึงซบเซาลงอยางมาก สภาพภูมิประเทศของสวนผึ้งและ

บานคาน้ันขนาบดวยเทือกเขาตะนาวศรีเปนพรมแดนตะวันตกมีทั้งปาเขา นํ้าตก ธารนํ้าภาชี แมจะ

ต้ืนนํ้าไหลเชี่ยวแตก็เปนลําธารที่ยาวไกล หลอเลี้ยงชีวิตคน ตนไม และสัตวในที่แหงน้ีในแนวปาลึก

ชนชายแดนระหวางไทยกับพมาน้ันมีตนไมใหญโตมากขนาดสี่คนโอบ ตนไมน้ีบรรดาหมูผึ้งและ

มิ้มมาทํารวงรังขนาดใหญมากรังหน่ึง ๆ กวางเปนเมตร ตนหน่ึง ๆ มีถึงกวา 200 รังทีเดียวชาวบาน

กะเหร่ียงจะอาศัยการตีรังผึ้งซึ่งถือเปนนํ้าหวาน ของปาที่หวานหอมบริสุทธิ์จากดอกไมปามายังชีพ

ตนไมแหงรังผึ้งน้ีชาวบานกะเหร่ียงเรียกวา “ไหมซาเลียง” ชาวไทยเรียกวา “ตนชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง”

ยังมีนํ้าผึ้งหวานหอมบริสุทธิ์แทจากปาวางขายกันอยู แมจะนอยลงไปอยางมากแลวก็ตามแตก็ยังมี

มาจากแนวปาเขตพมาเสียสวนใหญ บานคาเร่ิมเปนที่รูจักของผูคนเมืองกรุงอีกคร้ังในยุคเศรษฐกิจ

เบงบานเปนฟองสบูอีกคร้ังหน่ึง ระหวางป พ.ศ. 2530 - 2538 ก็เพราะความงดงามตามธรรมชาติ
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ธรรมชาติแวดลอมไปดวยปาเขาทําใหผูคนนิยมมาทองเที่ยวในดินแดนแหงน้ีเกิดการจัดสรรที่ดินมี

บานพักแบบรีสอรทขึ้นมากมายมีรานอาหารการกินขึ้นเรียงรายตามสองขางถนนนับจากเขตจอมบึง

ไลเร่ือยมาจนสุดถึงชายแดนของอําเภอสวนผึ้ง

แตเดิมน้ันอําเภอบานคาอยูในเขตปกครองของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แตเน่ือง

จากอําเภอสวนผึ้งมีอาณาเขตกวางขวาง และมีประชากรมา ทองที่บางตําบลอยูหางไกลตัวอําเภอ

ทําใหเจาหนาที่ออกตรวจตราดูแลทุกขสุขของราษฎรไดไมทั่วถึง และสภาพทองที่โดยทั่ว ๆ ไปมี

แนวโนมวาจะมีความเจริญขยายตัวมากขึ้นเร่ือย ๆ ในภายหนา กระทรวงมหาดไทยจึงไดแบงทองที่

อําเภอสวนผึ้งต้ังเปนกิ่งอําเภอ เรียกวา “กิ่งอําเภอบานคา” ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา มี

เขตการปกครองแบงออกเปน 3 ตําบล คือตําบลบานคา ตําบลบานบึง และตําบลหนองพันจันทร ใน

คร้ังแรกมีหมูบานรวม 29 หมูบาน จนถึงปจจุบันมีหมูบานทั้งหมด 40 หมูบาน พื้นที่ต้ังที่วาการกิ่ง

อําเภอบานคาเดิมมี ลุงกระรอก และปาซง กงจก เปนชาวกะเหร่ียงที่อพยพเขามาอยูที่บานคาเปนคน

แรก ๆ และไดจับจองเปนเจาของครอบครองที่ดินทํากินไวเปนจํานวนมาก (นอย กงจก 2552) ตอมา

จึงไดแบงเน้ือที่ประมาณ 75 ไร ไดยกที่ดินแปลงน้ีทั้งหมดใหกับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ในสมัย

น้ันใชเปนที่ต้ังหนวย ซึ่งหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ไดกอสรางอาคารสํานักงาน และโรงเรือน

สําหรับเก็บเคร่ืองจักรกล และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเคย

เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แหงน้ีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

พระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถก็เคยเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2518 ตอมาเมื่อหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่หมดภารกิจไดมอบที่ดินแปลงน้ีคืนใหกับคณะกรรมการ

หมูบานดูแลรักษา ตอมาสภาตําบลบานคาในสมัยน้ันพิจารณาเห็นวาควรกันพื้นที่ไวเปนสถานที่ต้ัง

ของสวนราชการตาง ๆ ในอนาคต ชาวบานไดชวยกันรักษาพื้นที่แหงน้ีไวจนกระทั่งกระทรวง

มหาดไทยไดประกาศแบงพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง ต้ังเปนกิ่งอําเภอบานคาขึ้น และไดใชพื้นที่แหงน้ีเปน

ที่ต้ังที่วาการกิ่งอําเภอบานคา รวมทั้งเปนที่ต้ังของสวนราชการตาง ๆ ของกิ่งอําเภอบานคา อีกหลาย

หนวยงาน ซึ่งจะนําความเจริญใหแกทองถิ่นตอไปในอนาคต ตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาต้ังอําเภอ (รวม 81 อําเภอ) และพระราช

กฤษฎีกาไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับเมื่อพนสิบหาวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป ซึ่งสงผลใหกิ่งอําเภอบานคามีฐานะเปนอําเภอต้ังแตวันที่ 8 กันยายน 2550

เปนตนไป ดร.วงศักด์ิสวัสด์ิพานิชย อดีตผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ไดเปนประธานในการเปดปาย

ที่วาการอําเภอบานคา ตามโครงการอําเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 

2550 อําเภอบานคาน้ันต้ังอยูริมทางหลวงสายชัฏปาหวาย-โปงกระทิง ในทองที่หมูที่ 1 ตําบลบานคา
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อยูหางจากตัวจังหวัดราชบุรี มาทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 57 กม. อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง 167 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,026 ตารางกิโลเมตร

ตารางท่ี 1 แสดงกลุมประชากรชาวกะเหร่ียงในเขตจังหวัดราชบุรี 

อําเภอ หมูบาน กลุมบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

สวนผึ้ง 21 8 810 2,239 1,941 4,180

บานคา 8 - 293 936 605 1,568

ปากทอ 2 2 99 257 244 501

ที่มา : วุฒิ บุญเลิศ และคณะ. เมื่อกะเหร่ียงสวนผึ้งลุกขึ้นมาพูด. โครงการวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 

ภาคกลาง. กรุงเทพ ฯ : สํานักงานสนับสนุนการวิจัย สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546:59)

ชาวกะเหร่ียงราชบุรีก็ คือ ประชากรที่มีภาษาและวัฒนธรรมหลายอยางเปนแบบฉบับ

เฉพาะตนเอง มีบรรพบุรุษเคยเคลื่อนยายไปมามีความสัมพันธกับชนกลุมอ่ืน ๆ เชน นําของปามา

แลกเปลี่ยนกับชาวเมืองราชบุรี มีวิถีการดํารงชีพดวยการทําไร ทํานาและหาของปามีภาษาพูดเปน

ของกลุมตนเองซึ่งเปนคนละตระกูลกับภาษาของชาวไทยกลุมอ่ืน ๆ ญาติมิตรของชาวกะเหร่ียงที่ต้ัง

ภูมิลําเนาอยูนอกดินแดนสยาม จึงกลายเปนคนอ่ืน สวนชาวกะเหร่ียงที่ต้ังภูมิลําเนาในดินแดนสยาม

เรียนรูภาษาไทย ปฏิบัติตามกฎหมายไทย จึงเปนคนไทยในเวลาตอมา โดยมีวัฒนธรรมกะเหร่ียง

(เชนภาษา ประเพณี  พิธีกรรม  ความเชื่อ  การกระทํา) เปนแมแบบของการเร่ิมเรียนรูสิ่งรอบตัว

ชาวกะเหร่ียงราชบุรีก็ไมตางจากชาวไทยทั่ว ๆ ไป ครอบครัวของชาวกะเหร่ียงจัดเปนครอบครัว

เด่ียว ประกอบดวย พอ แม และลูก ๆ เฉลี่ยจํานวนประชากรในแตละครอบครัวจะมีประมาณ 4-5

คน โดยปกติแลวชาวกะเหร่ียงจะมีลูกมาก เพราะไมรูวิธีการคุมกําเนิด บางครอบครัวอาจมีถึง 8-11

คน แตสวนมากจะเสียชีวิตเน่ืองจากการทําคลอดที่ไมถูกวิธี และจากโรคภัยไขเจ็บเชน โรคมาลาเลีย 

ฝดาษ อหิวาตกโรค (พระเชา สุขจะดี 2552) สวนคําวากะเหร่ียงหมายถึงกะเหร่ียงโพลง  สวน

กะหรางก็คือกะเหร่ียงจกอร สําหรับคําวากะหรางมีความหมายวา ผูดอยกวา ดังน้ันผูที่ถูกเรียกวา กะ

หราง จึงไมคอยพอใจนักปจจุบันเพื่อความสามัคคีทางการไดบัญญัติคําใหมเรียกชนกลุมกลุมน้ี

รวมกันวา "ไทยตะนาวศรี" กลุมกะเหร่ียงยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเองไว โดยเฉพาะพิธี

กินขาวหอในเดือนเกาชาวกะเหร่ียงจะสวมชุดกันเต็มยศ ไปมาหาสูกันจากหมูบานตาง ๆ พี่นองก็จะ
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มารวมกินขาวหอกันเรียกขวัญคืนจากปาดง แตอาจมีบางคนที่เมื่อเอยคําวากะเหร่ียงอาจจะนึกถึง

ชายหรือหญิงที่สวมเสื้อทรงกระสอบ คือเสื้อที่ตัดเย็บจากผาผืนขนาดหน่ึงวา ทบใหปลายบรรจบกัน

เสร็จแลวจึงเย็บดานขางโดยเหลือสวนที่ไมตองเย็บไวราวหน่ึงคืบเพื่อเปนที่สอดแขนที่กึ่งกลางของ

รอยทับบนน้ัน ตัดแหวกกลางใหเปนชองพอแกการสวมหัวใหลอดผานได บริเวณน้ีจะกลายเปน

คอเสื้อ เรียกกันอยางลําลองวา “เสื้อกะเหร่ียง”

ในความเปนจริงประเทศไทยมีกะเหร่ียงอยูหลายทองถิ่นแมไดชื่อวาเปนชาวกะเหร่ียง

เชนเดียวกันก็ตาม แตการแตงกายตามวัฒนธรรมไมเปนรูปแบบเดียวกัน เชน หญิงกะเหร่ียงโพลงที่

อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มักโพกผาเขียว นุงผาถุงแดง สวมกําไลทองเหลืองหลาย ๆ วง 

และแตงกายเชนน้ีในชีวิตประจําวัน แตกะเหร่ียงราชบุรีน้ีมีความใกลชิดกับชาวไทยทองถิ่นอ่ืน ๆ 

มาก ถาไมมีเทศกาลหรืองานพิธีสําคัญ จะไมพบเห็นการแตงกายตามแบบวัฒนธรรมเดิมบอยนัก

สวนรูปแบบการแตงกายที่ถือไดวาเปนลักษณะเฉพาะของชาวกะเหร่ียงราชบุรี คือหญิงจะสวมเสื้อ

สีนํ้าเงินหรือสีคราม มีลายสีขาว ชมพู เหลือง สม หรือแดง ตามที่เห็นวาสวยงามปกแทรกในแนวต้ัง

บริเวณบาและตนแขน หนาอกเสื้อปกรูปวงกลม ตรงกลางวงกลมปกเดินเสนสีตาง ๆ คลายเปน

ประกายออกจากศูนยกลางวงกลม ตัวเสื้อยาวเกือบถึงเขา และนุงซิ่นลายแทรกแนวนอนตีนซิ่นสูง

เหนือตาตุมเล็กนอย สวนเด็กหญิงมีเสื้อผาบอกสถานภาพผูสวมใสที่อายุยังไมถึง 15 ป คือนุงชุด ซึ่ง

เปนทั้งเสื้อและซิ่นในตัวเดียวกันยาวครอมเขา ชุดน้ีทําดวยผาฝายสีขาว กุนแขนและขอบคอสีแดง

สวนลางปลอยใหเปนชายครุยหรือปกเดินเสนดายสีแดง บางคนอาจนําลูกปดมารอยที่อกเสื้อเพื่อ

เพิ่มความสวยงาม การแตงกายของชายจะสวมเสื้อผาฝายตัวใหญหลวม ๆ คอกลม แขนยาวสาม

สวน ผาอก มีกระดุมหรือใชผาเน้ือเดียวกับเสื้อทําสายผูกแทนกระดุม โพกหัวดวยผาสีโดยรวบ

ขมวดใหเปนปมเชิดเหนือหนาผากและนุงโจงกระเบนดวยผาสีพื้น เชน มวง เทา นํ้าตาล เปนตน 

การแตงกายดวยรูปแบบเชนน้ี โดยเฉพาะการนุงผามวงหรือโจงกระเบน นาจะเปนรูปแบบหน่ึงของ

ผูมีศักด์ิชาวกะเหร่ียงที่เคยไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ ถือวาเปนขุนนางของราชสํานักสยาม แต

ยังคงลักษณะเดนเปนวัฒนธรรมกะเหร่ียงราชบุรี คือผาโพกศีรษะ ขมวดปมเหนือหนาผากเหมือน

นอแรดหากเปนผูนําชายชาวกะเหร่ียงไวผมยาวแลวรวบขมวดปมไวเหนือหนาผากแทนการโพกผา

เมื่อเทียบการแตงกายของทหารกะเหร่ียงทางตะวันตกมีผาโพกศีรษะเชนกัน แตสวมชุดยาวสีนํ้าตาล 

มีลายแทรกสีแดงเปนร้ิวแทรกในแนวต้ัง ไมนุงโจงกระเบน นาจะเปนชุดเคร่ืองแตงกายที่บงบอก

เผาพันธุกะเหร่ียง อีกทั้งมีความเกาแกด้ังเดิมกวาการนุงผามวงหรือโจงกระเบน อันเปนแบบแผน

ของขุนนางชาวสยามการนุงโจงกระเบนของชาวกะเหร่ียง จึงสันนิษฐานวาเปนรูปแบบของผูมี

บรรดาศักด์ิเทาน้ัน ไมใชการแตงกายอันเปนเคร่ืองหมายบงบอกชาติพันธุกะเหร่ียงแตประการใด
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โอกาสที่ชาวกะเหร่ียงบานคา จะแตงกายตามแบบวัฒนธรรมใหเปนที่สังเกตไดเชนน้ี

มักอยูในชวงงานประเพณีสําคัญเทาน้ัน สวนในวิถีชีวิตตามปกติชาวกะเหร่ียงราชบุรีก็นุงหมเสื้อผา

ตามสมัยนิยม งานประเพณีที่สําคัญของชาวกะเหร่ียงที่บุคคลภายนอกสามารถเขาไปเยี่ยมเยือน

ชุมชนชาวกะเหร่ียงไดแก งานประเพณีผูกแขนเรียกขวัญ (กินขาวหอ) งานประเพณีบูชาสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ประจําหมูบาน (พิธีบูชาตนไมใหญ)

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา แมชาวกะเหร่ียงบานคาไดอยูอาศัยในประเทศไทยมา

นานแลว จนมีสถานะเหมือนกับคนไทยทั่วไป แตชาวกะเหร่ียงบานคาก็ยังคงดําเนินชีวิตภายใต

แบบแผนประเพณีแหงการยังชีพดวยวิถีทางของตนเอง ที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมชาติพันธุ การ

ที่กลุมชาติพันธุมีวัฒนธรรมเฉพาะเปนของตนเอง ไดถูกใชเปนเคร่ืองมือในการสรางความเปนอ่ืน

จากรัฐใหกับกลุมชาติพันธุ แตชาวกะเหร่ียงก็ไมไดสยบยอมตอสิ่งที่รัฐและกลุมชาติพันธุอ่ืนหยิบ

ยื่นให แตไดแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบใหกับ

ตนเองภายใตความสัมพันธของอํานาจที่เผชิญ

การสรางพื้นท่ีทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงบานคา

ประวัติศาสตรที่ผานมาในสังคมกะเหร่ียง ไดสรางกรอบของความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางชาวกะเหร่ียงและพื้นที่ตาง ๆ ที่กะเหร่ียงไดเขามาต้ังถิ่นฐานและมีผลการผลิตอัตลักษณของ

กะเหร่ียง ซึ่งมีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบทน้ัน ๆ ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม การเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ ทําใหอัตลักษณของชาวกะเหร่ียงไมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกตอไป และการ

นิยามกรอบความเปนตัวตนก็ไดถูกสรางขึ้น ภายใตความสัมพันธของผูมีอํานาจที่อยูเหนือการ

ครอบครองอํานาจทางชาติพันธุน้ัน ๆ นับต้ังแตมีการบันทึกเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงที่อาศัย

อยูต้ังแตพมาจนเขามาถึงพื้นที่ในประเทศไทย สังคมกะเหร่ียงเปนสังคมที่อยูภายใตอํานาจของกลุม

ตาง ๆ มาโดยตลอด ถึงแมในชวงของการสรางชาติจะไดมีการสถาปนารัฐกะเหร่ียงขึ้นมา แต

อยางไรก็ตามสภาพของรัฐกะเหร่ียงก็ยังขาดอิสรภาพ และตกอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลพมา 

การสรางความหมายของชาติของกะเหร่ียง ถูกสรางขึ้นผานประวัติศาสตรในรูปแบบของชุมชน

จินตนาการรวมกัน เพื่อชวยในการสรางอํานาจใหกับรัฐและประชากรของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียง 

ที่นับต้ังแตยุคการต่ืนตัวของชาตินิยม ในชวงอาณานิคมประกอบกับผลพวงของการสรางสังคมของ

กะเหร่ียงที่ผานอาณานิคม คือ อังกฤษ ในกระบวนการลดทอนอํานาจของกลุมพมาในสังคมอาณา

นิคม กระบวนการดังกลาวไดสงผลใหกอเกิดรัฐอิสระตาง ๆ ขึ้นมากมายหลังอาณานิคม และสราง

ปญหาใหเกิดผลกระทบตอชนกลุมนอยตาง ๆ โดยเฉพาะรัฐชายขอบอยางรัฐกะเหร่ียง ที่ในสังคม

สมัยอาณานิคมพื้นที่ของรัฐกะเหร่ียงเปนจุดยุทธศาสตร  ทั้งในการปกปนเขตแดนระหวางไทย-พมา 
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ทั้งน้ีเพราะสภาพที่อุดมสมบูรณของพื้นที่ชายแดน เชน ปาไม สินแรตาง ๆ ดังน้ันหลังจากพมา

ไดรับเอกราช ทําใหการแยงชิงดินแดนในพื้นที่ในรัฐกะเหร่ียง ผานการใชกําลังทหารเพื่อพยายาม

ควบคุมดินแดนของรัฐกะเหร่ียง และมีผลทําใหประชากรกะเหร่ียงสวนหน่ึงมีสภาพกลายเปนอ่ืน

เปนคนชายขอบของสังคม บริบททางสังคมของกระบวนการกลายเปนชายขอบที่สําคัญก็คือบริบท

การสรางรัฐชาติ และบริบทการพัฒนาประเทศ กระบวนการพัฒนาที่เนนการใชประโยชนสูงสุด

และกําไรสูงสุดทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกชีวิตผูคนอยาง

มหาศาลดวยเชนกัน โดยเฉพาะ “คนชายขอบ” ที่นอกจากจะไมไดมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแลว กลุมชาติพันธุถูกจํากัดพื้นที่ในการเขาถึง

ทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชนจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ถูกมองเปนเพียงปจจัยการ

ผลิต เปนแหลงทรัพยากรเปนแรงงาน แตประเด็นที่สําคัญคือคนชายขอบมักตกเปนเหยื่อของการ

พัฒนา ตองแบกรับความเสี่ยงและผลดานลบของการพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาในภาพรวมราบร่ืน

หรือไมก็เปนกลุมที่ขัดขวางการพัฒนาของรัฐ (สุริชัย หวันแกว 2550: 5) ที่พัฒนาประเทศภายใต

รมเงาอิทธิพลของกระแสทุนนิยม กระแสโลกาภิวัตน และการกอตัวของแนวคิดเร่ืองรัฐชาติ

สมัยใหม ทําใหกลุมชาติพันธุถูกเบียดขับ ใหกลายเปนกลุมคนชายขอบ และผูดอยโอกาสในทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรและการเมือง ดวยความแตกตางทางดานชาติพันธุ วัฒนธรรม 

ประเพณีความเชื่อ และคานิยมทางความคิดของพวกเขาคนชายขอบจึงมัก มีชีวิตที่อยูกับการถูก

ทอดทิ้ง ถูกเอาเปรียบ และถูกเอาประโยชน ถูกกีดกันไมใหเขาถึงทรัพยากร ฯลฯ คนเหลาน้ีอยูนอก

สายตา และไมเคยถูกเหลียวแลที่จะใหไดรับการชวยเหลือจากรัฐไทย

ความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียง จึงเกิดจากการถูกแยกตัวตนออกจากศูนยกลาง ใน

ความเชื่อหรือวาทกรรมชุดหน่ึงที่ถูกอธิบายโดยกลุมผูมีอํานาจในสังคม หรือผูที่อยูศูนยกลางของ

โครงสรางสังคม ความสัมพันธจึงเกิดขึ้นอยางเหลื่อมล้ําและเชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกันชาวกะเหร่ียง

รูสึกวาตนเองขาดความมั่นคงและคลุมเครือกับสถานภาพที่เปนอยู ทําใหชาวกะเหร่ียงตองคนหา 

“พื้นที่” ของตนเอง เพื่อแสดงถึงความมั่นคงและอัตลักษณของตนในสังคม ซึ่งเรามักจะพบวากลุม

ชาติพันธุเหลาน้ีมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรม ชาวกะเหร่ียงจึงมักมีชีวิตที่อยูกับการถูกทอดทิ้ง ถูกเอาเปรียบ และถูกเอาประโยชน ถูก

กีดกันไมใหเขาถึงทรัพยากร ฯลฯ คนเหลาน้ีอยูนอกสายตา และไมเคยถูกเล็งที่จะใหไดรับการ

ชวยเหลือ กลุมชายขอบจึงเปนกลุมที่ยังไมถูกกลืนเปนสวนหน่ึงของกลุมใหญอยางสมบูรณ เปน

กลุมที่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสวน และยังไมไดเปนที่ยอมรับอยางสมบูรณ ใน

วัฒนธรรมใหมที่กลายมาเปนวิถีชีวิตของตน จึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมผสมเพราะฉะน้ันทัศนคติ 

คุณคา และแบบอยางพฤติกรรมที่แสดงออกมา จึงมิไดมีลักษณะเปนแบบวัฒนธรรมใดวัฒนธรรม
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หน่ึง อันเปนสาเหตุใหเกิดความหลากหลายไมกลมกลืน ทั้งน้ีทําใหการปรับตัวและการตอสูด้ินรน

เพื่อเอาตัวรอดภายใตสถานการณดังกลาว จึงเปนสาระสําคัญของวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยูใน

วัฒนธรรมชายขอบ ฉะน้ันจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหสามารถสรุปประเด็นการเปนชายขอบไดดังน้ี คือ

1. ความเปนชายขอบเปนผลมาจากการจัดวางตําแหนงในสังคม 

2. ความเปนชายขอบคือความเปนอ่ืนที่ถูกใหความหมายโดยสังคมกระแสหลัก

3. ความเปนอ่ืนอันเปนผลมาจากเพศสถานะ เพศวิถี ชนชั้น ชาติพันธุ อายุ เปนตน 

4. ความเปนอ่ืนที่มักถูกมองวาเปนปญหาที่เกิดจากจุดออนหรือเปนธรรมชาติที่มีอยู

กอนแลว 

ภาวะชายขอบของชาวกะเหร่ียงไมไดเกิดขึ้น ภายใตสุญญากาศของอํานาจ ในทาง

ตรงกันขาม ความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงถูกสรางขึ้นในทามกลางความสัมพันธเชิงอํานาจใน

พื้นที่ ระหวางกลุมอํานาจตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยรัฐ กลุมชาติพันธุอ่ืนที่แวดลอม และระบบทุน ได

สราง ตอกย้ําความเปนอ่ืนแกชาวกะเหร่ียงในลักษณะตาง ๆ กัน โดยรัฐไดสรางความเปนอ่ืนใหชาว

กะเหร่ียงภายใตการประทับตราวาเปน “ผูบุกรุกทําลายปา” และนําไปสูการเผชิญกับปญหาการ

เขาถึงทรัพยากรของชาวกะเหร่ียง ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ําความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียงในฐานะ 

“กลุมชาติพันธุที่ลาหลังงมงาย” ทําใหตองเผชิญกับความยุงยากในการเขาถึงทรัพยากร และความ

มั่นคงในการอยูอาศัยในพื้นที่ และภายใตความสัมพันธกบักลุมชาติพันธุอ่ืนน้ัน ความเปนอ่ืนของ

ชาวกะเหร่ียงถูกสรางขึ้นผานการนิยามชาวกะเหร่ียงในฐานะ “ไมใชคนไทย” และไดนําไปสูการ

เผชิญกับขอจํากัด ความขัดแยงในการเขาถึงทรัพยากรระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมชาติพันธุอ่ืนใน

พื้นที่ ในขณะเดียวกันความแตกตางของวิถีชีวิตความเชื่อระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมชาติพันธุที่มี

อํานาจในพื้นที่ไดทําใหชาวกะเหร่ียงถูกนิยามในฐานะ “คนงมงาย”  นอกจากน้ีชุมชนกะเหร่ียงได

ถูกผลิตซ้ําในภาพของ “หมูบานดอยพัฒนา” อันเปนผลลัพธที่ไมไดต้ังใจของความปรารถนาดีจาก

รัฐที่จะพัฒนาชุมชนกะเหร่ียงจากโครงการพัฒนา และความชวยเหลือตาง ๆ จากภายนอก

กระบวนการสราง ตอกย้ํา “ความเปนอ่ืน” ตอชาวกะเหร่ียงจากกลุมอํานาจตาง ๆ นําไปสูการเผชิญ

กับภาวะชายขอบในมิติตาง ๆ ของชาวกะเหร่ียง พบวาเปนกระบวนการที่มีความลักขัดแยงในตัวเอง 

ดังปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดวา ในดานหน่ึงชาวกะเหร่ียงถูกกีดกันใหอยูในฐานะ “คนอ่ืน” ซึ่งขาด

ความชอบธรรมในการเขาถึงทรัพยากร อยูในสถานะที่ตํ่าตอยกวาจากการเปนคนงมงาย ลาหลัง 

ดอยพัฒนา แตในอีกดานหน่ึง ชุมชนชาวกะเหร่ียงบานคาถูกผนวกเขามาเปนสวนหน่ึงของระบบ

ทุน ทั้งการปลูกพืชเชิงพาณิชย และการเปนแรงงานรับจางในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ความ

เปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงจึงเกิดขึ้นภายใตการเลือกสรรของกลุมอํานาจตาง ๆ วา การกีดกัน 

การผนวกรวมในมิติใดเอ้ือประโยชนใหกลุมอํานาจเหลาน้ันมากที่สุด แมวากลุมอํานาจเหลาน้ีไมได
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จําแนกแยกแยะยุทธวิธีที่ใชในการสรางความเปนชายขอบตอชาวกะเหร่ียงแตละกลุม แตสถานภาพ

ที่แตกตางกันในชุมชน ทําใหชาวกะเหร่ียงแตละกลุมเผชิญกับความเปนชายขอบในระดับที่รุนแรง

แตกตางกัน

การเผชิญกับภาวะชายขอบของชาวกะเหร่ียง เกิดขึ้นภายใตสถานการณของการถูกทํา

ใหเปนผูดอยอํานาจในความสัมพันธกับรัฐไทย กลุมชาติพันธุอ่ืน ภาวะดอยอํานาจของชาวกะเหร่ียง

ถูกสรางขึ้นในบริบทของการเปน “ชาวกะเหร่ียง” เปนคนพลัดถิ่นที่ไรความเชื่อมโยงกับพื้นที่ ไร

ความเชื่อมโยงกับความเปนไทย ถูกจัดวางไวในพื้นที่ของความเปนอ่ืน ถูกนิยามใหกลายเปนผูไรที่

ทาง ไรพื้นที่ (displaced people) ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายใตโครงขาย

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่แวดลอม  เน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนทําใหชาวกะเหร่ียง

บานคาไดพยายามตอสู ด้ินรน ตอรอง ในสภาวะความเปนคนชายขอบของสังคมที่ตนเองเผชิญอยู

ดวยการมีอคติทางชาติพันธุและความแตกตางทาง ดานชาติพันธุ  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  

ระบบความเชื่อ  และคานิยมของพวกเขา  ทําใหตองตกอยูในภาวะชายขอบของสังคมไมไดรับการ

ยอมรับจากสังคมไทยโดยสมบูรณ ชาวกะเหร่ียงบานคาไดพยายามตอสู  ด้ินรน ตอรอง ในสภาวะที่

โดนดูหมิ่น เหยียดหยาม การโดนกีดกัน ลอเลียน การดอยโอกาส ที่ตนเองเผชิญอยู  ที่ทําใหชาว

กะเหร่ียงตกอยูภายใตการครอบงําจากกลุมอํานาจตาง ๆ ชาวกะเหร่ียงถูกรัฐและผูที่มีอํานาจ

เหนือกวาไดใชวาทกรรมเพื่อแบงแยก กีดกัน ใหชาวกะเหร่ียงเปนอ่ืนในสังคม โดยการนิยาม และ

สรางใหสังคมเชื่อวา ชาวกะเหร่ียงวาเปนพวกลาหลัง งมงาย ชอบบุกรุกทําลายปา ทําใหถูกกีดกันใน

การเขาถึงทรัพยากร และความชอบธรรมในการอยูอาศัยในพื้นที่ เพื่อที่รัฐและกลุมอํานาจจะไดอาง

ความชอบธรรม เพื่อการควบคุม และการครอบงําใหชาวกะเหร่ียงอยูภายใตอํานาจของตน และดวย

ความที่ไมรูหนังสือ   ไมมีความรู    ความเขาใจกฎหมายบานเมือง  ไมสามารถพูดเขียนอาน

ภาษาไทยได จึงทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง การมีสภาพชีวิต ความเปนอยูที่ไมมั่นคงของชาว

กะเหร่ียงบานคา  อยางไรก็ตาม ชาวกะเหร่ียงก็ไมไดจํานนตอภาวะไรพื้นที่ (displaced situation)

ของตนอยางเฉื่อยชา แตไดพยายามสรางนิยาม ความหมายใหมใหกับตนเอง ทําใหการสรางพื้นที่

ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงไมใชวิธีการตอตาน  ตอบโตกับอํานาจรัฐไทยโดยตรง  แตปรากฏผาน

โดยการพยายามนิยามความหมาย  และการนําเสนอผานดวยการแสดงออกถึงอัตลักษณทางชาติ

พันธุ และภูมิปญญาของตน เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคม  เพื่อการตอรองกับความสัมพันธเชิงอํานาจ

ของรัฐไทยและกลุมชาติพันธุอ่ืน โดยนําเสนออัตลักษณที่แตกตางกันในการตอรอง กับความ

สัมพันธเชิงอํานาจที่แตกตางกัน ดังน้ี
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การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการตอรองภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐผานพิธีการบูชาตนไม

ใหญ (บาเซยพาดู)  และ พิธีการบวชปา

ภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐไทย “ความเปนอ่ืน” ของชาวกะเหร่ียงถูกสรางขึ้น

ผานการประทับตราชาวกะเหร่ียงในฐานะ “ผูบุกรุกทําลายปา” ซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิบัติการของอํานาจ

รัฐที่แสดงบทบาทนักอนุรักษของตนเอง และความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียงยังถูกตอกย้ํามากยิ่งขึ้น

เมื่อ รัฐบาล (กรมปาไม) ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยาน

แหงชาติ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 ในมาตรา 19 วา

เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใด ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดย

ปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ก็กระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมีแผนที่

แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดน้ันแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดน้ีเรียกวา

“เขตรักษาพันธุสัตวปา” ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาน้ัน ตองเปนที่ดินที่มิไดอยู

ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง และอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 ในมาตรา 6 วา

เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใด ที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจให

คงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษา และร่ืนรมยของประชาชน

ก็ใหมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่

กําหนดน้ันแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดน้ีเรียกวา “อุทยานแหงชาติ” ที่ดินที่จะ

กําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติน้ี ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวย

กฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง เมื่อประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาหรืออุทยาน

แหงชาติแลว ทางกรมปาไมซึ่งรับผิดชอบโดยตรงไดทําการขับไลกะเหร่ียงซึ่งอาศัยอยูในเขต

ดังกลาวออกใหพนเขต โดยอางกฎหมายไมอนุญาตใหผูหน่ึงผูใด เขาทําประโยชนในพื้นที่น้ัน ทํา

ใหกะเหร่ียงซึ่งสวนมากอยูทํากินในแผนดินน้ันมาเปนรอยปเดือดรอน บางกลุมที่มีจํานวนนอยและ

ไมประสีประสาตอกฎหมายของรัฐ จําตองอพยพออกจากแผนดินที่พวกตนทํากินมาเปนรอยป แต

บางกลุมที่มีจํานวนมากพอและมีการพัฒนามีความรูอยูบาง เชน มีหนวยพัฒนาของศูนยพัฒนาและ

สงเคราะหชาวเขาหนวยของตํารวจตระเวนชายแดน ต้ังอยูกรมปาไมยังเกรงใจไมกลาขับไลโดยตรง

เพราะการที่จะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา หรืออุทยานแหงชาติน้ันตองมีการสํารวจพื้นที่

อยางละเอียด ในพื้นที่ที่มีหมูบานต้ังมากอนเปนรอยปน้ัน บริเวณหมูบานยอมหมดสภาพเปนปาอัน

เหมาะสมซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาอยางปลอดภัย หรือยังคงสภาพเดิมแตอยางใด จึงตองกัน

พื้นที่หมูบาน และพื้นที่ทํากินไวนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา หรืออุทยานแหงชาติ แตในการสํารวจ

ที่เปนจริงกลับไมสนใจหมูบาน โดยเฉพาะหมูบานชาวกะเหร่ียง  จึงประกาศทับพื้นที่หมูบาน
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และพื้นที่ทํากิน แลวพยายามขับไลชาวกะเหร่ียงออกจากพื้นที่ นอกจากน้ี การที่กะเหร่ียงอาศัยอยู

ในพื้นที่น้ัน ๆ มาเปนรอยป มีการปลูกสรางบานเรือนอาศัย ทําไรทําสวน แมไมมีหนังสือสําคัญ

หรือโฉนดสวน ก็เปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยไดมาเปนที่บานหรือที่สวน ตามกฎหมาย

เบ็ดเสร็จ บทที่ 42 อันเปนกฎหมายเกา ที่บานที่สวนน้ีตองมีมานานกอนประมวลกฎหมาย แพงและ

พาณิชย บรรพ 4 พ.ศ. 2475 มีคําที่พิพากษาศาลฎีกาที่ 1570/2500 และ 286/2516 ยืนยันถึง

กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายที่ใชยันตอบุคคลภายนอกได ดังน้ัน เมื่อกะเหร่ียงอยูทํากินมานาน

เปนรอยปกอน พ.ศ.2475 ยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ บทที่ 42 เปนการได

กรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย รัฐบาลจึงไมมีอํานาจประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือ

อุทยานแหงชาติ เพราะตองหามตามมาตรา 19 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว

ปา พ.ศ.2503 หรือมาตรา 6 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 ที่ใหอํานาจ

เฉพาะที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวง

การเมือง

ปจจุบันที่กลุมชาติพันธุตาง ๆ ไดแสดงความพยายามใหตัวตนของตนเองปรากฏ เพื่อ

แสดงอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) ของตนเองวาเปนกลุมประชากรกลุมหน่ึงใน

สังคมที่อัตลักษณมีการเลื่อนไหลอยูตลอดเวลา นอกเหนือเสนพรหมแดนของรัฐชาติกะเหร่ียง

กระบวนการดังกลาวน้ี เปนความพยายามของกลุมชาติพันธุ ในการเปดพื้นที่ทางสังคมและ

วัฒนธรรมของตนเองเพื่อการแสดงออกของสิทธิทางชาติพันธุ (Ethnic Right) เพื่อการดํารงอยู

และนิยามตัวตนทางวัฒนธรรมของกลุมตนเอง ทามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุในสังคม 

โดยเฉพาะสังคมที่พื้นที่ไมไดอยูภายใตกรอบอาณาบริเวณใดบริเวณหน่ึงเทาน้ัน อํานาจในสังคม

เหลาน้ันไดถูกกระจายออกไปในทุกกลุมสังคม และปองกันการใหกลุมชาติพันธุอ่ืน อางสิทธิและ

อํานาจในการสถาปนาความชอบธรรมเพียงฝายเดียว การเสริมสรางพลังดังกลาวของชนกลุมตาง ๆ 

ที่ซับซอนเพิ่มมากขึ้นในการแบงปนความรูสึกรวมกันน้ันคือ การพัฒนาอัตลักษณทางชาติพันธุของ

ตน สังคมกะเหร่ียงที่อยูภายใตการครอบงําจากกลุมอํานาจตาง ๆ ชาวกะเหร่ียงที่ถูกวาทกรรมของ

รัฐหรือผูที่อางความชอบธรรม กระทําใหชาวกะเหร่ียงเปนอ่ืนในสังคม นับต้ังแตชวงการเปลี่ยน

ผานของประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุชาวกะเหร่ียง จนทําใหภาพตาง ๆ เหลาน้ันกลายเปน

อัตลักษณที่ติดตัวชาวกะเหร่ียง เชน ไมชอบมีปญหา สันโดษรักสันติ หรือมีวิถีชีวิตที่ผูกติดกับ

ธรรมชาติ หรือเมื่อเขามาอยูในพื้นที่แลวก็ถูกกระบวนการของวาทกรรมทําใหเปนชายขอบ เปนคน

ที่ลาหลัง งมงาย หรือเปนผูที่บุกรุกทําลายปา น่ันคือภาพที่คนทั่วไปรับรูเกี่ยวกับชาวกะเหร่ียง แตใน

ในปจจุบันบทบาทใหมของชาวกะเหร่ียงไดแสดงผานสิ่งตาง   ๆ  เพื่อนํามาใชปรับเปลี่ยนอัตลักษณ

และเสริมสรางอัตลักษณทางชาติพันธุใหมของชาวกะเหร่ียง
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การอพยพ และเขามาต้ังชุมชนอยู ในอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ที่อยูภายใต

ปฏิบัติการทางอํานาจของรัฐไทย ที่รัฐใชนโยบายปาไมเขามาควบคุมดูแลพื้นที่ปาในอําเภอบานคา

เมื่อป พ.ศ. 2497

“พอเลาใหฟงวามีเจาหนาท่ีมากําหนดเขตพื้นท่ีของอุทยาน และบอกวาพื้นท่ี

ท่ีชาวบาน อาศัยเปนเขตของอุทยานใหชาวบานยายออกไป หามเขามาทําไรอีก

ใหไปอยูท่ีอ่ืน”(ชูศิลป ชีชวง 2552)

และไดการจัดทําทะเบียนราษฎรใหกับชาวเขาเมื่อป พ.ศ.2499 ทําใหชาวกะเหร่ียงไม

กลาอพยพไปอาศัยอยูในพื้นที่หางไกล เพราะกลัวตกสํารวจเปนสาเหตุใหชาวกะเหร่ียงตองชุมชน

เปนหลักแหลงถาวร 

“สมัยกอนปลูกบานอยูไกลกัน เพราะตองไปอยูท่ีไรคอยดูแลไร แตตอนหลัง

มีเจาหนาท่ีเขาสํารวจทําสํามโนประชากร ก็เลยไมกลาไปอยูไกลตอนหลัง

ก็เลยปลูกบานอยูใกล ๆ กัน กลัวตกสํารวจ เพราะถาอยูไกลเจาหนาก็”

ไมเขาไป  (สัมพันธ ปลิดดอก 2552)

ประสบการณของความเปนชายขอบที่เผชิญกับอํานาจรัฐ ทําใหชาวกะเหร่ียงบานคา

ตระหนักวาเมื่อใดที่ตนถูกทําใหดอยอํานาจ จากปฏิบัติการของรัฐแลว ความเปนชายขอบจะถูก

ซ้ําเติมใหรุนแรงขึ้น  ประสบการณของความเปนชายขอบทําใหชาวกะเหร่ียงบานคาเรียนรูที่จะจัด

วาง ความสัมพันธที่ดีกับรัฐ เพื่อใหรัฐใหการยอมรับวาชาวกะเหร่ียงเปนกลุมชาติพันธุด้ังเดิม อยู

อาศัยที่น่ีมากวา 200 ปแลว เปนเงื่อนไขประการสําคัญที่ทําใหการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคม

ของชาวกะเหร่ียงกับรัฐไทย ไดดําเนินไปผานการจัดวางความ สัมพันธเชิงอุปถัมภกับรัฐ การ

นําเสนออัตลักษณที่สอดคลองกับวาทกรรมหรือสิ่งที่รัฐคาดหวัง มากกวาการตอตาน หรือการ

ปะทะกับอํานาจรัฐโดยตรง  เพราะหากทําเชนน้ัน ชาวกะเหร่ียงบานคาจะตองเผชิญกับสถานการณ

ที่เลวรายมากยิ่งขึ้น ดังน้ันชาวกะเหร่ียงบานคา จึงสรางกระบวนการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคม  

ผานการนําเสนอตัวตนในฐานะชุมชนรักษาปา ใน การตอรองเพื่อเขาถึงทรัพยากร และนําเสนอ

ตัวตนในฐานะกลุมชาติพันธุด้ังเดิม  การนําเสนอตัวตนในฐานะชุมชนที่คอยดูแลรักษาปาผานพิธ ี

“บาเซยพาดู” (พิธีไหวตนไมประจําหมูบาน) และพิธีการบวชปา (ชูศิลป ชีชวงและคณะ 2547:56)

เพื่อตอรองอยูอาศัยในพื้นที่ พื้นที่ทํากินของชาวกะเหร่ียงบานคา ต้ังอยูในพื้นที่ปาของเขตอุทยาน
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แหงชาติลําภาชี แตชาวกะเหร่ียงไดอางสิทธิการครอบครองพื้นที่ดังกลาวมานานแลวในฐานะที่เปน

ชนด้ังเดิม กอนรัฐที่จะประกาศพระราชบัญญัติพื้นที่เปนปาอุทยานแหงชาติเมื่อป 2497 (ชูศิลป

ชีชวง 2552) ถึงแมสภาพแวดลอมตาง ๆ ในอําเภอบานคาจะแปรเปลี่ยนไปมาก แตชาวกะเหร่ียง

บานคา ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อเร่ืองเจาปาเจาเขาที่สิงสถิตอยูตามตนไมใหญที่

ทําหนาที่คุมครองผูคนในหมูบานเพราะชาวกะเหร่ียงเปนชนเผา ที่รักสงบ ใชชีวิตอยางสมถะ เรียบ

งาย ชอบอยูกับปาเขา อยูกับธรรมชาติ และเห็นความสําคัญของธรรมชาติ วัฒนธรรมของชาว

กะเหร่ียงแทบทุกอยาง เกิดจากการมองธรรมชาติรอบตัวนํามาผสมผสานเชื่อมโยงกับหลักธรรม 

สานตอกอเกิดสายใยแหงวัฒนธรรม ที่มีความเคารพนอบนอมตอธรรมชาติ ดวยวัฒนธรรมของ

บรรพบุรุษชาวกะเหร่ียงที่รับรูถึงคุณคาของตนไม และเชื่ออีกวาตนไมใหญน้ันลวนแตมีรุกขเทวดา

อยูประจําทั้งสิ้น กะเหร่ียงโพลงด้ังเดิมที่นับถือตนไมใหญเชื่อวามีเทวาอารักษ ผีตนไม หรือรุกขจือ 

ตําแหนงเซยคูมีการสืบทอดกันทางสายเลือด การเลี้ยงผีประจําป การทําบุญปใหม หรือการแตงงาน 

จะตองทําการบอกกลาวแกรุกขจือ มีการอาบนํ้าใหรุกขจือดวยนํ้าขมิ้นสมปอยและเคร่ืองหอมตาง ๆ 

ชาวกะเหร่ียงนับถือ ซงทะรี (เจาแหงแผนดิน) โพโตกุ (เจาแหงนํ้า) และพิบุโย (เจาแหงขาว) เปนสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ที่ดูแลความอุดมสมบูรณ ความสงบสุขของธรรมชาติที่แวดลอม และมีความสําคัญตอวิถี

ชีวิตของชาวกะเหร่ียงต้ังแตเกิด ในขณะเดียวกันก็มีเจาแหงตนไม หรือ ผีตนไมเปนเทวดาอารักษ

ตนไม เรียกตามภาษามอญวา รุกขจือ  ตนไมประจําหมูบานที่มี รุกขจือสิงสถติอยูถือวาเปน

ตนไมศักด์ิสิทธิ์

ชุมชนชาวกะเหร่ียงราชบุรีจึงมักกําหนดเอาตนไมใหญตนใดตนหน่ึง โดยไมเจาะจงวา

จะเปนไมอะไร เพื่อเปนตนไมประธานในการประกอบพิธีบูชาบาเซยพาดู  โดยหมูบานกะเหร่ียงทุก

หมูบานจะมีตนไมใหญประจําหมูบานของตนเอง เชน กะเหร่ียงที่บานบอกราบไหวตนตะโก 

กะเหร่ียงบานทุงแฝกลางกราบไหวตนผึ้ง กะเหร่ียงบานทุงแฝกบนกราบไหวตนมะคา กะเหร่ียง

บานสวนผึ้งกราบไหวตนตะโก กะเหร่ียงบานคากราบไหวตนโพธิ์ และกะเหร่ียงที่บานโปงกระทิง

กราบไหวตนพญาสัตบรรณเปนตนไมประจําหมูบาน และเลือกเอาเฉพาะตนไมที่อยูทางตะวันออก

ของหมูบาน งานพิธีน้ีกําหนดใหมีขึ้นในเดือน 6 (จันทรคติ) ของทุกป แตจะเปนวันใดขึ้นอยูกับ

ความพรอมของผูคนในหมูบาน ในชวงเชาของวันงานทุกครัวเรือนจะนําอาหารคาวหวานหมากพลู

เหลายาสูบธูปเทียนไปรวมกันที่ตนไมใหญโดยมีผูนําทําพิธี (เซยคู) เซยคูจะทําหนาที่เปนสะพาน

เชื่อมชีวิตกับธรรมชาติ กลาวอันเชิญเทพยดารุกขอารักษใหมารับสิ่งของที่บรรดาชาวบานนํามา

บวงสรวงกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่อาศัยอยูที่ตนไมใหญ ใหชวยคุมครองคนในหมูบานใหอยูเย็น

เปนสุข ขอใหฝนฟาตกตามฤดูกาล พืชพันธธัญญาหารอุดมสมบูรณ และขอใหดลบันดาลฟาฝนตก

ตองตามฤดูกาล พืชพันธุธัญญาหารจะไดสมบูรณ  แตคนในหมูบานตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
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คนดีและพรอมรักษาธรรมชาติเปนการตอบแทน เมื่อเสร็จพิธีแลวบางชุมชนใหนําอาหารที่มาถวาย

เทพยดาประจําตนไมกลับคืนบานเพื่อแบงปนใหทุกคนในครอบครัวกินเพราะเชื่อวาเปนยาและ

อาหารศักด์ิสิทธิ์ แตชาวกะเหร่ียงบางชุมชนหลังจากเสร็จพิธีแลวก็รวมกันรับประทานอาหารที่

นํามาทั้งหมดโดยจะไมนํากลับบาน กําหนดใหทุกคนที่มารวมงานชวยกันกินอาหารกันใหหมด

หามนํากลับบาน ใหชาวกะเหร่ียงที่มารวมงานกินขาวปลาอาหารรวมกันในลานพิธีใกลตนไมใหญ

จึงเปนความเอิกเกริกสรางความสนุกสนานและสมานสามัคคีของคนในหมูบานเดียวกัน และเปน

ความเชื่อของชาวกะเหร่ียงที่วา “การกินอยู กินแตพออ่ิม ไมสะสม เผื่อแผแบงปน เกื้อกูลกันใน

ชุมชน ทําใหเกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชน” (ชูศิลป ชีชวง 2552)

การประกาศเปนเขตอุทยานไดทับที่ทํากินของชาวกะเหร่ียง ที่ทําไรหมุนเวียนอยูในปา

มาหลายชั่วอายุคนแลว แตดวยเหตุผลบางประการทําใหชาวกะเหร่ียงไดปลอยพื้นที่ที่เคยทําไรให

รกรางวางเปลา จึงเปนโอกาสใหเจาหนาที่รัฐสรางความชอบธรรมเขามาจัดการควบคุมและยึดพื้นที่

ทํากินของชาวกะเหร่ียงกลับมาเปนของรัฐ และจํากัดเขตพื้นที่ทํากินของชาวกะเหร่ียงอยางชัดเจน 

และหามชาวกะเหร่ียงบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นอีก ชาวกะเหร่ียงจึงเรียนรูในการจัดวางความสัมพันธ

ระหวางตนเองกับภาครัฐ บทบาทที่เจาหนาที่รัฐคาดหวัง จึงถูกนําเสนอจากชาวกะเหร่ียงในฐานะ

เปนเคร่ืองมือในการตอรองกับรัฐ หลังจากประกาศพื้นที่เปนเขตอุทยานแลว เจาหนาที่อุทยานไดเขา

มาควบคุมพื้นที่ และหามชาวกะเหร่ียงไมไหถางปาเพิ่ม แตยังมีบางกลุมที่ไมรูเพราะอยูในพื้นที่

หางไกล จึงทําใหถูกจับกุมในขอบุกรุกปาในเขตอุทยาน

“ทําไรตรงน้ีมาต้ังนานแลว แตตอนหลังอายุมากแลวทําไมไหว ลูกหลานก็

ไมมีใครขึ้นไปทํา พอกลับขึ้นไปทําไร ปาไมก็จับหาวาบุกรุกปา”

(แบะ  กงจก 2552)

ทําใหชาวกะเหร่ียงปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่อยางเครงครัด ดวยความหวาดกลัว

วาจะถูกจับเชนเดียวกับคนที่ถูกจับไปกอนหนาน้ี เมื่อพื้นที่ทํากินของชาวกะเหร่ียงถูกประกาศเปน

พื้นที่หวงหาม ชาวกะเหร่ียงไมกลาคัดคาน การปฏิบัติตามนโยบายปาไมของชาวกะเหร่ียงใน

ชวงแรก     เปนไปดวยความหวาดกลัวตออํานาจรัฐ     จนบางครอบครัวไมกลาเขาไปทํามาหากิน 

เพราะกลัวถูกจับกุม ทําใหชาวกะเหร่ียงไดเรียนรูวาคนพลัดถิ่นที่ดอยอํานาจ มีโอกาสอยูในพื้นที่

เดิม หากไมบุกเบิก แพวถางพื้นที่ใหม ชาวกะเหร่ียงไดเรียนรูวาเจาหนาที่อุทยานจะไมทําอะไรหาก

พื้นที่ปาไม  ซึ่งรัฐอางวามีหนาที่ดูแลรักษาใหอยูในสภาพสมบูรณ ไมถูกทําลายเพิ่ม  จึงนําไปสู

ขอตกลงรวมกันในหมูชาวกะเหร่ียง เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ปารอบชุมชน ไมใหมีการบุกเบิกแผวถาง
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พื้นที่ปาธรรมชาติ ทั้งจากคนภายชุมชนและคนภายนอก เน่ืองจากชาวกะเหร่ียงรูวาหากเมื่อใดก็

ตามที่มีการบุกรุกพื้นที่ปาจะนําไปสูขออางของรัฐวาชาวกะเหร่ียงเปนผูบุกรุกทําลายปา เปนการ

ทําลายความชอบธรรมในการอยูในพื้นที่ปจจุบันของชาวกะเหร่ียง ตอมาชาวกะเหร่ียงบานคา จึงได

เกิดความคิดในการบวชปาเพื่อเปนการแสดงบทบาทตามที่รัฐคาดหวังใหรัฐเห็นวา ชาวกะเหร่ียงมี

ความเคารพนอบนอมตอธรรมชาติ มีวิถีชีวิตที่ผูกผันและสอดคลองกับธรรมชาติ ไมใชกลุมชาติ

พันธุที่บุกรุกทําลายธรรมชาติ ดังที่รัฐกลาวหา ดวยการนําของผูใหญชูศิลป ชีชวงไดจัดต้ังกลุม

เยาวชนเครือขายตนกลาตะนาวศรี เปนแกนนําในการรักษาปา โดยจัดทําโครงการบวชปา โดยความ

เห็นชอบของหลวงพอมงคล สิริมังคโล เจาอาวาสวัดปาโปงกระทิง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2543 ชาว

กะเหร่ียงไดรวมกับองคกรทองถิ่น สถาบันการศึกษา และตัวแทนจากอําเภอบานคา ไดรวมแรงรวม

ใจประกอบพิธีกรรมการอนุรักษธรรมชาติโดยการบวชปา ที่บริเวณรอบที่พักสงฆและทางที่ขึ้นไป

บนเขา  เปนการดึงเอาความเชื่อถือศรัทธาในพิธีการทางพุทธศาสนามาเปนตัวนําการอนุรักษปาไม 

ปองกันไมใหมีการตัดไมทําลายปา รักษาปาเพื่อใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ เปนแหลงตนนํ้า

ของหวยแมประจันไหลลงเพื่อใหผูคนไดใชสอยด่ืมกินและใชประโยชนตลอดไป โครงการบวชปา

คร้ังน้ี ทําใหผูคนในทองถิ่นเกิดสํานึกในคุณคาของปาไม เสมือนเปนสมบัติของตนเอง ไมใชของรัฐ

ของหลวง ที่คนไมเห็นคุณคาจะทําใหเสียหายอยางไรก็ไดอีกตอไป เปนการเคลื่อนไหวของกลุม

ชาติพันธุกะเหร่ียงโพลงบานคา  เพื่อผลิตความหมายเชิงสัญลักษณใหมที่ความหมายเดิมรัฐเปนผลิต

วาทกรรมให วากะเหร่ียงเปนกลุมคนที่ตัดไมทําลายปาตันนํ้าลําธาร ชาวกะเหร่ียงโพลงกําลังตอสู

ดวยการผลิตความหมายของวาทกรรมใหม วาเปนกลุมคนที่มีความรูความเขาใจตอระบบนิเวศของ

ธรรมชาติ ใหความสําคัญของแหลงนํ้าลําธาร มีสิทธิ์เทาเทียมกับคนไทยในฐานะพลเมืองไทย มี

วัฒนธรรมประเพณีการใชชีวิตที่มีความเคารพ และหวงแหนธรรมชาติ   เพื่อใหคนในชุมชนเกิด

จิตสํานึกในคุณคาของปาไม เสมือนเปนของตนเองไมใชของรัฐที่ใครจะทําใหเสียหาย นับเปน

ความเคลื่อนไหวของกลุมชาติพันธุชาวกะเหร่ียงโพลง เพื่อสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นมาใหมที่

เดิมน้ันรัฐเปนผูสรางความหมายใหคนทั่วไป เขาใจวากะเหร่ียงเปนกลุมชาติพันธที่ทําไรเลื่อนลอย 

ตัดไมทําลายปา ชาวกะเหร่ียงจึงตอรองดวยการสรางความหมายใหม เพื่อใหคนทั่วไปไดเขาใจวา 

ชาวกะเหร่ียงคือกลุมชาติพันธุ ที่มีความรูภูมิปญญาในใชทรัพยากรอยางรูคุณคา มีวิธีการรักษาปา

ตามแบบอยางของตนเอง จนไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2546 ตามลําดับ (ชูศิลป ชีชวง 2552)

ชาวกะเหร่ียงในจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรีจะมีตนโพธิ์ใหญอยูในวัดเกากะเหร่ียงทุก

หมูบานถือเปนตนไมที่มีบารมี และมีความสําคัญทางพุทธศาสนา ที่จะตองปฏิบัติกับตนไมดวย

ความเคารพยิ่ง ต้ังแตอดีตเมื่อถึง  เดือน 11 และ เดือน 5 จะมีพิธีกรรมกรรมแหฉัตร เวียนเทียนรอบ
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ศาลาและองคเจดีย ประเพณีเหลาน้ียังมีอยูที่ อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี บางหมูบานในอําเภอปากทอ อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ในโลกทัศน

ของชาวกะเหร่ียง ตนไมและมนุษยเปนสิ่งที่ผูกพันธุกันมาต้ังแตเกิด ตนไมเปนสิ่งที่ดูแลขวัญและ

วิญญาณของมนุษย ในอดีตจะนําสายรกของเด็กแรกเกิดใสกระบอกไมไผ แลวนําไปแขวนไวที่

ตนไมใหญใกลบาน เชื่อวาขวัญและวิญญาณของเด็กจะอยูกับตนไมน้ัน จึงหามไมใหมีการตัดตนไม

ตนน้ันอยางเด็ดขาด เพราะมีความเชื่อวาจะเปนการทําลายผูที่ดูแลขวัญของเด็กและจะเกิดสิ่งที่ไมดี

ขึ้นกับเด็ก เชน เกิดการเจ็บไขไดปวย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต ประเพณีการกราบไหวบูชาตนไมใหญ

(รุกขจือ) สะทอนใหเห็นถึงความเคารพเอาใจใสที่ชาวกะเหร่ียงมีตอธรรมชาติ ที่ชาวกะเหร่ียงเชื่อวา

รุกขจือไดดูแลทุกขสุขของผูคนในหมูบาน ในดานมิติทางวัฒนธรรมแลว ความมีชีวิตและพลังจาก

รุกขจือจะทําใหเกิดศีลธรรมในชุมชน และชาวกะเหร่ียงยังไดสรางศาลใหรุกขจือสิงสถิตอยู โดยถือ

ธรรมเนียมวาเจาตองมีศาล มีการปนเจาพอรุกขจือแตงตัวตามเอกลักษณดวยเสื้อผาของชาว

กะเหร่ียงโพลงเอาไวดวย

ชาวกะเหร่ียงปฏิบัติตนเองในฐานะชุมชนที่ใหความรวมมือกับเจาหนาที่รัฐในการดูแล

ปา บทบาทในการดูแลรักษาพื้นที่ปาของชาวกะเหร่ียงไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่ปาไม ซึ่งให

ความมั่นใจวาจะไดอยูในพื้นที่น้ีตอไป 

“เจาหนาท่ีเขาใหอยูท่ีน่ีได แตตองชวยดูแลรักษาปา ทํากินเฉพาะพื้นท่ี

ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน หามบุกรุกแผวถางปาเพิ่มอีก”

(นอย กงจก 2552)

เมื่อรัฐประกาศใหพื้นที่เปนเขตอุทยานลําภาชีและไดจัดทําแนวเขตอุทยานในป พ.ศ.

2497 ชาวกะเหร่ียงที่มีพื้นที่ทํากินอยูในเขตอุทยาน ก็ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ใหทํากินในพื้นที่

เดิมของตน แตหามใหมีการบุกรุกแผวถางปาเพิ่ม ความรวมมือของชาวกะเหร่ียงกับเจาหนาที่รัฐใน

การดูแลรักษาปากอนหนาน้ี ทําใหเจาหนาที่อนุญาตใหชาวกะเหร่ียงที่เคยทําไรและอยูอาศัยในพื้นที่

เขตอุทยานสามารถทํากินในพื้นที่เดิมตอไปได โดยมีเงื่อนไขวาชาวกะเหร่ียงตองชวยดูแลรักษาปา

หามไมใหมีการบุกรุกทั้งจากคนภายในและภายนอกชุมชน ในชวงน้ีบทบาทในการรักษาพื้นที่ปา

ของชาวกะเหร่ียงเปนไปตามหลักการจัดการปาตามจารีตประเพณีของตนเอง  และไดปรับเปลี่ยน

เพื่อรองรับสถานการณ ที่แตกตางกันตามสถานการณที่กําลังเผชิญ การดูแลรักษาปาของชาว

กะเหร่ียงไดชวยเปดพื้นที่ใหไดรับการยอมรับจากรัฐมากยิ่งขึ้น ภายใตกระแสการเคลื่อนไหว

ระดับประเทศ ที่เรียกรองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรมากขึ้น การเคลื่อนไหว
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เร่ืองปาชุมชนในระดับประเทศ ตลอดจนบทบาทของนักพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เขามาใหการ

สนับสนุนการจัดการปาอยางยั่งยืนของชุมชนกะเหร่ียงบานคา คําวาปาชุมชนอาจเปนสิ่งแปลกใหม

ในความรับรูของชาวกะเหร่ียง แตไมไดหมายความวา ชาวกะเหร่ียงรับเอาความรูในการจัดการ

ทรัพยากรมาจากนักพัฒนาเอกชน หรือจากภายนอก แตหลักการจัดการทรัพยากรดังกลาวเปนที่

ปรากฏอยูแลวในชุมชนชาวกะเหร่ียง เมื่อไดรับการสนับสนุน และชาวกะเหร่ียงเองไดคิดดูแลววา

ปาชุมชนอาจนําไปสูการเปดพื้นที่ การยอมรับจากรัฐ และกลุมอํานาจตาง ๆ ในฐานะ ผูรักษาปา

หลังจากน้ันไดมีการจัดต้ังกลุมเยาวชนตนกลาตะนาวศรี เพื่อเปนการปลูกฝงใหเยาวชนในพื้นที่ ได

หวงแหนและดูแลรักษาปาในแผนดินถิ่นเกิดของตนเอง และเปนการแสดงบทบาทใหรัฐเห็นวาชาว

กะเหร่ียงเปนผูที่รักษาดูแลปา ที่มีวิถีชีวิตสอดคลองกับการจัดการดูแลรักษาปา ตามแบบจารีต

ประเพณีของชุมชนชาวกะเหร่ียงเอง

ในแตละปกิจกรรมการดูแลรักษาปาของชาวกะเหร่ียงบานคา คือการทําพิธีการบวชปา

โดยมีการจัดบริเวณพื้นที่ปาของชุมชน เพื่อเปนการปองกันไมใหปาไมถูกทําลาย และเปนการแสดง

ใหรัฐเห็นวาชาวกะเหร่ียงเปนผูที่ดูแลเอาใจใสปาไม การจัดพิธีการบวชปาจัดขึ้นทุกป โดยการนํา

ของผูใหญชูศิลป ชีชวง กลุมเยาวชนตนกลาตะนาวศรี รวมกับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 

สวนมากแลวพิธีการบวชปามีขึ้นในชวงฤดูแลง เพราะเปนชวงที่สามรถเขาไปในพื้นที่ดวยความ

สะดวก และเปนชวงเวลาที่ชาวบานเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง รอรับการปลูกขาวไรที่จะมาถึง

เมื่อยางเขาฤดูฝน ชาวกะเหร่ียงจะชวยกันระมัดระวังไมใหเกิดไฟไหมปา เพราะจะกลายเปนขออาง

จากรัฐวาชาวกะเหร่ียงเผาปา เพราะตองการพื้นที่ทํากินเพิ่ม การดูแลใหพื้นที่ปารอบชุมชนมีความ

อุดมสมบูรณไมถูกทําลายทั้งจากคนภายในและคนภายนอกชุมชน มีความสําคัญอยางมากสําหรับ

ชาวกะเหร่ียงที่อยูในสถานะที่เปราะบาง เพราะถาปาไมถูกทําลายจากใครก็ตาม ชาวกะเหร่ียงมักตก

เปนจําเลยอยูเสมอ และถารัฐขับไลใหพวกเขาออกจากพื้นที่ น้ันหมายถึงพวกเขาจะไมมีพื้นที่

สําหรับทํากิน ไมมีรายไดมาจุนเจือครอบครัว ไมมีเงินใหลูก ๆ ไดเรียนหนังสือ ความสมบูรณของ

พื้นปาจะทําใหพวกเขาไดรับการยอมรับจากรัฐเปลี่ยนภาพจากชุมชน “ที่บุกรุกทําลายปา” สู “ชุมชน

ที่ดูแลรักษาปา” ซึ่งจะทําใหคนพลัดถิ่นดอยอํานาจอยางชาวกะเหร่ียงมีความชอบธรรมในการอยูใน

พื้นที่

“พวกเราอยูท่ีน่ีปาถึงยังดีอยู ถาพวกเราไมอยูท่ีน่ีปาถูกทําลายหมดแลว”

(พระเชา สุขจะดี 2552)
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ปฏิบัติการในการดูแลรักษาพื้นที่ปาของชาวกะเหร่ียง แมวาในระยะแรกจะดําเนินไป

ทามกลางความหวาดกลัวตออํานาจรัฐ และเปนไปลักษณะการเชื่อฟงรัฐ เพื่อใหสามารถอยูอาศัย

ในพื้นที่เดิมได แตในสถานการณของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิในการจัดการทรัพยากรของ

ชุมชนทองถิ่น ภายใตการสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชน  ชาวกะเหร่ียงไดเรียนรูแลกเปลี่ยน

กับนักพัฒนาและชุมชนชาวกะเหร่ียงจากที่อ่ืน นําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการปา ตามแบบ

แผนจารีตประเพณีของตนเองเขากับหลักการจัดการปาชุมชนจากภายนอกมาผสมผสานกัน เพื่อใช

ในการจัดการปาชุมชนของตนเอง เพื่อใชยืนยัน แสดงตัวตนในฐานะผูรักษาปาใหปรากฏแกรัฐและ

กลุมอํานาจอ่ืน การนําเสนอตัวตนในฐานะชุมชนที่ดูแลรักษาปาของชาวกะเหร่ียงเปนความพยายาม

ที่จะเคลื่อนยายตัวเองออกจากพื้นที่ของความเปนอ่ืน ที่ถูกนิยามจากรัฐในฐานะกลุมชาติพันธุที่บุก

รุกทําลายปา เปนการปฏิเสธอัตลักษณที่ถูกนิยามจากรัฐ และสรางพื้นที่ใหกับตนเองใหมในฐานะ

“ชุมชนที่ดูแลรักษาปา” เพื่อสรางความชอบธรรมในการอยูในพื้นที่ปจจุบันของตนไดอยางมั่นคง

การนําเสนออัตลักษณของตนเองในฐานะผูรักษาปาของชาวกะเหร่ียง ไดชวยเปดพื้นที่ทางสังคม 

สรางการยอมรับจากรัฐตอชาวกะเหร่ียง การพยายามนิยามความหมายสรางอัตลักษณของตนเอง

ขึ้นมาใหม ควบคูกับการสรางนิยามตอกลุมชาติพันธุอ่ืนที่อยูในพื้นที่วาพวกเขาไดมีบทบาทในการ

ดูแลรักษาพื้นที่ปา กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงจึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น

ทามกลางความพยายามที่จะนิยามตนเอง และคนอ่ืนของกลุมอํานาจตาง ๆ พื้นที่ทางสังคมของชาว

กะเหร่ียงจึงไมไดหยุดน่ิง แตสามารถูกตอรอง และยังปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา 

การสรางสายสัมพันธที่ดีกับรัฐ การเสนอภาพชุมชนที่รัฐปรารถนา อาจมองไดวาเปน

การจํานน สยบยอมตออํานาจรัฐชองกลุมชาติพันธุ แตในกรณีของชาวกะเหร่ียงน้ัน การจัดวาง

ตัวเองอยางใกลชิดกับรัฐเกิดจากการประเมินสถานการณของชาวกะเหร่ียง ที่ตนเองอยูในภาวะดอย

อํานาจ ในฐานะที่เปนคนพลัดถิ่น ไรความเชื่อมกับรัฐไทย แตชาวกะเหร่ียงก็ไดนําเสนอตนเองใน

ฐานะชนด้ังเดิมของพื้นที่ มาใชในการตอรองกับรัฐ เปนการสรางใหรัฐยอมรับ ก็จะกอใหเกิดความ

มั่นคงในการอยูในพื้นที่ไมตองอพยพโยกยายไปที่อ่ืน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชาวกะเหร่ียง 

ในสถานการณที่เปราะบางภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ําระหวางกลุมอํานาจตาง ๆ ใน

กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงเกิดขึ้นโดยการจัดวางความสัมพันธที่ดีกับรัฐ ซึ่ง

ไมมีความแตกตางในเชิงยุทธวิธีที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุมนํามาใชในการตอรอง เพื่อสรางพื้นที่ทาง

สังคมของตนเอง ทั้งน้ีเชื่อมโยงกับความแตกตางของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชาวกะเหร่ียง

กับกลุมอํานาจอ่ืน ประสบการณของความเปนชายขอบที่ผานมา ทําใหชาวกะเหร่ียงไดเรียนรูวายิ่ง

ตนเองถูกทําใหไรอํานาจ ไรพื้นที่จากรัฐมากเพียงไร ก็จะทําใหเผชิญกับภาวะชายขอบจากกลุม

อํานาจอ่ืนรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ชาวกะเหร่ียงตระหนักวาการนําเสนอในอัตลักษณของตนเอง ในฐานะ 
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“ชุมชนที่รักษาปา” และ “กลุมชาติพันธุที่ดี” ไมสรางปญหาใหกับรัฐ จะสามารถเปดพื้นที่ใหกับ

ตนเองได ชาวกะเหร่ียงใชการยอมรับจากรัฐมาสรางความชอบธรรม  ในการอยูในพื้นที่ทํากินของ

ตนเอง ดวยการไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่รัฐใหทํากินอยูในพื้นที่ปจจุบัน

การสรางอัตลักษณของตนในฐานะ “ชุมชนที่รักษาปา” และ “กลุมชาติพันธุที่ดี”  ใน

ความสัมพันธกับรัฐ เปนความพยายามที่จะกาวไปจากความหมาย อัตลักษณที่ถูกนิยามจากรัฐสูการ

นิยามอัตลักษณใหมของตนเอง ภายใตเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอํานาจที่ดํารงอยู ทําใหการ

นําเสนออัตลักษณของชาวกะเหร่ียงยังอยูภายใตระบบคุณคา วาทกรรทหลักของรัฐ มากกวาที่จะ

นําไปสูการสรางความหมาย ระบบคุณคาใหมแตการนิยามความหมายอัตลักษณของตนเอง ให

สอดคลองกับวาทกรรมของรัฐก็เพื่อใชในการเปดพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเองของชาวกะเหร่ียง ที่

เปนคนชายขอบของสังคม เพื่อสรางความชอบธรรมในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะ

ที่ดิน และเพื่อสรางความชอบธรรมในการอยูอาศัยในพื้นที่ การสรางพื้นที่ทางสังคมของชาว

กะเหร่ียงจึงเกิดขึ้นผานการนิยามความหมาย การนําเสนออัตลักษณที่สอดคลองกับระบบคุณคา 

วาทกรรมของรัฐ เกิดขึ้นภายใตบริบทของการจัดการทรัพยากรปาไมในฐานะ “ชุมชนที่รักษาปา”

และ “กลุมชาติพันธุที่ดี” ภายใตบริบทดังกลาวทําใหรัฐไมลําบากใจนักในการยินยอมใหชาว

กะเหร่ียงสามารถที่จะอยูในพื้นที่ไดตอไป เพราะนอกจากชาวกะเหร่ียง จะนําเสนอตัวตนที่

สอดคลองกับคุณคาวาทกรรมของรัฐแลว การรักษาชาวกะเหร่ียงไวในพื้นที่ก็ยังเปนประโยชนใน

การดึงดูดนักทองเที่ยวเขาพื้นที่อีกดวย ดังน้ัน การสรางพื้นที่ทางสังคมของคนชายขอบจึงไม

จําเปนตองปรากฏในรูปของการปะทะตอบโตกับอํานาจรัฐโดยตรง แตในบริบทเงื่อนไขที่แตกตาง

กัน กรณีของชาวกะเหร่ียงซึ่งอยูในความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ํากับอํานาจรัฐ ไดแสดง

อัตลักษณของตนเองใหรัฐเห็นวาพรอมที่เปนพลเมืองไทยที่ดี ตามความคาดหวังของรัฐมากกวา

เปนการตอตานกับอํานาจโดยตรง  

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยมิติทางการศึกษา

จากนโยบายของรัฐบาล มีนโยบายดานการศึกษาโดยมุงปฏิรูปการศึกษา ตาม

เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูอันเปนเงื่อนไข ไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหคนไทยไดรับ

โอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสราง

รายได โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน อันเน่ืองมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบมาต้ังแตกลางป พ.ศ.2539 ซึ่งการศึกษาไมจําเปนที่จะตองเรียนรูแค

ในหองเรียนแตสามารถทําไดในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับเวลา โอกาสสถานที่ และขอจํากัดของแตละ
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บุคคล อาทิ ผูที่อยูในชนบทหางไกล กลุมชาติพันธุ ผูที่ตองหางจากถิ่นกําเนิดเพื่อเขามาทํางาน และ

คนพิการ  เปนตน  ตามหลักการจัดระบบการศึกษาใน มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาววา มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ (Formal Education)

การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal

Education) ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542) ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหรัฐบาล

หันมาใหความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพของคนมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากจุดเนนของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของคนและ

ถือวาคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา จึงเปนหนาที่ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมมือ

การแกไขปญหา เพื่อสรางการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ใหกับกลุมคนดังกลาวไดมีโอกาสในการ

เรียนรูที่เทาเทียมกัน ดังที่ระบุในมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542

ใหยึดหลักวา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนโดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตลอดจนพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง

ในอดีตที่ผานมาชาวกะเหร่ียงตองตอสูกับความยากลําบากในสถานการณตาง ๆ ที่

เกิดขึ้น อีกดานหน่ึงพวกเขาตองพยายามอยางมากในการที่จะมีการศึกษาที่ดีขึ้น เมื่อถูกเอามา

เปรียบเทียบกับคนที่อยูในประเทศที่พัฒนาแลว หรือกับคนไทยในพื้นที่ในประเทศไทย ชาว

กะเหร่ียงที่มีโอกาสในเร่ืองการศึกษาเพราะไดรับความชวยเหลือจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชน แต

เด็กชาวกะเหร่ียงที่อยูในพื้นที่ที่หางไกลกลับเขาไมถึงในเร่ืองการศึกษา ในสมัยกอนเด็กที่อยูใน

พื้นที่ที่หางไกลน้ันมีสาเหตุมากมายที่เปนอุปสรรคไมสามารถไดรับการศึกษาไดเต็มที่ เน่ืองจากครู

ไมพอ อุปกรณทางการเรียนการสอนไมเพียงพอไมมีการฝกอบรมใหกับคนที่จะเปนครู นอกจากน้ัน

ภาวะเศรษฐกิจยังเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหพอแมผูปกครองไมสามารถสงเสียลูกหลาน ใหเรียน

หนังสือในชั้นที่สูง ๆ ได มีบางองคกรที่พยายามจะชวยเหลือในเร่ืองการศึกษาใหกับ เด็ก ๆ ที่อยูใน

พื้นที่ แตมีเพียงบางโรงเรียนเทาน้ันที่จะไดรับการชวยเหลือ เน่ืองจากในสมัยกอนมีการระบาดของ

ไขมาเลเลียในพื้นที่อยางหนัก เปนสาเหตุใหครูที่เขามาสอนหนังสือเจ็บปวยลมตาย ทําใหไมมีใคร

กลาเขามาสอนหนังสือในพื้นที่

“เม่ือกอนเชื้อมาลาเลีย ฝดาษ อหิวาตกโรค ยังเยอะอยู มีครูเขามาสอนหนังสือ

ก็ตาย มีพระมาอยูก็ตาย บางหมูบานตายกันเกือบหมดหมูบานก็มี”

(พระเชา สุขจะดี 2552)
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ดวยวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียง ที่ครอบครัวหน่ึง ๆ จะมีลูกประมาณ 7 - 8 คน ซึ่ง 1 หรือ 

2 คนในจํานวนพี่นองทั้งหมด จะไดเรียนหนังสือที่เหลือตองชวยเหลือพอแม ทําไร นา หรือไมก็

ตองไปเลี้ยง วัว ควาย ดูแลนอง ตอนพอแมไปทําไร อีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหชาวกะเหร่ียงมีลูกมาก

เพราะไมมีการคุมกําเนิด สวนมากแลวแตละครอบครัวจะมีลูก 4- 5 คน บางครอบครัวเทาน้ัน ที่มี

ถึง 7 – 12  คน  เพราะฉะน้ันจะมีเด็กที่ไดไปโรงเรียนประมาณ 20 – 30  เปอรเซ็นต ที่เหลือตอง

ทํางานชวยครอบครัว เด็กที่ไดเรียนหนังสือก็ไมมีเวลาพักผอน เน่ืองจากกลับจากโรงเรียนก็ตอง

ทํางานบาน ไมวาจะเปน ตําขาว ทํากับขาว ทํางานหลายอยาง แตเด็ก ๆ หลายคนก็รักการศึกษาอยาง

มาก พยายามไปโรงเรียนตลอดเวลา สาเหตุที่ทําใหพวกเด็ก ๆ ตอง หยุดเรียนก็ตอเมื่อไมสบาย

หรือไมมีใครดูแลนอง ๆ เทาน้ัน พอแมของเด็ก ๆ เหลาน้ีอยากใหลูก ๆ ไปโรงเรียนเหมือนกัน แตก็

จะไมมีใครดูแลนอง ดูแลสัตวที่มีอยูเพราะเด็กที่โตหนอยตองดูแลนอง ทํากับขาว ดูแลบาน ทํานาไร 

เปนสาเหตุใหญที่ ทําใหเด็ก ๆ ไมสามารถไปเรียนหนังสือได เพราะตองชวยครอบครัวทําไรทํานา

ทางภาครัฐ ก็ไดมองเห็นอนาคตของบุตรหลานชาวกะเหร่ียงวา ถาหากวาทางภาครัฐไมเขาไป

สงเสริมใหเยาวชนเหลาน้ีไดรับการศึกษาแลวในวันขางหนาพวกเขาจะอยูกันอยางไร ดังน้ันจึงไดมี

การจัดสงคณะครูสวนหน่ึงขึ้นไปสอนหนังสือให เพื่อใหในวันขางหนาเด็ก ๆ ชาวกะเหร่ียงโต

ขึ้นมาจะไดนําเอาความรูที่ไดเลาเรียนมานําไปประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวใน

โอกาสตอไป ในปจจุบันน้ีการศึกษามามีบทบาทในสวนหน่ึงของพวกเขาเสียแลว และพวกเขาจะ

ไมมีทางปฏิเสธไดเลย และในปจจุบันน้ีเทาน้ันที่การศึกษาจะชวยใหชีวิตความเปนอยูพวกเขาดีขึ้น

ได และชวยยกระดับฐานะใหสูงขึ้น พวกเขายอมรูดีวาการศึกษาเทาน้ันที่สามารถพัฒนาชีวิตของ

พวกเขาได การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ทําใหชาวกะเหร่ียงสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข

ในชวงทศวรรษแรกของการพัฒนากลุมชาติพันธุ กลาวไดวาบรรดาชาวกะเหร่ียง สวน

ใหญยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงไมนิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนดวยทัศนคติที่วาคน

เรียนหนังสือมักจะทําไรทํานาไมเปน แตปจจุบันผูปกครองชาวกะเหร่ียงสวนใหญพยายามด้ินรนสง

เสียใหบุตรหลานไดเขาเรียนมากขึ้นดวยทัศนคติที่เปลี่ยนไป คือ คาดหวังวาบุตรหลานเหลาน้ีจะมี

งานที่มั่นคงกวาอาชีพทําไร แตการเขาไปศึกษาเลาเรียนของบุตรหลานชาวกะเหร่ียงก็มีบาง ในเร่ือง

ของใชภาษา เน่ืองจากชาวกะเหร่ียงมีภาษาพูดเปนของตนเองเวลาที่อยูกับครอบครัวหรือพูดคุยกับ

ชาวกะเหร่ียงดวยกัน ชาวกะเหร่ียงก็จะใชภาษากะเหร่ียงในการสื่อสาร

“ตอนผมไปเขาโรงเรียนทีแรก ผมไมยากไปเรียนเพราะผมพูดภาษาไทย

ไมได พอพูดภาษากะเหรี่ยงกับเพื่อนก็ถูกครูตี ครูไมใหพูดภาษา
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กะเหรี่ยงในโรงเรียน ผมก็ไมรูจะทํายังไง จนครูตองสงหนังสือไปท่ีบาน

บอกแมของผม วาผมเปนเด็กท่ีมีพัฒนาการชา เปนเด็กปญญาออน”

(จตุรงค บุญรุงเรืองกิจ 2552)

จะเห็นไดวา ระบบการศึกษาทําใหเด็กกะเหร่ียงสูญเสียอัตลักษณของตนเอง ไมภูมิใจ

ในตัวเอง ครูเองก็ดูถูกภูมิปญญาของกะเหร่ียง เด็กจึงไมเคยภูมิใจในตัวเอง พยายามจะหาทาง

ออกไปจากหมูบาน ไปเรียนตอสูง ๆ ไปหางานทํา เพื่อไมใหใครดูถูก แทนที่จะหาวิธีอยูที่บานและ

ทําใหชีวิตของผูคนในชุมชนดีขึ้นดวยกัน

การศึกษาของชาวกะเหร่ียงบานคาเร่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2474 ไดมีการจัดต้ังโรงเรียนขึ้น

แหงแรกในพื้นที่ คือ โรงเรียนประชาบาลวัดบานบอ มีครูกะเหร่ียงเปนผูสอน คือ ครูระเอิน บุญเลิศ 

และครูจันทร ทั้งสองคนเปนชาวกะเหร่ียงในพื้นที่ กอนที่จะมาเปนครูทั้งคูไดบวชเรียนเปน

พระสงฆ สวนนักเรียนที่มาเรียนในเวลาน้ันมีทั้งที่เปนคนกะเหร่ียงในพื้นที่ และนักเรียนที่มีเชื้อสาย

ลาวยวน ครูระเอิน บุญเลิศ ไดทําการสอนหนังสือเปนเวลา 25 ป และลาออกจากครูในป พ.ศ. 2498

ตอมาหนวยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 20 ไดยายโรงเรียนออกจากวัดไปสรางริมถนนตัดใหม เมื่อป 

พ.ศ. 2512 ทําใหลูกหลานชาวกะเหร่ียงที่ดอยโอกาสไดมีโอกาสรูหนังสือไทยมากขึ้น แตดวยความ

ที่โรงเรียนในพื้นที่มีอยูแหงเดียว และ ต้ังอยูที่ตําบลบานบอ ทําใหชาวกะเหร่ียงที่อยูที่บานคาตอง

เดินเทาผานปาเขาไปที่บานบึงเพื่อใหตนเองไดเรียนหนังสือ

“สมัยกอนจะเรียนหนังสือตองเดินไปเรียนท่ีบานบึง หนาฝนก็ลําบากเจองู

 เจอเสือ สมัยกอนเสือเยอะ เดินไป 2 ชั่วโมง กลับอีก 2 ชั่วโมง”

(สัมพันธ ปลิดดอก 2552)

ตอมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บาน

คา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514 ไดทรงใหสรางโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใหเด็ก ๆ ชาวกะเหร่ียงบานคา

ไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือ และไมตองเดินทางไกล ไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดบานบึง

(สัมพันธ ปลิดดอก 2552) ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จยา ฯ ทําใหชาวกะเหร่ียงบานคาไดมี

โอกาสไดเรียนหนังสือกันมากขึ้นนับต้ังแตน้ันมา ในปจจุบันโรงเรียนน้ีชื่อวาโรงเรียนอนุบาล

บานคา เปดสอนในระดับกอนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนสวนมากเปนคนในพื้นที่

และในพื้นที่ใกลเคียง และยังมีโรงเรียนมัธยมบานคาวิทยาที่เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อรองรับการศึกษาของบุตรของประชาชนในพื้นที่ ทําใหลูกหลานชาวกะเหร่ียง
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มีโอกาสไดเขาถึงการศึกษา เพื่อนําไปยกระดับและพัฒนาชีวิตของตนเองและครอบครัว ในปจจุบัน

น้ีครอบครัวชาวกะเหร่ียงบางครอบครัวที่มีฐานะดี สามารถที่จะสงลูกหลานใหเรียนไดถึงระดับ

ปริญญาโทก็มี เพราะพวกเขาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา และจําเปนตองใชภาษาไทยใน

การสื่อสารกับเจาหนาที่ที่ของรัฐ และตองใชในการประกอบอาชีพ 

“อยากรูภาษาไทย อยากพูดภาษาไทยได จะไดสอนใหลูกพูดภาษาไทย 

เวลาไปเรียนหนังสือจะไดไมมีปญหา พอมีลูกก็อยากใหลูกเรียนสูง ๆ 

พอแมทําไร ไมยากใหลูกทําไร ยากใหลูกทํางานสบาย ๆ”

(สัมพันธ ปลิดดอก 2552)

จากกรณีของผูใหญสัมพันธ ปลิดดอกที่สามารถสงลูกใหเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี

ถึง 3 คนจากลูก 5 คน ทั้งยังสามารถฝากลูกใหเขาทํางานที่อําเภอบานคาไดหมดทั้ง 3 คน เปนการ

แสดงใหเห็นวาชาวกะเหร่ียงที่มีฐานะทางสังคมดี สามารถที่จะใชการศึกษาเปดพื้นที่ทางสังคม

ใหกับตนเอง และครอบครัวได ซึ่งแตกตางกับครอบครัวของชาวกะเหร่ียงที่มีฐานะยากจนที่ไม

สามารถสงเสียใหลูกหลานไดเรียนหนังสือในชั้นที่สูงขึ้นได แมปจจุบันเด็กๆ ในชุมชนกะเหร่ียงจะ

ไดรับการศึกษามากขึ้นแตก็ยังมีอยูจํานวนนอย พวกเขายังคงเปนชนกลุมนอยที่ขาดโอกาสในสังคม

เพราะสวนใหญมีฐานะยากจนและหางไกลความเจริญ จึงเปนเร่ืองยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือน

คนเมือง แตนโยบายของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15

ป ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ทําใหลูกหลานชาวกะเหร่ียงที่ฐานะ

ยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาไดเทาเทียมกับพลเมืองไทยทั่วไป พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาค และความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรใน

กลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทาง

รางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน โดย

สนับสนุนตําราในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปการณการเรียนฟรีใหทันป

การศึกษา 2552 และสนับสนุนคาใชจายอ่ืน ๆ เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจาก

ผูปกครอง 

ปจจุบันน้ีชาวกะเหร่ียงสวนใหญจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น มี

ความทัดเทียมในสิทธิและสถานภาพของความเปนพลเมืองไทย ตามกฎหมายที่ชัดเจนและมากขึ้น

แตธรรมชาติของทุกสิ่งยอมมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โลกดูเหมือนจะแคบลงเวลาจะหมุนเร็วขึ้น

และกิจวัตรประจําวันของมนุษยจะเพิ่มความยุงเหยิง เน่ืองมาจากเทคโนโลยี และวิวัฒนาการของ
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ระบบสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของโลกจะผูกพันขึ้นอยูกับ ความเติบโตกาวหนาของระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมเสรี ซึ่งมักใหความสําคัญของคุณคาวัตถุมากกวาจิตใจ อีกประการหน่ึงที่สําคัญยิ่งคือ

กระแสประชาธิปไตยโลกที่เชิดชูสิทธิมนุษยชน (Human Right) เปนหัวหอกจะเบงบานและทะลุ

ทะลวงแทรกซึมเขาไปในทุกตารางพื้นที่ของโลก อันจะเปนตัวแปรกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ

การจัดระเบียบทางสังคมใหม (New World Order) ซึ่งคงไมเวนแมแตชุมชนชาวกะเหร่ียงดวย

ปญหาของกลุมชาติพันธุในอนาคต จึงยอมเปลี่ยนแปลงไปความขัดแยงทางความคิด (Conflict)

และคานิยมด้ังเดิม (Traditional Value) ก็ดีผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอก

ชุมชนชาวกะเหร่ียงเองก็ดีความคาดหวัง และแรงกดดันจากรัฐ และสังคมก็ดี รวมทั้งการแขงขัน

กีดกัน (Racism) อันเน่ืองมาจากอคติทางเชื้อชาติเผาพันธุ (Ethnocentrism) ตามอัตวิสัยของ

มนุษยทั่วไปในสังคมก็ไดกอใหเกิดเปนปญหาชาวเขาลักษณะใดในอนาคต จึงเปนเร่ืองที่ผูเกี่ยวของ

ทุกฝายพึงตระหนัก และเตรียมการต้ังแตวันน้ี เพราะในอนาคตสิ่งหน่ึงที่แนนอนก็คือชาวเขาจะ

แตกตางจากชาวเราก็เพียงแตชื่อเรียกเทาน้ันวา “ชาวกะเหร่ียง” อยางไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาทุก

วันน้ีก็เปนการเตรียมคนใหมีความพรอม สําหรับการใชชีวิตนอกภาคการเกษตรมากกวาการเพิ่มพูน

ความรูและทักษะที่จะปรับปรุงชีวิตในฐานะเกษตรกรบนพื้นที่สูงของชาวกะเหร่ียง

การศึกษามีสวนสําคัญที่ทําใหมีชาวกะเหร่ียงบานคาผูรูหนังสือเพิ่มขึ้นมีผูจบการศึกษา

ในระดับมัธยมเพิ่มขึ้น ซึ่งชวยเอ้ือโอกาสเขาสูตลาดแรงงานในเมืองไดงายขึ้น ถึงแมผูเรียนจบ

ระดับอุดมศึกษายังมีจํานวนไมมากนัก แตก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และคนเหลาน้ีไดมีโอกาสเขาสู

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น ระบบการศึกษาของรัฐที่จัดใหแกกลุมชาติพันธุทั้งในดาน

เน้ือหาและรูปแบบ และพบวาการจัดการศึกษาใหแกชาวกะเหร่ียงขาดความเปนอิสระ และไม

สอดคลองกับสภาพชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและวิถีชีวิต นอกจากน้ี การศึกษายังเปนเคร่ืองมือ

ของรัฐในการที่ทําใหกะเหร่ียงผสมกลมกลืนกับคนไทย และมีการพัฒนากะเหร่ียงตามแบบของชาว

พื้นราบ และผลกระทบของการศึกษาดังกลาว ทําใหเกิดความเสื่อมสลายของความสัมพันธใน

ครอบครัวและสกัดกั้นกระบวนการเรียนรูแบบด้ังเดิมของกะเหร่ียงลง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ และคานิยมของชาวกะเหร่ียง ซึ่งกลุมชาติพันธุเหลาน้ีมักมีการสืบทอดทางวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรของตนเองที่แยกออกจากคนกลุมใหญในรัฐชาติ ดังน้ันกระบวนการสรางพื้นที่

ทางสังคม  จึงไมไดเนนการผลิตของอัตลักษณทางชาติพันธุและวัฒนธรรมทองถิ่น เพราะกลุม

ชาติพันธุมีความตอเน่ืองทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรมาโดยตลอด แตในกรณีของชาว

กะเหร่ียงที่ถูกผสมผสานในบางระดับและกลายมาเปนสวนหน่ึงของรัฐชาติ อัตลักษณทางชาติพันธุ

ที่วางอยูบนพื้นฐานของการใชภาษาเดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน หรือสัญลักษณทาง

วัฒนธรรมบางอยาง จะมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางอัตลักษณของตนเอง
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การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการแสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมการทําไรหมุนเวียนไมใชการ

ทําไรเลื่อนลอย 

จากบทความของปนแกว เหลืองอรามศรี ในวารสารเมืองโบราณ (2536:28-31) กลาวถึง 

สิ่งสําคัญ ที่อยูเบื้องหลังการกําหนด และตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวกะเหร่ียงใน

เร่ืองการทํามาหากิน และรูปแบบความสัมพันธระหวางชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวน้ัน 

คือมโนทัศนที่ เกี่ยวกับจักรวาลวิทยา อันเปนชุดความคิดที่อธิบาย และใหความหมายตอ

ความสัมพันธและการเกิดของสรรพสิ่งที่ดํารงอยูภายใตจักรวาลอันกวางใหญ และตําแหนงแหงที่

ของสรรพสิ่งน้ัน ๆ ภายใตลําดับขั้นของความสัมพันธดังกลาว ชาวกะเหร่ียงเชื่อวาธรรมชาติน้ัน มี

สิ่งศักด์ิคุมครองดูแลรวมถึงมนุษยดวย ดังเชนที่เคยเปนมาต้ังแตบรรพกาล แผนดิน อากาศ ตนไม 

สัตว ขาวและมนุษย ลวนอยูในความคุมครองของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งสิน สิ่งเหลาน้ีเปนเหตุผลสําคัญ

ของการดําเนินชีวิตในวิธีทางอัน “นอบนอม” ตอธรรมชาติของชาวกะเหร่ียง เพราะถือเปนวิถีทางที่

มนุษยพึงปฏิบัติตอธรรมชาติ มโนทัศนของชาวกะเหร่ียงที่มีตอธรรมชาติ ไมไดมีฐานะเพียงแนวคิด

ของปจเจกชนในการรับรูการดํารงอยูและการดําเนินไปของธรรมชาติเทาน้ัน แตเปน “ความรูรวม”

ของชุมชนจนกลายเปนพื้นฐานสําคัญ ในการจัดวางระบบ และแบบแผนการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติภายใตวิถีทางวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียง ในระบบ และแบบแผนการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติของชุมชน เราจะพบวาคนกะเหร่ียงไดปฏิบัติตนตอธรรมชาติดวยความเคารพยิ่ง ชาว

กะเหร่ียงไมไดมองธรรมชาติเปนแคเพียงสวนประกอบของดินทราย หรืออินทรียวัตถุเทาน้ัน หาก

แผนดิน แมนํ้า ปา ตนไม ตนขาว ตางก็มี “เจา (ของ)”  ทั้งสิ้น มนุษยเปนเพียงผู เขามาขอใช

ประโยชนเพียงชั่วคราวในชวงที่มีชีวิตอยูเทาน้ัน ดังน้ันวิถีชีวิตของมนุษยจะดําเนินไปอยางสงบสุข

ได ก็ตอเมื่อเกิดความสัมพันธระหวางธรรมชาติกับมนุษย เปนวิถีทางที่วางอยูบนบรรทัดฐานและ

จริยธรรมทางพุทธศาสนาของชาวกะเหร่ียง การนิยามธรรมชาติตามโลกทัศนของชาวกะเหร่ียง จึง

เปนวิธีคิดที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการดวนกัน คือ 

ประการแรก คนกะเหร่ียงไมไดแยกธรรมชาติออกจากสิ่งที่คุมครองธรรมชาติ หรือใน

ความเปนจริงแลว ทั้งสองสิ่งน้ีเปนองคประกอบของกันและกัน เพียงแตปรากฏอยูคนละมิติ 

ธรรมชาติไมไดเปนเพียงวัตถุกายภาพ ที่มีประวัติศาสตรเพียงการเกิดขึ้นจากการทับถมของซากพืช 

ซากสัตว จนกลายเปนดิน หรือเปนเพียงสิ่งมีชีวิตที่หายใจไดเทาน้ัน หากแตมีจิตวิญญาณ และ

ตํานานการกอเกิดที่เกี่ยวเน่ืองกับมนุษยทั้งสิ้น ระบบนิเวศทางธรรมชาติของวัฒนธรรมกะเหร่ียง จึง

เปนคนละเร่ืองกับระบบความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต ภายในหวงโซอาหารที่อยูรอดไดดวยการตอสู

และแขงขันแบบนิยายของวิทยาศาสตรตะวันตกหากแตระบบนิเวศของธรรมชาติน้ัน เปนระบบ

ความสัมพันธของธรรมชาติ  ซึ่งมีจิตวิญญาณมีคุณธรรมแหงการคุมครองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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แนวคิดเร่ืองจิตวิญญาณของธรรมชาติน้ีถือไดวาเปนมโนคติที่พบในชุมชนพื้นบานในสังคม

เกษตรกรรมแทบทุกแหงที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ รวมถึงในตํานานคําสอนของพุทธศาสนา ความ

เชื่อยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันน้ี ดังความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติของภาคตาง ๆ เชน แผนดินมีแม

ธรณีคุมครอง ผืนนามีพระภูมินาหรือตาแฮก  แมนํ้ามีพระแมคงคา  ขาวมีพระแมโพสพ ตนไมมี

รุกขเทวดา ปามีผีปา ฝายกั้นนํ้ามีผีฝาย เปนตน

ประการที่สอง มนุษยไมอาจครอบครองธรรมชาติ หรือเอาเปนสมบัติของตนเองได 

ทั้งน้ีการที่ธรรมชาติเปนสิ่งที่มีจิตวิญญาณ มีสิ่งที่คุมครองอยู ทําใหชาวกะเหร่ียงตระหนักเสมอวา

ตนเปนเพียงผูเขามาขอใชธรรมชาติ เพื่อยังชีพใหอยูรอดเทาน้ัน ภายใตจักรวาลอันกวางใหญแหงน้ี 

มนุษยมีเพียงตัวเปลา และไมมีอํานาจอะไร หากปราศจากธรรมชาติแลวมนุษยยอมไมสามารถ

ดํารงชีพอยูได ธรรมชาติจึงเปนสิ่งที่มีพระคุณอยางยิ่งกับมนุษย ชาวกะเหร่ียงเชื่อวาโลกของตน

สามารถดํารงอยูไดก็เพราะมี “พิบุโย” เปนเทพที่บันดาลใหเกิดขาวขึ้นมาบนแผนดิน และดูแลผืนนา

ใหอุดมสมบูรณ มีผลผลิตงอกงามเพียงพอตอการดํารงชีวิต ขาวจึงไมไดเปนเพียงธัญพืชหรืออาหาร

เทาน้ันหากยังเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่สูงสงที่สุดในชีวิตของชาวกะเหร่ียงอีกดวย ในสังคมเกษตรกรรม

หลายแหงไดถือวา ขาวเปนสิ่งที่มีบุญคุณใหญหลวงตอชีวิตมนุษยเชนเดียวกันกับสังคมกะเหร่ียง 

ในชุมชนอีสานบางแหงมีตํานานอันนาสนใจเลาถึงการกําเนิดขึ้นของขาววา “แมโพสพ เปนเทพี

ผูดูแลขาวในไรนาของมนุษยน้ันจุติลงมาเกิดไดก็เพราะการสละชีวิตของ นางสวเทวี ทายาทแหง

สวรรค เปนการพลีชีพของตนเองเปนอาหารหลอเลี้ยงมนุษย” ชุมชนเกษตรกรรมจึงถือวาตนเอง

เปนหน้ีบุญคุณของธรรมชาติ ดวยเหตุน้ี การปฏิบัติตนตอธรรมชาติของชุมชนพื้นบาน จึงเปนไป

ดวยความเคารพนอบนอม ถือเปนหัวใจสําคัญของระบบความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ 

เพราะดวยการออนนอมถอมตนตอธรรมชาติ และการทําแตสิ่งที่ดีงามตามแบบแผนประเพณีที่ไม

กอให เกิดผลรายตอธรรมชาติเทาน้ัน แตเปนวิถีทางของการทกแทนคุณธรรมชาติ และรักษา

ความสัมพันธอันดีตอธรรมชาติไว

ประการที่สาม ธรรมชาติจะดํารงอยูไดก็ตอเมื่อมนุษยมีจริยธรรม แบบแผนการดําเนิน

ชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามเทาน้ัน ชาวกะเหร่ียงเชื่อวาระบบธรรมชาติและสังคมเปนสิ่งที่เกี่ยวของ

สัมพันธกัน ความอยูรอดของทั้ง 2 สิ่งไมไดขึ้นอยูกับความรูใด ๆ มากไปกวาการดํารงรักษาวิถีแหง

การเปนกะเหร่ียงที่แทจริง และการเปนสังคมพุทธ ดังคํากลาวของชาวกะเหร่ียงที่วา “เมื่อไรที่คนมี

ศีลมีธรรม ใจสวาง เมื่อน้ันปาจึงจะอยูได” การขาดจริยธรรมในสังคมมนุษย การไมเคารพธรรมชาติ

ตลอดจนไมเคารพมนุษยดวยกัน ไมเพียงแตจะทําระบบธรรมชาติตองเสื่อมสลายลง สังคมมนุษยก็

ไมสามารถดํารงอยูได ชุมชนเกษตรกรรมบางแหงมีความเชื่อตามตํานานพื้นบานวา “ในยุคสมัย

หน่ึงที่มนุษยขาดความเคารพในแมโพสพ   มีกิเลสมาก    เห็นแกตัว   ทําใหแมโพสพหนีหายไปจาก
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ชุมชนมนุษยจนทําใหขาวขาดแคลนนับพันป”

คุณลักษณะทั้งสามประการน้ี คือมโนทัศนที่มีตอธรรมชาติของชาวกะเหร่ียง เปนสิ่งที่มี

บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางดุลยภาพระหวางธรรมชาติและสังคม วิถีทางทางธรรมชาติและ

วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เปนภูมิปญญาของชาวกะเหร่ียงที่

รับผิดชอบตอธรรมชาติและคนในสังคม เพราะความสงบสุขของสังคมโดยรวมน้ัน ยอมมี

ความสําคัญมากกวาความสําเร็จกาวหนาของปจเจกบุคคล แนวคิดน้ีไดสรางปญหาใหกับการพัฒนา

ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ไมเขาใจปรัชญาพื้นฐานของสังคมโลกตะวันออก และได

ประทับตราความเปนชายขอบใหกับชุมชนกะเหร่ียง เพราะเห็นวาโลกทัศนของกะเหร่ียงเปนตัว

ขัดขวางความเจริญเติบโตของสังคมและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความขัดแยงทางแนวคิดของ

สองแนวคิดน้ี ไมเพียงเกิดจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตกระแสโลกาภิวัตนระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมขามโลก ยังเปนเงื่อนไขในการขยายความขัดแยงใหมากขึ้นดวย และเมื่อชุมชนกะเหร่ียง

ตองตกอยูภายใตความสัมพันธแบบครอบงําจากภาครัฐ ความขัดแยงน้ียอมสรางผลกระทบตอ

ระบบสังคมและวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงอยางหลีกเลี่ยงไมได

นอกจากน้ีปนแกว เหลืองอรามศรี (2536:31-36) กลาวถึงระบบเกษตรกรรมในกลุมชาว

กะเหร่ียงวา เปนแบบไรหมุนเวียนผืนดิน เพราะผูที่สามารถเพาะปลูกในที่ดินที่อุดมสมบูรณยอม

หมายถึงหลักประกันที่แนนอนวาจะไดผลผลิตที่งอกงามตามมา เหมือนกับสังคมเกษตรกรรมในที่

ราบลุมทั่วไป ซึ่งทําการผลิตดวยการทํานาในที่ดินอันอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับการทํานา ชาว

กะเหร่ียงถือวาที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ เปนหลักประกันเบื้องตนวาจะมีผลผลิต

พอเพียงแกการยังชีพตลอดป กรรมสิทธิ์ในที่ดินไดกลายเปนปจจัยสําคัญ ในการจัดชวงชั้นของ

สังคม เปนที่มาของอํานาจ ความขัดแยง และการตอสูระหวางเจาของที่ดินกับภาครัฐ การมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ันหมายถึงมีความมั่นคงของชีวิต ปลูกพืชผักเลี้ยงคนครอบครัว  แตในสังคม

เกษตรกรรมในปา การทําไรหมุนเวียนของสังคมกะเหร่ียงน้ัน แนวคิดเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินกลับ

แตกตางไปจากแนวคิดของสังคมเกษตรกรรมพื้นราบ อันที่จริงแลวในสังคมชาวกะเหร่ียงไมมีคําที่

ใชเรียกวา “ที่ดิน” ดังเชนสังคมภายนอก ทั้งที่ที่ดินในการทําไรมีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีพ 

และชาวกะเหร่ียงก็มีคําที่ใชเรียกทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับที่ดินไมวาจะเปนปา (เมละ) ไร (ขะ) ทุง (เวีย)

หมูบาน ( เตอวอง) ดิน (กงองคู) เปนตน ความแตกตางตามที่กลาวมาน้ีไดสะทอนใหเห็น

คุณลักษณะของแนวคิดที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติของชาว

กะเหร่ียงที่แตกตางไปจากแนวคิดของสังคมภายนอก คือ

  ประการแรก ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมกะเหร่ียงไดถูกเรียก และนิยามตาม

คุณลักษณะของธรรมชาติตามพื้นที่น้ัน  ๆ  เชน พื้นที่ที่มีตนไมขึ้นตามธรรมชาติ และมีสัตวปาอาศัย
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อยูเรียกวา “เมละ” (ปา) พื้นที่อันกวางขวางที่หญาขึ้นอยูเต็มบริเวณเรียกวา “เวีย”  และเมื่อพื้นที่น้ัน

ไดถูกใชประโยชนจากมนุษยแลวคุณลักษณะก็จะเปลี่ยนไป และมีชื่อเรียกตามลักษณะการใช

ประโยชนน้ัน ๆ เชน ไรซากหรือพื้นที่ไรที่กําลังฟนคืนสภาพเปนปารกเรียกวา “คึ้ย”  ชาวกะเหร่ียง

ใชคําเรียกปา (เมละ) กับพื้นที่ปาที่มนุษยไมเคยเขาไปใชประโยชนเทาน้ัน หากพื้นที่ใดที่เคยผาน

การทําไรมากอน แมวาฟนสภาพขึ้นมาเปนปาสมบูรณแลวก็ตาม ก็จะเรียกวาไรซาก (คึ้ย) จะไม

เรียกวาปา (เมละ) อีกตอไป เพราะถือเปนอาณาเขตของไรหมุนเวียน ดังน้ันคําวา “ที่ดิน” ในสังคม

กะเหร่ียงน้ันไมไดบงบอกลักษณะใด ๆ ของทรัพยากรจึงไมอาจเปนที่เขาใจไดในสังคมกะเหร่ียง 

ความแตกตางของการพึ่งพาธรรมชาติกับการควบคุมธรรมชาติ เน่ืองมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม จึงเปนปจจัยสําคัญที่อยูเบื้องหลังการใหคํานิยามทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกัน ในระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมน้ัน ที่ดินถูกใหความหมายโดยมูลคาทางการเงิน ซึ่งเปนความหมายที่ได

พัฒนาหางออกจากคุณลักษณะทางธรรมชาติ และไมเกี่ยวของกับระบบธรรมชาติอีกตอไป

ประการที่สอง มนุษยไมอาจมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมนุษยไมไดเปน

ผูสรางเพราะธรรมชาติเปนสิ่งที่กอกําเนิดมากอนมนุษย มีจิตวิญาณ และมีสิ่งที่คุมครองดูแล มนุษย

จึงไมอาจครอบครองธรรมชาติได หากแตมนุษยตองพึ่งพาอาศัยเพื่อความอยูรอด ภายใตแนวคิดน้ี 

“หมูบาน”  จึงเปนเพียงอาณาบริเวณของกลุมบานที่ต้ังเรียงรายอยูริมนํ้าเทาน้ัน ไมไดรวมเอาพื้นดิน

ที่ปลูกบานเอาไวดวย ในชุมชนกะเหร่ียงด้ังเดิมหลายแหงอาณาเขตของบานจะไมมีการกั้นร้ัวแสดง

ความเปนเจาของบาน ทั้งน้ีเพราะบานของแตละครอบครัวสามารถที่จะเคลื่อนยายไปตามความ

เหมาะสมได เชนเดียวอาณาบริเวณของหมูบาน ตลอดจนพื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ซึ่งไมมีใคร

สามารถครอบครองเปนเจาของไดโดยถาวร สามารถที่จะครอบครองเพื่อใชประโยชนไดเปนคร้ัง

คราว และเมื่อไมไดมีการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีก็จะฟนคืนกลับสูสภาพเดิม การที่ 

ที่ดิน ไมไดเปนทรัพยสมบัติของหมูบานหรือของใครตนใดตนหน่ึง อาณาเขตของหมูบานจึงไมได

มีความหมายของการเปนเจาของโดยถาวร หากเปนเพียงการแสดงสิทธิของผูใชประโยชนและดูแล

อยู  ดังน้ันเมื่อชุมชนไดยายออกจากบริเวณน้ันไปแลว สิทธิของการใชประโยชนดูแลก็หมดลง และ

ชุมชนอ่ืนก็สามารถเขามาใชประโยชนตอได มโนทัศนของชาวกะเหร่ียงที่มีตอผืนดิน ซึ่งคํานึงถึง

คุณลักษณะของธรรมชาติ และเคารพในผูเจาของที่แทจริงของธรรมชาติ อันไดแกสิ่งที่คุมครอง

ธรรมชาติ ไดสงผลใหพื้นดินไมใชทรัพยสินที่ซื้อขาย หรือครอบครองกรรมสิทธิ์ที่มีเจาของ

เหมือนกับสังคมภายนอก แมกระทั่งไรขาวของชาวกระเหร่ียงก็ใหคํายามของสิทธิเหนือผืนที่ไรขาว

วาเปนเพียงสิทธิของการบุกเบิก และใชประโยชนเทาน้ัน ไมใชผูครอบครองกรรมสิทธิ์ในผืนดิน 

ดังน้ันผูที่บุกเบิก ไมไดใชประโยชนจากธรรมชาติตรงน้ันแลว บุคคลอ่ืนก็สามารถเขามาใช

ประโยชนไดโดยผูที่บุกเบิกกอนไมอาจที่จะอางกรรมสิทธิ์ไดเพราะถือวาไดทิ้งโอกาสการใชผืนดิน
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น้ันแลว แนวคิดที่วา ปา ตนไม นํ้า แผนดิน เปนสมบัติของธรรมชาติ เปนผลสืบเน่ืองมาจากความ

เชื่อในเร่ืองความสัมพันธระหวางสรรพสิ่งตาง ๆ ในจักรวาลวิทยาของชาวกะเหร่ียง เปนสิ่งที่แสดง

ใหเห็นวาธรรมชาติน้ันเปนผูใหชีวิตแกสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งมนุษย สัตว และพืช และยงัคอยดูแลให

เกิดดุลยภาพของความสัมพันธของสรรพชีวิตตาง ๆ มนุษยไมไดมีฐานะที่ยิ่งใหญอะไรในระบบ

ธรรมชาติไมไดเปนศูนยกลางหรือสามารถที่จะควบคุมความเปนไปของธรรมชาติ ดวยเหตุน้ีมนุษย

จึงไมมีความชอบธรรมที่จะอางสิทธิความเปนเจาของธรรมชาติ

ประการที่สาม สิทธิในทรัพยากรเปนสิ่งที่มีความสําคัญนอยกวา จริยธรรมในการใช

ทรัพยากร สําหรับสังคมกะเหร่ียงแลวการที่ไมมีผูใดมีสิทธิเหนือผืนดินไดเปนหลักประกันสําคัญ

ของความเทาเทียมกันในการใชทรัพยากร และน่ีคือความหมายที่แทจริงของความเสมอภาคในการ

จัดสรรทรัพยากรคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติตามความจําเปน ครอบครัวใดที่มีสมาชิกใน

ครอบครัวมากก็มีพื้นที่ไรมาก มีสมาชิกในครอบครัวนอยก็ใชพื้นที่นอย ทําการเพาะปลูกเทาที่

แรงงานในครอบครัวสามารถที่จะทําไดและตามความตองการในการดํารงชีพ ในบางปที่ผลผลิต

ขาวดีมีมากพอสําหรับการบริโภคไปจนถึงปหนา ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองถางปาเพื่อเพิ่มเน้ือที่

ในการทําไรอีกในปตอไป โดยจะใชชวงเวลาที่วางเพื่อชวยเหลือครอบครัวอ่ืน ตลอดจนแบงปน

ผลผลิตใหกับเพื่อนบานที่ปลูกขาวไมพอตอการบริโภคตลอดป     นับเปนจริยธรรมอันสําคัญที่เปน

บรรทัดฐานรวมกัน ในการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนกะเหร่ียง ที่มีความสําคัญกวาระบบ

กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดิน ที่ดูเหมือนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอชีวิต และความมั่นคงของชุมชน

ชนบทหลายแหงในสังคมไทย แตชาวกะเหร่ียงเห็นวาระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เปนแนวคิดของ

สังคมเมืองที่อยูภายใตกฎระเบียบของระบบราชการ และเปนตัวการสําคัญที่ทําลายจริยธรรมในการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติของสังคมกะเหร่ียง จนทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งน้ีหากธรรมชาติกลายเปนสิ่งที่มนุษยจับจองเปนเจาของถาวรแลว คนที่เห็นแกตัวจะครอบครอง

เปนเจาของที่ดินมาก ที่ดินเพื่อหมุนเวียนในการทําไรของชาวกะเหร่ียงก็จะลดลงเร่ือย ๆ จนทําให

เกิดการแยงชิงทรัพยากรระหวางชาวกะเหร่ียงกับสิ่งที่มีอํานาจเหนือกวา ทั้งรัฐและกลุมชาติพันธุอ่ืน 

และในที่สุดผูที่ออนแอกวาก็ตองสยบยอม สังคมกะเหร่ียงที่อยูกันอยางสงบสุขก็เกิดความขัดแยง 

และเกิดความแตกแยกของคนในชุมชนระบบการจัดการทรัพยากรซึ่งเคยถูกกําหนดโดยบรรทัดฐาน

รวมของคนชุมชนก็ไมสามารถดําเนินตอไปไดอีก 

ดวยเหตุผลน้ีชุมชนกะเหร่ียงบางหมูบาน  ไดปฏิเสธที่จะใหความรวมมือกับนโยบาย

การใหกรรมสิทธิ์ที่ดินของทางราชการ เชน กะเหร่ียงในปาทุงใหญนเรศวรยืนยันที่จะจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตามแบบแผนของตนเอง มโนทัศนเร่ืองสิทธิชั่วคราวของการประโยชนที่ดิน 

และจริยธรรมของการใชที่ดิน มีบทบาทอยางยิ่งในการรักษาเสถียรภาพ ของระบบนิเวศภายใต
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ระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียง เน่ืองจากการทําระบบเกษตรกรรมแบบหมุนเวียนทําให

ที่ดินไมไดถูกจํากัดดวยระบบกรรมสิทธิ์เปนการปองกันไมใหเกิดสภาพ ของการทําไรซ้ําติดตอกัน

ของเจาของคนใดคนหน่ึงเปนเวลานาน ซึ่งจะทําใหดินตรงน้ันเสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็ว เน่ืองจาก

ไมมีโอกาสใหดินไดฟนตัว หรือเกิดการถางปาทําไรเกินความจําเปนจนทําใหที่ดินไมเพียงสําหรับ

ผูอ่ืน ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหระบบของไรหมุนเวียนสามารถที่จะดําเนินไปได คือ การที่มีพื้นที่ปา

ในรอบของการหมุนเวียนเพื่อทําไรเพียงพอ โดยเปนปาที่มีการฟนคืนสภาพเต็มที่ ปกติแลวสําหรับ

ปาเบญจพรรณจะตองใชระยะเวลาในการฟนตัวไมนอยกวา 6-8 ป ดังน้ันหากชุมชนหน่ึงมีสมาชิก 

10 ครัวเรือน ก็จะตองมีพื้นปาเพื่อทําไรในแตละปเพื่อทําการหมุนเวียนไมตํ่ากวา 60 แปลงหรือ

มากกวาน้ัน  เมื่อที่ดินไมมีเจาของแนนอน ในแตละปจึงมีที่สําหรับใชในการเพาะปลูกเหลือเปน

จํานวนมาก ซึ่งทุกคนในหมูบานมีสิทธิเทากันที่จะใชประโยชน ทั้งน้ีเมื่อจุดมุงหมายของการใช

พื้นที่ปาทุกผืนเปนไปเพื่อตอบสนองเหตุผลเพื่อการยังชีพ ไมใชเพื่อการสะสมทางเศรษฐกิจหรือ

อํานาจแลว ไมมีความจําเปนที่ชุมชนจะตองสิ้นเปลืองแรงงานเพื่อบุกเบิกพื้นที่ในการทําไร จํานวน

พื้นที่ที่ใชทําไรในแตละปจะถูกกําหนดโดยจํานวนแรงงานในครอบครัว และผลผลิตที่ตองการเพื่อ

ดํารงชีวิต ทําใหสัดสวนการใชพื้นที่ในแตละปคอนขางตํ่า และเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชามาก ในพื้นที่ที่

ชุมชนยังคงรักษาความอิสระของระบบการผลิต และภูมิปญญาในการยังชีพแบบด้ังเดิม การขยายตัว

ของชุมชนกะเหร่ียงในเวลา 2-3 ศตวรรษที่ผานมาไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพในการใช

ที่ดินของชุมชนแตอยางใด โดยชาวกะเหร่ียงเชื่อวาเสถียรภาพน้ีจะคงสภาพตอเน่ืองไปไดในอนาคต 

หากไมถูกแทรกแซงจากระบบภายนอก หรือจากกลุมชาติพันธุอ่ืน เราจะเห็นไดวามโนทัศนในเร่ือง

สิทธิ และจริยธรรมการใชที่ดินของชาวกะเหร่ียง ในการใชทรัพยากรการทําไรหมุนเวียนเปน

มโนทัศนที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ไมอาจทดแทนดวยมโนทัศนแบบอ่ืน 

แนวคิดและระบบการจัดการทรัพยากรดวยแนวทางดังกลาว มีบทบาทในการสราง

หลักประกันในการดํารงชีวิตของชาวกะเหร่ียงคือ การที่สมาชิกในชุมชนมีขาวพอกิน มีที่ดิน

พอเพียงแกการยังชีพ และสามารถที่จะเลือกที่ดินที่อุดมสมบูรณสอดคลองกับแรงงานในครอบครัว 

ปญหาที่สําคัญของชาวกะเหร่ียงทุกวันน้ีคือ การที่รัฐพยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิดและระบบการใช

ทรัพยากรของชาวกะเหร่ียง ดวยการบังคับใชระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการบังคับใหชาว

กะเหร่ียงทําการเกษตรแบบถาวร  โดยบังคับใหทําไรในที่ดินเดิมหามทําไรหมุนเวียน และตองเสีย

ภาษีที่ดินใหกับรัฐดวยเหตุผลวา เพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกปาเพิ่ม และทําใหสามารถควบคุมได

งายเพราะรูวาใครเปนเจาของที่ดิน การใชอํานาจของรัฐในการแทรกแซง ระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชาวกะเหร่ียง สะทอนใหเห็นถึงความไมเขาใจของภูมิปญญา การทํา

เกษตรกรรมในพื้นที่ปา     ผลของนโยบายดังกลาวไดทําใหระบบความสัมพันธของชาวกะเหร่ียง
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และธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เมื่อที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีเจาของ การทําไรแบบหมุนเวียน

ไดถูกจํากัดใหอยูแตในพื้นที่ของตนเองเทาน้ัน ทําใหรอบในการทิ้งใหผืนดินฟนคืนสภาพเปนปาอีก

คร้ังไมมีแลว ดินเร่ิมเสื่อมสภาพลงเร่ือย ๆ และผลผลิตก็ลดนอยลงตามสภาพของดิน จนไมสามารถ

ปลูกขาวไวกินไดเหมือนเดิม ตองหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือขายที่ดินไปในที่สุด

ปญหาปาไมถูกทําลายเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ต้ังแตอดีตมาปจจุบันและใน

อนาคต เพราะยังไมมีวิถีทางที่สามารถแกปญหาน้ีไดอยางมีประสิทธิผล กะเหร่ียงซึ่งมีวิถีชีวิตอยู

ตามปาเขา โดยเฉพาะเปนแหลงตนนํ้าลําธาร ทําการเกษตรแบบตัด ฟน โคน และเผา ถูกหลายคน

ตราวาเปนสาเหตุสําคัญของปญหาปาไมถูกทําลาย การทําการเกษตรของกะเหร่ียงเปนการทํา “ไร

หมุนเวียน” ซึ่งหมายถึงการเกษตรในรูปแบบที่มีการตัดฟนตนไมในปาทุติยภูมิ โคน เผา แลวทําการ

เพาะปลูกพืชในพื้นที่อยูชั่วระยะเวลาหน่ึง แลวทิ้งใหพื้นที่มีการพักตัวเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณ

ใหแกดิน ในระยะเวลาต้ังแต 4-10 ป หรือมากกวา แลวแตสภาพของพื้นที่ สิง่แวดลอมทาง

นิเวศวิทยา และความหนาแนนของประชากร หลังจากที่ไดปลอยใหพื้นที่มีการพักตัวแลว ก็จะหวน

กลับมาทําการตัดฟนตนไมในพื้นที่ซึ่งเปนปาไมทุติยภูมิ หรือปาไมพุม โคน เผา แลวทําการเกษตร

อยูชั่วระยะเวลาหน่ึงตามที่ไดกลาวมาแลว แลวปลอยใหพื้นที่มีการพักตัวอีก กอนที่จะทําการเกษตร

อีกเปนเชนน้ีตลอดไปไมมีที่สิ้นสุด การเกษตรแบบไรหมุนเวียนน้ี เปนการเกษตรแบบตัด ฟน 

โคน เผา ที่มีการอนุรักษทรัพยากรอันไดแก ดิน นํ้า และปาไมมากที่สุดในพื้นที่ที่มคีวามลาดชัน

การเกษตรแบบน้ี ทําใหชุมชนของกะเหร่ียงอยูเปนหลักแหลง ไมมีการอพยพโยกยาย กะเหร่ียงบาง

หมูบานต้ังชุมชุนมานานกวา 200 ป เมื่อเขาสูหมูบานกะเหร่ียง แมจะต้ังถิ่นฐานกันมานานแลวจะ

เห็นปาอยูรอบหมูบาน เพราะกะเหร่ียงไมนิยมตัดตนไมจนเตียน แมขางๆ บานออกไปเล็กนอยจะ

ปลอยตนไมทิ้งไวตามธรรมชาติ ไมฟนหรือปราบตนไมจนเตียน แมกระทั่งการทําไรขาวก็จะฟน

เฉพาะตนไมตนเล็กๆ ทิ้ง สวนตนใหญ ๆ จะเพียงริดกิ่งกานสาขา เพื่อไมใหบังเงาตนขาว ในปตอ ๆ

มาจะปลอยใหพื้นดินไดพักตัว ตนไมทั้งใหญเล็กก็ขึ้นเจริญเปนปาเชนเดิมอีก ดวยการเกษตรแบบ

พึ่งตนเอง คือปลูกขาวไร หรือทํานาซึ่งมีอยูเพียงเล็กนอยขาวโพด ถั่วเหลือง พริก ยาสูบ ฯลฯ ไว

บริโภคเองภายในครอบครัว อาจมีเหลือขายบางแตเปนจํานวนเล็กนอย จึงใชพื้นที่ทําการเกษตรไม

มากนัก ประกอบกับใชวิธีการเพาะปลูกแบบด้ังเดิมซึ่งกําลังคนคนหน่ึงสามารถทําการเกษตรและ

ดูแลไดเพียงเล็กนอย ทําใหเปนไปไมไดเลยวากะเหร่ียงสามารถทําการเกษตร ปรากฏอยูบอย ๆ ถึง

การรวมตัวของกะเหร่ียงที่พยายามตอสูตอตาน ผูเขามาตัดไมในเขตหมูบานของตน และที่ตอง

เสียชีวิตไปเพราะอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที่พยายามเขาไปตัดไมก็มาก หลายคร้ังเจาหนาที่แนะใหคน

ภายนอกมาตัดไมแลวโยนความผิดใหกับกะเหร่ียง และหลายคร้ังที่ไดยินเสียงเคร่ืองตัดไม เมื่อชาว

กะเหร่ียงไปดูเห็นเจาหนาที่ปาไม พรอมรถติดเคร่ืองหมายกรมปาไมกําลังตัดไมอยู ดังจะเห็น
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ตัวอยางการอนุรักษธรรมชาติของชาวกะเหร่ียงไดจาก พื้นที่ทุงใหญนเรศวรและหวยขาแขงมรดก

ทางธรรมชาติชิ้นสําคัญของโลกอันทรงคุณคา คือผลงานการรักษาและอนุรักษของกะเหร่ียงมา

หลายรอยป บัดน้ีนอกจากรัฐไมนึกถึงและไมรูถึงบุญคุณที่ชาวกะเหร่ียงรักษาและอนุรักษปาใหแก

ประเทศไทยและโลกแลว ยังพยายามขับไลและปายความผิดการทําลายปาใหชาวกะเหร่ียงอีกดวย

ดวยวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงผูกพันกับตนไม ต้ังแตเกิดดวยนํารกของเด็กแรกเกิดใส

กระบอกไมไผแลวนําไปแขวนไวที่ตนไม โดยเชื่อวาจะเปนขวัญของตนไม และตนไมจะคอย

คุมครองดูแลเด็กคนน้ันตลอดไป จึงหามตัดตนไมน้ันอยางเด็ดขาด เพราะถาตัดตนไมแลวจะเปน

การทําลายขวัญของเด็กคนน้ัน อาจทําใหเด็กเจ็บไขไดปวยจนถึงขั้นเสียชีวิตได ชาวกะเหร่ียงจึงไม

ตัดตนไมใหญ และคอยดูแลตนไมใหเติบโตควบคูไปกับชีวิตของตนเอง (เกรง สัมภาษณ มกราคม 

2552) สวนการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียงแรก ๆ รัฐก็ยังไมเขาใจวาการทําไรหมุนเวียนของ

ชาวกะเหร่ียงน้ันเปนการทําไรเลื่อนลอย เพราะการทําไรเลื่อนน้ันเปนการทําไรในผืนดินน้ันแลวก็

ทิ้งแลวก็ไปแผวถางปาหาพื้นทําไรที่แหงใหมไปเร่ือย ๆ แตการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียง 

“สมมุติวามีท่ีท้ังหมด 10 ไร ปน่ีทําตรงน้ี 3 ไร ปตอไปเปล่ียนท่ีทําอีก 3 ไร 

ปตอไปเปล่ียนท่ีทําอีก 3 ไร โดยพื้นท่ีท่ีทําไรแลวจะปลอยใหฟนตัว

โดยธรรมชาติ โดยการทําไรหมุนเวียนน้ีจะทําอยูในพื้นท่ี (10ไร) ของตัวเอง 

ไมไดมีการแผวถางบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่ม (ชูศิลป ชีชวง 2552)

การเกษตรตามวิถีของชาวกะเหร่ียง ซึ่งเปนหน่ึงในวิถีการเกษตรที่ถูกรัฐเรียกวา “ไร

เลื่อนลอย” แตสําหรับชาวกะเหร่ียงแลวไรของเขามิไดเลื่อนลอย เพียงแตมันเปน “ไรหมุนเวียน”

“การทําไรแตละรอบของชาวกะเหรี่ยง จะเริ่มต้ังแตเดือนมกราคม เปนการสํารวจ

พื้นท่ีท่ีจะทําการเพาะปลูกในปน้ี พอเขาเดือนกุมภาพันธจะทําการลมไมหรือ

ตัดไม เพื่อใหแสงแดดสองลงมายังพื้นไร เม่ือเขาเดือนมีนาคม – เมษายน

จะเริ่มทําแนวกันไฟรอบ ๆ ไร และทําการเผาไรเพื่อเปนการฆาเชื้อโรคท่ีอยู

ในดินสวนขี้เถาท่ีไดจากการเผาไรยังเปนปุยใหกับดินอีกดวยเม่ือถึงฝนลง

ประมาณเดือนพฤษภาคม ก็จะเริ่มทําการปลูกขาวและพืชผักตาง ๆ ในไร

ชาวกะเหรี่ยงปลูกพืชผักไวหลายชนิดซึ่งการปลูกพืชผักหลายชนิด”

(ทองอิน บุญชวย 2552)
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นอกจากจะเอาไวกินกันในครอบครัวแลวยังเปนการชวยลดการทําลายจากแมลงที่จะลง

กัดกินพืชผล เพราะแมลงจะเลือกกินพืชผักที่ตัวเองชอบ ดังน้ันเมื่อมีพืชผักหลายชนิดถามีแมลงลง

กินพืชผักในไรก็ยังมีพืชผักอยางอ่ืนที่แมลงไมกินเหลืออยู และพืชผักบางชนิดก็เปนตัวลอแมลงเพื่อ

เปนอาหารของแมลงอีกชนิด ซึ่งเปนภูมิปญญาอยางหน่ึงในเร่ืองการกําจัดแมลงและยังเปนการ

รักษาสิ่งแวดลอมวิธีหน่ึง เพราะไมใชสารเคมีในการกําจัดแมลงหลังจากเร่ิมเพาะปลูกจนผลผลิต

เจริญเติบโตเต็มที่ก็เขามาจนถึงเดือนพฤศจิกายน จึงเร่ิมทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนกระทั้งเดือน

ธันวาคม และในปถัดไปก็จะเวียนทําไรในลักษณะน้ีไปจนกวาจะเวียนกลับมาทําไรในไรเดิมที่ทําป

แรกการทําไรหมุนเวียนถึงแมจะเปนการทําไรเพื่อเลี้ยงชีพ แตในขั้นตอนและวิธีการทํามีหลายอยาง

ที่แฝงไวซึ่งคุณประโยชนตอธรรมชาติเชน เร่ืองการรักษาสภาพดินเพราะการทําไรหมุนเวียนกวาจะ

ครบรอบกลับมาทําไรในพื้นที่เดิมที่ทําปแรกก็ใชเวลาอยางนอย 5 – 7 ป ดังน้ันดินที่ผานการ

เพาะปลูกจะไดพักตัวเพราะการเพาะปลูกพืชซ้ําที่เดิมมาก ๆ ธาตุอาหารที่มีอยูในดินก็จะหมดไปเมื่อ

ไมมีธาตุอาหารในดินก็จะเพาะปลูกไมไดผลผลิตไมชาก็ตองหันไปใชสารเคมีชวยในการบํารุงดิน

และการทําไรหมุนเวียนคนสวนใหญมักจะคิดวาชาวกะเหร่ียงตองบุกรุกปาเพื่อทําไรเพราะดินมี

ความอุดมสมบูรณแตความจริงแลวในการเลือกพื้นที่ทําไรชาวกะเหร่ียงจะไมเลือกทําไรในปาดิบ

เน่ืองจากปาดิบเปนแหลงตนนํ้าที่เขาไดใชประโยชน ถาทําลายปาตนนํ้าแลวเขาจะเอานํ้าที่ไหนใช

และการทําไรในปาดิบยังเสี่ยงตออันตราย อีกทั้งตองใชแรงงานมาก สวนการตัดไมในไรชาว

กะเหร่ียงก็มีวิธีการตัดโดยจะตัดเพียงกิ่งออกหากตองตัดตนไมก็จะไมตัดแบบถอนรากถอนโคน จะ

ตัดใหตนไมเหลืออยูระดับเอวเพื่อที่ตนไมสามารถแตกกิ่งขั้นมาใหมและฟนตัวกลับมาเปนปาไดอีก

คร้ังทําใหสัตวปาใชเปนที่หาอาหารและหลบภัยไดอีกคร้ังดังน้ันการทําไรหมุนเวียนจึงไมใชเปน

การทําไรทําลายปาที่เรียกกันติดปากวา “ไรเลื่อนลอย” อยางที่ใครหลายคนยังเชื่อกันแตกลับเปนวิถี

การเกษตรที่ทั้งเกื้อกูนกับธรรมชาติ อีกทั้งเปนไรที่ผลิตอาหารเลี้ยงปากทองครอบครัวชาวกะเหร่ียง

อยางพอเพียงตลอดทั้งปซึ่งเปนที่มาของความสามารถพึ่งตนเองไดและความเขมแข็งของชุมชนทาง

หน่ึงดวย และเมื่อเจาหนาที่ของรัฐเขามาในพื้นที่ชาวกะเหร่ียงไดรวมตัวกันและอธิบายใหรัฐเขาใจ

ถึงวิถีชีวิต  การทําไรหมุนเวียนของตนเอง  โดยไมใชความรุนแรงไดแสดงใหรัฐเห็นวาชาว

กะเหร่ียงเปนผูที่หวงแหนและดูแลรักษาปา ทําใหภาครัฐเขาใจถึงวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียง รัฐจึงกัน

ที่ไวใหและออกใบ สทก. (สิทธิทํากิน) และ สปก. และนส. 3 ใหกับชาวกะเหร่ียงบานคา เพื่อใหอยู

ในความควบคุมดูแลของรัฐไมใหมีการบุกรุกทําลายปาเพิ่มขึ้นอีก ทําใหชาวกะเหร่ียงไมตองอพยพ

ยายถิ่นฐานไปอยูในที่แหงใหม และยังสามารถอยูทํากินในพื้นที่เดิมน้ีไดตอไปอยางมั่นคง

การเขามาของรัฐและการพัฒนา เปนวัฒนธรรมใหมการภายนอก ไดสรางสิ่งตรงขาม

และขัดแยงกับวัฒนธรรมกะเหร่ียง  เพราะการพัฒนาสอนใหคนควบคุมธรรมชาติ แตวัฒนธรรม
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กะเหร่ียงใหความเคารพธรรมชาติ ยึดมั่นในศีลธรรม  สมถะ  การตัดถนนเขาหมูบานทําใหกลุม

ชาติพันธุภายนอกเร่ิมหลั่งไหลเขาสูหมูบานกะเหร่ียง ในชวงตนศตวรรษที่ 2500 ที่ชาวกะเหร่ียงถูก

สรางภาพลักษณวาเรอรา ลาสมัย ชอบที่จะดํารงชีวิตอยูแบบเดิม ๆ เกิดความสัมพันธที่ไมเทาเทียม

กัน ถูกเอารัดเอาเปรียบดานเศรษฐกิจ วิถีชีวิตที่พึ่งตนเองไดในทุก ๆ ดานเร่ิมจะหายไปการถูกจํากัด

ที่ดินดวยระบบภาษี ทําใหการทําไรหมุนเวียนมีเน้ือที่นอยลง ทางราชการไมยอมรับรูระบบ

กรรมสิทธิ์ตามประเพณีกะเหร่ียง ขณะเดียวกันปาไมก็หมดไปอยางรวดเร็วเพราะมีการอนุญาตให 

สัมปทานกับนายทุนตัดไมเพื่อการคา นายทุนจึงจางใหกะเหร่ียงตัดไมเปนคนงานชักลากไมออก

จากปา และหาของปาออกขายใหคนเมือง เมื่อบรรดาคนหนุมสาวยอมรับการเปลี่ยนแปลง ประเพณี

บางอยางไดสูญหายไป เชน ประเพณียองสาว เพราะสาวกะเหร่ียงถูกดูถูกและเปนฝายเสียเปรียบ

ดวยวัฒนธรรมที่คลุกคลีอยูกับดงหนาปากวางมาหลายชั่วคน ทําใหชาวกะเหร่ียงมีภูมิรูในเร่ืองปา

และใสใจสิ่งแวดลอมมากเปนพิเศษ เพราะปาคือที่มาของปจจัยพื้นฐานทั้ง 4 ประการที่ชวยหลอ

เลี้ยงชีวิตต้ังแตปางบรรพเร่ือยมา การแสดงออกถึงความเปนชนผูนอบนอมธรรมชาติน้ันเห็นไดจาก

การตีผึ้งที่ไมใชไฟจุดเผาทําลายเพียงเพื่อหวังเอาแตนํ้าหวานการไหวแมนางไมกอนขึ้นไปตอกทอย

หรือขึ้นไปเก็บนํ้าผึ้งทั้งที่ไมเห็นตัวตนของนางไม (ดูเร่ืองกะเหร่ียงตีผึ้งประกอบในภาคผนวก จ )

การบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ (ตนไมใหญ) ประจําหมูบานมักกระทําในชวงเดือน 6 ของทุกป

หากมองจากมุมวิทยาศาสตรหรือความล้ําสมัยในยุคปจจุบัน อาจเห็นวาการไหวบูชาตนไมเปนเร่ือง

หยอนสาระ แตใครจะฉุกคิดบางวาคนที่มีจิตนอบนอมเทาน้ันจึงจะนบไหวธรรมชาติได นอกจากน้ี

ความนอบนอมยังปรากฏในวิถีการทําไรหมุนเวียน และการไมจับจองยึดครองถือกรรมสิทธิ์ในปา

รกรางแตเพียงผูเดียว แตจะใชรวมกันภายในชุมชน ตามกําลังแรงงานแตละครอบครัวที่พอจะทําได

หมุนเวียนเชนน้ีเร่ือยมาแตมาบัดน้ี ชาวกะเหร่ียงตองยอมรับในกฎกติกาของบานเมือง โดยไม

สามารถทําไรหมุนเวียนตามขนบแหงวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียงไดดังเชนที่เคยเปนมาความหมาย

อันงดงามของการแบงปนที่ทํากิน โดยไมถือครองกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว การรูคุณคาในผืน

แผนดินหมูแมกไม และใบไมแตละใบที่รวงทับถมใหเปนสารอาหารของพืชไรในรอบ 5-7 ปเวียน

วนไปเร่ือย ๆ ในชื่อวาการทํา”ไรหมุนเวียน” เพราะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทํากินน้ัน ตอมา

ไดเกิดมีนิยามใหม เปนคนละมุมมองตางไปจากชาวกะเหร่ียง โดยเรียกวิธีทําการเพาะปลูกในผืน

แผนดินเดิมแบบหมุนเวียนวาเปน “ไรเลื่อนลอย” ในผืนปายังมีศาสตรอีกมากมายที่ชาวกะเหร่ียง

ราชบุรีเปนผูเก็บรักษาเอาไว ภายในชุมชนกะเหร่ียงราชบุรีไมมีสิ่งลอตา ยวนใจ มีแตนํ้าใจของ

ชาวบาน ที่พรอมจะเลาเร่ืองราวในวิถีวัฒนธรรมในความเปนคนไทยแตมีวัฒนธรรมกะเหร่ียง ให

แขกผูไปเยี่ยมเยือนไดฟงอยางภาคภูมิใจ
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การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการย่ืนถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

กอนจะมาเปนอําเภอสวนผึ้ง แนวเทือกเขาตะนาวศรีแถบน้ีบนพื้นดินไมเพียงมีปาไม

อุดมสมบูรณเทาน้ัน ใตพื้นดินยังเปนแหลงแรอันสมบูรณ  เมื่อป 2431 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสไทรโยค มีกรรมกรเหมืองแรชาวจีนจากสวนผึ้งนํา

แรดีบุกไปถวายถึงเมืองกาญจนบุรี ทําใหเร่ืองน้ีโจษจันไปทั่ว จึงมีผูคนหลั่งไหลเขามาแสวงหาแร

ในสวนผึ้งสงผลใหมีการสํารวจแรอยางเปนทางการใน ป 2438 กอนจะมีชาวตางประเทศมาขอเปด

สัมปทานทําเหมืองแรอยางเปนทางการใน ป 2457 อันเปนยุคแรกของเหมืองแรในสวนผึ้ง (ยุคแรก

จะเปนเหมืองแลนทํากันมากแถวเขาลันดา (เขากระโจม) จากน้ันราวป 2501 มีการทําเหมืองสูบขึ้น

เปนแหงแรกที่ราชบุรีบนพื้นที่ เดิมของเหมืองหาบบนเขาลันดาชื่อ “เหมืองแรเขากระโจม” พรอม ๆ

กับการเจริญขึ้นเปนลําดับของธุรกิจเหมืองแรที่สวนผึ้ง ชวงตอระหวางปลายทศวรรษ 2510 ถึงตน

ทศวรรษป 2520 ราคาแรโลกพุง ถือเปนยุครุงเรืองสุด ๆ ของเหมืองแรสวนผึ้ง มีคนตางถิ่นเดิน

ทางเขามาทํางานที่น่ีกันมากมาย “ยุคน้ันที่น่ีรุงเรืองมาก มีเหมืองแรประมาณ 50 เหมือง สวนผึ้งเปน

เมืองที่คึกคักมาก มีทั้งชุมชน ตลาด วัด โรงเรียน บาร บอน

ตอมากระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหแบงทองที่ตําบลสวนผึ้ง ตําบลปาหวาย และ

ตําบลบานบึง ออกไปต้ังเปนกิ่งอําเภอสวนผึ้ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2517 พอดีกับราคาดีบุกโลก

ขยับตัวสูงขึ้น กิจการเหมืองแรจึงกลับมาฟนฟูใหมอีกคร้ังป พ.ศ. 2517 - 2518 หนังสือที่ระลึกเปด

ปายที่วาการกิ่งอําเภอสวนผึ้ง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ระบุวา รัฐมีรายไดจากการเก็บ

คาภาคหลวงแรในเขตทองที่กิ่งอําเภอสวนผึ้ง ปหน่ึง ๆ ประมาณ 100 ลานบาทเศษ แตเมื่อเร่ิมสราง

อาคารที่วาการกิ่งอําเภอสวนผึ้งหลังแรก รัฐบาลใหงบประมาณเพียง 1,329,000 บาทเทาน้ัน

ประชาชนในทองที่ตองบริจาคเพิ่มใหอีก 385,930 บาท ในจํานวนเงินน้ัน ผูบริจาควงเงิน 10,000 –

30,000 บาทขึ้นไป เปนผูทําธุรกิจเหมืองแรถึง 14 ราย กลาวไดวา ระหวาง พ.ศ. 2522 – 2528 เปน

ยุคทองของชาวเหมืองแรทีเดียว เมื่อพ.ศ. 2524 กิ่งอําเภอสวนผึ้งยกฐานะเปนอําเภอ มีเหมืองแรชนิด

เจาะ สูบ หาบ และอุโมงคเพิ่มขึ้น นอกจากผลิตแรดีบุกและวุลแฟรมแลว ยังมีแรหินสี เชน 

เฟลดสปาร ควอรตซ และฟลูออไรท รวมแลวถึง 49 เหมือง อยูในตําบลสวนผึ้ง 36 เหมือง ตําบล

บานบึง 16 เหมือง และตําบลปาหวาย 4 เหมือง คนตางถิ่นเร่ิมอพยพเขามาเปนกรรมกรชาวเหมือง

ชาวมอญจากพมาเขามาทางอําเภอทองผาภูมิ ชาวกะเหร่ียงจากมะริด – ทวายก็เขามา คนไทยจาก

ภาคอีสาน ภาคเหนือแถบแมสอด ตาก ลําปาง คนจากภาคใตแถบนครศรีธรรมราช ระนอง จะเขา

มาในฐานะนายชางและผูควบคุมแรงงานในเหมืองแร การเพิ่มขึ้นของประชากรชาวเหมือง ทําให

เกิดชุมชนรอบ ๆ เหมืองแร เจาของเหมืองยังมีนํ้าใจชวยสรางโรงเรียน เชน โรงเรียนสินแรสยาม

(ผาปกคางคาว)  โรงเรียนรุจิรพัฒน (หวยมวง) เด็ก ๆ ตามชายขอบจึงมีโอกาสเลาเรียนหนังสือ และ
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ชาวเหมืองแรยังบริจาคเงินบํารุงศาสนา สรางวัด ศาลาการเปรียญ อุโบสถแกทองถิ่นเสมอ ๆ แตเมื่อ

ปลายทศวรรษ 2520 ราคาแรตกตํ่า เหมืองแรในสวนผึ้งทยอยปดตัว จนในที่สุดรัฐบาลไดยกเลิก

สัมปทานการทําเหมืองแรที่สวนผึ้งลงในป 2534 อันเปนการปดฉากตํานานเหมืองสวนผึ้งไปโดย

ปริยาย ตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 อนุมัติหลักการรางพระราช

กฤษฎีกาต้ังอําเภอ (รวม 81 อําเภอ) และพระราชกฤษฎีกาไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล

บังคับเมื่อพนสิบหาวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป สงผลใหกิ่งอําเภอบานคา

มีฐานะเปนอําเภอต้ังแตวันที่ 8 กันยายน 2550

แตการที่รัฐใหเปดสัมปทานเหมืองแรในพื้นที่ ไมสงผลดีใหคนด้ังเดิมที่อาศัยอยูใน

พื้นที่ซึ่งเปนชาวกะเหร่ียง เพราะกลุมนายทุนไดใชอิทธิพลและไดอางความชอบธรรมจากการไดรับ

สัมปทานการทําเหมืองแรจากรัฐเปนขออางในการขับไลชาวกะเหร่ียงใหออกจากพื้นที่ ที่พวกเขา

ไดอาศัยอยูมาหลายชั่วอายุคนแลว ทําใหชาวกะเหร่ียงไมมีทางเลือก เพราะความที่ตนเองดอยอํานาจ

ไมมีอํานาจในการตอรอง แตสถานการณไดเลวรายลงกวาเดิมอีก เมื่อมีการเปดใหมีการทําสัมปทาน

เมืองแรในเขตอําเภอบานคาในยุคสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี (วุฒิ บุญเลิศ

2545:5) ทําใหมีกลุมนายทุนเขามาทํากิจการเหมืองแร พรอม ๆ กับการทําอุตสาหกรรมไมควบคูกัน

ไปดวย ไดใชอิทธิพลประกาศขับไลชาวกะเหร่ียงบานคาใหออกจากพื้นที่ แผนดินถิ่นเกิดที่ถูก

ประกาศเปนพื้นที่สัมปทานเหมืองแร ชาวกะเหร่ียงบานคาก็สยบยอมกับกลุมทุนเพราะกลุมทุนได

อางอํานาจของรัฐ จากการที่ไดรับสัมปทานเปนขออางใชขับไรชาวกะเหร่ียงใหออกจากพื้นที่ แต

เมื่อชาวกะเหร่ียงไดขาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

จะเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎรยังพื้นที่อําเภอบานคา โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรบานคา ณ ที่ทํา

การเกาของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ กรป.กลาง บก.สุด (กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในประเทศ กองบังคับการทหารสูงสุด) เสด็จฝายนํ้าลนบานโปงกระทิง และไดเสด็จกลับมาที่

วัดปาพระธาตุเขานอย เพื่อเขานมัสการหลวงพอมหาปน  ชลิตโต  เจาอาวาสวัดปาพระธาตุเขานอย  

มีผูนํากะเหร่ียงคือ ผูใหญ เดชา ชีชวง และกํานันระเอิน บุญเลิศ ไดทําหนังสือถวายฎีกาใหกับใน

หลวง โดยการแนะนําของหลวงพอมหาปน ชลิตโต  เมื่อในหลวงไดรับฎีกาแลว ทรงใหกันพื้นที่ 

7,500 ไร หรือประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไวเปนที่ สปก. (สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ชุดแรกเพื่อใหชาวกะเหร่ียงไดมีที่ทํากิน ตอมาทรงไดทําศูนยสาธิตสหกรณ และโครงการ

พระราชดําริ ทําใหชาวกะเหร่ียงไมตองอพยพยายออกจากพื้นที่และไดพื้นที่ทํากินคืนจากนายทุน

เกือบทั้งหมด
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“ตอนน้ันก็ไมรูจะทํายังไง ลําพังชาวบานเองก็คงตองยอมออกจากพื้นท่ี

 เพราะไมรูจะทํายังไง แตพอไดขาววาในหลวงจะเสด็จมาบานคา 

หลวงพอปนก็เลยแนะนําใหเขียนฎีกายื่นถวายใหในหลวงชวย”

(ชูศิลป ชีชวง 2552)

นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอชาวกะเหร่ียงที่

พระองคทรงหวงใยใหความชวยเหลือพสกนิกรชาวกะเหร่ียง ต้ังแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เสด็จขึ้นครองราชย ไดทรงอุทิศพระองคประกอบพระราชกรณียะกิจในทุกดานที่จะกอใหเกิด

ประโยชนสุขและความเจริญรุงเรืองของราษฎรและประเทศชาติ ไมนับรวมพื้นที่อ่ืนๆ ที่เสด็จพระ

ราชดําเนินเพื่อบัดทุกขบํารุงสุขแกพสกนิกรชาวไทย อาจกลาวไดวาไมมีพื้นที่แหงใดในประเทศ

ไทยที่พระมหากษัตริยพระองคน้ีไมเคยเสด็จ ฯ ไปถึง พระราชกรณียะกิจที่ทรงปฏิบัติจึงครอบคลุม

ไปทั่วทุกภูมิภาค การเสด็จเยี่ ยมราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ทําใหพระองค

ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเปนจริงและทรงตระหนักถึงปญหาอันแทจริงของราษฎร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งปญหาของกลุมชาติพันธุ ซึ่งเปนประชากรสวนนอยของประเทศ ดวยนํ้าพระราชหฤทัยของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีตอพสกนิกร พระองคทรงตรากตรําพระวรกายเสด็จทั่วผืน

แผนดินไทย เพื่อทรงศึกษาปญหาและพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาดวยพระปรีชา 

พระองคทรงทําใหประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาตระหนักถึงมรดกอันล้ําคาซึ่งฝงอยูในแผนดินไทย

ทุกตารางน้ิว หากทุกคนรูจักคุณคาและมีสํานึกหวงแหนใน “แผนดินของเรา ” ดังพระราชดํารัสวา

“… เรื่องท่ีจะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขาน้ัน มีประโยชนโดยตรงกับ

ชาวเขาเพื่อท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถท่ีจะ

เพาะปลูกสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนรายไดกับเขาเอง ท่ีมีโครงการน้ี จุดประสงค

อยางหน่ึงก็คือมนุษยธรรมมายถึงใหผูท่ีอยูในถ่ินทุรกันดารสามารถท่ีจะมีความรู

และพยุงตัวมีความเจริญไดอีกอยางหน่ึงก็เปนเรื่องท่ีชวยในทางท่ีทุกคนเห็นวา

ควรจะชวย...”

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศก็ไดทรง

ทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีวิถีการดํารงชีพ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาอยางไมเปลี่ยนแปลงนับพัน

ป คือการเรรอนไปอาศัยตามเทือกเขาสูงและอยูหางไกลจากสังคมเมือง ซึ่งถึงแมวาวิถีการดํารงชีพ

ของเขาเหลาน้ันจะเปนไปตามธรรมชาติก็ตาม แตกลับไมเปนผลดีทั้งตอตัวของชาวเขาเองและ

ภูมิภาคอันเปนถิ่นที่อยูอาศัย ชีวิตความเปนอยูคอนขางยากจน ทําการเกษตรแบบยังชีพ สุขภาพ
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อนามัยและการศึกษาถูกละเลยขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณ

ของดิน นํ้า และปาไม ทําใหชาวเขาใชวิธีถากถาง ตัดโคนทําลายปาไมและเผาปา ซึ่งเปนแหลง

ตนนํ้าลําธารที่สําคัญของแมนํ้าหลายสายในภาคเหนือที่หลอเลี้ยงชีวิตและการเกษตรกรรมของผูคน

ในพื้นที่ราบลุมภาคกลางทั้งน้ีก็เพื่อทําไรเลื่อนลอยและเคลื่อนยายไปตามที่ตาง ๆ อันเปนเหตุสําคัญ

ที่จะนําความเสียหาย ความแหงแลงไปสูสวนอ่ืนของประเทศ เพียงเพราะชาวเขาตองการพื้นที่

สําหรับปลูกพืชไรตาง ๆ และที่สําคัญคือการปลูกฝน ที่เปนแหลงรายไดหลักของชาวเขาซึ่งเปน

ยาเสพติดที่มอมเมา และเปนตัวบอนทําลายเยาวชนของชาติ อันเปนปญหาที่รายแรงของประเทศ

และของโลกที่ยากตอการเขาไปควบคุม และยากตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาเหลาน้ัน ดวย

ชาวเขาทั้งหลายน้ันมิไดรับรูถึงความเปนชาติไทยเปนคนไทย และกฎหมายบานเมืองของประเทศที่

ตนอาศัยอยูน่ันเอง จากที่ไดทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเปนจริง และทรงเขาพระราช

หฤทัยในปญหาความทุกขยากของราษฎร จึงทรงโปรดเกลาฯ ต้ังโครงการหลวงขึ้นเปนโครงการ

สวนพระองคเมื่อป 2518 โดยใชพระราชทรัพยสวนพระองค และเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ราษฎร รัฐบาลไทย และรัฐบาลตางประเทศรวมกัน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวเขาไทยภูเขาของ

องคการสหประชาชาติ และไดต้ังเปาหมายของโครงการไว ดังน้ี

1. ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม

2. ชวยชาวเขาโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ตนนํ้าลําธาร

3. รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง คือใหปาอยูในสวนที่ควรเปนปา และทําไรสวน

ในสวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหสวนทั้งสองน้ีรุกล้ําซึ่งกันและกัน

4. ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ

ดวยความชวยเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหชาวกะเหร่ียงบานคาไมตอง

อพยพยายถิ่นไปอยูที่แหงใหม ซึ่งก็ไมรูวาจะสามารถดํารงชีวิตไดเหมือนเดิมหรือไม และสามารถ

อาศัยอยูในพื้นที่ดวยความมั่นคงตลอดมา ตอมายังมีหนวยราชการตาง ๆ เขามาใหความชวยเหลือ

ในตาง ๆ อีก เชน สาธารณสุข อําเภอ และหนวยงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทําใหชาวกะเหร่ียง

บานคามีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคง สามารถอาศัยอยูในพื้นที่ของตนเองที่บรรพบุรุษไดอาศัยอยูมา

หลายชั่วอายุคนแลว

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการนําเสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธเพื่อเทียบเคียงความเปนไทย

จากการศึกษาพบวา ชาวกะเหร่ียงโพลงราชบุรีรอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ สวนที่

เหลือนับถือศาสนาคริสต นิกายโปรเตสแตนต   (ชูศิลป ชีชวง และคณะ 2547:11) การนับถือพุทธ

ศาสนาของชาวกะเหร่ียง เร่ิมขึ้นต้ังแตเมื่อคร้ังอพยพเขามายังดินแดนไทย และสืบทอดมาจนถึง
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ปจจุบันและเมื่อถึงวันงานบุญ ชาวกะเหร่ียงก็จะเขาวัดทําบุญถือศีลปฏิบัติธรรมเชนเดียวกับชาวไทย

พุทธ ซึ่งวัดที่ชาวกะเหร่ียงที่อยูใน ตําบลสวนผึ้ง จะไปทําบุญที่  วัดทามะขาม วัดหินสูง วัดเขา

ตกนํ้า ซึ่งอยูในเขตอําเภอสวนผึ้ง สวนที่อําเภอบานคาจะไปทําบุญที่วัดปาพระธาตุเขานอย และวัด

ปาโปงกระทิง นอกจากน้ีแลวเมื่อถึงวันขึ้น 15 เดือน 5 ของทุกป ชาวกะเหร่ียงในจังหวัดราชบุรี 

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จะพากันเดินทางมาสรงนํ้าทําบุญปดทองขอพรหลวงพอนวม (หลวง

พอกะเหร่ียง) ที่วัดแจงเจริญ ราชบุรี (สุรินทร เหลือลมัย 2544:37 )

เมื่อถึงเดือน 5 ขึ้น 15 ค่ําของทุกป ๆ ป ที่วัดแจงเจริญ หมูที่ 3 ตําบลจอมประทัดอําเภอ

วัดเพลงจังหวัดราชบุรี จะคลาคล่ําไปดวยบรรดาชาวกะเหร่ียงราชบุรีและชาวกะเหร่ียงในจังหวัดที่

ใกลเคียง รวมถึงชาวไทยทองถิ่นอ่ืน ๆ ไปรวมประเพณีเหยียบหลังชาวกะเหร่ียง วัดแจงเจริญเดิม

เรียกกันวาวัดเจดียขาวสันนิฐานวาสรางสมัยปลายกรุงศรีอยุธยามีเจาอาวาสมาแลว 7 รูป ปจจุบัน

(พ.ศ.2552) คือพระครูศรีธรรมมาภรณเปนเจาอาวาสรูปที่ 8 ผูที่สรางแรงจูงใจใหชาวกะเหร่ียง

ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาคือ “หลวงพอนวม” อดีตเจาอาวาสวัดแจงเจริญรูปที่ 3 กลาวคือหลวง

พอนวมไดออกธุดงคเจริญกรรมฐานในปาแถบเขาตะนาวศรี ในเขตชุมชนชาวกะเหร่ียงซึ่งในอดีต

นับวาเปนแหลงชุมชนที่คนภายนอกเขาไปไมถึง ไดอบรมสั่งสอนใหชาวกะเหร่ียงยานน้ันเขาถึง

พระรัตนตรัย คร้ันเมื่อหลวงพอนวมมาอยูที่วัดแจงเจริญและไดรับตําแหนงเปนเจาอาวาส ก็ยังมีชาว

กะเหร่ียงไดติดตามมาทําบุญปฏิบัติธรรมมิไดขาด ความผูกพันที่ชาวกะเหร่ียงมีตอหลวงพอนวมน้ัน

ไมเพียงแตเปนผูนําคําสอนของพระพุทธเจามาบอกสอนแกญาติโยม แตยังเปนหมอผูรักษาโรค ยื้อ

ชีวิตจากการปวยไขดวยการใชทั้ง ยาสมุนไพร และนํ้ามนตที่ทานไดปลุกเสกดวยอํานาจจิตจากการ

ปฏิบัติกรรมฐาน

“เลาตอ ๆ กันมาวาครั้งหน่ึง หัวหนาผูนํากะเหรี่ยงไดขอใหพระภิกษุนวมไป

สวดมนตท่ีบาน ทานจึงถามผูนํากะเหรี่ยงคนน้ันวา “เลนของหรือเปลา ?”

 คงเปนเพราะกะเหรี่ยงไมเขาใจคําถามจึงไมตอบ ขณะท่ีทานน่ังสวดมนตอยูน้ัน

 ขวดผีนํ้ามันพรายท่ีกะเหรี่ยงเล้ียงไวสําหรับรักษาคนเจ็บปวย ดูแลคุมครองคนใน

ครอบครัวและหมูบาน ไดตกลงมาจากห้ิงแลวผีนํ้ามันพรายก็หนีไป หัวหนา

กะเหรี่ยงเชื่อวาเปนการกระทําของพระภิกษุนวม เลยเอยออกมาวา “มันคงเกงมี

คาถาอาคมมาก” กะเหรี่ยงในสมัยน้ันยังไมเขาใจภาษไทย ตอมาจึงคิดลองของ

เลนงานดวยวิธีการตาง ๆ นานา กิตติศักดิ์ความเกงกลาดานคาถาอาคมของ

พอนวมไดแผกระจายไปท่ัวกลุมชาวกะเหรี่ยงเพชรบุรี ราชบุร ีหลังจากน้ัน

หลวงพอนวมก็ไดความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยง ตางสนใจอยากจะฝก

คาถาอาคมจากหลวงพอนวม” (พระพงษพันธ กงจก, ทองอิน บุญชวย 2552)
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เมื่อมีผูรอดชีวิตจากการเจ็บปวยคนแลวคนเลา จึงยิ่งมีผูมาขอพึ่งใบบุญทานเปนทวีคูณ

ตราบเมื่อทานมรณภาพ ก็ยังมีชาวกะเหร่ียงในยานเทือกเขาตะนาวศรีมานอมสักการะทานอยูเสมอ

จนกลายเปนประเพณีในกาลตอมาวา ถึงชวงเดือน 5 ขึ้น15 ค่ํา จึงจัดใหมีมหกรรมทําบุญคร้ังยิ่งใหญ

เปนการปฏิบัติบูชาถวายหลวงพอนวมที่เหลาชาวกะเหร่ียงนับถือ ในชวงใกลวันงาน จะมีชาว

กะเหร่ียงหลั่งไหลมารวมตัวกันที่วัด หลักการใหญที่ชาวกะเหร่ียงถือปฏิบัติคือ ผูที่เขามารวมงาน

ต้ังใจมาบําเพ็ญบุญ ถือศีล ฟงธรรมโดยที่คนในครอบครัวก็ตองปฏิบัติดวยเชนกัน กลาวคือตลอด

ระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหน่ึง มารวมงานบุญที่วัดแจงเจริญ คนที่อยูบานก็ตอง

ปฏิบัติเสมือนมารวมงานดวย โดยไมกลาวคําหยาบไมทะเลาะถกเถียงกัน เปนตน คุณูปการที่หลวง

พอมีตอชาวกะเหร่ียงน้ันลึกซึ้งฝงใจจนชาวกะเหร่ียงน้ันลึกซึ้งฝงใจ จนชาวกะเหร่ียงยอมที่จะลมตัว

นอนทอดเปนทอนสะพานใหพระผูที่ตนเองนับถือไดเดินไตไปสูการบรรลุหลุดพน และอีกนัยหน่ึง

ก็คือ พลังอํานาจจิตของหลวงพอนวมน้ัน ชวยบําบัดโรคภัยใหผูคนที่มาขอพึ่งบารมีการที่หลวงพอ

นวมไดเหยียบลงไปที่หลังของผูควํ่าตัวนอนราบ เปรียบไดกับการนวดใหสรางจากโรคภัย ทุก ๆ ป

จึงมีผูสมัครใจมานอนควํ่าใหหลวงพอเหยียบ แมเมื่อหลวงพอนวมมรณภาพแลวภาระการเหยียบ

แลวเดินไตไปบนหลังชาวกะเหร่ียงก็ยังตกมาถึงเจาอาวาสรูปปจจุบัน จนกลายเปนงานบุญประเพณี

อันยิ่งใหญ และมหกรรมรวมตัวของชาวกะเหร่ียงทางภาคตะวันตกที่ไมมีวัดใด ๆ เทียบได

งานวันปใหมกะเหร่ียงที่วัดแจงเจริญ เปนสิ่งที่สรางสํานึกความเปนลูกหลานกะเหร่ียง

โพลงในพื้นที่ราชบุรีและเพชรบุรีรวมกัน เปนสํานึกที่เกิดจากศักยภาพของชาวกะเหร่ียง ประเพณี

พิธีกรรมและสํานึกรวมในวันปใหมกะเหร่ียง เปนศูนยรวมอํานาจศักด์ิสิทธิ์ที่คอยควบคุมศีลธรรม

และมโนธรรมของชาวกะเหร่ียงมารวมศตวรรษแลว เปนสิ่งที่ถูกนําไปสรางเปนกฎเกณฑละจารีตที่

กะเหร่ียงทุกคนจะตองเคารพและประพฤติปฏิบัติ ในการดํารงอยูรวมกันของคนในสังคม และเปน

สิ่งที่ดีเมื่อสามารถปรับตัวใหทันกับโลกสมัยใหม ในปจจุบันน้ีชาวกะเหร่ียงไปวัดแจงเจริญดวย

วัตถุประสงค 3 ประการดวยกันคือ 

1. ไปทําบุญสรงนํ้าปดทองแหรูปเหมือนหลวงพอนวม หลวงพอปอง และหลวงพอ

มวง เพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว  

2. เมื่ออธิฐานขอพรแลวสําเร็จ ก็จะบวชแกบนผูชายจะบวชเปนสามเณรผูหญิงบวชชี

พราหมณ

3. ไปสรงนํ้าเจาอาวาสองคปจจุบันแลวผูชายจะนอนเรียงใหเจาอาวาสเดินเหยียบเพื่อ

เปนสิริมงคลแกตนเอง 

ดวยบริบทการยอมรับนับถือ “พุทธแบบกะเหร่ียง” ทําใหกะเหร่ียงโพลงราชบุรีผูก

ขอมือดวยดายแดง แตกตางจากะเหร่ียงโพลงกาญจนบุรีที่ผูกขอมือดวยดายขาว ขณะที่กะเหร่ียง
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โพลงสุพรรณบุรีผูกขอมือดวยดายเหลือง รวมทั้งเอกลักษณเสื่อผาการแตงกายยังแตกตางกันอีกดวย 

กะเหร่ียงโพลงราชบุรีเปน “โพลงทูเว” หรือ “กะเหร่ียงมอญ” ที่มีศูนยรวมทางจิตวิญญาณอยูที่

วัดแจงเจริญมารวมศตวรรษแลว

หลวงพอนวมมรณภาพแลวต้ังแตป พ.ศ. 2478 แมหลวงพอนวมจะมรณภาพมานาน

แลว ชาวกะเหร่ียงก็ยังไปนมัสการสรงนํ้าปดทองรูปหลอเหมือนจริงของทานทุกป และใหความ

เคารพนับถือเจาอาวาสวัดแจงเจริญทุกรูปวาเปน “หลวงพอกะเหร่ียง” เหมือนกัน การที่ลูกหลาน

ชาวกะเหร่ียงยังมาชุมนุมในวันปใหมที่วัดแจงเจริญทุกป เปนการทําตาม “คําสั่งบรรพบุรุษ” ชาว

กะเหร่ียงถือวาการที่ทําตามสิ่งที่บรรพบุรุษไดสั่งสอนไว เปนสิ่งที่สําคัญมาก การปฏิบัติจะเปนสิริ

มงคลแกตนเอง และครอบครัว แมจะอยูไกลกันคนละหมูบานแตวามีสายเลือดทางวัฒนธรรม

เดียวกัน การไดเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมทุกป เปนการสรางจุดรวม (พื้นที่) ของความเปนกลุม

ชาติพันธุเดียวกัน ลูกหลานกะเหร่ียงไดเห็นถึงที่มาของสังคม “พุทธแบบกะเหร่ียง” รูจักโลกทัศน

แบบเกาของชาติพันธุตนเอง  และมองเห็นเห็นวิธีทางที่จะชวยใหสังคมกะเหร่ียง และระบบ

ธรรมชาติอยูรอดในสังคมปจจุบัน ตราบใดที่กะเหร่ียงรุนใหมยังเห็นวา “วันชุมนุมปใหมกะเหร่ียง”

และ “หลวงพอกะเหร่ียง” ยังมีความหมายเชื่อมโยงปจจุบันกับอนาคตได ไมใชเร่ืองไกลตัวหรือ

เร่ืองเกาเก็บที่นาชื่นชมแลวเก็บไวเปนประเพณีด้ังเดิม แตเปนสิ่งที่ดีงามที่อยูใกลตัวที่ยังคงความ

สัมพันธกับจิตวิญญาณที่มีพลัง และความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวกะเหร่ียง วันปใหมกะเหร่ียงที่

วัดแจงเจริญก็ยังจะคงอยูตอไป นอกจากน้ีชาวกะเหร่ียงบานคายังมีประเพณี การทําทะเด่ิง ซึ่งจะทํา

กอนถึงวันออกพรรษา ทะเด่ิง หมายถึง “ฉัตร” ซึ่งก็คือรมที่ใชในการบังแดดในภาษาชาวบาน แต

เมื่อสถานะของผูใชเปลี่ยนไปตามยศศักด์ิ รมจึงถูกแปลความหมายใหเปนเคร่ืองสูง เปนเคร่ือง

ประดับเกียรติยศ รมหรือฉัตรจึงถูกสรางขึ้นใหม มีลักษณะที่ซอนกันเปนชั้น ๆ ลดหลั่นกันไป

ตามลําดับ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น เพื่อใชเปนเคร่ืองใชสําหรับบุคคลที่มีสถานะพิเศษเชน พระมหากษัตริย 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ เทวดา  พระอินทร  และพระพุทธเจา ซึ่งพระพุทธเจา  มีสถานะทางสงัคม เคยเปน

กษัตริย แลวมาเปนนักบวช ตอมาเปนพระพุทธเจา ชาวกะเหร่ียงจะหยุดการทํางานทุกอยางเพื่อ

ชวยกันเตรียมจัดหาวัสดุมาทําฉัตร คนหนุมจะไปตัดไมรวกยาวประมาณ 7 ศอก นําไมไผมาจักตอก 

ผูอาวุโสในหมูบานจะเปนผูทําฉัตรเปนฉัตร 7 ชั้น เด็กคนหนุมสาวในหมูบานจะชวยกันจักสาน 

ไมไผเปนตัวแมลง  ปลา และหาดอกไมมารอยเปนมาลัย เพื่อตกแตงฉัตรใหดูสวยงาม การแหทะเด่ิง

ชาวกะเหร่ียงจากหมูบานตาง ๆ จะนําฉัตรไปถวายพระพุทธเจา ที่องคพระเจดียที่วัดปาพระธาตุเขา

นอย โดยจะเร่ิมแหไปในเวลาค่ําของวันออกพรรษา ผูหญิงจะแตงกายดวยชุดกะเหร่ียงเขารวม

ขบวนใหดูสวยงาม  และมีขบวนกลองยาวแตรวงรวมดวยเพื่อความสนุกครึกคร้ืน ผูที่มารวมงานจึง

ไดทั้งบุญและความสนุกสนาน  กอนที่ขบวนแหจะเร่ิมเคลื่อนที่ออกจากหมูบาน ผูอาวุโสจะนําขมิ้น 
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กับสมปอยมาทํานํ้ามนตไปประพรหมที่ตนทะด่ิง (ฉัตร) แลวนําไปประพรหมใหกับผูรวมขบวนแห

เพื่อเปนการชําระลางมลทินใหกับฉัตรและผูเขารวมขบวน จากน้ันก็แหทะเด่ิงไปยังวัด แหรอบ

โบสถ 3 รอบ แหรอบเจดีย 1 รอบ จึงนําฉัตรปกไวรอบเจดีย จากน้ันฟงธรรมเทศนาจากพระสงฆ 

ใหศีลใหพร เปนอันเสร็จพิธี

ในความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุ ที่หลากหลายในพื้นที่ ความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียง

ไดถูกสรางขึ้นจากความแตกตางของวิถีชีวิต ความเชื่อ การจัดวางชาวกะเหร่ียงไวในพื้นที่ของความ

ลาหลัง ความงมงายจากความเชื่อที่แตกตางจากคนสวนใหญ ในสถานการณดังกลาว ความเปนพุทธ

ของชาวกะเหร่ียงไดถูกผลิตซ้ํา เพื่อยืนยันความเปนไทย ยืนยันถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยเพื่อใหเทา

เทียมกันกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่เน่ืองจากเปน ผูที่มีอํานาจการตอรองตํ่ากวากลุมชาติพันธุอ่ืน 

เมื่อเผชิญกับภาวะชายขอบในความสัมพันธเชิงอํานาจกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ชาวกะเหร่ียงจึงเลือกใช

ความเปนพุทธเมื่อตองเผชิญกับความเปนอ่ืน การถูกลดทอนคุณคาความเปนมนุษย ชาวกะเหร่ียงได

ผลิตซ้ําความเปนพุทธของตนเองขึ้น เพื่อยืนยันศักด์ิศรีความเปนมนุษยของตนเอง ซึ่งนอกจากเปน

เคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจแลว พุทธศาสนายังมีบทบาทในการตอรอง การสรางพื้นที่ทางสังคม

ของชาวกะเหร่ียงในความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอ่ืน แมวาชาวกะเหร่ียงจะนําเสนอตัวตนใน

ฐานะชาวพุทธเพื่อใชในการตอรองกับอํานาจภายนอก แตภายในชุมชนกะเหร่ียงก็ไมไดนิยามความ

เปนพุทธที่เหมือนกัน กลุมชาวกะเหร่ียงที่มีฐานะ มีทางเลือก มีโอกาสมากกวาในการนิยามความ

เปนพุทธที่เครงครัดตายตัวกวา ในขณะชาวกะเหร่ียงที่ยากจน ซึ่งมีโอกาสและทางเลือกนอยกวา 

การนิยามความเปนพุทธจึงมีความยืดหยุน เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปภายใตความสัมพันธกับกลุม

อํานาจที่แตกตางกัน รวมถึงการเคารพศรัทธาตอพระพุทธศาสนา ในวิถีพุทธแบบชาวกะเหร่ียง

ความสัมพันธกับรัฐและกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่ ความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียงไดถูกสรางขึ้นจาก

ความแตกตางของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม การจัดวางชาวกะเหร่ียงไวในพื้นที่ของ

ความลาหลัง ความงมงายจากความเชื่อที่แตกตางจากกลุมอํานาจในพื้นที่ทั้งจากคนไทยและกลุม

ชาติพันธุอ่ืน ในสถานการณดังกลาว ความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงไดถูกผลิตซ้ํา นอกเหนือจาก

การเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจแลว พุทธศาสนายังมีบทบาทในการตอรอง เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคม

ของชาวกะเหร่ียงในความสัมพันธกับกลุมชาติพันธอ่ืนในพื้นที่ดวย

ชาวกะเหร่ียงบานคาจะไปทําบุญที่วัดปาพระธาตุเขานอย ซึ่งเปนวัดที่ต้ังอยูในชุมชน 

ทุกวันพระ 8 ค่ํา และ 15 ค่ํา ชาวกะเหร่ียงจะนํา ขาวปลาอาหาร ดอกไมธูปเทียน เพื่อไปทําบุญที่วัด 

สวนคนไหนที่มีเวลาวางก็จะอยูถือศีล 8 ที่วัด และทําวัตรสวนมนต แมวาคนไทยพื้นราบบางสวน

ยังคงมองภาพชาวกะเหร่ียงในฐานะชาวเขาที่ลาหลัง งมงาย แตคนไทยจํานวนมากก็เร่ิมสัมพันธ

คุนเคยกับชาวกะเหร่ียงมากขึ้น  และเร่ิมมีการไปมาหาสูระหวางชาวกะเหร่ียงกับคนไทยภายนอก 
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การมารวมทําบุญที่วัดกับคนไทยพื้นราบจึงสรางความคุนเคยระหวางชาวกะเหร่ียงกับคนไทย และ

ทําใหคนไทยรูสึกคุนเคยกับชาวกะเหร่ียงมากขึ้น การรวมงานบุญกับคนไทยในระยะแรก พวกเขา

ไดรับการมองดูดวยสายตาแปลก ๆ  เน่ืองจากความแตกตางของการตางกาย ภาษาพูด คนไทย

บางสวนไมยอมสุงสิงกับชาวกะเหร่ียง การไปรวมงานบุญที่วัดกับคนไทยจากพื้นที่อ่ืน ชาว

กะเหร่ียงจึงมักจะน่ังหลบอยูดานหลังของคนไทย แตการไปรวมงานบุญกับคนไทยทุกวันพระ และ

การชวยงานบุญในเทศกาลสําคัญ เชน วันเขาพรรษา ออกพรรษา ทอดผาปา ทอดกฐิน ก็ทําใหคน

ภายนอกเร่ิมคุนเคยกับภาพของชาวกะเหร่ียง และเปนการเปดพื้นที่ใหบุคคลภายนอกรับรูถึงการมี

ตัวตนของชาวกะเหร่ียงในพื้นที่ นอกจากน้ันความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงไดปรากฏผานการรวม

กิจกรรมทางศาสนากับคนไทยแลว ความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงยังถูกนําเสนอผานการเขารวม

ในเครือขายงานบุญของครูบาอาจารยสายวัดปาพระธาตุเขานอย ทั้งการชวยเหลือในการจัดสถานที่

เวลาที่วัดมีงาน การจัดต้ังโรงทานไวคอยตอนรับญาติโยมที่มาทําบุญ การเปนแมครัว จนถึงการเก็บ

ของและลางจาน ทําใหไดรับการยอมรับจากครูบาอาจารยและไดรับการยอมรับจากลูกศิษยของครู

บาอาจารยจากวัดตาง ๆ อีกดวย  แตการที่ชาวกะเหร่ียงมีวัดประจําหมูบานก็มีความหมายทั้งในการ

ผลิตซ้ําองคประกอบทางวัฒนธรรมเพื่อสรางความคุนเคยใหกับพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู และวัดก็เปน

สัญลักษณของความเปนพุทธ เปนการบงชี้ถึงความเปนพุทธของตนตอคนอ่ืน 

การแสดงความเปนพุทธที่ดีของชาวกะเหร่ียงทําใหไดรับการยอมรับจากครูบาอาจารย 

เมื่อมีงานบุญตาง ๆ ชาวกะเหร่ียงก็ไดเขารวมงานบุญอยางสม่ําเสมอ ทั้งที่จัดขึ้นที่วัดปาพระธาตุเขา

นอยและวัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง การไปรวมงานบุญกับครูบาอาจารยอยาง

สม่ําเสมอและยังคอยชวยกิจการงานบุญตาง ๆ ของวัด ทําใหชาวกะเหร่ียงไดรับการยอมรับจากครู

บาอาจารยที่มาจากวัดตาง ๆ ดวย ไมเพียงแตไดรับการยอมรับจากครูบาอาจารย ในฐานะ

พุทธศาสนิกชนที่ดี แตการเขารวมงานบุญอยางสม่ําเสมอกับครูบาอาจารย ซึ่งเปนพระที่ไดรับการ

ยอมรับนับถือจากคนไทยจํานวนมาก  ทําใหตัวตนของชาวกะเหร่ียง ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

ไดรับการยอมรับจากคณะศรัทธาญาติโยมที่เปนลูกศิษยของลูกบาอาจารยที่มาจากพื้นที่ตาง ๆ ตาม

ไปดวย การรวมงานบุญกับครูบาอาจารยซึ่งมีลูกศิษยมากมายจากสถานะทางสังคมตาง ๆ จึงเปนเวที

ที่เปดพื้นที่ใหชาวกะเหร่ียงไดแสดงตัวตนในฐานะชาวพุทธ แสดงความเปนพวกเดียวกันกับกลุม

ชาติพันธุตาง ๆ ที่มีอํานาจเหนือกวา  การผลิตซ้ําความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงผานงานบุญของ

ครูบาอาจารย ไดชวยสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพระสงฆ การยอมรับของพระสงฆมีสวนชวย

ใหชาวกะเหร่ียงสามารถเปดพื้นที่ใหตนเองไดรับการยอมรับจากลูกศิษยของครูบาอาจารย บทบาท

การเปนผูอุปถัมภของพระสงฆจึงดําเนินไปในเร่ืองทางจิตใจ การสอนศีลธรรม และการชวยเหลือ

ทางวัตถุบางอยางมากกวาที่จะมีบทบาทในฐานะผูที่ปกปองชาวกะเหร่ียงบานคา    จากการเผชิญกับ
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ภาวะชายขอบจากความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอ่ืนที่แวดลอม การนําตัวเองเขาไปอยูภายใตการ

อุปถัมภของครูบาอาจารย จึงไมไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชาว

กะเหร่ียงกับกลุมชาติพันธุอ่ืนที่แวดลอม อยางไรก็ตาม การเขารวมในเครือขายงานบุญของครูบา

อาจารยก็มีความสําคัญในฐานะที่เปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียง และถูก

นํามาใชในการตอรองในการนิยามความหมาย การนําเสนอตัวตนเพื่อยืนยันถึงศักด์ิศรีความเปน

มนุษยที่เทาเทียมกันกับคนไทย ความเปนพุทธที่ถูกผลิตซ้ําขึ้นปจจุบัน ทั้งการรวมงานบุญกับคน

ไทย การเขารวมงานบุญของครูบาอาจารย ไดมีบทบาทในสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียง 

โดยความเปนพุทธถูกนําเสนอเพื่อสื่อสาร ตอบโตกับกลุมอํานาจในพื้นที่ ไมวาจะเปนคนไทย และ

กลุมชาติพันธุอ่ืน ในความสัมพันธกับคนไทย ความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียง ถูกผลิตซ้ําและ

นําเสนอเพื่อตอบโตกับความเปนอ่ืนที่ถูกสรางขึ้นผานความแตกตางของภาษา วิถีชีวิต ความเชื่อ 

ประเพณีวัฒนธรรม ที่แตกตางจากคนสวนใหญในสังคม ซึ่งคนไทยบางสวนมองวาชาวกะเหร่ียงอยู

ในสถานะที่ตํ่าตอยกวาตน ความเปนพุทธไดถูกผลิตซ้ําขึ้นในหมูชาวกะเหร่ียงเพื่อเทียบเคียงความ

เหมือนกันระหวางตนเองกับคนไทย การยืนยันความเครงครัด ในวิถีปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี

ของตนเอง เปนการบงบอกวาตนเองก็เปนผูมีวัฒนธรรม อารยธรรม และเปนอารยธรรมเดียวกับ

คนเมือง แมวาในหมูคนไทยจะมองความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงน้ันแตกตางจากตนเองเปน “วิถี

พุทธแบบกะเหร่ียง” ความเปนพุทธจึงไดถูกผลิตซ้ําเพื่อเทียบเคียงความเหมือน ความเปนพวก

เดียวกับคนเมือง เพื่อยืนยันกอบกูศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่ทัดเทียมกับคนไทย

นอกจากน้ันชาวกะเหร่ียงยังใหความรวมมือในกิจกรรมของรัฐดวย การเขารวมขบวน

แหงานสงกรานตเปนหน่ึงในกิจกรรมที่รัฐรองขอ และชาวกะเหร่ียงใหการตอบสนอง ทางราชการ

จะแจงขาวผานทางผูนําหมูบาน ใหแจงขาวใหคนในชุมชนทราบวา ทางราชการตองการใหชาว

กะเหร่ียงเขารวมงานกิจกรรมตาง ๆ ที่รัฐจัดขึ้น ทั้งในและนอกพื้นที่ของอําเภอบานคา งานของทาง

หนวยราชการที่ชาวกะเหร่ียงเขารวม อาทิเชน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานตอตานยาเสพติด 

งานสงกรานต เปนตน ในงานเหลาน้ี ชุดประจําเผา และศิลปประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียง

ไดถูกนําไปแสดงใหผูมารวมงานไดดู การนําศิลปะประเพณีวัฒนธรรมไปเขารวมแสดงในงาน

ตางๆ ที่หนวยราชการจัดขึ้นทุกคร้ัง  เปนการใหความรวมมือกับภาครัฐ  ชาวกะเหร่ียงใชเปนการ

สรางสายสัมพันธที่ดีกับรัฐ และเปนสิ่งที่ทําใหชาวกะเหร่ียงสามารถเขาถึงขาราชการได  เมื่อมี

ปญหาตาง ๆ เกิดขึ้น

“ทางอําเภอไมไดบังคับ ใครวางก็ไป พวกเราชวยเขา เผื่อวาเรามีเรื่องเดือดรอน

อะไร เขาจะไดชวยเราบาง” (ดรภมน ดิสนะ 2552)
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การใหความรวมมือกับกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหนวยราชการในพื้นที่ เปนการแสดง

ใหรัฐเห็นและยอมรับวาชุมชนชาวกะเหร่ียงบานคา เปนชุมชนที่ใหความรวมมือกับรัฐ เพื่อใหได

การยอมรับจากรัฐอันจะนําไปสูความมั่นคงของการอยูในพื้นที่ตอไป

แมวาความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงบานคา จะนําเสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธ เพื่อ

ตอรองกับกลุมอํานาจอ่ืนในพื้นที่ แตก็มีความแตกตางในระดับของปฏิบัติการของความเปนพุทธ

ของชาวกะเหร่ียงกลุมตาง ๆ ในชุมชน ชาวกะเหร่ียงที่มีฐานะทางสังคมดีแสดงความเปนพุทธของ

ตนผานการบริจาคเงินจํานวนมากเมื่อมีโอกาสรวมงานบุญ ในขณะชาวกะเหร่ียงที่ครอบครัวยากจน

ซึ่งมีทุนทางเศรษฐกิจนอยกวา จึงบริจาคเงินในงานบุญนอยกวาตามฐานะของครอบครัว แตวาจะมี

บทบาทในการชวยเหลืองานบุญอยางกระตือรือรน นอกจากน้ียังมีความแตกตางในการนิยามความ

เปนพุทธระหวางครัวเรือนที่มีฐานะดีและครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ชาวกะเหร่ียงจะนําเสนอตัวตน

ในฐานะชาวพุทธในการตอรองกับกลุมอํานาจตาง ๆ  แตภายในชุมชนชาวกะเหร่ียงเองก็ไมได

นิยามความเปนพุทธที่เหมือนกัน กลุมคนที่มีฐานะซึ่งมีทางเลือกและโอกาสมากกวานิยามความเปน

พุทธที่เครงครัดตายตัวกวา ในขณะที่ชาวกะเหร่ียงที่ยากจนซึ่งมีทางเลือกและโอกาสนอยกวา การ

นิยามความเปนพุทธจึงมีความยืดหยุน เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปภายใตความสัมพันธกับกลุม

อํานาจที่แตกตางกัน  ภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ํากับกลุมชาติพันธุอ่ืนที่แวดลอม ซึ่ง

ชาวกะเหร่ียงเผชิญกับการนิยามความเปนอ่ืน  การถูกลดทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษยจากความเชื่อ 

วิถีชีวิตที่แตกตางจากคนสวนใหญในสังคม ในความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ําดังกลาว การ

ตอรอง การสรางพื้นที่ทางสังคมชองชาวกะเหร่ียงจึงปรากฏในรูปแบบการนิยามความหมาย การ

นําเสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธ เพื่อเทียบเคียงความเปนไทยของตนเอง การพยายามยืนยันถึง

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของตนที่เทาเทียมกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่ โดยการนิยามความเปนพุทธ

ของชาวกะเหร่ียงแตละกลุมก็มีความเลื่อนไหล  เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับวาชาวกะเหร่ียงกําลังสื่อสาร

กับความสัมพันธเชิงอํานาจใด

การเผชิญกับภาวะชายขอบของชาวกะเหร่ียง เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของการเปนคน

พลัดถิ่นที่ไรการเชื่อมโยงกับรัฐไทย    และดอยอํานาจในการตอรองับความสัมพันธ เชิงอํานาจกับ

กลุมอํานาจตาง ๆ ในพื้นที่ ทั้งรัฐ กลุมชาติพันธอ่ืน และกลุมทุน ความเปนชายขอบของชาว

กะเหร่ียงถูกสรางขึ้นผานการจัดวางใหชาวกะเหร่ียงอยูในพื้นที่ของ “ความเปนอ่ืน” จากรัฐ ดวยการ

นิยามชาวกะเหร่ียงในฐานะ “ผูบุกรุกทําลายปา”  ซึ่งนําไปสูการเผชิญกับขอจํากัดในการเขาถึง

ทรัพยากรการผลิต และขอกําจัดในการเขาถึงสิทธิตาง ๆ ของพลเมืองไทย ในขณะเดียวกันการเปน

ชนชาติกะเหร่ียง ก็ทําใหกลุมชาติพันธุอ่ืนกีดกันชาวกะเหร่ียงออกจากการเขาถึงทรัพยากรผานการ

นิยามความเปนอ่ืนตอชาวกะเหร่ียงในฐานะ “ไมใชคนไทย” และความแตกตางของวิถีชีวิต 
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ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ไดนําไปสูการตอกย้ําความเปนอ่ืนแกชาวกะเหร่ียงในฐานะ “คนลา

หลังงมงาย” นอกจากน้ีความปรารถนาดีจากภายนอกผานโครงการชวยเหลือ โครงการพัฒนาตาง ๆ 

ทําใหภาพ “หมูบานดอยพัฒนา” ถูกผลิตขึ้น เปนผลลัพธอันไมต้ังใจของความพยายามในการพัฒนา

จากภายนอก อํานาจการตอรองที่ดอยกวาไดทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับภาวะชายขอบใน

สถานการณของการผนวกชุมชนเขาไปเปนสวนหน่ึงของระบบทุนจากการผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งทํา

ใหชาวกะเหร่ียงเขาไปอยู ภายใตการผลิตแบบพันธสัญญาเชิงอุปถัมภกับกลุมทุน และตกอยูใน

วังวนวัฐจักรของหน้ีสิน ในขณะเดียวกัน ภายใตบริบทของการขยายตัวของการทองเที่ยว ความเปน

อ่ืนของชาวกะเหร่ียงไดถูกผลิตซ้ํา ถูกแชแข็ง เพื่อตอบสนองจิตนาการเกี่ยวกับ “คนอ่ืน” ของ

นักทองเที่ยวจากภายนอก ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของชาวกะเหร่ียง ถูกลดทอนลงภายใต

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ําเหลาน้ี ดวยสถานภาพทางสังคมของตนเองในปจจุบัน ทําให

ชาวกะเหร่ียงเลือกสรางพื้นที่ทางสังคมผานการนิยามความหมาย การนําเสนอตัวตนที่สอดคลองกับ

วาทกรรมหลักของกลุมอํานาจ มากากวาการแสดงศักยภาพของการตอบโต ตอตานกับอํานาจ

โดยตรง ซึ่งอาจจะทําใหตองเผชิญกับสถานการณที่เลวรายมากยิ่งขึ้น 

การสรางพื้นที่ทางสังคมไดนําไปสูการนําเสนออัตลักษณ ความเปนคนกะเหร่ียงภายใต

ความสัมพันธกับกลุมอํานาจตาง  ๆ ที่ตนเองเผชิญ  การสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงจึง

ไมไดถูกสรางขึ้นผานการแสดงศักยภาพในการตอตาน การตอบโตตออํานาจโดยตรง แตพื้นที่ทาง

สังคม ถูกสรางขึ้นผานการแสดงศักยภาพ ในการนําเสนออัตลักษณความเปนคนกะเหร่ียงตอกลุม

อํานาจตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดนิยามตัวตนของชาวกะเหร่ียงในลักษณะตาง ๆ กัน ผานการตอรอง

การชวงชิงนิยามตัวตน ความเปนกะเหร่ียงในระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมอํานาจภายนอก และ

ความแตกตางของเงื่อนไขทางสังคมที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุมเผชิญ ก็ทําใหเกิดการจัดวาง

ความสัมพันธกับกลุมอํานาจที่แตกตางกัน และมีการชวงชิงการนิยาม การนําเสนอตัวตนที่

แตกตางกันในกลุมชาวกะเหร่ียงดวยกันเองอีกดวย อัตลักษณของชาวกะเหร่ียงจึงไมไดมีลักษณะ

เปนหน่ึงเดียวที่หยุดน่ิงไมเปลี่ยนแปลง แตภายใตการตอรอง การชวงชิงการนิยามการกลุมตาง ๆ ทํา

ใหอัตลักษณความเปนกะเหร่ียง     จึงมีความหลากหลายเลื่อนไหล      และปรับเปลี่ยนไปตามความ

สัมพันธกับกลุมอํานาจและเงื่อนไขทางสังคมที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุมเผชิญ การนําเสนออัตลักษณ

อยางยืดหยุนเลื่อนไหลโดยไมยึดติดกับอัตลักษณที่ตายตัว ทําใหชาวกะเหร่ียงสามารถอยูรอดได

ภายใตภาวะชายขอบที่ตนเองเผชิญ

ผลจากการพัฒนาประเทศที่ผานมาไดทําลายชีวิต และวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียงบาน

คา จากการพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย (Modernization) สวนมากพยายามคัดสรรคสิ่งตาง ๆ 

ใหมีเพียงเดียวเปนแบบเดียวกันทั้งหมด  เชน ใชภาษาเดียว มีวิถีชีวิตแบบเดียว มีภูมิปญญาสายเดียว 
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มีระบบความเชื่อเพียงอยางเดียว และใชระบบเศรษฐกิจแบบเดียว ผลที่ตามเห็นไดวา ความสวยงาม 

ความเขมแข็ง การพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสังคมของชาวกะเหร่ียง รวมถึงความอุดม

สมบูรณของธรรมชาติ ไดสูญเสียไปอยารวดเร็ว เพราะนโยบายการพัฒนาจากภาครัฐไมไดให

คุณคาและความสําคัญของสิ่งดังกลาว เรามัวไดหลงใหลปลื้มกับภูมิปญญาจากสังคมอ่ืน นิยม

ชมชอบในวัฒนธรรมอ่ืนแลวละทิ้งวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองไป แตในปจจุบันน้ีเปนที่หนา

ยินดีเมื่อคนในชุมชนเร่ิมมองเห็นทางเลือกและทางรอดของการพัฒนาทองถิ่น น่ันคือการฟนฟูและ

สรางพลังทองถิ่นใหเกิดขึ้น ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนเดิมแตสานตอจากของเดิมได โดยปรับใหทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม ใชมิติทางวัฒนธรรมที่ดีงามในอดีต นําเอาวิถีชีวิตชาว

กะเหร่ียงที่ถูกทอดทิ้ง ละเลย และหลุดไปจากจิตสํานึกของลูกหลานกะเหร่ียงโดยไมมีการสืบสาน 

นํากลับมาใชเพื่อใชแกไขปญหาวิกฤตการณในสังคม แลวนําบทเรียนที่ดีที่สุดในปจจุบันไปใชกับ

อนาคต โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการดํารงอยูของอัตลักษณทางชาติพันธุ   การพัฒนาทองถิ่นน้ัน

ตองสรางสํานึกรวมของความเปนทองถิ่นกอน ตองกระตุนใหเกิดพลังทางภูมิปญญาเพื่อสรางองค

ความรูของทองถิ่นขึ้นมาใหม  ไมว าจะเปนระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร เพราะจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู รูจักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได โดยไม

ตองคอยความชวยเหลือจากภายนอก  ชวยกันสรางคิดริเร่ิมจากภายในปรับปรุงเอาสิ่งที่ดีงามในอดีต

มาผสมผสานเขากับสิ่งที่มาจากภายนอก นํามาปรับกระบวนทัศนใหทันกับการเปลี่ยนของโลก

สมัยใหม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

ความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่น

ความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงเกิดขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ํา

กับกลุมอํานาจในพื้นที่ทั้ง รัฐ กลุมชาติพันธุอ่ืน และกลุมทุน ไดสรางความเปนอ่ืนใหกับชาว

กะเหร่ียง และนําไปสูการเผชิญกับภาวะชายขอบของชาวกะเหร่ียงในมิติตาง ๆ แมวาชาวกะเหร่ียง

ไดอางสิทธิ์การอยูอาศัยพื้นที่มานานแลวในฐานะคนด้ังเดิมของพื้นที่ กอนที่รัฐไทยจะมีการ

สถาปนารัฐชาติ แตดวยความลักลั่นของนโยบายปาไมทําใหชาวกะเหร่ียงตองตกในฐานะ “เปนอ่ืน”

และในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปาไมในระดับประเทศ ซึ่งรัฐจําเปนตองสราง

ความชอบธรรมในการจัดการพื้นที่ปาของตนผานการแสดงบทบาทนักอนุรักษ ซึ่งดําเนินไปควบคู

กับการหาผูรับผิดชอบของการลดลงของพื้นที่ปา ภายใตบริบทดังกลาวทําใหชาวกะเหร่ียงกลายเปน

ตนเหตุของการลดลงของปาไม ไดถูกสรางใหเปนอ่ืนดวยการประทับตราชาวกะเหร่ียงในฐานะ “ผู

บุกรุกทําลายปา” จึงถูกนําไปใชเปนขออางนําไปสูการขับไลใหชาวกะเหร่ียงออกจากพื้นที่และ

พื้นที่ที่ทําการผลิตถูกควบคุมอยางเขมงวดจากรัฐทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับจํากัดในการเขาถึง

ทรัพยากร โดยที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุมก็เผชิญกับระดับความเปนชายขอบที่แตกตางกัน ครอบครัว

ที่ยากจนจะเผชิญกับภาวะชายขอบในระดับที่รุนแรงกวา เน่ืองจากมีอํานาจในการตอรองและมี

ทางเลือกในการแสวงหาพื้นที่ทํากินแหงใหมนอยกวา ครอบครัวที่ฐานะทางสังคมดีกวา

เมื่อชาวกะเหร่ียงเผชิญกับปฏิบัติการทางอํานาจของรัฐ ที่สรางความเปนอ่ืนตอชาว

กะเหร่ียงในฐานะ “กลุมชาติพันธุที่บุกรุกทําลายปา” ในสถานการณที่เผชิญกับภาวะชายขอบจาก

ความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐ ภาวะชายขอบของชาวกะเหร่ียงไดถูกตอกย้ํามากขึ้นในความ

สัมพันธเชิงอํานาจกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่ ซึ่งไดแบงแยกกีดกันชาวกะเหร่ียงนิยามเปนอ่ืนตอ

ชาวกะเหร่ียงในฐานะ  “ไมใชคนไทย” จึงไรความชอบธรรมในการใชทรัพยากรในพื้นที่ นอกจากน้ี

ความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียงยังถูกสรางขึ้น ผานการจัดวางชาวกะเหร่ียงไวในพื้นที่ของ “ความลา

หลังงมงาย” จากความแตกตางของ วิถีชีวิต แบบแผนประเพณีวัฒนธรรม  และระบบความเชื่อ
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ที่แตกตางกัน     ระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่     ที่ใชพุทธศาสนาเปนเคร่ืองมือ

ในการจัดวางลําดับชั้นความกาวหนาของสังคม ความเชื่อพุทธแบบกะเหร่ียงที่แตกตางไมสอดคลอง

กับความเชื่อ จึงทําใหชาวกะเหร่ียงถูกจัดวางไวในพื้นที่ของความเปนอ่ืน นอกจากน้ีความสัมพันธ

กับกลุมอํานาจภายนอกชุมชน ไดนําไปสูการผลิตซ้ําความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียงไมต้ังใจ อันเปน

ผลจากความปรารถนาดีจากนักพัฒนา กลุมอํานาจภายนอกที่นําเสนอภาพของชุมชนชาวกะเหร่ียง

ในฐานะหมูบานดอยพัฒนา ลาหลัง ตองการความชวยเหลือเพื่อแลกกับความชวยเหลือในดานตาง 

ๆ และในหลายกรณีความตองการของชุมชนถูกสรางขึ้นจากองคกรภายนอกมากกวาความตองการ

ที่แทจริงของชุมชน และเปนไปเพื่อตอบสนองโอกาสในการแสดงตนเปนผูใหความชวยเหลือแก

คนดอยโอกาสมากกวาความตองการที่แทจริงชองชาวกะเหร่ียง อีกทั้งภาพความลาหลัง ดอยพัฒนา

ของชาวกะเหร่ียงที่ถูกสรางขึ้นยังเปนการมองผานมาตรฐานของกลุมอํานาจที่ครอบงํา ที่พยายาม

ปรับเปลี่ยนชาวกะเหร่ียง ใหเขาสูมาตรฐานการพัฒนาของตนเอง ที่ตองการใหมีภาษาเดียว 

วัฒนธรรมเดียว เชื้อชาติเดียว ไมเคารพในความแตกตางหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ภาวะชาย

ขอบที่ชาวกะเหร่ียงเผชิญจากความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐ และกลุมชาติพันธุอ่ืนในประเด็นการ

เขาถึงทรัพยากรไดทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับปญหาเร่ืองที่ทํากิน ระบบการผลิตแบบไรหมุนเวียน

ที่สรางความมั่นคงใหกับตนเองและชุมชนไมสามารถดําเนินตอไปได ชาวกะเหร่ียงตองปรับเปลี่ยน

ระบบการผลิตไปสูการผลิตพืชเชิงพาณิชยและพึ่งพาระบบตลาด ซึ่งชาวกะเหร่ียงมีศักยภาพในการ

ตอรองที่ดอยกวา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับ วัฐจักรของหน้ีสินและความไม

มั่นคงในชีวิต นอกจากน้ีในบริบทของการทองเที่ยวชุมชนชาวกะเหร่ียงถูกผนวกเขาสูทุนทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม ซึ่งนําไปสูการยืนยันตอกย้ําความอ่ืนตอชาวกะเหร่ียง ผานการแชแข็งทางวัฒนธรรม

ของชาวกะเหร่ียง ผานภาพชุมชนที่ลาหลัง ดอยพัฒนา เพื่อตอบสนองจิตนาการเกี่ยวกับคนอ่ืนจาก

นักทองเที่ยว ความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงจึงเกิดขึ้นผานกระบวนการกีดกันชาวกะเหร่ียงสู

ความเปนอ่ืน จากความสัมพันธเชิงอํานาจในหลายระดับที่ซอนกันทั้งรัฐ กลุมชาติพันธอ่ืนที่

แวดลอม และกลุมทุน ความเปนอ่ืนที่ถูกสรางขึ้น ถูกตอกย้ํา ไดนําไปสู การเผชิญกับภาวะชายขอบ

ของชาวกะเหร่ียงในมิติตาง ๆ กระบวนการสรางความเปนชายขอบตอชาวกะเหร่ียง จึงเปน

กระบวนการที่มีความลักลั่นในตัวเองในดานหน่ึงกลุมอํานาจตาง ๆ ก็กีดกัน ชาวกะเหร่ียงออกจาก

พื้นที่ของตนเอง สูพื้นที่ของความเปนอ่ืน แตในบางบริบทก็ผนวกชาวกะเหร่ียงเขามาไวในพื้นที่

ของตนเอง เพื่อตอบสนองประโยชนที่ตนจะไดรับจากชาวกะเหร่ียง ความเปนชายขอบของชาว

กะเหร่ียง จึงเกิดขึ้นภายใตการเลือกสรรของกลุมอํานาจตาง   ๆ  วาการกีดกันการผนวกรวมในมิติ

ใด เอ้ือประโยชนใหกับกลุมอํานาจเหลาน้ันมากที่สุดใน แตละเงื่อนไขของความสัมพันธที่ชาว

กะเหร่ียงเผชิญ
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การสรางพื้นท่ีทางสังคมของชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่น

การเผชิญกับภาวะชายขอบที่ถูกสรางขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ํา

ระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมอํานาจอ่ืน ไดแก รัฐ กลุมชาติพันธอ่ืน และกลุมทุน แตชาวกะเหร่ียงก็

ไมไดยอมจํานนสยบยอมกับการถูกสรางใหเปนคนชายขอบอยางเฉื่อยชา แตไดพยายามแสวงหา

ยุทธวิธีตาง ๆ ในการสูด้ินรนเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเอง จากประสบการณของความเปน

ชายขอบ ทําใหชาวกะเหร่ียงบานคาเรียนรูที่จะจัดวางความสัมพันธที่ดีกับรัฐ เพื่อใหรัฐใหการ

ยอมรับวาชาวกะเหร่ียงเปนกลุมชาติพันธุด้ังเดิม อยูอาศัยที่น่ีมากวา 200 ปแลว เปนเงื่อนไขประการ

สําคัญที่ทําใหการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงกับรัฐไทย ดําเนินไปผานการจัด

วางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับรัฐ การนําเสนออัตลักษณที่สอดคลองกับวาทกรรมหรือสิ่งที่รัฐ

คาดหวัง มากกวาการตอตาน หรือการปะทะกับอํานาจรัฐโดยตรง  เพราะหากทําเชนน้ัน ชาว

กะเหร่ียงบานคาจะตองเผชิญกับสถานการณที่เลวรายมากยิ่งขึ้น ดังน้ันกะเหร่ียงกลุมน้ีจึงสราง

กระบวนการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคม  ผานการนําเสนอตัวตนในฐานะชุมชนรักษาปา ใน 

การตอรองเพื่อเขาถึงทรัพยากร และนําเสนอตัวตนในฐานะกลุมชาติพันธุด้ังเดิม (indigenous

people) เพื่อใหสามารถในสังคมอยูไดอยางมีศักด์ิศรี สามารถอาศัยอยูในพื้นที่ดวยความมั่นคง และ

มีสิทธิเทาเทียมกับคนทั่วไปในสังคม ภายใตสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในการศึกษาน้ีพบวา กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงเกิดขึ้น ดวย

การที่ชาวกะเหร่ียงไดเลือกยุทธวิธีที่แตกตางกันมาใชในการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับ

ตนเองภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่ดํารงอยู โดยยุทธวิธีตาง ๆ มีการปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไป

ตามความสัมพันธที่ชาวกะเหร่ียงเผชิญ ดังน้ี

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการตอรองภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐผานพิธีการบูชาตนไม

ใหญ  (บาเซยพาดู) และ พิธีการบวชปา

ในภาวะที่ถูกสรางความเปนอ่ืนจากความสัมพันธของรัฐไทยในฐานะ “กลุมชาติพันธุ

ที่บุกรุกทําลายปา” ซึ่งทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับภาวะชายขอบในการเขาถึงทรัพยากร โดยเฉพาะ

ที่ดินทํากิน ตลอดจนความมั่นคงในการอยูอาศัยในพื้นที่ ในสถานการณของความเลื่อมล้ําของ

อํานาจระหวางชาวกะเหร่ียงกับรัฐ การสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงจึงไมไดปรากฏผาน

ศักยภาพในการตอตาน ตอบโตกับอํานาจรัฐโดยตรง เน่ืองจากชาวกะเหร่ียงไดเรียนรูการประเมิน

สถานการณของความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐที่ผานมา ชาวกะเหร่ียงจึงเลือกใชวิธีการสรางพื้นที่

ทางสังคมของตนเอง ผานการจัดวางความสัมพันธที่ใกลกับรัฐตามที่รัฐคาดหวัง โดยการนําเสนอ

อัตลักษณการนิยามตัวตนที่สอดคลองกับความคาดหวังของรัฐในการตอรองในการเขาถึงทรัพยากร
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ดวยการนําเสนอตัวตนในฐานะชุมชนรักษาปาผานพิธีการบูชาตนไมใหญ  (บาเซยพาดู) และ พิธี

การบวชปา เพื่อตอบโตตอการถูกสรางความเปนอ่ืนการนิยามจากรัฐในฐานะ “กลุมชาติพันธุที่บุก

รุกทําลายปา ชาวกะเหร่ียงไดนําเสนอตนเองในฐานะผูที่ดูแลรักษาปาตอเจาหนาที่รัฐ ชาวกะเหร่ียง

ไดปรับกฎเกณฑการจัดการพื้นที่ปาตามจารีตของตนเขากับหลักการจัดการปาผานเครือขายกลุม

รักษปาเยาวชนตนกลาตะนาวศรี  เปนการปฏิเสธความหมายที่ถูกนิยามโดยรัฐ ในฐานะกลุม

ชาติพันธุที่บุกรุกทําลายปา และแสดงใหรัฐเห็นวาตนเองมีความชอบธรรมในการอยูอาศัยในพื้นที่

ดังกลาว ชาวกะเหร่ียงไดแสดงอัตลักษณของตนเอง ในฐานะกลุมชาติพันธุที่ดีใหรัฐและกลุม

ชาติพันธุอ่ืนเห็นวา ชาวกะเหร่ียงมีวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่ผูกพันและสอดคลองกับธรรมชาติ

เปนการนิยามวาทกรรมของตนเองขึ้นใหมในฐานะชุมชนที่ไมบุกรุกทําลายปา มีวิถีชีวิตที่ผูกพัน

สอดคลองกับธรรมชาติ และไดอาศัยรัฐเปนเคร่ืองมือในการรับรองสถานะของตนเอง รับรองการ

เปนชุมชนอนุรักษปาสามารถที่จะอยูรวมกับธรรมชาติได เพื่อสรางการยอมรับและความชอบธรรม

ใหกับตนเองในการอยูอาศัยในพื้นที่

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยมิติทางการศึกษา

ในปจจุบันน้ีการศึกษาเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของชาวกะเหร่ียง พวกเขา

ไมมีทางปฏิเสธไดเลยและในปจจุบันน้ีเทาน้ันที่การศึกษาจะชวยใหชีวิตความเปนอยูพวกเขาดีขึ้น

ได และชวยยกระดับฐานะใหสูงขึ้น พวกเขายอมรูดีวาการศึกษาเทาน้ันที่สามารถพัฒนาชีวิตของ

พวกเขาได การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ทําใหชาวกะเหร่ียงสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมั่นคง และชาวกะเหร่ียงที่มีฐานะทางสังคมดีสามารถที่จะใช

การศึกษาเปดพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเอง และครอบครัวได ซึ่งแตกตางกับครอบครัวของชาว

กะเหร่ียงที่มีฐานะยากจนที่ไมสามารถสงเสียใหลูกหลานไดเรียนหนังสือในชั้นที่สูงขึ้นได แม

ปจจุบันเด็ก ๆ ในชุมชนกะเหร่ียงจะไดรับการศึกษามากขึ้นแตก็ยังมีอยูจํานวนนอยพวกเขายังคง

เปนชนกลุมนอยที่ขาดโอกาสในสังคม เพราะชาวกะเหร่ียงสวนใหญมีฐานะยากจนและหางไกล

ความเจริญ จึงเปนเร่ืองยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนเมือง

อยางไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาทุกวันน้ี ก็เปนการเตรียมคนใหมีความพรอมสําหรับ

การใชชีวิตนอกภาคการเกษตรมากกวาการเพิ่มพูนความรู และทักษะที่จะปรับปรุงชีวิตในฐานะ

เกษตรกรบนพื้นที่สูงของชาวกะเหร่ียง การศึกษามีสวนสําคัญที่ทําใหมีชาวเขาผูรูหนังสือเพิ่มขึ้นมีผู

จบการศึกษาในระดับมัธยมเพิ่มขึ้น ซึ่งชวยเอ้ือโอกาสเขาสูตลาดแรงงานในเมืองไดงายขึ้นถึงแม

ผูเรียนจบระดับอุดมศึกษายังมีจํานวนไมมากนัก แตก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และทําใหชาว

กะเหร่ียงไดมีโอกาสไดเขาทํางานในหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึ้น ระบบการศึกษา
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ของรัฐที่จัดใหแก กลุมชาติพันธุทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบและพบวาการจัดการศึกษาใหแกชาว

กะเหร่ียงขาดความเปนอิสระและไมสอดคลองกับสภาพชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

นอกจากน้ี การศึกษายังเปนเคร่ืองมือของรัฐในการที่ทําใหกะเหร่ียงผสมกลมกลืนกับคนไทย และมี

การพัฒนากะเหร่ียงตามแบบของชาวพื้นราบ และผลกระทบของการศึกษาดังกลาวทําใหเกิดความ

เสื่อมสลายของความสัมพันธในครอบครัวและสกัดกั้นกระบวนการเรียนรูแบบด้ังเดิมของกะเหร่ียง

ลง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และคานิยมของชาวกะเหร่ียง ซึ่งกลุมชาติพันธุเหลาน้ี

มักมีการสืบทอดทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรของตนเองที่แยกออกจากคนกลุมใหญในรัฐชาติ 

ดังน้ันกระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคม จึงไมไดเนนการผลิตของอัตลักษณทางชาติพันธุและ

วัฒนธรรมทองถิ่น เพราะกลุมชาติพันธุมีความตอเน่ืองทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรมาโดย

ตลอด แตในกรณีของชาวกะเหร่ียงที่ถูกผสมผสานในบางระดับและกลายมาเปนสวนหน่ึงของรัฐ

ชาติ อัตลักษณทางชาติพันธุที่วางอยูบนพื้นฐานของการใชภาษาเดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน ศาสนา

เดียวกัน หรือสัญลักษณทางวัฒนธรรมบางอยาง จะมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางอัตลักษณของ

ตนเอง

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการแสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมการทําไรหมุนเวียนไมใชการ

ทําไรเลื่อนลอย 

ปญหาที่สําคัญของชาวกะเหร่ียงทุกวันน้ีคือ การที่รัฐพยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ

ระบบการใชทรัพยากรของชาวกะเหร่ียง ดวยการบังคับใชระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการบังคับ

ใหชาวกะเหร่ียงทําการเกษตรแบบถาวร  โดยบังคับใหทําไรในที่ดินเดิมหามทําไรหมุนเวียน และ

ตองเสียภาษีที่ดินใหกับรัฐดวยเหตุผลวา เพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกปาเพิ่ม และทําใหสามารถ

ควบคุมไดงายเพราะรูวาใครเปนเจาของที่ดิน การใชอํานาจของรัฐในการแทรกแซงระบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวกะเหร่ียง สะทอนใหเห็นถึงความไมเขาใจของภูมิปญญาการทํา

เกษตรกรรมในพื้นที่ปา ผลของนโยบายดังกลาวไดทําใหระบบความสัมพันธของมนุษยและ

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เมื่อที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีเจาของ การทําไรแบบหมุนเวียนได

ถูกจํากัดใหอยูแตในพื้นที่ของตนเองเทาน้ัน ทําใหรอบในการทิ้งใหผืนดินฟนคืนสภาพเปนปาอีก

คร้ังไมมีแลว ดินเร่ิมเสื่อมสภาพลงเร่ือย ๆ และผลผลิตก็ลดนอยลงตามสภาพของดิน จนไมสามารถ

ปลูกขาวไวกินไดเหมือนเดิม ตองหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือขายที่ดินไปในที่สุด   

ดังน้ันการทําไรหมุนเวียน จึงไมใชเปนการทําไรที่ทําลายปาที่เรียกกันติดปากวา “ไร

เลื่อนลอย” อยางที่ใครหลายคนยังเชื่อกันแตกลับเปนวิถีการเกษตรที่ทั้งเกื้อกูนกับธรรมชาติ อีกทั้ง

เปนไรที่ผลิตอาหารเลี้ยงปากทองครอบครัวชาวกะเหร่ียงอยางพอเพียงตลอดทั้งป ซึ่งเปนที่มาของ
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ความสามารถพึ่งตนเองได และความเขมแข็งของชุมชนทางหน่ึงดวย และเมื่อเจาหนาที่ของรัฐเขา

มาในพื้นที่ชาวกะเหร่ียงไดรวมตัวกัน และอธิบายใหรัฐเขาใจถึงวิถีชีวิต  การทําไรหมุนเวียนของ

ตนเอง โดยไมใชความรุนแรงไดแสดงใหรัฐ เห็นวาชาวกะเหร่ียงเปนผูที่หวงแหน และดูแลรักษาปา 

ทําใหภาครัฐเขาใจถึงวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียง รัฐจึงกันที่ไวใหและออกใบ สทก. (สิทธิทํากิน)

สปก. และ นส. 3 ใหกับชาวกะเหร่ียง เพื่อใหอยูในความควบคุมดูแลของรัฐไมใหมีการบุกรุกทําลาย

ปาเพิ่มขึ้นอีก ทําใหชาวกะเหร่ียงไมตองอพยพยายถิ่นฐานไปอยูในที่แหงใหม และยังสามารถอยูทํา

กินในพื้นที่เดิมน้ีไดตอไปอยางมั่นคง ชาวกะเหร่ียงตองยอมรับในกฎกติกาของบานเมือง โดยไม

สามารถทําไรหมุนเวียนตามขนบแหงวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียงไดดังเชนที่เคยเปนมาความหมาย

อันงดงามของการแบงปนที่ทํากิน โดยไมถือครองกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว การรูคุณคาในผืน

แผนดิน หมู แมกไม และใบไมแตละใบที่รวงทับถมใหเปนสารอาหารของพืชไรในรอบ 5-7 ปเวียน

วนไปเร่ือย ๆ ในชื่อวาการทํา “ไรหมุนเวียน” เพราะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทํากินน้ัน ตอมา

ไดเกิดมีนิยามใหม เปนคนละมุมมองตางไปจากชาวกะเหร่ียง โดยเรียกวิธีทํากาเพาะปลูกในผืน

แผนดินเดิมแบบหมุนเวียนวาเปน “ไรเลื่อนลอย”  ดังน้ันชาวกะเหร่ียงจึงตอบโตดวยการนิยาม

อัตลักษณของตนเองขึ้นมาใหม ที่เดิมน้ันรัฐเปนผูสรางความหมายใหคนทั่วไปเขาใจวากะเหร่ียง

เปนกลุมชาติพันธที่ทําไรเลื่อนลอย ตัดไมทําลายปา ชาวกะเหร่ียงจึงตอรองดวยการสรางความหมาย

ใหม เพื่อใหคนทั่วไปไดเขาใจวา ชาวกะเหร่ียงคือกลุมชาติพันธุ ที่มีความรูภูมิปญญาในใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคา มีวิธีการรักษาปาตามแบบอยางของตนเอง

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการย่ืนถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

ชาวกะเหร่ียงไดถูกกลุมทุนไดอางสิทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อขับไลใหชาวกะเหร่ียงออก

จากพื้นที่ สงผลชาวกะเหร่ียงบานคาที่เคยใชชีวิตอยูอยางอิสระ เกิดความสับสนอยูดวยความวิตก

กังวล เพราะไมรูวาตนเองตองอพยพไปอยูที่ไหน เน่ืองจากพื้นที่อําเภอบานคาถูกจับจองมีเจาของ

หมดแลว จากการที่มีกลุมนายทุนเขามาทํากิจการเหมืองแรพรอม ๆ กับการทําอุตสาหกรรมไม

ควบคูกันไปดวย ไดใชอิทธิพลประกาศขับไลชาวกะเหร่ียงบานคา ใหออกจากพื้นที่แผนดินถิ่นเกิด

ที่พวกเขาไดอาศัยอยูมาหลายชั่วอายุคนแลว ไดถูกประกาศเปนพื้นที่สัมปทานเหมืองแร ทําใหไมมี

ทางเลือก ชาวกะเหร่ียงบานคาก็สยบยอม เพราะความที่ตนเองดอยอํานาจ ไมมีอํานาจในการตอรอง 

กลุมทุนไดอางอํานาจของรัฐ จากการที่ไดรับสัมปทานเปนขออางใชขับไรชาวกะเหร่ียงใหออกจาก

พื้นที่ แตเมื่อชาวกะเหร่ียงไดขาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรม

ราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎรยังพื้นที่อําเภอบานคา โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรบาน

คา ณ ที่ทําการเกาของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ กรป.กลาง  บก.สูงสุด (กองอํานวยการรักษาความ
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มั่นคงภายในประเทศ  กองบังคับการทหารสูงสุด) เสด็จฝายนํ้าลนบานโปงกระทิง และ ไดเสด็จ

กลับมาที่วัดปาพระธาตุเขานอย เพื่อเขานมัสการหลวงพอมหาปน  ชลิตโต  เจาอาวาสวัดปาพระ

ธาตุเขานอย  มีผูนํากะเหร่ียงคือ ผูใหญ เดชา ชีชวง และกํานันระเอิน บุญเลิศ ไดทําหนังสือถวาย

ฎีกาใหกับในหลวง โดยการแนะนําของหลวงพอมหาปน ชลิตโต  เมื่อในหลวงไดรับฎีกาแลวทรง

ใหกันพื้นที่ 7,500 ไร หรือประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไวเปนที่ สปก. (สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม) ชุดแรกเพื่อใหชาวกะเหร่ียงไดมีที่ทํากิน ตอมาทรงไดทําศูนยสาธิตสหกรณและ

โครงการพระราชดําริ ทําใหชาวกะเหร่ียงไมตองอพยพยายออกจากพื้นที่และไดพื้นที่ทํากินคืนจาก

นายทุนเกือบทั้งหมด

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ฯ และ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ

พระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎรที่บานคา จึงเปนโอกาสใหชาวกะเหร่ียงบานคาไดสรางพื้นที่ทาง

สังคม ผานการยื่นถวายถวายฎีกาเพื่อใหพระองคทรงชวยเหลือ เมื่อพระองคไดรับฎีกาแลวทรง

รับสั่งใหกันพื้นที่ไวใหชาวกะเหร่ียงไดอยูอาศัยในพื้นที่ตามเดิม ทําใหชาวกะเหร่ียงไมตองอพยพ

โยกยายไปอยูที่อ่ืน เปนการแสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ฯ และ สมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงยอมรับวาชาวกะเหร่ียงบานคาเปนราษฎรของพระองคเหมือนกับกลุมชาติ

พันธุอ่ืนที่อาศัยอยูในประเทศไทย ดวยความชวยเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหชาว

กะเหร่ียงบานคาไมตองอพยพยายถิ่นไปอยูที่แหงใหม ซึ่งก็ไมรูวาจะสามารถดํารงชีวิตได

เหมือนเดิมหรือไม และสามารถอาศัยอยูในพื้นที่ดวยความมั่นคงตลอดมา ตอมายังมีหนวยราชการ

ตาง ๆ เขามาใหความชวยเหลือในตาง ๆ อีก เชน สาธารณสุข อําเภอ และหนวยงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ทําใหชาวกะเหร่ียงบานคามีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคง สามารถอาศัยอยูในพื้นที่ของ

ตนเองที่บรรพบุรุษไดอาศัยอยูมาหลายชั่วอายุคนแลว

การสรางพื้นท่ีทางสังคมดวยการนําเสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธเพื่อเทียบเคียงความเปนไทย

ในความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่หลากหลายในพื้นที่ ความเปนอ่ืนของชาว

กะเหร่ียงไดถูกสรางขึ้นจากความแตกตางของวิถีชีวิต ความเชื่อ การจัดวางชาวกะเหร่ียงไวในพื้นที่

ของความลาหลัง ความงมงายจากความเชื่อที่แตกตางจากคนสวนใหญ ในสถานการณดังกลาว 

ความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงไดถูกผลิตซ้ํา เพื่อยืนยันความเปนไทย ยืนยันถึงศักด์ิศรีความเปน

มนุษยเพื่อใหเทาเทียมกันกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่เน่ืองจากเปน ผูที่มีอํานาจการตอรองตํ่ากวา

กลุมชาติพันธุอ่ืน เมื่อเผชิญกับภาวะชายขอบในความสัมพันธเชิงอํานาจกับกลุมชาติพันธุอ่ืน  ชาว

กะเหร่ียงจึงเลือกใชความเปนพุทธเมื่อตองเผชิญกับความเปนอ่ืน การถูกลดทอนคุณคาความเปน

มนุษย  ชาวกะเหร่ียงไดผลิตซ้ําความเปนพุทธของตนเองขึ้นเพื่อยืนยันศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ
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ตนเอง ซึ่งนอกจากเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจแลว  พุทธศาสนายังมีบทบาทในการตอรอง การ

สรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงในความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอ่ืน แมวาชาวกะเหร่ียงจะ

นําเสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธเพื่อใชในการตอรองกับอํานาจภายนอก แตภายในชุมชนกะเหร่ียงก็

ไมไดนิยามความเปนพุทธที่เหมือนกัน กลุมชาวกะเหร่ียงที่มีฐานะ มีทางเลือก มีโอกาสมากกวาใน

การนิยามความเปนพุทธที่เครงครัดตายตัวกวา ในขณะชาวกะเหร่ียงที่ยากจนที่มีโอกาสและ

ทางเลือกนอยกวา การนิยามความเปนพุทธจึงมีความยืดหยุน เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปภายใต

ความสัมพันธกับกลุมอํานาจที่แตกตางกัน รวมถึงการเคารพศรัทธาตอพระพุทธศาสนา ในวิถีพุทธ

แบบชาวกะเหร่ียงความสัมพันธกับรัฐและกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่ ความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียง

ไดถูกสรางขึ้นจากความแตกตางของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม การจัดวางชาวกะเหร่ียง

ไวในพื้นที่ของความลาหลัง ความงมงายจากความเชื่อที่แตกตางจากกลุมอํานาจในพื้นที่ทั้งจากคน

ไทยและกลุมชาติพันธุอ่ืน ในสถานการณดังกลาว ความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงไดถูกผลิตซ้ํา

นอกเหนือจากการเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจแลว พุทธศาสนายังมีบทบาทในการตอรอง เพื่อสราง

พื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงในความสัมพันธกับกลุมชาติพันธอ่ืนในพื้นที่ดวย

การที่ชาวกะเหร่ียงบานคาไดเขารวมงานบุญกับทางวัดปาพระธาตุเขานอย ไดมีบทบาท

ในการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียง เปนการบงชี้ถึงความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียงตอรัฐ

และกลุมชาติพันธุอ่ืน ชาวกะเหร่ียงไมเพียงไดรับการยอมรับจากพระในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 

แตการไดเขารวมงานบุญกับทางวัดทําใหชาวกะเหร่ียงไดรับการยอมรับจากคนภายนอกที่เขามา

ทําบุญที่วัดดวย การเขารวมงานบุญของชาวกะเหร่ียงก็มีความสําคัญในฐานะที่เปนการแสดงใหเห็น

ถึงความเปนพุทธของชาวกะเหร่ียง และถูกนํามาใชในการตอรองนิยามความหมาย การนําเสนอ

ตัวตนเพื่อยืนยันศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในพื้นที่ โดยการนิยามความ

เปนพุทธของชาวกะเหร่ียงแตละกลุมก็มีความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับวาชาวกะเหร่ียงกําลัง

สื่อสารกับความสัมพันธเชิงอํานาจกับกลุมอํานาจใด

ภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจหลายระดับซอนทับกัน มีความแตกตางของลําดับชั้น

ความสัมพันธระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมอํานาจตาง ๆ อยางมาก การตอรอง การสรางพื้นที่ทาง

สังคมของชาวกะเหร่ียงภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจเหลาน้ี จึงไมไดเกิดขึ้นผานการแสดงออกถึง

ศักยภาพของการตอตาน การตอบโตกับอํานาจหรือวาทกรรมที่กลุมอํานาจแวดลอมสรางขึ้น ในทาง

ตรงกันขาม การสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงเกิดขึ้นผานการพยายามนิยามความหมายใหม 

การนําเสนออัตลักษณที่สอดคลองกับวาทกรรมของสังคมมากกวา เพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหไดรับ

การยอมรับจากลุมอํานาจตาง ๆ  ซึ่งในกระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียง การ
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นิยามอัตลักษณตนเองของชาวกะเหร่ียงก็มีการเปลี่ยนแปลงและถูกชวงชิงการนิยามตลอดเวลาใน

ความสัมพันธกับกลุมอํานาจตาง ๆ ในขณะเดียวกันความแตกตางของเงื่อนไขทางสังคมที่ชาว

กะเหร่ียงแตละกลุมเผชิญก็ทําใหชาวกะเหร่ียงเลือกจัดวางความสัมพันธกับกลุมอํานาจที่แตกตางกัน

และนําไปสูการนําเสนออัตลักษณที่แตกตางกัน พื้นที่ทางสังคม อัตลักษณของชาวกะเหร่ียงจึงถูก

ผลิตซ้ํา และมีการสรางใหมอยางเลื่อนไหล หลากหลายภายใตความสัมพันธกับกลุมอํานาจตาง ๆ 

และเงื่อนไขทางสังคมที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุมเผชิญ

อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษา เร่ืองการสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบ ของคน

พลัดถิ่น ชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ไดพบประเด็นที่

เกี่ยวของกับแงมุมทางทฤษฎี ดังตอไปน้ี แนวคิดความเปนชายขอบ (Marginalization) แนวคิด

คนพลัดถิ่น (Diaspora)  แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) แนวคิดการสรางพื้นที่

ทางสังคม (Social Space) แนวคิดวาทกรรม (Discourse)

แนวคิดความเปนชายขอบ (Marginalization)

การศึกษาน้ีพบวาความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงไมไดเกิดขึ้นภายใตความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางคนชายขอบกับรัฐเทาน้ัน แตยังถูกสรางขึ้นผานความสัมพันธเชิงอํานาจกับกลุม

อํานาจที่หลากหลายทั้งรัฐชาติ กลุมชาติพันธุอ่ืน และกลุมทุน ซึ่งไดสรางความเปนชายขอบใหกับ

ชาวกะเหร่ียงในมิติที่แตกตางกัน และแมวากระบวนการสรางความเปนชายขอบไมมีความแตกตาง

ในแงยุทธวิธีที่กลุมอํานาจแตละกลุมใช แตดวยสถานภาพที่แตกตางกันก็ทําใหชาวกะเหร่ียงแตละ

กลุมเผชิญกับภาวะชายขอบในระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน สิ่งที่พบจากการศึกษาน้ีชี้ใหเห็น

ประเด็นเพิ่มเติมจากการศึกษาของ ปนแกว  เหลืองอรามศรี (2541), สุริชัย หวันแกว (2550) ที่เนน

ความชายขอบภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางคนชายขอบกับรัฐและยังไมไดพิจารณาถึง

ความสัมพันธเชิงอํานาจอ่ืนที่มีผลตอการกอรูปภาวะชายขอบตอคนดอยอํานาจ การศึกษาน้ียืนยันวา 

กระบวนการกลายเปนชายขอบน้ันเกิดขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่หลากหลายระดับซอน

กัน การพิจารณาความสัมพันธเชิงอํานาจที่หลากหลายจึงนาจะเปนประโยชนในการทําความเขาใจ

กระบวนการกลายเปนชายขอบไดดีมากขึ้น

การศึกษาความเปนชายขอบที่เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจ ในหลายระดับน้ี

พบในการศึกษาความเปนชายขอบของ Anna Tsing (1993) ซึ่งทําการศึกษาความเปนชายขอบ

ของชาวเมอราทัสในอินโดนีเซีย  ซึ่งพบวาความเปนชายขอบของชาวเมอราทัสถูกสรางขึ้น จาก
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ความสัมพันธเชิงอํานาจในหลายระดับคือ ความสัมพันธระหวางชาวเมอราทัสกับรัฐอินโดนีเซีย

ความสัมพันธกับชาวมุสลิมบันจาร ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่มีอํานาจในพื้นที่ และความสัมพันธ

ภายในชุมชนของชาวกะเหร่ียงก็ไดนําไปสูการกอรูปความเปนชายของของชาวกะเหร่ียง

เมื่อพิจารณาความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียงที่ถูกสรางขึ้นภายใตความสัมพันธเชิง

อํานาจกับรัฐไทยน้ัน พบวามีประเด็นที่คลายคลึงและแตกตางจากการศึกษาคนชายขอบกลุมอ่ืน ๆ 

ในสังคมไทย ซึ่งมักชี้ใหเห็นถึงภาวะชายขอบวาเกิดขึ้นภายใตการขยายตัวของอํานาจรัฐชาติจาก

สวนกลางสูพื้นที่หางไกล ซึ่งไดลิดรอนและเบียดขับกลุมชาติพันธุที่อยูในพื้นที่น้ันใหเผชิญกับ

ภาวะชายขอบโดยเฉพาะประเด็นการเขาถึงทรัพยากรซึ่งถูกควบคุมอยางเขมขนมากขึ้นจากรัฐชาติ 

ไดปรากฏในงานของ ปนแกว เหลืองอรามศรี (2541), สุริชัย หวันแกว (2550) หรือการเกิดขึ้นของ

ศูนยกลางทางการเมืองและการควบคุมแบบใหมที่เบียดขับองคกรทางด้ังเดิมของชุมชน พื้นที่ของ

คนชายขอบใหกลายเปนพื้นที่ของรัฐ

แมวาชาวกะเหร่ียงจะเผชิญกับความเปนชายขอบจากการควบคุมการใชทรัพยากร

เชนเดียวกับที่ปรากฏในงานของ ปนแกว เหลืองอรามศรี (2541) แตความเปนชายขอบในการเขาถึง

ทรัพยากรของชาวกะเหร่ียงน้ันไดครอบครองพื้นที่มานานแลวในฐานะคนด้ังเดิมของพื้นที่ แตรัฐ

ไดใชอํานาจแสดงความชอบธรรมในการจัดการกับพื้นที่ อํานาจการตอรองของชาวกะเหร่ียงที่อยู

ในพื้นที่จึงมีนอยกวารัฐที่ไดขยายอํานาจครอบคลุมเหนือพื้นที่ดังกลาว

การทบทวนงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกลายเปนชายขอบน้ี จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

พิจารณาควบคูไปกับบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจในสังคมไทยเพราะกระบวนการทําให

เปนชายขอบน้ัน   สัมพันธซับซอนทั้งมิติพื้นที่กายภาพ    มิติพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม มิติทาง

เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะมิติความสัมพันธเชิงอํานาจ หรือกระบวนการทางอํานาจที่กระทําตอคน

ชายขอบ หากพิจารณาจากมุมมองของสังคมวิทยาวาดวยความรู (sociology of knowledge) ดวย

แลว บริบททางสังคมเหลาน้ียังสัมพันธกับงานศึกษาเกี่ยวกับคนชายขอบ ควบคูไปกับบริบททาง

วิชาการ ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนา ซึ่งสะทอนผานมุมมองและแนวความคิด

ทฤษฎีตาง ๆ ที่นํามาใชในการศึกษาอีกดวย  แตอยางไรก็ตามจากปญหาความไมเปนธรรม  ที่คน

กลุมหน่ึงไดถูกคนอีกกลุมหน่ึงกระทํา ปญหาน้ีเร่ิมมีภาคสวนตาง ๆ ใหความสนใจมากขึ้น และ

พยายามที่จะเขามาแกไขปญหาเหลาน้ีใหเบาบางลง แตเทาที่ผานมา การดําเนินหรือการปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเร่ืองเหลาน้ี เปนไปอยางลาชาและไมมีประสิทธภิาพ ทําใหปญญาคนชายขอบน้ันยังคงอยู

และมีความซับซอนมากขึ้น รัฐไทยควรหันมาใหความสนใจกลุมคนเหลาน้ี ใหพวกเขาไดมีโอกาส

มีสิทธิเทาเทียมเทาคนไทยในประเทศอยางสมบูรณ อยางนอยคนชายขอบก็เปนคนไทยคนหน่ึง

เหมือนกับคนไทยที่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มีความเปนไทยอยูเต็มหัวใจ การเปนคนชายขอบน้ัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112

จึงเกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหง เกิดกับทุกคนในเกือบจะทุกสถานการณ ขึ้นอยูกับมุมมอง เชน 

นักการเมือง หรือนักวิชาการบางคนก็เปนคนชายขอบได ดังน้ัน การเปนชายขอบจึงไมได

หมายความวา   เกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณใดบริเวณหน่ึงเทาน้ัน  ซึ่งความเปนชายขอบเกิดขึ้นไดในมุม

ที่ทุกหนทุกแหง เมื่อมีการกีดกันพื้นที่ขึ้นในรูปของการสรางพรมแดน (border) ขึ้นมาปดกั้นผูคน

บางกลุมของนโยบายของรัฐที่ผลักดันใหคนเหลาน้ีกลายเปนชายขอบ และหลังจากน้ันรัฐพยายามที่

จะมีโครงการตาง  ๆ   เขาไป     เพื่อที่จะผสมกลมกลืน  คือ   ดึงใหกลุมชาติพันธุกลายมาเปนคน

ไทยในที่สุด

แนวคิดคนพลัดถิ่น (Diaspora)

จากการศึกษาพบวาบรรพบุรุษของชาวกะเหร่ียงบานคา ไดอพยพเขามาอาศัยอยูใน

พื้นที่น้ีนานกวา 200 ปแลว ไดนําเสนอตัวในฐานะคนด้ังเดิมของพื้นที่  กลุมชาติพันธุที่มีความ 

สัมพันธกับรัฐไทยมายาวนาน ชาวกะเหร่ียงราชบุรีก็คือประชากรประจําทองที่ ที่มีภาษาและ

วัฒนธรรมหลายอยางเปนแบบฉบับเฉพาะตนเอง มีบรรพบุรุษเคยเคลื่อนยายไปมามีความสัมพันธ

กับชนกลุมอ่ืน ๆ เชน นําของปามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมืองราชบุรี มีวิถีการดํารงชีพดวยการทําไร

ทํานา และหาของปามีภาษาพูดเปนของกลุมตนเอง ซึ่งเปนคนละตระกูลกับภาษาของชาวไทยกลุม

อ่ืน ๆ ญาติมิตรของชาวกะเหร่ียงที่ต้ังภูมิลําเนาอยูนอกดินแดนสยาม จึงกลายเปนคนอ่ืน สวนชาว

กะเหร่ียงที่ต้ังภูมิลําเนาในดินแดนสยามเรียนรูภาษาไทย ปฏิบัติตามกฎหมายไทย จึงเปนคนไทยใน

เวลาตอมา โดยมีวัฒนธรรมกะเหร่ียง (เชนภาษา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ การกระทํา) เปน

แมแบบของการเร่ิมเรียนรูสิ่งรอบตัว และไดดําเนินชีวิตตามแบบแผนด้ังเดิมของตนเอง ตาม

บรรพบุรุษที่อาศัยอยูในประเทศพมา เชน วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ คือ ชอบ

อาศัยอยูปาเขา สรางบานตามภูมิปญญา มีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ซึ่งสอคลองกับกรณีของ ผู

อพยพชาวญ่ีปุนและปญจาบในแคลิฟอรเนีย ในการศึกษาของ Karen Leonard (1999) พบวาทั้งผู

อพยพชาวญ่ีปุนและปญจาบได “ นําเสนอบานใหม (new home) ที่เหมือนกับบานเกิด 

(homeland)” ทั้งสภาพทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบการเกษตร ซึ่งความเหมือนกันน้ี 

มองวาอาจเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา ซึ่งการจินตนาการในที่อยูใหมซึ่งมีความเหมือนกับบานเกิดที่

จากมาน้ี กอใหเกิดความคุนเคยกับผูอพยพตอดินแดนใหม โดยที่ “จินตนาการน้ีชวยสรางอัตลักษณ

รวม (collective identity) และความผูกพันกับพื้นที่ใหม” โดยความเหมือนกันระหวางบานเกิดกับ

บานใหมในแคลิฟอรเนีย “วางอยูบนฐานของความตอเน่ืองของอัตลักษณรวมของเขา” ในภาวะ

ขอจํากัดที่เผชิญในดินแดนใหมน้ี ผูอพยพชาวปญจาบ “ ไดทําการตีความทั้งอดีตและปจจุบันของ

ตนเอง ในฐานะเปนการตอสูเพื่อพื้นที่ที่ชอบธรรมของตนในสังคม  และโดยเฉพาะอยางยิ่งบนที่ดิน 
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ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของอัตลักษณของปญจาบ” น่ันคือในฐานะ ผูอพยพที่ไรความ

เชื่อมโยงกับพื้นที่ใหม การอยูในภาวะของการไรรากเหงาผูอพยพชาวญ่ีปุนและปญจาบจึงพยายาม

คนหาพื้นที่ของตนเองโดยการสรางความเชื่อมโยงผูกพันกับพื้นที่สรางรากเหงาของตนเองผาน

จินตนาการของบานเกิดที่ตนเองจากมา

ประวัติศาสตรที่ผานมาในสังคมกะเหร่ียง ไดสรางกรอบของความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางชาวกะเหร่ียงและพื้นที่ตาง ๆ ที่กะเหร่ียงไดเขามาต้ังถิ่นฐานและมีผลการผลิตอัตลักษณของ

กะเหร่ียง ซึ่งมีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบทน้ัน ๆ ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม การเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ ทําใหอัตลักษณของชาวกะเหร่ียงไมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกตอไป ซึ่งคลายกับ

การศึกษาของ สตีเวน   เวอรโตเวค (Steven Vertovec, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:203)

ไดศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของคนพลัดถิ่นวา อัตลักษณของคนพลัดถิ่นเกิดจากกระบวนการ

ผลิตและการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมและอัตลักษณคนพลัดถิ่นคืออัตลักษณ/วัฒนธรรม

พันธุทาง คนพลัดถิ่นคือกลุมที่อัตลักษณมีขีดคั่นกลาง (hyphenated identities) เชน อินเดียน-

อเมริกัน เม็กซิกัน-อเมริกัน แอฟริกัน-ฝร่ังเศส เปนตน การมีขีด (-) คั่นกลางหมายถึงการไมเปน

หน่ึงเดียว การแตกหัก การไมอยูที่ใดที่หน่ึง แตดํารงอยูตรงกลาง (in-between) ที่ไมอาจลดทอนลง

สูดานใดดานหน่ึง ดังน้ัน วัฒนธรรม/อัตลักษณ/สัญชาติของกลุมคนดังกลาวจึงไมใชสิ่งที่มีราก

กําเนิดจากแหงใดแหงหน่ึง มิไดมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตแตกตางและแตกหัก (rupture)

กระบวนการการใชอํานาจจากภาครัฐ เพื่อครอบงํากลุมชาติพันธุที่เปนคนชายขอบ

ของสังคม ไดถูกใชเปนแนวทางใหรัฐใชควบคุมกลุมชาติพันธุที่ดอยอํานาจ ใหอยูภายใตอํานาจของ

รัฐอยางมีเงื่อนไข ปรากฏการณเหลาน้ีพิสูจนใหเห็นวา วาทกรรมเร่ืองรัฐชาติไดเขามาทําลายและ

ลดทอนความเปนพลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียงลงอยางเห็นไดชัด รัฐชาติไดมาพรอมกับประวัติศาสตร

การสรางตัวตนและการสรางความเปนอ่ืนใหกับคนในชาติ ทําใหคนบางกลุมในชาติกลายเปนคน

อ่ืนของชาติอยางต้ังใจ แตในกรณีของ “ปะเทศโลกที่สาม” กระบวนการสรางชาติและรัฐชาติใน

สังคมที่มีกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองสลายบรรดาเอกลักษณตาง ๆ 

ของกลุมชาติพันธุลง ภายใตขออางของการรวมชาติ การสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวในชาติ แลว

สรางเอกลักษณชุดใหมขึ้นมาสวมรอยแทนที่เรียกวา “เอกลักษณประจําชาติ” ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแลว

เอกลักษณประจําชาติชุดน้ี ไดมาจากการชูเอกลักษณของกลุมชาติพันธุหลักในสังคม เปนสิ่งที่แต

ละชาติ แตละวัฒนธรรมไดสรางขึ้นภายหลังผานกระบวนการการอบรมเลี้ยงดู และผานระบบ

การศึกษาเปนระบบคุณคาที่สรางความเปนชาติ     และเอกลักษณตัวตนของคนในชาติน้ัน ๆ  ขึ้นมา 

โดยกระทําผานการสรางตํานาน เร่ืองเลาตาง ๆ เพื่อสรางตัวตนของชาติขึ้นมา (identity

tales/narratives) ในรูปของประวัติศาสตร วรรณคดี วัฒนธรรมพื้นบาน ระบบสัญลักษณตาง ๆ 
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เพื่อสรางความรูสึกรวมของคนในชาติใหเกิดขึ้น โดยเร่ืองเลาเหลาน้ีจะเนนถึงจุดกําเนิด ความ

ตอเน่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตปฏิบัติ พิธีกรรมประจําชาติ ซึ่งคลายกับงาน ศึกษาอัตลักษณ

คนพลัดถิ่นของ สจวต  ฮอลล (Stuart Hall 1978, อางถึงในฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547:223) พบวา

อัตลักษณคนพลัดถิ่นคือสิ่งที่ถูกสราง อัตลักษณถูกสรางขึ้นในทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

การเมือง และวาทกรรม และไมมีวันสรางไดสมบูรณ อัตลักษณมิไดเปนเพียงสิ่งที่  “เปนอยู”

(being) แตรวมไปถึงสิ่งที่   “กําลังจะเปน” (becoming) อัตลักษณสวนหน่ึงอยูในอนาคตอีก

สวนอยูในอดีต อัตลักษณจึงไมไดมีหน่ึงเดียว หยุดน่ิง ตายตัว อัตลักษณเกิดจากการปะทะประสาน

ระหวางความเหมือนหรือความตอเน่ือง กับความแตกตางหรือแตกหัก อัตลักษณมิใชผลผลิต

สําเร็จรูป แตคือสิ่งที่อยูในกระบวนการผลิตตลอดเวลา อัตลักษณถูกผลิตหรือสรางขึ้นจากความ

กํากวมและผานกระบวนการของการแบงแยกแตกหัก    ซึ่งหมายถึงการแตกหักหรือแบงแยก

ระหวางความเปนตนกับความเปนอ่ืน   ดังน้ัน อัตลักษณจึงมีความขัดแยงและถูกสรางจากความ

แตกตางและสิ่งที่มาไมถึง     ดังอัตลักษณชาวคาริบเบียนพลัดถิ่น  ที่ถูกสรางจากการปะทะประสาน

ของสิ่งที่ปรากฏและไมปรากฏ สิ่งที่แตกตางและมาไมถึงสามสิ่ง คือ การปรากฏ (บางสิ่ง) และมา

ไมถึง  (ไมปรากฏบางสิ่ง) ของความเปนแอฟริกันหรือวัฒนธรรมแอฟริกัน  การปรากฏและมาไม

ถึงของความเปนยุโรป และการปรากฏและมาไมถึงของความเปนอเมริกันหรือวัฒนธรรมอเมริกัน

คนพลัดถิ่นไมมีบานเกิดและมาตุภูมิศักด์ิสิทธิ์ ความสัมพันธระหวางคนพลัดถิ่นกับมาตุภูมิ คือ

ประเด็นหลักที่นักวิชาการใหความสนใจ เพราะความสัมพันธดังกลาว คือหมายบอกการเปน

คนพลัดถิ่น 

การกรณีศึกษาตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการสรางความเปน

ทองถิ่น การสรางความเปนชุมชน กับอัตลักษณของผูคนที่ถูกสรางขึ้น เร่ืองเลาของคนพลัดถิ่น 

(displaced people) แสดงใหเห็นวาอัตลักษณไมไดมีลักษณะตายตัว แตมีการตอรอง การ

สรางใหมอยูตลอดเวลาภายใตเงื่อนไข บริบททางสังคม ซึ่งคนไมไดปลอยตัวเองใหถูกนิยามโดย

พื้นที่ทางกายภาพเทาน้ัน แตมีความพยายามอยางกระตือรือรนในการสรางพื้นที่และการควบคุม

เหนือนิยามของอัตลักษณที่ตนเองและคนอ่ืนสรางขึ้น 

การสรางความเปนอ่ืนประจําชาติ (National Otherness) ดวย เชน กรณีของคน

อพยพโยกยายถิ่น ผูลี้ภัย และกลุมคนพลัดถิ่นในประเทศตาง ๆ ในปจจุบัน ที่ถูกมองวาเปน the

alien other หรือความเปนอ่ืนที่เปนคนตางชาติ กลาวคือ ทุกชาติจะผลิตและสรางความเปนอ่ืนของ

ตนขึ้นมา เพื่อใชเปนฐานในการสรางเอกลักษณประจําชาติ เอกลักษณดํารงอยูก็ดวยความเปนอ่ืน 

และน้ีคือสารัตถะที่สําคัญยิ่งประการหน่ึงของการเมืองแบบรัฐชาติ  เอกลักษณประจําชาติน้ีเองที่

นําไปสูประวัติศาสตรการสรางตัวตนแบบหน่ึงเดียวและความทรงจํารวมแหงชาติ ความทรงจํารวม
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แหงชาติน้ีเองที่ทําหนาที่เก็บกดปดกั้นความแตกตางของกลุมชาติพันธุไวภายใตเอกลักษณชนิดใหม

ที่เรียกวา “ความเปนพลเมือง” ซึ่งมีนัยวาทุกคนในชาติมีฐานะเทาเทียมกัน เปนเพราะ “พลเมือง”

ของชาติเดียวกันไมมีการแบงแยกเร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัฒนธรรม ชนชั้น วรรณะ หรือ สีผิว 

เปนตน การเปนพลเมืองของชาติน้ัน ๆ ก็คือ การบงบอกใหรูวาใครเปนใคร เปนอะไร มีฐานะ

บทบาทอยางไร ใครควรจะถูกผนวกเขามาเปนพวกดวย เงื่อนไขหลักเกณฑใด และใครควรจะถูก

ขจัดออกไป ฉะน้ัน การสรางตัวตนของรัฐชาติหน่ึง ๆ จึงเปนการไปเปลี่ยนสมดุลของกลุมชาติพันธุ 

ในสังคมจากเดิมที่วางอยูบนฐานของวัฒนธรรมสูฐานทางการเมือง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ของชาติ จึงไดมาดวยการใชอํานาจเขาเก็บกดปดกั้นกดทับความแตกตางในชาติไว ไปจัดระบบ

ระเบียบกลุมชาติพันธุอ่ืนในชาติไว ผานยุทธศาสตรเชิงวาทกรรม อยางเชน “เอกภาพและความ

มั่นคงของชาติ” หรือ “การอยูรวมกันอยางสงบสุขระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ” กลุมชาติพันธุที่ถูก

เก็บกด ปดกั้นจากกระบวนการสรางรัฐชาติ ก็พยายามเคลื่อนไหวเรียกรองความเปนอิสระใหกับ

ตนเองดวยการสรางพื้นที่ทางสังคมในรูปแบบของตนเอง

แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity)

จากการศึกษาพบวาอัตลักษณของชาวกะเหร่ียงบานคา มีความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลง

ไปตามความสัมพันธกับกลุมอํานาจตาง ๆ ซึ่งตางนิยามความหมายตัวตนของชาวกะเหร่ียง ทําให

อัตลักษณความเปนกะเหร่ียงจึงมีความลื่นไหล และปรับเปลี่ยนไปตามความสัมพันธกับกลุมอํานาจ 

และเงื่อนไขทางสังคมที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุมเผชิญ การนําเสนออัตลักษณอยางยืดหยุนลื่นไหล

โดยไมยึดติดกับอัตลักษณที่ตายตัวสอดคลองกับงานวิจัยของ  อรัญญา ศิริผล (2544) ที่พบวา

อัตลักษณความเปนชาติพันธุไมไดถูกผูกขาดโดยกลุมใดกลุมหน่ึงเสมอไป ไมวาชาติพันธุกลุมใด 

หรือแมแตรัฐไมไดใหนิยามความหมายอยางหยุดน่ิงตายตัวเปนแบบเดียวเสมอไป แต “อัตลักษณ”

ความเปนชาติพันธุกลับเปนการสรางขึ้น และสามารถถูกสรางขึ้นใหมใหมีความหลากหลายและ

ซับซอน มีความเลื่อนไหล และเปลี่ยนผานเพื่อใชเปนยุทธวิธี ในการตอรองและนําเสนอตัวเองที่

ลื่นไหลไปตามเงื่อนไขสถานการณและผลประโยชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง และอัตลักษณ

ความเปนชาติพันธุไมอาจถูกมองเปนหน่ึงเดียวแบบ “ชนเผา” ด้ังเดิมที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง 

แตอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ กลับมีความหลากหลายซับซอน ที่ขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวาง

อํานาจเชิงสัญลักษณในฐานะ โครงสรางที่รัฐกระทําการครอบงํากับผูกระทํา ที่มีชีวิตอันแตกตาง

หลากหลายซับซอนมากขึ้นจากประสบการณ การเรียนรู ฐานะชนชั้น และรุนวัย ทําใหเลือกยอมรับ

และแสดงอัตลักษณของแตละกลุมตางแตกตางหลากหลาย และซับซอนการสรางอัตลักษณของ

กลุมชาติพันธุเปนเร่ืองของการสรางความหมาย หรือการใหนิยามตนเองของกลุมชาติพันธุภายใต
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บริบทของสถานการณแวดลอมหน่ึง  ๆ ในแตละชวงเวลาของประวัติศาสตรและเปนเร่ืองที่

เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ น้ันกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ในสังคม    ทามกลาง

การเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูความเปนรัฐประชาชาติสมัยใหม    สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น   

เกิดกลุมสังคมใหม  ๆ  เพิ่มขึ้น

ทามกลางความสัมพันธเชิงอํานาจในพื้นที่ ระหวางกลุมอํานาจตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย

รัฐ กลุมชาติพันธุอ่ืนที่แวดลอม และระบบทุน ไดสราง ตอกย้ําความเปนอ่ืนแกชาวกะเหร่ียงบานคา

ในลักษณะตาง ๆ กัน โดยรัฐไดสรางความเปนอ่ืนใหชาวกะเหร่ียงภายใตการประทับตราวาเปน

“ผูบุกรุกทําลายปา” และนําไปสูการเผชิญกับปญหาการเขาถึงทรัพยากรของชาวกะเหร่ียง ใน

ขณะเดียวกันก็ตอกย้ําความเปนอ่ืนของชาวกะเหร่ียงในฐานะ “กลุมชาติพันธุที่ลาหลังงมงาย”  ซึ่ง

ทําใหตองเผชิญกับความยุงยากในการเขาถึงทรัพยากร และความมั่นคงในการอยูอาศัยในพื้นที่

สอดคลองกับการศึกษาของ ชูพินิจ เกษมณี (2538:191) ที่ไดสะทอนใหเห็นวา การมองฝนในดาน

ลบเพียงดานเดียวของรัฐบาลสงผลใหรัฐกําหนดนโยบายการพัฒนาชาวมงดวยการเปลี่ยนระบบการ

ผลิต การปลูกพืชอ่ืนทดแทนฝนและถูกบังคับใหอพยพออกจากดอยลงมายังที่ราบ ทําใหชุมชนบน

ที่สูงออนแอลง สูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม เพราะใน

ระบบไรฝนของชุมชนบนพื้นที่สูงไมไดมีเพียงฝนอยางเดียว แตเปนระบบการเกษตรผสมผสานที่

ประกอบไปดวยพืชพันธุหลากหลายชนิด ทั้งพืชอาหารและยา เมื่อชาวมงถูกบังคับใหเปลี่ยนระบบ

การผลิตโดยที่รัฐยังไมเขาใจวัฒนธรรมการเพาะปลูกของชาวมงอยางถองแท ความรูและพืชพันธุ

ตาง ๆ ของชาวมงก็สูญหายไปดวย สงผลใหชาวมงสวนหน่ึงยากจนลง ชาวบานและชุมชนไมมี

อํานาจในการตัดสินใจหรือกําหนดชะตาชีวิตใด ๆ เพราะตองพึ่งพาตลาดภายนอกมากขึ้น ชาวมง

บางสวนเร่ิมกลายเปนแรงงานรับจางราคาถูก เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดปญหาสังคมภายใน

ชุมชน ในสภาวการณเชนน้ี ชาวมงรูสึกวาตนเองไรศักด์ิศรีและขาดพลังในการจัดการชีวิตตนเอง 

ถึงแมในความเปนจริงที่วาอัตลักษณน้ันมีความซับซอน และเลื่อนไหลตลอดเวลาแต

อัตลักษณที่ไดรับการตรีตราจากรัฐอยางถาวรก็คือ การมีอัตลักษณรวมในความหมายลบ คือชาว

กะเหร่ียงถูกตีตราวาเปนผูทําการเพาะปลูกแบบทําไรเลื่อนลอย (shifting cultivation) ซึ่งเปนอคติ

ทางชาติพันธุที่รัฐมองวิถีชีวิต และการประโยชนจากปาของชาวกะเหร่ียงกลายเปนการบุกรุกทําลาย

ปา บดบังความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน วิถีชีวิตที่อยูใกลชิดพึ่งพิงปามายาวนาน 

แตดวยความพยายามของรัฐที่ตองการยับยั้งวิถีการเกษตรและหยุดยั้งวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียง โดย

การสรางนิยามวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงวาเปนการทําไรเลื่อนลอย บุกรุกทําลายปา และเปนกลุม

ชาติพันธุที่ไมต้ังถิ่นฐานเปนหลักแหลงยากแกการควบคุมดูแล จําเปนที่รัฐตองใชมาตรการเด็ดขาด

ในการควบคุมการเคลื่อนยายหลักแหลง และตองเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกที่มีระบบมาก การที่รัฐ
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พยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิด  และระบบการใชทรัพยากรของชาวกะเหร่ียง  ดวยการบังคับใชระบบ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการบังคับใหชาวกะเหร่ียงทําการเกษตรแบบถาวร  โดยบังคับใหทําไรใน

ที่ดินเดิมหามทําไรหมุนเวียน และตองเสียภาษีที่ดินใหกับรัฐดวยเหตุผลวา เพื่อปองกันไมใหมีการ

บุกรุกปาเพิ่ม และทําใหสามารถควบคุมไดงายเพราะรูวาใครเปนเจาของที่ดิน การใชอํานาจของรัฐ

ในการแทรกแซงระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวกะเหร่ียง สะทอนใหเห็นถึงความไม

เขาใจของภูมิปญญา การทําเกษตรกรรมในพื้นที่ปา ผลของนโยบายดังกลาว ไดทําใหระบบ

ความสัมพันธของมนุษยและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เมื่อที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีเจาของ 

การทําไรแบบหมุนเวียนไดถูกจํากัดใหอยูแตในพื้นที่ของตนเองเทาน้ัน ทําใหรอบในการทิ้งใหผืน

ดินฟนคืนสภาพเปนปาอีกคร้ังไมมีแลว ดินเร่ิมเสื่อมสภาพลงเร่ือย ๆ และผลผลิตก็ลดนอยลงตาม

สภาพของดิน จนไมสามารถปลูกขาวไวกินไดเหมือนเดิม ตองหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือขาย

ที่ดินไปในที่สุด   

แนวคิดการสรางพื้นท่ีทางสังคม  

ในการศึกษาน้ีพบวา กระบวนการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของคนชายขอบน้ัน

ไมไดนําไปสูการนิยามความหมาย การสรางระบบคุณคาใหมที่หลุดพนไปจากคุณคาวาทกรรมหลัก

ของกลุมอํานาจ ในกรณีของชาวกะเหร่ียงการสรางพื้นที่ทางสังคมเกิดขึ้นผานการนําเสนอ

อัตลักษณที่สอดคลองกับคุณคา วาทกรรมของรัฐ และการจัดวางตนเองอยางใกลชิดกับรัฐ เพื่อเปด

พื้นที่ทางสังคมของตนเอง และพื้นที่ดังกลาวก็ถูกใชในการจัดวางความสัมพันธกับกลุมอํานาจอ่ืน 

การสรางพื้นที่ทางสังคมโดยการจัดวางความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐเกิดขึ้นภายใตบริบทของ

สถานภาพทางสังคม  และความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชาวกะเหร่ียงกับรัฐ  ที่มีความเลื่อมล้ํา 

กันซึ่งคลายกับการตอสูเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธอ่ืน อาทิเชน ชาวปกาเกอะญอ

มีเร่ืองเลาถึงความเชื่อมโยงของตนเองกับรัฐไทยมานานนับรอยปในการศึกษาของวินัย บุญลือ

(2545:131-132) และสามารถอางความเปนคนด้ังเดิม (indigenous people) ซึ่งเปนคนชายขอบที่

มีสถานภาพและเครือขายที่กวางขวาง และการสรางพื้นที่ทางสังคมจึงสามารถปรากฏผานการ

โตตอบ กับอํานาจรัฐไดบาง เพราะอยางนอยการไดรับการยอมรับในฐานะคนด้ังเดิม (indigenous

people) ก็ทําใหมีความมั่นคงในการอยูในพื้นที่ประเทศไทย เชนเดียวกันกับชาวเหร่ียงบานคาที่

สามารถอางความชอบธรรมในการอยูอาศัยในพื้นที่ ในฐานะที่เปนคนด้ังเดิมของพื้นที่ไดอาศัยอยู

มากวา 200 ปแลว 

ในขณะที่ชุมชนชาวกุยตอบโตกับอํานาจรัฐ ผานการสรางบานโบราณ เพื่อเปน

สัญลักษณตอบโตกับรัฐ ที่สรางพิพิธภัณฑชางในพื้นที่คลองชาง  ซึ่งเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ของชุมชน 
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(Komatra,1998) การตอบโตตอการขยายบทบาทของรัฐในพื้นที่ชุมชนไมปรากฏ ในกรณีของชาว

กะเหร่ียง เน่ืองจากชาวกะเหร่ียงตองการถูกผนวกเขาไปอยูใกลชิดกับรัฐไทย ตองการพื้นที่การ

ยอมรับจากรัฐมากกวา การจัดวางความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐของชาวกะเหร่ียง มีลักษณะบาง

ประการที่ใกลเคียงกับบทบาทของผูนําชาย ในสังคมเมอราทัสในอินโดนีเซีย ซึ่งการศึกษาของ

Tsing (Anna Tsing 1993) พบวาผูนําที่เปนผูชายไดสรางสายสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่รัฐผานการ

เดินทาง เพื่อแสวงหาการปกปองคุมครองจากรัฐ ในฐานะผูปกปองความหลากหลายทางชาติพันธุ 

ความหลากของศาสนา เพื่อโตตอบกับชาวมุสลิมบันจาร ควบคูกับการอางความเชื่อมโยงของตนเอง

กับอาณาจักรโบราณที่เปนตนกําเนิดของอารยธรรมชวา อยางไรก็ตาม แมวาผูชายชาวเมอราทัสจะ

วางตัวอิงกับอํานาจรัฐ แตในกลุมผูหญิงน้ันไดแสดงใหเห็นถึงการไมยอมจํานนตออํานาจรัฐผาน

พิธีกรรม เร่ืองเลา การลอเลียน การบิดเบือนความรูและนโยบายของรัฐอยางแขงขัน การ

วิพากษวิจารณรัฐของชาวกะเหร่ียงก็มีปรากฏบางคือ ผานเร่ืองเลา การบนเมื่อเผชิญกับสถานการณ

ที่กดดันจากรัฐ ซึ่งเปนการวิพากษวิจารณถึงความไมชอบมาพากลกับการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐ 

มากกวาเปนการวิพากษวิจารณ ถึงการขยายอํานาจของรัฐ ในการควบคุมเหนือพื้นที่ วิถีชีวิตของ

ตนเองซึ่งแตกตางจากกรณีของชาวเมอราทัส ซึ่งเปนการวิพากษวิจารณถึงความไมชอบธรรมของ

การขยายอํานาจของรัฐชาติที่เขาควบคุมพื้นที่ และการจํากัดขอบเขตวิถีชีวิต ของชาวเมอราทัส

ภายใตโครงการพัฒนาของรัฐชาติ ที่ตองการอพยพโยกยายชาวเมอราทัสไปสูพื้นที่ซึ่งรัฐสามารถ

สอดสองไดอยางทั่วถึง ชาวเมอราทัสอางความชอบธรรมของตนเองผานการนํากฎหมายสมัยอาณา

นิคมที่เปนประโยชนกับตนมาใชในการตอรองกับรัฐ ควบคูกับการนําเสนอตัวตนในฐานะผูมี

วัฒนธรรม ผานวิถีการดําเนินชีวิต เพื่อใหรัฐเห็นวาตนมีความชอบธรรมที่จะอยูในพื้นที่ปจจุบันโดย

ไมจําเปนตองอพยพสูพื้นที่โครงการพัฒนาของรัฐ

กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงบานคา ผานการนิยามความหมาย

อัตลักษณของตนเอง เกิดขึ้นควบคูกับการกีดกันและการนิยามอัตลักษณของกลุมชาติพันธุอ่ืนที่

แวดลอมตนเองอัตลักษณของชาวกะเหร่ียงจึงถูกสรางขึ้น ผานกระบวนการสรางความแตกตาง

ระหวางตนเองและกลุมอ่ืน เปนผลของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทียมกัน โดยพบวาภายใต

ความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่แตกตางกันของชาวกะเหร่ียงก็เลือกนําเสนออัตลักษณที่แตกตางกัน และ

ความแตกตางของเงื่อนไขทางสังคมที่คนแตละกลุมในชุมชนเผชิญ ก็ทําใหชาวกะเหร่ียงแตละกลุม

เลือกนําเสนออัตลักษณของตนเองที่แตกตางกันเลือกจัดวางความสัมพันธกับกลุมอํานาจตาง ๆ น้ัน

แตกตางกัน ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาอัตลักษณไมไดลักษณะที่หยุดน่ิงตายตัว แตมีความเลื่อนไหลอยู

ตลอดเวลาภายใตเงื่อนไขและบริบททางสังคมที่คนพยายามอยางกระตือรือรน ในการสรางพื้นที่ 

การนิยาม การตอรองอัตลักษณของตนในทามกลางการถูกนิยามจากคนอ่ืน (Sorensen, 1999 อาง
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ถึงใน วาสนา ละอองปลิว 2546:166) พื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงจึงไมไดมีลักษณะที่หยุดน่ิง

ตายตัว แตเปนพื้นที่ของการตอรอง (contested space) ระหวางชาวกะเหร่ียงกับกลุมอํานาจอ่ืน 

ขอบเขตของพื้นที่ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงจึงไมตายตัว แตสามารถถูกตอรองและปรับเปลี่ยนไป

ตามการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธเชิงอํานาจที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขที่ชาวกะเหร่ียงแตละกลุม

เผชิญ ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการสรางพื้นที่ทางสังคม  (Place Making) ของ 

A. Gupta and J. Ferguson (1999) ที่มองพื้นที่ในฐานะที่ถูกสรางขึ้นในความสัมพันธทางสังคม

การศึกษาน้ีพบวาการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมน้ี อัตลักษณ ประเพณีวัฒนธรรมของชาว

กะเหร่ียงไดถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้ํา ปรับเปลี่ยน สรางใหมอยางหลากหลาย ในฐานะยุทธวิธีของ

การตอรองเพื่อสรางความอยูรอดใหกับตนเองในสภาวะความเปนชายขอบของชาวกะเหร่ียง

แนวคิดวาทกรรม (Discourse)

ในการศึกษาน้ีพบวา กระบวนการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของคนชายขอบน้ัน

ไมไดนําไปสูการนิยามความหมาย การสรางระบบคุณคาใหมที่หลุดพนไปจากคุณคาวาทกรรมหลัก

ของกลุมอํานาจ ในกรณีของชาวกะเหร่ียงการสรางพื้นที่ทางสังคมเกิดขึ้นผานการนําเสนอ

อัตลักษณที่สอดคลองกับคุณคา วาทกรรมของรัฐ และการจัดวางตนเองอยางใกลชิดกับรัฐ เพื่อเปด

พื้นที่ทางสังคมของตนเองและพื้นที่ดังกลาวก็ถูกใชในการจัดวางความสัมพันธกับกลุมอํานาจอ่ืน 

การสรางพื้นที่ทางสังคมโดยการจัดวางความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐเกิดขึ้นภายใตบริบทของ

สถานภาพทางสังคม  และความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชาวกะเหร่ียงกับรัฐ ที่มีความเลื่อมล้ํา

กันซึ่งสอดคลองกับ การตอสูเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธอ่ืน อาทิเชน ปกาเกอะญอ

ซึ่งมีเร่ืองเลาถึงความเชื่อมโยงของตนเองกับรัฐไทยมานานนับรอยปในการศึกษาของ วินัย บุญลือ

(2545:131-132) และสามารถอางความเปนคนด้ังเดิม (indigenous people) ซึ่งเปนคนชายขอบที่มี

สถานภาพและเครือขายที่กวางขวาง และการสรางพื้นที่ทางสังคมจึงสามารถปรากฏผานการโตตอบ 

กับอํานาจรัฐไดบาง เพราะอยางนอยการไดรับการยอมรับในฐานะคนด้ังเดิม (indigenous people)

ก็ทําใหมีความมั่นคงในการอยูในพื้นที่ประเทศไทย

                     การตอรองของชาวกะเหร่ียงบานคาที่แสดงตัวตน ผานการนําเสนออัตลักษณตามที่รัฐ

ตองการน้ีมีลักษณะใกลเคียงกับกรณีของ Tsing (1993) ที่ศึกษาชาวเมอราทัส ในอินโดนีเซีย ซึ่ง

ชาวเมอราทัสนําเสนอตัวตนในฐานะผูเจริญ ผูมีวัฒนธรรมอยางที่รัฐชาติอินโดนีเซียตองการ ชาว

กะเหร่ียงก็นําเสนออัตลักษณของตนเองที่สอดคลองกับคุณคาวาทกรรมของกลุมอํานาจ ผานการ

นําเสนอตัวตนที่ดี ในฐานะผูที่ดูแลรักษาปามีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ และการเปนชาว

พุทธเหมือนกับคนไทย  เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเอง  การนําเสนอตัวตนที่สอดคลอง
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กับวาทกรรมของกลุมอํานาจน้ี ไดปรากฏในกลุมชาติพันธุชาวมง จากการศึกษาของ อรัญญา

ศิริผล (2544) ซึ่งพบวาภายใตบริบทของการถูกกักขังกับภาพลักษณของฝน ยาเสพติด ชาวมงได

ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนเอง ใหสอดคลองกับวาทกรรมของกลุมอํานาจผานการสราง “ชุมชน

ปลอดยาเสพติด” และในระดับกลุมชาวมงก็สรางตัวตนในฐานะ ผูประสบความสําเร็จทางการศึกษา 

ผูประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ แตในกรณีของชาวมง การตอบโตตออํานาจโดยตรงยังปรากฏ

ผาน วิธีคิดวิธีปฏิบัติของหมอยาพื้นบานการด้ือเพงเพิกเฉยตออํานาจรัฐ การตีความตํานานเร่ืองผี

ของหมอผีพื้นบาน ตลอดจนการประชดประชันของหญิงมง ยากจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาชาวมงก็มี

กระบวนการตอรองที่หลากหลายทั้งที่เปนการตอบโต และการปรับตัวใหสอดคลองกับวาทกรรม

ของรัฐ เชนเดียวกับชาวกะเหร่ียง

เราจะพบวาการศึกษาเร่ืองวาทกรรมน้ัน มิไดมุงศึกษาเฉพาะเร่ืองของวาทกรรมที่

ครอบงําอยูแตเพียงดานเดียวเทาน้ัน แตหากยังศึกษาเร่ืองของการตอบโตทางวาทกรรมดวย ซึ่ง

การตอบโตน้ีมีไดหลายรูปแบบ การศึกษาเร่ืองวาทกรรมจึงมีทั้งการศึกษาเร่ืองของกระบวนการการ

ครอบงําความคิด และเร่ืองของกลยุทธและความพยายามในการ “ชวงชิงความหมาย” วาใครจะมี

กลวิธีอยางไรในการ (แยงกัน) กําหนดนิยามใหเร่ืองตาง ๆ และทําอยางไรใหนิยามน้ันเปนที่ยอมรับ

ของคนอ่ืน ตัวอยางวาทกรรมในเร่ืองอ่ืน ๆวาทกรรมจึงเปนตัวกําหนดกฎเกณฑวาใครจะเปนผูพูด 

พูดอะไร พูดเมื่อไร และพูดอยางไรใน ประโยคเดียวกัน ถาหากพูดโดยบุคคลที่มีฐานะทางสังคม

แตกตางกัน ตางโอกาส ตางสถานที่กัน ความหมายก็ไมเหมือนกัน ซึ่งวาทกรรมเปนระบบของ

อํานาจ ระบบของการผลิต/สราง และการเก็บกดปดกั้น วาทกรรมเปนเร่ืองของ ระบบ ระเบียบ 

กฎเกณฑ เงื่อนไขและความเปนไปไดของการดํารงของสรรพสิ่ง วาทกรรมพยายามปดบังฐานะของ

ตัวเองในรูปของความรู  ความจริง   ความเปนธรรมชาติ หรือความเปนปกติธรรมดา    วาทกรรม

ชวยใหเราตระหนักวา  เร่ืองของจุดยืน  ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความหมาย ฯลฯ ของ

คนในสังคมน้ัน มิใชเปนเร่ืองของการไตรตรองอยางรอบคอบหรือการตกผลึกทางความคิด หรือ

เปนผลมาจากการโตแยงถกเถียง ในเชิงเหตุผลหรือตรรกะลวน ๆ แตสิ่งเหลาน้ีเปนผลมาจาก

กฎเกณฑของวาทกรรมชุดหน่ึงที่บุคคลน้ันรับมาและยึดถือไว น่ันคือ วาทกรรมเปนตัวกําหนด

จุดยืน   ความคิด   ความเห็น   ความเชื่อ   ความรู   ความหมาย  ฯลฯ   ทําหนาที่เก็บกดปดกั้นกดทับ

แทนที่สวมรอยวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาพื้นบานในประเทศโลกที่สามไว ภายใตอัตลักษณหรือ

ตัวตนที่เรียกวา “ความดอยพัฒนา” การสรางวาทกรรมจึงเปนการตอสูระหวางอํานาจของกลุมที่มี

อํานาจ และกลุมผูอยูภายใตอํานาจ และประวัติวัติศาสตรก็เผยใหเห็นความพายแพของกลุมชนเล็ก

ๆ ที่ถูกผลักใหเปนชนชายขอบการสถาปนาชุดความรูที่เรียกวา “วาทกรรม” จึงเอ้ือประโยชนการ

สรางความชอบธรรมในสังคม เพื่อประโยชนตอการกดขี่ปกครองหรือระเบียบ  เอาไวควบคุมผูที่  
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ไรอํานาจจึงมิอาจตานทานพลานุภาพ เพราะเปนเสียงจากชนกลุมเล็กเชนกลุมชาติพันธุไรสิทธิในที่

ทํากิน เพราะไมใชเจาของมาตุภูมิเพียงแตเปนผูอพยพมาอาศัยแผนดินเพียงเทาน้ัน ซึ่งไมเปนธรรม

อยางยิ่งและยังไดสิทธิความเปนพลเมืองชั้นสอง เพียงเพราะพวกเขามีอํานาจที่จะตอสูเรียกรองที่เบา

บางกวากลุมชนหลักพวกเขา จึงถูกเอารัดเอาเปรียบในหลายดานและยังขาดโอกาสที่จะไดรับความ

เสมอภาคและความเทาเทียมในสังคมการศึกษาแนวคิดวาทกรรมจึงมีทั้งการศึกษาเร่ืองกระบวนการ

ครอบงําทางความคิด และเร่ืองของกลยุทธและความพยายามในการชวงชิงความหมาย วาใครจะมี

กลวิธีอยางไรในการกําหนดนิยามความหมายในเร่ืองตาง ๆ และทําอยางไรใหนิยามเปนที่ยอมรับ

ของคนอ่ืนดวย

ขอเสนอแนะในการพัฒนาสังคม

จากการศึกษาน้ีพบวา กลุมอํานาจที่แวดลอมทั้งรัฐ กลุมชาติพันธุอ่ืน และกลุมทุน ตางก็

สรางความเปนอ่ืนผานความพยายามในการนิยามอัตลักษณความเปนชาวกะเหร่ียงที่ตายตัวในฐานะ 

“กลุมชาติพันธุที่บุกรุกทําลายปา” “ชาวปาชาวเขาที่งมงายลาหลังดอยพัฒนา”  อัตลักษณที่ถูกนิยาม

อยางตายตัวไดทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับภาวะชายขอบของสังคมไทย

ในภาวการณเผชิญกับการถูกนิยามอัตลักษณอยางตามตัวจากกลุมอํานาจตาง ๆ ชาว

กะเหร่ียงก็ไดพยายามนิยามอัตลักษณของตนเองอยางหลากหลายและเปนพลวัต เปนการปฏิเสธ

อัตลักษณที่หยุดน่ิงซึ่งถูกนิยามจากผูอ่ืน การพัฒนาสังคมจําเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักถึงความ

หลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุตาง ๆ และละทิ้ง

ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายของคนกลุมตาง ๆ ให

สอดคลองกับระบบคุณคาของกลุมอํานาจ งานวิจัยชิ้นน้ีไดแสดงใหเห็นวาภาวะชายขอบของชุมชน

ชาวกะเหร่ียงน้ันเกิดขึ้นภายใตมุมมองที่ปฏิเสธความแตกตาง ของระบบความเชื่อ ประเพณี

วัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียง ที่ปรากฏผานการปฏิเสธองคความรู และภูมิปญญาที่แตกตางในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวกะเหร่ียง ซึ่งนําไปสูการนิยามอัตลักษณที่ตายตัว ในฐานะ

“กลุมชาติพันธุที่บุกรุกทําลายปา” จนทําใหชาวกะเหร่ียงเผชิญกับภาวะชายขอบทั้งจากรัฐและกลุม

ชาติพันธุอ่ืนที่แวดลอมในพื้นที่ ในสถานการณดังกลาว ชุมชนชาวกะเหร่ียงไดแสดงใหเห็นถึงวิถี

ชีวิต และศักยภาพของชุมชนในการจัดการดูแลรักษาปาอยางยั่งยืน จนไดรับการอนุญาตจาก

เจาหนาที่รัฐในพื้นที่ ใหทํากินไดและดูแลพื้นที่ปาในชุมชนของตนเอง อยางไรก็ตาม การอนุญาต

ใหชุมชนกะเหร่ียงอยูโดยไมมีกฎหมายรองรับ ยอมไมไดเปนหลักประกันความมั่นคงในการอยู

อาศัยในพื้นที่ ขณะเดียวกันในพื้นที่ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยูรวมกัน และมีหลักการจัดการพื้นที่ที่

แตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดแยงในการเขาถึงทรัพยากร จากการปฏิเสธอํานาจความชอบธรรม
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ในการจัดการทรัพยากรของชาวกะเหร่ียงจากกลุมชาติพันธุอ่ืน

จากแนวทางการพัฒนากระแสหลักในสังคมไทยที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของอุดมการณทุน

นิยม และอุดมการณรัฐชาติ ทําใหทิศทางการพัฒนามุงไปสูความทันสมัยเพียงอยางเดียว และให

ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การสงเสริมระบบกรรมสิทธิ์เอกชน การพัฒนา

อํานาจรัฐและกฎหมาย สวนในดานการศึกษาจะเนนความรูจากภายนอกตลอดจนการสราง

วัฒนธรรมชาติเปนหลัก ไดถูกกําหนดใหเปนแบบแผนในการพัฒนาที่เปนแบบแผนเดียวกันหมด

ทั้งคนไทยและกลุมชาติพันธุ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณคาและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ดังน้ันการพัฒนาที่มุงเนนมิติทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาทางดานวัตถุ 

โดยละเลยมิติทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงคุณคาความเปนมนุษย การยอมรับความหลากหลายของ

ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเคารพในสิทธิชุมชน ในหลายกรณีนํามาซึ่งปญหา

และความแตกสลายของชุมชนด้ังเดิมมากกวาพัฒนาใหดีขึ้น และสงผลกระทบทางสังคมที่ไมพึ่ง

ปรารถนา เชน การแยงชิงทรัพยากร การกดขี่เอาเปรียบผูที่ดอยอํานาจ ความขัดแยงในวิถีชีวิตของ

สังคมเมืองและชนบท และปญหาสังคมอีกมากมาย ความสํานึกในความเปนชาติพันธุและอัตลักษณ

ทางสังคมคือสํานึกแหงการดํารงอยูอยางมีศักด์ิศรีและคุณคาความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน อัน

จํานําไปสูเปาหมายในการพัฒนาอยางยั่งยืนในพหุสังคม ซึ่งเปนคนละเร่ืองกับอุดมการณรัฐชาติใน

การที่จะสรางสํานึกความเปนพลเมืองของประเทศที่ขีดไวดวยความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติ

การเมืองการปกครองที่กําหนดจากศูนยกลาง ดังจะเห็นไดวาบนความแตกตางของเชื้อชาติ 

ประเพณี วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ของกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย มิได

กอใหเกิดปญหาความมั่นคงของประเทศแตอยางใด เพราะกลุมชาติพันธุตางก็ตระหนักถึง

ความสําคัญรวมกันในฐานะพลเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายกําหนด แต

สิ่งที่ทําใหเกิดปญหาคือ การที่รัฐพยายามทําลายความหลากหลายทางชาติพันธุ ภายใตกรอบ

ความคิดพัฒนาประเทศใหทันสมัยแบบตะวันตก ทําใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร ความไมเทา

เทียม ความไมเปนธรรมทางสังคมและการกระจายรายได เปนระบบการพัฒนาประเทศที่เอ้ือใหกับ

ผูมีอํานาจในสังคม

ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาจะตองตระหนักถึงความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุ และไมผูกขาดการนิยามอัตลักษณ ประเพณีวัฒนธรรมของกลุมชาติ

พันธุอยางหยุดน่ิงดังเชนที่ผานมา ในขณะเดียวกันก็ตองสนับสนุนศักยภาพของกลุมชาติพันธุตาง ๆ 

ในการนิยามอัตลักษณ วัฒนธรรมของกลุมตนเองซึ่งไมหยุดน่ิงตายตัว แตปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลตาม

สถานการณและความสัมพันธที่กลุมชาติพันธุน่ันเผชิญ อัตลักษณ วัฒนธรรมที่เปนพลวัตทําใหกลุม

ชาติพันธุสามารถปรับตัว และเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ที่รุมเราไดอยางมั่นคง การตระหนักถึง
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ความหลากหลายของอัตลักษณทางชาติพันธุที่หลากหลายในการพัฒนา ตลอดจนการแสดงบทบาท

ของตนควบคูกับการกําหนดแนวทางในการพัฒนาของรัฐ จึงจะทําใหนําไปสูความมั่นคงทั้งของ

กลุมชาติพันธุและภาครัฐในระยะยาวตอไป

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการพัฒนาประเทศกลุมชาติพันธุถูกมองจากรัฐในฐานะกลุมคนที่สรางปญหา และ

ถูกจัดอยูในกลุมที่เปนผูดอยโอกาส จําเปนตองไดรับการพัฒนาและชวยเหลือในดานตาง ๆ และใน

บางคร้ังก็ถูกมองวาเปนกลุมคนที่กอใหเกิดปญหาดานความมั่นคงของประเทศ จําเปนตองดูแลอยาง

ใกลชิดพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมือนกับคนไทยพื้นราบ เปนที่มาของนโยบายการพัฒนากลุม

ชาติพันธุแบบกลืนกลายใหเหมือนคนไทย โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาเมื่อกลุมชาติพันธุไดรับการ

พัฒนาทางดานตาง ๆ จนมีความรูสึกเปนพลเมืองอยางสมบูรณแลว ปญหาตาง ๆ ก็จะหมดไป แต

จากประสบการณในหลายประเทศแสดงใหเห็นถึงขอขัดแยงกับความเชื่อขางตน ตัวอยางเชน 

ปญหาอินเดียแดงในประเทศอเมริกาและแคนาดา ปญหาเมารีในประเทศนิวซีแลนด ฯลฯ แมกลุม

ชาติพันธุเหลาน้ีจะไดรับการดูแลเอาใจใสจากรัฐเปนอยางดี แตในที่สุด ปญหาของกลุมชาติพันธุได

พัฒนาจนกลายเปนความรูสึกถูกคุมคามสูญเสียอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเอง แมเราจะรูวา 

ชุมชนชาวกะเหร่ียงมีวิถีชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ และยังเปนผูพิทักษปาเขา แตจะมีสักกี่

หนวยงานที่นําการพัฒนาเขามาสูชุมชน โดยไมทําลายวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวกะเหร่ียง

การศึกษาน้ีเห็นวา นโยบายการจัดการทรัพยากรของรัฐ ควรใหการยอมรับ และ

ตระหนักถึงวิถีชีวิตและศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของชาวกะเหร่ียง ภายใตองคความรูในการ

จัดการที่แตกตางหลากหลายในแตวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ และควรมีมาตรการรองรับ

ความชอบธรรม และสงเสริมศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชนอยางยั่งยืนที่วางอยูบนองค

ความรู และภูมิปญญาที่แตกตางหลากหลาย เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในการอยูอาศัยใน

พื้นที่ พรอมกับการสรางการยอมรับความชอบธรรม ในการจัดการทรัพยากรของชุมชนจากกลุม

ชาติพันธุอ่ืนดวย นอกจากน้ี ภายใตเงื่อนไขที่กําจัดในการเขาถึงทรัพยากรในพื้นที่ ทําใหชาว

กะเหร่ียงจํานวนหน่ึงตองแสวงหาพื้นที่ภายนอกซึ่งมีขอจํากัดนอยกวาเพื่อทําการผลิต และตองหา

อาชีพอ่ืนทําเน่ืองจากไมมีพื้นที่ในการผลิต เชน รับจางทั่วไป ทํางานในโรงงาน และตองเผชิญกับ

ความไมมั่นคงในการดํารงชีวิต และภายใตบริบทที่ชุมชนมีความเกี่ยวของกับระบบตลาด ระบบทุน

มากขึ้น จําเปนที่จะตองสงเสริมอํานาจการตอรอง และทางเลือกในการสรางความมั่นคงใหกับ

ชุมชนกะเหร่ียงภายใตความสัมพันธดังกลาว ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองตระหนักถึงความตองการ

ที่แทจริง  การริเร่ิมของชุมชนในการพัฒนาตนเองในแนวทางที่หลากหลาย  ในฐานะที่เปนผูเขาใจ
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สถานการณของตนเอง และเปนผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนามากกวานําการพัฒนา ที่เปนแบบ

แผนสากลจากมุมมองของนักพัฒนาทั่วไป

ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยคร้ังตอไป

1. เน่ืองจากชุมชนชาวกะเหร่ียงในประเทศไทยยังมีอีกหลายแหง นโยบายและการ

พัฒนาของรัฐไดสงผลระทบอยางไรตอชาวกะเหร่ียงเหลาน้ี ควรทําการวิจัยการสรางพื้นที่ทางสังคม

ของแตละชุมชน วาชุมชนกะเหร่ียงในแตละชุมชนมีวิธีการสรางพื้นที่ทางสังคมอยางไร

2. การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุชาวกะเหร่ียง จําเปนตอง

ทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมทางสังคมปจจุบันและบริบททางประวัติศาสตรที่อาจจะมี

ความแตกตางกันในแตละพื้นที่ที่ชาวกะเหร่ียงอาศัยอยู

3. ในการศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในการสรางพื้นที่ทางสังคมในอนาคต ควรให

ความสําคัญกับศักยภาพของชาวกะเหร่ียงที่มีการปรับตัวและพัฒนาอยูตลอดเวลา ในอนาคตวิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวกะเหร่ียงจะเปนอยางไร

4. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาถึงประเด็นนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวของกับ

กลุมชาติพันธุ วานโยบายของรัฐที่ผานมาไดสงผลกระทบอยางไรตอกลุมชาติพันธุ
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ผูใหขอมูลหลัก

1. นายจตุรงค บุญรุงเรืองกิจ อายุ 30 ป อาชีพ พนักงานบริษัท

2. นางเกรง ใจคน อายุ 51 ป อาชีพ ทําไรสับปะรด

3. พระพงษพันธ กงจก        อายุ 25 ป  

4. นายนอย กงจก อายุ 76 ป  อาชีพ ทําไร

5. นายทองอิน บุญชวย        อายุ 80 ป อาชีพทําเคร่ืองจักสาน

6. พระเชา สุขจะดี อายุ 79 ป 

7. ผูใหญชูศิลป ชีชวง อายุ 43 ป ผูใหญบานหมู 1 ตําบลบานบึง

8. ผูใหญสัมพันธ ปลิดดอก อายุ 53 ป ผูใหญบานหมู1 ตําบลบานคา

9. นางหลง ปลิดดอก อายุ 49 ป อาชีพแมบาน

10. นางสาวฐิติรัตน ปลิดดอก อายุ 25 ป อาชีพเจาที่ฝายปกครอง อําเภอบานคา 

11. นางสาวฐิพสินี ปลิดดอก อายุ 20 ป อาชีพเจาหนาที่การเงินและบัญชีอําเภอบานคา

12. นายแบะ กงจก อายุ 66 ป อาชีพ ทําไร

13. นางทองใบ กงจก อายุ 63 ป อาชีพ ทอผา

14. นางเปง เยต่ิง อายุ 74 ป อาชีพ ทอผา

15. นางดรภมน (เหลือ) ดิสนะ  อายุ 53 ป อาชีพ ทําไรมัน

16. นางสมใจ กงจก อายุ 38 ป อาชีพ รับจางทั่วไป 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview)

(ใชทั้งการสัมภาษณแบบกลุมและบุคคล)

เร่ือง 

การสรางพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเปนชายขอบของคนพลัดถิ่น

 ชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

1. สถานภาพของผูใหขอมูล

1.1 ชื่อ ............................................... นามสกุล ...............................................

1.2 เพศ .............................. อายุ ..............................ป

1.4 อาชีพ............................................ รายได: เดือน .........................................

1.5 สถานภาพในชุมชน.......................................................................................

1.6 ที่ดินทํากิน ......................................ไร เชาที่ดิน........................................ไร

2. ประวัติความเปนมาของชุมชนและสภาพท่ัวไปของหมูบาน

2.1 อพยพยายถิน่ฐานมาเมื่อไร จากที่ใด เพราะสาเหตุใด

2.2 สภาพความเปนอยูกอนอพยพ และหลังจากอพยพมาอยูในพื้นที่

2.3 จํานวนผูที่อพยพเขามาคร้ังแรกมีจํานวนเทาไหร และรวมตัวกันเปนชุมชนได

อยางไร

2.3 ลักษณะการต้ังบานเรือนในอดีตและในปจจุบันแตกตางกันอยางไร

2.5 เมื่ออพยพยายถิ่นฐานเขามาอยูเกิดปญหาอะไรบาง   

2.4 การเลี้ยงชีพ รายได ฐานะของคนในชุมชนเปนอยางไร

2.5 อาหารการกิน สุขภาพอนามัย และวิธีการรักษาโรค

2.7 ความสัมพันธของคนในชุมชน และความสัมพันธกับคนไทยในพื้นที่

2.7 ความอุดมสมบูรณของผืนปารอบ ๆ หมูบาน และแหลงนํ้า

2.8 วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมกับทุกวันน้ีแตกตางกันอยางไร
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2.9 การปกครองตนเองในอดีตกับการปกครองจากรัฐไทย

2.10 วิธีการปรับตัวเมื่ออพยพมาอยูที่แหงใหม และเมื่อมาอยูใกลชิดกับคนไทย

3. การถูกสรางใหเปนคนชายขอบของสังคมไทย

3.1 รูสึกอยางไรเมื่อไมไดรับการยอมรับจากคนไทย และสังคมไทย

3.2 คิดอยางไรเมื่อถูกกลาวหาจากภาครัฐวาเปนผูบุกรุกทําลายปา

3.3 อธิบายการนับถือผี และพิธีกรรมความเชื่อของตนเองใหคนไทยที่ไมเห็นดวย

อยางไร

3.4 มีการปฏิเสธและตอบโตจากการถูกกดดันดวยวิธีการตาง ๆ จากรัฐ และคนไทยที่มี 

อํานาจเหนือกวาอยางไร 

3.5 มีสิทธิในการถือครองที่ดินทํากินหรือไม อยางไร

3.6 ระบบความเชื่อในอดีตและปจจุบันแตกตางกันอยางไร 

3.7 มีประเพณี วัฒนธรรมใดบางที่ยังยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมา และมีอะไรที่

เปลี่ยนแปลงไปบาง และคนในชุมชนมีการปรับตัวอยางไร

3.8 การเปลี่ยนจากการนับถือผีมานับถือศาสนาพุทธมีสาเหตุและความเปนมาอยางไร

3.9 การประพฤติปฏิบัติ และความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชนในอดีตและ   

ปจจุบัน

3.10 เคร่ืองนุงหม และการแตงกายต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน

3.11 บทบาทและหนาที่ของ หญิง-ชาย ในอดีตจนถึงปจจุบัน

3.12 มีปญหาและอุปสรรคใดบางในการประกอบอาชีพทุกวันน้ี

3.13 มีคนในชุมชนออกไปทํางานในนอกหมูบานหรือไม ไปทําอะไร

3.14 เมื่อไปทํางานแลวสามารถชวยเหลือครอบครัวไดหรือไม และมีปญหาอะไรบาง

3.15 เมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลภายนอกมีการแสดงออกและวิธีการอยางไรใน

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

3.16 ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนมีอะไรบาง

3.17 มีทัศนคติตอคนไทยและเจาหนาที่ของรัฐอยางไร

3.18 ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน และเจาหนาที่ของรัฐบางหรือไม อยางไร    

4. กระบวนการในการสรางพื้นท่ีทางสังคม

4.1 มีบัตรประชนเมื่อไหร และมีขั้นตอนหรือวิธีอยางไรในการทําบัตรประชาชน
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4.2 คิดวาบัตรประชาชนมีความสําคัญอยางไร

4.3 การพัฒนาของภาครัฐ เชน ถนน ไฟฟา สงผลอยางไรตอคนในชุมชน

4.4 เคร่ืองนุงหม การแตงกายของคนในชุมชนทุกวันน้ีเปนอยางไร

4.5 คิดวาการศึกษามีความจําเปนหรือไม อยางไร

4.6 ปจจุบันนับถือศาสนาใด และเปลี่ยนมานับถือศาสนาน้ีเพราะเหตุใด

4.7 วัดและพระสงฆมีสวนในการชวยเหลือชุมชนอยางไรบาง

4.8 ผลจากการมีความสัมพันธใกลชิดกับคนไทยสงผลอยางตอชุมชน

4.9 มีความตองการที่จะมีชีวิตความเปนอยูเหมือนกับคนไทยหรือไม เพราะเหตุใด

4.10 มีความตองการที่จะเปนคนไทยโดยสมบูรณหรือไม เพราะเหตุใด เชน ภาษาพูด 

วัฒนธรรม    เชื้อชาติ ฯลฯ

4.11 มีการกูเงินมาลงทุนในการประกอบอาชีพบางหรือไม และกูมาจากแหลงใด เชน 

การปลูกขาว ปลูกพืชผัก ซื้อโทรทัศน มอเตอรไซค สงลูกเรียน มือถือ ฯลฯ

4.12 เมื่อมีการติดตอปฏิสัมพันธกับคนภายนอก (คนไทย) เชน การคาขาย การจางงาน 

สงผลอยางไรตอชุมชน 

4.13 เมื่อมีการรับสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ สงผลอยางไรตอคนในชุมชน เชน 

การแตงกายคานิยม ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ

4.14 มีความปรารถนาและมีความตองการใหตนเองและชุมชนของตนเองเปนอยางไร

5. การสรางการยอมรับในการสรางพื้นท่ีทางสังคม

5.1 มีความคิดเห็นอยางไรเมื่อชาวกะเหร่ียงถูกกลาวหาวาเปนผูบุกรุกทําลายปา

5.2 คิดวาการศึกษาเรียนเปนสิ่งที่สําคัญหรือไม เพราะเหตุใด

5.3 เมื่อมีปญญาหาตาง ๆ เกิดขึ้นมีวิธีการในการแกไขปญหาของตนเองอยางไร

5.4 ทุกวันน้ีตองการทํางานอะไร เพราะสาเหตุใด

5.5 คิดวาตนเองมีสิทธิ เสรีภาพเทาเทียมกับคนไทยหรือไม อยางไร
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เหตุผลและหลักเกณฑของการพิจารณาใหสัญชาติไทยแกชาวเขา พ.ศ. 2517
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เหตุผลและหลักเกณฑของการพิจารณาใหสัญชาติไทยแกชาวเขา พ.ศ. 2517 มีรายละเอียด ดังน้ี

๑. ดวยมีตางชาติพยายามที่จะดําเนินการแทรกซึมบอนทําลายประเทศไทยดวยวิธีการ

ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการแพรขยายลัทธิการเมืองที่เปนปฏิปกษตอระบบการปกครองของ

ประเทศไทย วิธีหน่ึงของการบอนทําลายก็คือ การยุยงปลุกปนใหชาวเขามีความรูสึกเปนปฏิปกษตอ

ระบบราชการไทย โดยฉวยโอกาสถือเอาขอบกพรองของระบบราชการไทย ที่ยังมิไดมีนโยบายที่

แนนอนเกี่ยวกับเร่ืองสัญชาติของชาวเขามาเปนสาเหตุสําคัญในการปลุกปนยุยง กลาวคือเปน

เวลานานมาแลวที่ทางราชการไทยมิไดใหความสนใจที่จะปกครองดูแลชาวเขาซึ่งเปนชนกลุมนอย

กลุมหน่ึงในประเทศไทย ใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายตาง ๆ คงปลอยใหชาวเขาเปนบุคคล

นอกกฎหมายโดยไมยอมรับวาชาวเขาเปนบุคคลสัญชาติไทยแตประการใด สําหรับทะเบียนราษฎร

ซึ่งเปนกฎหมายพื้นฐานในการรับรองสัญชาติและการเปนพลเมืองไทย ในระยะเร่ิมแรกในการใช

กฎหมายดังกลาวเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๙ ก็ไดมีการยกเวนไมตองสํารวจตรวจสอบเพื่อจัดทําทะเบียน

บานใหแกชาวเขาแตประการใด ดังน้ันชาวเขาจึงเปนบุคคลไรสัญชาติและไมมีชื่อในทะเบียนบาน  

ซึ่งการที่เปนบุคคลไรสัญชาติและไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนสาเหตุใหชาวเขาไดรับความ

เดือดรอนยุงยากเพราะไมมีสิทธิในฐานะเปนพลเมืองไทยได และไมไดรับความสะดวกในการ

ติดตอกับทางราชการไทย ฝายตรงขามจึงถือเอาสาเหตุความเดือดรอนยุงยากของชาวเขาดังกลาวมา

ปลุกปนชักจูงเขา ดวยการใหสัญญาวาจะดําเนินการใหชาวเขามีสัญชาติที่แนนอน ซึ่งการปลุกปน

ชักจูงดังกลาวไดรับผลสําเร็จดวยดี เพราะมีชาวเขาไดหลงผิดยอมไปเปนพวกดวยจํานวนมาก ซึ่ง

นับวาเปนภัยคุกคามที่รายแรงตอประเทศไทย เพราะชาวเขามีการกระจายตัวอยูหลายจังหวัดนากแก

การปองกัน ดังน้ันเพื่อจะใหชาวเขามีความภักดีตอประเทศไทย ทางรัฐไทยจึงไดกําหนดนโยบายที่

จะใหสัญชาติไทยแกชาวเขา

สาเหตุอีกประการหน่ึงที่ทางราชการประสงคจะใหสัญชาติไทยแกชาวเขาก็คือ ทาง

ราชการทหารมีความประสงคที่จะเกณฑชาวเขาใหเปนทหารรับใชชาติ ทั้งน้ี เพราะปรากฏวา

ชาวเขาเปนผูมีความสามารถในการรบในภูมิประเทศที่เปนชาวเขาอยางดียิ่ง แตเน่ืองจากยังไมมีการ

ยอมรับวาชาวเขาเปนคนสัญชาติไทย จึงยังไมอาจเกณฑชาวเขามาเปนทหารได ดังน้ันเพื่อใหมีการ

เกณฑชาวเขามาเปนทหาร หนวยงาน กอ.ปค. จึงไดพยายามเรงรัดที่จะใหมีการใหสัญชาติไทยแก

ชาวเขา

                     ๒. เพื่อดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๕๑๒- พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมการ

ปกครองไดรับมอบหมายใหดําเนินการสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรแกชาวเขา และจัดทําบัตร

ประจําตัวชาวเขา ในการจัดทําทะเบียนราษฎรแกชาวเขาคร้ังน้ี ไดใชทะเบียนราษฎรตาม

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. ๒๔๙๙  มาใชในการจัดทําโดยอนุโลม เวนแตสัญชาติที่ยัง
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ไมใหลงวาสัญชาติใด แตตองลงเผาของชาวเขาแทน

๓. ในคราวการประชุมคณะกรรมการชาวเขา คร้ังที่ ๑/๒๕๑๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๖ คณะอนุกรรมการชาวเขาสาขาการปกครองและทะเบียน ไดเสนอหลักเกณฑในการ

พิจารณาใหสัญชาติไทยแกชาวเขา โดยมีหลักเกณฑดังน้ี

๓.๑  ชาวเขาที่ต้ังหลักแหลงอยูในประเทศไทยในวันสํารวจ หรือไดจัดทําทะเบียน

ราษฎรชาวเขาไวแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนสัญชาติไทย เวนแตไดพิสูจนภายหลังวา

๓.๑.๑  เปนชาวเขาที่เขามาในประเทศไทยโดยการผลักดันทางการเมือง

๓.๑.๒  เขามาในราชอาณาจักรไทยโดยไมชอบดวยกฎหมาย

๓.๒  มีความสมัครใจที่จะถือสัญชาติไทย

๓.๓  เปนผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทย

๓.๔  การกําหนดสัญชาติใหนายทะเบียนผูรับแจงเสนอนายทะเบียนอําเภอ เสนอ

ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหสัญชาติไทยแกชาวเขา

แตโดยที่ไดมีประกาศคณะปฏิ วัติ  ฉบับที่  ๓๓๗ ไดกําหนดให รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาอนุมัติใหสัญชาติไทยแกบุคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ดังน้ัน

คณะอนุกรรมการชาวเขาสาขาการปกครองและทะเบียนจึงเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมวาวิธีการ

ปฏิบัติที่จะนําเสนอเร่ืองราวขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ ขอใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการดังกลาวที่จะกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติตอไป

                     ๔. คณะอนุกรรมการชาวเขา   สาขาการปกครอง   และทะเบียน   ไดรวมกันพิจารณา

กําหนดหลักเกณฑใหสัญชาติไทยแกชาวเขา ไดเปลี่ยนแปลงหลักการที่ไดรับมอบหมายวา ให

พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาใหสัญชาติแกชาวเขาเปน “หลักการพิจารณาลงสัญชาติไทยใน

ทะเบียนแกชาวเขา” ทั้งน้ีเพราะคณะอนุกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวาชาวเขาสวนใหญเปนผูที่มี

รกรากอยูในเขตแดนของประเทศไทย มาเปนเวลานานแลว ฉะน้ันตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ

ชาวเขาเหลาน้ันก็เปนคนไทยหรือมีสัญชาติไทยอยูแลว ชาวเขาเหลาน้ีจะมีขอบกพรองก็ตรงที่ไมได

มีชื่ออยูในทะเบียนบานเทาน้ัน ซึ่งขอน้ีก็ไมใชความผิดของชาวเขาหากแตวาทางราชการไมอาจสง

เจาหนาที่ออกไปปกครองควบคุมดูแลไดทั่วถึง ดังน้ันเมื่อชาวเขาเหลาน้ีเปนคนไทยอยูแลวการที่จะ

ไปพิจารณาใหสัญชาติไทยแกคนที่เปนคนไทยอยูแลว ยอมไมเปนการชอบธรรมอาจเกิดปญหาได 

ดังน้ันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงไดแกหัวขอที่จะพิจารณาจากหลักเกณฑ “การพิจารณาการให

สัญชาติไทยแกชาวเขา” เปน “หลักเกณฑการพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา”

ดังน้ันการที่จะดําเนินการตามขอ   ๓.๔ วรรคทายจึงเปนอันระงับไป คณะอนุกรรมการชาวเขาสาขา

การปกครอง และทะเบียนบานไดหลักเกณฑ “การพิจารณาสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแก
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ชาวเขา” เสนอคณะกรรมการชาวเขาพิจารณาแลวเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะกรรมการ

ชาวเขาไดมีมติเห็นชอบในหลักการและไดมอบใหกรมการปกครอง คณะอนุกรรมการชาวเขาสาขา

การปกครอง และทะเบียนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณา เพื่อกําหนดเปนระเบียบ

ตอไป ซึ่งคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายดังกลาวเห็นสมควรกําหนดระเบียบปฏิบัติโดยยกราง

เปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยตอไป

ตอมากระทรวงหมาดไทยไดพิจารณาเห็นชอบในหลักเกณฑการพิจารณาลงสัญชาติ

ไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา ดังน้ี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา

พ.ศ. ๒๕๑๗

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.

๒๔๙๙ กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแก

ชาวเขา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชาวเขาไวดังน้ี

ขอ  ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพิจารณาลงสัญชาติ

ไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา พ.ศ. ๒๕๑๗”

ขอ  ๒. ชาวเขาที่จะไดรับการพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบานจะตองเปนชาวเขา

ที่ไดรับการสํารวจตรวจสอบและไดรับการจดทะเบียนชาวเขาไวแลวหรือเปนชาวเขาที่อยูในความ

ควบคุมดูแลของหนวยราชการ เชน กรมประชาสงเคราะห หรือ ตํารวจตระเวนชายแดน หรือ กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กองทัพบกและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและอยูภายใต

เงื่อนไขดังตอไปน้ีเกิดในประเทศไทยและบรรลุนิติภาวะแลวมีถิ่นที่อยูถาวรเปนหลักแหลง

ตอเน่ืองกันไมนอยกวา ๕ ป

(๑) ไมเคยกระทําความผิดตอความมั่นคงของประเทศ ยกเวนชาวเขาที่กระทํา

ความผิด แตทางราชการใหอภัยในฐานะเปนชาวเขากลับใจ

(๒) เปนผูไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคร้ังหน่ึงคร้ังใดไมวาคดีใด

ต้ังแต ๕ ปขึ้นไป

(๓) ไมเปนผูมีพฤติการณในทางการเมืองที่เปนปฏิปกษตอประเทศไทย หรือ

ฝกใฝในลัทธิการเมืองที่เปนปฏิปกษตอระบบการปกครองประเทศไทย  
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(๔) ไมเปนผูมีอาชีพที่ขัด หรือเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของสังคม และ

ประเทศชาติ

(๕) เปนผูทํามาหาเลี้ยงชีพหรือมีทรัพยสินหรือหลักทรัพยพอสมควร ทั้งน้ีใหอยู

ในดุลพินิจของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

ขอ ๓. ชาวเขาที่เปนผูเยาวถาบิดาหรือมารดาเปนคนสัญชาติไทยใหไดสัญชาติไทย ตาม

บิดาหรือมารดา แตถาปรากฏวาไมมีบิดาหรือมารดาและประสงคใหลงสัญชาติไทยในทะเบียนบาน 

ใหผูปกครองหรือผูอุปการะเลี้ยงดูที่มีสัญชาติไทยยื่นคํารองแทน

ขอ ๔. ชาวเขาที่ประสงคจะใหลงสัญชาติไทยในทะเบียนบาน จะตองยื่นคําขอและให

คํายืนยันวาตนไมเปนคนถือสัญชาติอ่ืน พรอมทั้งประวัติของตนเองตามที่กําหนด ทายระเบียบน้ี คํา

ขอและประวัติที่ยื่นขอตองมีบุคคลที่เชื่อถือไดใหคํารับรองความถูกตองตามแบบคํารับรองทาย

ระเบียบน้ี

ขอ ๕. ใหนายอําเภอเจาของทองที่สอบพฤติการณของชาวเขา แลวเสนอใหผูวาราชการ

จังหวัดพิจารณาพรอมทั้งคํารอง ประวัติ และหนังสือรับรอง

ขอ ๖. ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติใหลง

สัญชาติไทยในทะเบียนบานแกชาวเขา

ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๘ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๗

ลงชื่อ  พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

(อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร)

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชองคการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา

โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสัญชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่

รัฐสภา ดังตอไปน้ี

มาตรา ๑

พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับต้ังแตวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา4 เปนตน

ไป

มาตรา ๓ 

ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๔

ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใชความ

ตอไปน้ีแทน

4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ (ฉบับพิเศษ) หนา ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๑๕
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มาตรา ๗ มีผลต้ังแต

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ

บุคคลดังตอไปน้ี ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึง

(๑) ผูเกิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย ปจจุบัน

ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

(๒) ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตาม

มาตรา ๗ ทวิ วรรคที่หน่ึง

มาตรา ๕

ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

มาตรา ๗ ทวิ

“ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ยอมไมไดรับสัญชาติไทย 

ถาในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมีการสมรสกับมารดา หรือ มารดาของผูน้ันเปน

(๑) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

(๒) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ

(๓) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขา

เมือง

       ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายใหบุคคลตามวรรคหน่ึงไดสัญชาติ 

       ไทยก็ได ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ

การตีผึ้งของชาวกะเหร่ียง
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ที่อําเภอสวนผึ้งมีชุมชนกะเหร่ียงอยูคอนขางหนาแนนเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืน ๆ

ของจังหวัดราชบุรีและมีตนไมชนิดหน่ึงที่คลายกับชื่อของอําเภอสวนผึ้งชาวบานทั่วไปเรียกวา ตน

ผึ้ง จึงอาจเปนไปไดวาการเรียกตนผึ้งน้ี เรียกตามสภาพที่มีผึ้งมาสรางรังการจะไดนํ้าผึ้งมา 

รับประทาน หรือนํานํ้าผึ้งไปแลกเปลี่ยนสิ่งของกับผูคนถิ่นอ่ืน ๆ ชาวกะเหร่ียงราชบุรีมีภูมิปญญา

เก็บนํ้าผึ้งอยูบนคาคบไมที่อยูสูงขนาดแหงนคอต้ังบาไดอยางชาญฉลาด ประกอบกับความเด็ดเด่ียว

ใจกลาระคนกับความที่มีจิตนอบนอมในธรรมชาติ ดังน้ันเมื่อกลาวถึงการตีผึ้งจึงตองนึกถึงชาว

กะเหร่ียงเปนลําดับตน ๆ เมื่อหมายตาวาจะเก็บนํ้าผึ้งที่ทํารังบนกิ่งไมจากตนใด หมอผึ้งหรือผูนําใน

การตีผึ้งจะนําพรรคพวกไปตอกทอยเตรียมไวในชวงเย็น หากบริเวณโคนตนไมมีเถาวัลย หรือ

พงหนามจะตองถางใหเปนเว้ิงพอที่จะเขา หรือออกไดสะดวกกอนจะเร่ิมตอกทอยผูตอกจะน่ังยอง

ประนมมือกลาวขอขมาแมนางไมที่ตนตองตอกทอยลงไป และขอใหแมนางไมหนุนนําใหการตอก

ทอยสําเร็จดวยดีผูตอกทอยจะเตรียมทอย (ถาเล) ใสยามสะพายขึ้นไปพรอมกับคอนตอกทอย

(จะคึ่ง) การตอกทอยดอกแรกจะตอกต้ังแตระดับที่ขากาวจากพื้นดินไดพอดีแลวตอกสูงขึ้นหางจาก

ระยะเดิมสูงประมาณศอกเศษขึ้นไปเร่ือย ๆ จนใกลกับรังผึ้ง วิธีการตอกทอย ใชมือขางหน่ึงจับทอย

ระดับไหลเอาไวสวนมืออีกขางลวงทอยในยาม กําใหแนนแลวกระแทกใหฝงลงในเปลือกไม พอที่

ทอยจะตรึงอยูได ทําเชนน้ีเร่ือย ๆ ไป มีการสอนย้ําอยางหนักแนนวา หามมิใหใชทอยเดิมที่เคยมีผู

ตอกไวแลว เพราะความแข็งแรงทนทานของทอยจะคะเนดวยตาไมได จึงตองใชคอนตอยใหหัก

แลวใหตอกทอยดอกใหมในบริเวณและระยะที่เหมาะสม หามตอกซ้ํารอยเดิมขอปฏิบัติอีกหลาย

อยางที่มิไดตราไวเปนลายลักษณอักษร แตไดบอกสอนกันมาวา หามตีผึ้งในวันพระและในรอบ 

หน่ึงป มีฤดูตีผึ้งได 2 เดือนคือ เดือน 5 เปนชวงที่นํ้าผึ้งมีรสหวานเปนพิเศษและจะตีอีกคร้ังในเดือน

9ซึ่งการมีขอปฏิบัติและระยะเวลาตีผึ้งเชนน้ีทําใหผึ้งมีโอกาสไดขยายพันธุขั้นตอนเก็บนํ้าผึ้ง หลัง

ตอกทอยไวตอนเย็น ตองรอใหฟามืดสนิทประมาณ 1 ทุมถาเปนวันขางขึ้นเดือนหงายจะตองรอเวลา

ใหเดือนตกแตโดยธรรมเนียมปฏิบัติแลว ชาวกะเหร่ียงไมนิยมตีผึ้งในคืนขางขึ้น แตเลือกเอาวัน

ขางแรมเมื่อดวงอาทิตยตกไมนานทองฟาก็จะมืดเพราะตองตีผึ้งในเวลาฟามืดเทาน้ัน กอนปนตนไม

หมอผึ้งไหวสักการะแมนางไมอีกคร้ัง วาจะไปขอเก็บนํ้าผึ้งขางบน ขอแมนางไมไดโปรดค้ําชูอยา

ใหพลัดตกลงมา หมอผึ้งใชเชือก (เถาวัลยหรือหวายก็ได) ผูกปบแลวสะพายปบไวที่บาขางใดขาง

หน่ึง หรือถือปลายเชือกอีกขางหน่ึงแลวเหยียบทอยไตขึ้นไปพรอมกับฟอนคบเพลิงที่เตรียมไว เมื่อ

ไปใกลรังผึ้งหมอผึ้งจะจุดคบเพลิงซึ่งมัดเปนฟอน เหมือนไมกวาดทางมะพราวแตมัดหลายเปลาะ

ปลอยใหสวนปลายบานชี้กางออก คบเพลิงน้ี ทําจากกาบมะพราวแหงหรือเถารางจืดหรือเถาหมูปา

ได เพราะมีคุณสมบัติไมติดไฟเปนเปลวเพลิงแตติดไฟคุแดงคลายไฟปลายธูปสวนที่ติดไฟแดงน้ี

เปราะเมื่อถูกกระแทก หรือกระเทือนก็จะหักโดยงายแตเศษไฟที่เหลือ ก็จะลามปลายไมเขามาใหม
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เร่ือย ๆ ดวยภูมิรูน้ีเองชาวกะเหร่ียงจึงนําไมดังกลาวมาทําคบเพลิงตีผึ้งหมอผึ้งใชดานขางของฟอน

คบเพลิงกวาดที่รังผึ้งซึ่งมีผึ้งจับหุมโดยรอบ ทําใหปลายของซี่คบเพลิงที่ติดไฟแดงแตละซี่น้ันหัก

และรวงกราวลงเบื้องลาง บรรดาผึ้งเมื่อเห็นแสงไฟก็จะบินตามสะเก็ดไฟไปทันที หมอผึ้งกวาดรัง

ผึ้งคร้ังใดปลายคบเพลิงก็จะหักและรวงพรูลงทุกคร้ัง ผึ้งที่เหลืออยูก็จะบินตามไฟลงไปทุกคร้ัง

เชนกัน เมื่อผึ้งเกือบทั้งหมดบินไปตามแสงไฟจึงเหลือเพียงรังผึ้งและหัวนํ้าหวาน หมอผึ้งรวบใสปบ

ที่เตรียมไวอยางรวดเร็ว ขั้นตอนน้ีหมอผึ้งจะรองเพลงกะเหร่ียงเชื่อวาเปนการกลอมแมนางไมให

เคลิบเคลิ้มไมทําอันตรายหรือผลใหตกตนไม (ทองอิน, นอย สัมภาษณ มกราคม 2552)

ความรูอีกอยางหน่ึงคือ ถามีผึ้งหลายรังที่ตนไมเดียวกัน จะเลือกตีผึ้งจากรังบนกอน

เพราะขณะที่ตีรังบนสะเก็ดไฟจากคบเพลิงจะรวงลงมา ผึ้งที่อยูรังลางจะบินตามไฟไปดวยเชนกัน

ทําใหทุนเวลาในการกวาดเขี่ยผึ้งรังที่อยูเบื้องลางนอกจากน้ีชาวกะเหร่ียงสอนกันไววาขณะที่ตีผึ้ง

หามพรรคพวกที่อยูขางลางกอไฟฉายไฟแมกระทั่งสูบบุหร่ีเพราะแสงไฟในยามมืดจะเปนชองทาง

ใหผึ้งบินไปหาและตอยคนใกลตนกําเนิดไฟได ยิ่งถาเปนกองไฟที่เปนเปลวเพลิงผึ้งจะบินเขากอง

ไฟและตายในทันที การตีผึ้งแบบกะเหร่ียง เปนการขอนํ้าผึ้งอยางรูคุณคาเพราะเมื่อผึ้งบินตามสะเก็ด

ไฟลงเบื้องลางตอ เมื่อฟาสางผึ้งจะรวมตัวกันและหาทําเลไปสรางรังใหม หรือสรางที่ตนไม

เดิม วิธีการเชนน้ี จึงเปนทั้งภูมิปญญาผนวกกับความกลาหาญ นับวันเร่ืองราวการตีผึ้งจะเหลือเปน

เพียงแตตํานานและขอความที่บันทึกไวในหนังสือ เพราะมีปจจัยหลายอยางรุมเราใหการตีผึ้งเปนไป

ไดยาก ไดแก ปาไมลดนอยลง ตนไมใหญที่ผึ้งจะเกาะทํารังมีไมมากอาหารและเกสรดอกไมตาม

ธรรมชาติกลายเปนแปลงสวนพืชเกษตรที่เจือดวยสารเคมีขับไลแมลงทําใหผึ้งไมสามารถเขาไป

เสาะหาอาหารไดโดยงาย นอกจากน้ีชาวกะเหร่ียงรุนใหมไดรับการเรียนรูชีวิตชาวเมือง เกิดการ

ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตดวยการเขาไปทํางานในโรงงานหรือเปนลูกจางของบริษัทหางราน

การเขาไปหาของปารวมถึงการเสาะหานํ้าผึ้งดวยวิธีเดิม ๆ จึงไมสามารถนํามาเปนรายไดที่ยั่งยืน

พอเพียงความรูและทักษะการตีผึ้งจึงนับวันจะเสื่อมสูญไปจากชุมชน อยางไรก็ดี หากเขาไปใน

หมูบานชาวกะเหร่ียงราชบุรียังสามารถสอบถามขอดูคอนตีทอยจากผูอาวุโสในชุมชนได พรอมกับ

รับฟงเร่ืองเลาจากประสบการณตรงที่ชายชาวกะเหร่ียงผูเคยปนปายไปเก็บนํ้าผึ้งดวยตนเองจะเลา

ดวยความภาคภูมิใจ
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              กะเหร่ียงโพลงบานคาหรือชาวไทยตะนาวศรี เปนกลุมชนที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน

ดานตะวันตกของจังหวัดราชบุรี-เพชรบุรี จังหวัดราชบุรีจะอยูในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอปากทอ 

และอําเภอบานคา เปนกลุมชาติพันธุที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองมา

ยาวนาน มีตํานานที่เลากันสืบมาวา มูลเหตุของการจัดพิธีเรียกขวัญและกินขาวหอน้ี

เน่ืองจากชาวกะเหร่ียงตองพลัดบานเกิดเมืองนอน ซึ่งอยูในประเทศพมาดวยเหตุของ

ภัยสงคราม ทําใหผูคนลมตายลงเปนจํานวนมากคนที่หนีตายมาไดจึงนับวาโชคดีภาวะที่แรนแคน

ทุกขยากเชนน้ีผูใดที่ยังมีขาวเหลือก็นํามาแบงกันกินและเรียกขวัญใหกําลังใจแกกัน

บางตํานานเลาวา เดือนหลาคอก หรือเดือน 9 เปนชวงที่ผีตางออกหากินขวัญมนุษย

หากขวัญผูใดถูกกินน้ันหมายถึงวาตองเสียชีวิตดวยเหตุน้ีจึงตองมีการเรียกขวัญใหมาอยูกับตัว และ

เด็กที่เกิดในเดือนหลาคอกจะไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ

ไมวาประเพณีผูกแขนเรียกขวัญ (กินขาวหอ) น้ีจะเกิดจากตํานานใดก็ตามชาว

กะเหร่ียงราชบุรีทุกทองที่มักกําหนดจัดงานประเพณีน้ีเกือบทุกชุมชน โดยจัดขึ้นภายในเดือน 9 ตาม

ระบบจันทรคติ แตไมกําหนดวันใหตายตัววาจะเปนวันขางขึ้น หรือขางแรมที่เทาใดขึ้นอยูกับความ

พรอม และขอตกลงรวมกันของชุมชนซึ่งชุมชนใกลเคียงมักจะไมจัดงานประเพณีน้ีในวันเดียวกัน

แตจะจัดใหเหลื่อมวัน เพื่อที่จะไดมีโอกาสไปรวมงานกับชาวกะเหร่ียงตางหมูบาน เมื่อยางเขาเดือน 

9 ทางจันทรคติ การเพาะปลูกเสร็จสิ้นแลว พืชพันธุธัญญาหารงอกงามกําลังสะสมธาตุอาหาร

ดอกไมเร่ิมผลิดอก ขาวเร่ิมต้ังทอง ฝนตกโปรยปราย เปนชวงที่ชาวกะเหร่ียงมีเวลาพักรอเวลาเก็บ

เกี่ยวผลผลิต เพื่อปลอยใหฝนฟาทําหนาที่ตามธรรมชาติ ในขณะเด่ียวกันก็เปนการหลบพักเพื่อ

ปองกันไขปา และโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่มาพรอมฤดูฝน ชาวกะเหร่ียงมีความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองขวัญ

วาคนเราจะมีขวัญประจําตัวทุกคน กะเหร่ียงราชบุรีมีความเชื่อวาคนเรามีขวัญประจํากาย 7 ขวัญ 

ขวัญชอบออกจากรางกายทองเที่ยวไปเร่ือย สาเหตุของการเจ็บปวดก็เน่ืองจากขวัญไมกลับมา อาจ

กลับมาไมไดเพราะหลงทาง หรือถูกผีตาง ๆ ทํารายหรือกักตัวเอาไว ดังน้ันการผูกแขนเรียกขวัญ

เทากับเปนการสูขวัญ ใหขวัญกลับมาอยูกับตัวตามเดิม

                     ประเพณีผูกแขนเรียกขวัญวันกินขาวหอของชาวกะเหร่ียงที่ เพชรบุรี และราชบุรี เกิด

จากการที่ผูรูผูนําทางดานความเชื่อไดคิดขึ้นมา โดยใชขาวเหนียวหอดวยใบผาก (ปจจุบันใชใบตอง)

มีนํ้าจ้ิมที่ทําจากนํ้าผึ้ง นํ้าออย หรือมะพราวขูดกวนดวยนํ้าตาล มาเปนสื่อในการประกอบพิธีกรรม

นอกจากน้ียังมีกลวย ออย มะพราว ดอกดาวเรือง นํ้าสะอาด เทียน กําไลเงินและสรอยขวัญ ดายแดง 

สําหรับผูกขอมือ ที่สําคัญคือพวงขาวครู เคร่ืองประกอบพิธีกรรมเหลาน้ีลวนมีสัญลักษณพื้นฐาน

จากชีวิตความเปนอยูทางเกษตรกรรม       ดังน้ันจากสมัยกอนที่เคยเรียกกันวา    ประเพณีกินขาวหอ 

นาจะเปลี่ยนเรียกใหมใหถูกตองวา    ประเพณีผูกแขนเรียกขวัญวันกินขาวหอ     (อ้ังหมี่ถอง) ตาม
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ประเพณีแลวทุกครัวเรือนจะเตรียมสิ่งของกอนวันงานประมาณ 2 วัน คือ

วันแรกเปนการเตรียมใบตองหรือใบผาก มะพราว นํ้าตาลนํ้าผึ้ง เสนตอกไมไผ โดย

ใหหลูกหลานคนในบานชวยกันหอขาวซึ่งเปนขาวเหนียวดิบหอดวยใบตอกหรือใบผากมัดใหแนน

ดวยเสนตอก เสร็จแลวนําไปแชนํ้าไวหน่ึงคืน ขาวหอโดยปกติน้ันแบบเปน 3 แบบคือ ขาวหอตัวผู

หมายถึงพอ ขาวหอตัวเมียหมายถึงแม และขาวหอธรรมดาหมายถึงลูก ๆ ขาวหอสําหรับทําพิธีกรรม

เรียกขวัญเรียกวา ขาวครู จะทําเปนพิเศษมีลักษณะเดนคือใชไมไผทอนเดียวมาซอยซี่ใหเปนเสน

ตอก แลวมัดหอขาวรวมกันเปนพวง หน่ึงพวงจะมี 27 หอ บานหน่ึงจะทํา 1 พวงถือเปนการรวมพี่

รวมนอง แตถาบานใดที่มีลูกหลานเกิดเดือนเการวมอยูดวย นอกจากผูกแขนแลวตองผูกขอเทาดวย 

และตองทําพวงครูเพิ่มอีกหน่ึงพวง แตพวงน้ีจะมี 29 หอ ขาวครูน้ีเมื่อเสร็จพิธีแลวจะไมนํามา

รับประทาน แตจะนําไปบูชาไวบนห้ิงพระหรือเอาไวที่หัวนอนจนถึงปตอไป คนในครอบครัวและ

ญาติพี่นองมักจะชวยกันหอขาวกรณีที่ครัวเรือนใดมีคนเกิดเดือน9 จะตองเตรียมขาวหอเปนพวง

โดยใชไมไผร้ิวขนาดน้ิวมือหรือแขนงไมไผก็ไดยาวศอกเศษ จักแยกเปนตอกเสนเล็ก ๆ ใหได

จํานวนตามตองการ แตมักจะทําเกินอายุ เชน คนที่เกิดเดือน 9 มีอายุ 50 ป เมื่อจะเตรียมขาวหอเพื่อ

ผูกแขนเรียกขวัญ จะตองจัดตอกเพื่อทําขาวหอเปนพวงใหไดจํานวนมากกวา 50 หอ มีนัยวาใหมี

อายุยืนยาวมากกวา 50 ป

วันที่ 2 จะเร่ิมตมขาวหอดวยหมอ ปบหรือกระทะแลวแตจะสะดวกตมดวยไมฝน  นํ้าจ้ิม 

ทําดวยมะพราวขูดเคี่ยวกับนํ้าตาลหรือนํ้าผึ้ง และในตอนหัวค่ําประมาณ 2 ทุม ทุกบานจะตีเกราะ

เคาะปบยิงปนจุดประทัดเสียงดังทั้งหมูบาน เพื่อใหขวัญที่อยูหางไกลไดยินเมื่อไดยินแลวจะได

เดินทางกลับมาบาน คืนน้ีทุกบานจะเปดประตูหนาตางทุกบานเพื่อใหขวัญเขาบาน พิธีเรียกขวัญจะ

เร่ิมโดยผูเฒาในบานจะนํากระบุงหรือกระดงใสขาวหอ กลวย ออย มะพราว ดอกดาวเรือง นํ้า 

สะอาด เทียน พวงขาวครูและดายแดง และกําไรสรอยขวัญ เตรียมไวสําหรับขวัญที่จะมากินและใช  

ยกมาวางไวที่หัวบันไดบานแลวใชไมคดขาวหรือทัพพี (นุวะ) เคาะที่หัวบันไดบานพรอมกลาวคํา

เรียกขวัญ มีความหมายชักชวนเรียกขวัญที่ไปอยูตามที่ตาง ๆ ใหกลับมา ซึ่งมักจะมีขอความ

คลายกันทุกบาน “ขวัญเอยขวัญอยูในดงมา อยูในปามา อยูกับผีมา อยูกับสางมา ขวัญจงอยาไปอยู

กับผีกับสาง ไมใชเพื่อน ไมใชพวก ไมใชฝูงเรา ขวัญในดง อยูในหวยมา อยูในหนองมา อยูในทุงมา 

มาอยูกับพอกับแม มาอยูกับลูกกับแม มาอยูกับลูกกับเมีย (กับผัว) มาผูกแขนมากินขาวหอ อยาได

ไปเที่ยวจนไกล” (ทองใบ, เปง สัมภาษณ มกราคม 2552)

พิธีเรียกขวัญจะทําอีกทีตอนย่ํารุง เร่ิมดวยผูเฒาจะเคาะหัวบันไดบานและวงกบประตู 

บานพรอมกลาวคําเชิญขวัญที่อยูไกลยังเดินทางมาไมถึง ตอจากน้ันลูกหลานจะมีน่ังรวมตัวกันที่

หนาระเบียงบาน   เพื่อใหผูเฒาผูกขอมือดวยดายแดงเพื่อเปนการรับขวัญ ลูกหลานจะไดการผูกแขน
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เรียกขวัญเรียงตามลําดับอายุจากมากไปหานอย ในการผูกขอมือดวยดายแดงน้ันจะนําเสนดายไปจุม

นํ้ากอน ผูเฒาจะดึงเสนดายถูวนที่แขนพรอมกลาวคําเรียกขวัญพันสามรอบ ผูกดวยเงื่อนตาย 

สมัยกอนใครผูกติดแขนไวไดชนปยิ่งดีถือเปนสิริมงคลแกตนเอง เมื่อผูกเสร็จแลวผูเฒาจะเอาขาว

หอ ยอดดาวเรือง กับเศษดายแดงวางบนศีรษะผูรับขวัญ แลวหยิบมาถือไว ดอกดาวเรืองนํามาเหน็บ

ไวที่หู หลังการผูกแขนเรียกขวัญใหลูกหลานเสร็จก็พอถึงรุงอรุณของวันใหม พอถึงตอนสายเปน

เวลาที่ครอบครัวและญาติพี่นองพรอมหนารวมกันกินขาวหอ คนหนุมสาวจะออกเดินเที่ยวไปทั่ว

หมูบาน จะขึ้นไปเที่ยวบานไหนก็ได ขึ้นบานไหนก็มีขาวหอออกมาตอนรับ นับวาประเพณีการผูก

แขนเรียกขวัญ เปนเคร่ืองผูกมัดรักษาความสัมพันธของครอบครัวและเครือญาติของชาวกะเหร่ียง

มาจนถึงทุกวันน้ี เดิมทีเดียวผูที่ทําหนาที่เรียกขวัญจะเปนหนาที่ของญาติผูใหญทางฝายหญิง เพราะ

ไมคดขาว (นุวะ) คือสัญลักษณและสื่อความหมายถึงแมบาน ผูประกอบพิธีกรรมจึงนาจะเปน ยา 

ยาย หรือทวดของครอบครัวน้ัน ๆ พื้นฐานโครงสรางทางสังคมของกะเหร่ียงโพลงใหความสําคัญ

กับการสืบเชื้อสายทางฝายหญิง รวมถึงเมื่อแตงงานแลวฝายชายตองมาอยูกับครอบครัวของฝาย

หญิงหลังการแตงงาน เปนผูรับและสืบทอดในการประกอบพิธีกรรมของหมูบาน ในสมัยกอนการ

ผูกแขนจะผูกใหลูกสาวกอน แมจะมีลูกชายจะมีอายุมากกวาก็จะผูกใหทีหลัง ในวันน้ันถามีแขกมา

บานก็จะเชิญเขารวมพิธีการผูกแขนดวย เปนการใหเกียรติถือเสมือนวาเปนญาติพี่นองกัน สมัยแรก 

ๆ มีการต้ังปะรําพิธีกลางหมูบาน เพื่อใหทุกคนไดพบปะสังสรรคกินขาวหอพรอมกัน ผูใหญจะเปด

โอกาสหนุมสาวอยูใกลชิด เปาแคนรองเพลงเกี้ยวพาราสีเปนที่สนุกสนาน หลังจากหลังน้ันตางแยก

ยายออกไปเยี่ยมญาติตางหมูบาน  (พระเชา สัมภาษณ มกราคม 2552) พี่นองชาวกะเหร่ียงตาง

หมูบานจะเดินเที่ยวตามหมูบานตาง ๆ  จากเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธจะเดินทางมารวมงานดวย 

ดังน้ันแตละหมูบานจะจัดงานไมพรอมกัน เพื่อใหคนตางหมูบานไดมาเที่ยวหาสูกัน สวนใหญจะ

กําหนดวันพระเปนเกณฑ คือแรม 8 ค่ํา แรม 15 ค่ํา ขึ้น 8 ค่ํา และ ขึ้น 15 ค่ํา ปจจุบันมักจะ 

กําหนดใหตรงกับวันเสารอาทิตย เพื่อใหลูกหลานที่ไปเรียนหรือออกไปทํางานที่อ่ืนไดกลับมารวม

พิธีพรอมหนากัน

เมื่อเสร็จพิธีแลว บรรดาหนุมสาวตางพากันไปเยี่ยมเยือนแวะขึ้นบานเพื่อชิมขาวหอของ

ครัวเรือนอ่ืน ๆ บางก็รองเพลงหรือต้ังวงเลนสะบา เลนดนตรี เปาแคน และการละเลน อ่ืน ๆ กัน

อยางสนุกสนาน เดือนเกาหรือเดือนหลาคอก นับเปนชวงเวลาที่พืชผลกําลังงอกงาม ชวงเวลาหลาย

เดือนที่ผานมาตองกรํางานเหน็ดเหน่ือย ตามวิถีชีวิตที่อยูปาอยูเขาการปลูกพืชตองอาศัยฝนฟาตาม

ฤดูกาลขณะที่รอการเก็บเกี่ยวพืชผล ในชวงปที่อยูในปาไดออกเดินทางไปตามที่ตาง ๆ ยอมประสบ

กับเหตุรายเจอเสือสางภูตผีทําใหเจ็บไขไดปวย ขวัญยอมไมอยูกับเน้ือกับตัว นับเปนภูมิปญญาของ

ชาวกะเหร่ียงที่จัดใหมีงานกินขาวหอผูกแขนเรียกขวัญ   เปนสื่อใหลูกหลานกลับมาบานรวมญาติ
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ผูกประสานเชื่อมความสัมพันธของคนในครอบครัว ความสําคัญของงานประเพณีกิน ขาวหอ

นอกจากจะเปนโอกาสดีที่สมาชิกของครอบครัว ทั้งที่อยูในชุมชนและคนที่ออกไปทํางานขางนอก

จะไดกลับมาเยี่ยมบานและอยูกันพรอมหนาแลว ยังเปนประเพณีเพื่อยืนยันถึงความเปนกลุมคนที่มี

รากเหงาทางวัฒนธรรมและแสดงตัวตนในฐานะผูคนของสังคมไทย ในปจจุบันวิถีชีวิตของชาว

กะเหร่ียงไดพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ดาน เชน การศึกษา สภาพบานเรือนที่อยูอาศัย การแตงกาย ประเพณี

วัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืน แตที่ยังหลงเหลืออยูคือประเพณีกินขาวหอ ที่ยังเหลืออยูเพียงประเพณี

เดียวเทาน้ัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ช

ภาพจากการเก็บขอมูลภาคสนาม
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     รูปภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ต้ังของอําเภอบานคา

รูปภาพที่ 2 การแตงกายของชาวกะเหร่ียงบานคาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2504
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รูปภาพที่  3 ลักษณะบานแบบเกาของกะเหร่ียงที่ยังมีใหเห็นอยูในหมูบาน

รูปภาพที่ 4 การรายรําประกอบเสียงแคนของชาวกะเหร่ียงบานคา
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รูปภาพที่ 5  ตนไมใหญประจําหมูบาน

รูปภาพที่   6 การบวชปาของชาวกะเหร่ียงบานคา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156

รูปภาพที่  7 วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงที่ยังคงใชนํ้าจากลําหวย

รูปภาพที่  8 ลําหวยที่ต้ืนเขินเปนผลมาจากการทําเหมืองแร 
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รูปภาพที่  9 การทําเหมืองแรในพื้นที่อําเภอบานคา

รูปภาพที่  10 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม ราชินีนาถ เสด็จ

เยี่ยมราษฎรบานคา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
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รูปภาพที่  11 การทําบุญสรงนํ้าปดทองแหรูปเหมือนหลวงพอนวม วัดแจงเจริญ

รูปภาพที่  12 ชาวกะเหร่ียงบานคาและชาวไทยในพื้นที่รวมกันตักบาตร
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รูปภาพที่  13 เจดียบรรจุอัฐิหลวงปูเทศน เทศนรังสี บนยอดเขาของวัดปาพระธาตุเขานอย ศูนยรวม

จิตใจของชาวกะเหร่ียงและคนไทยในพื้นที่ 

รูปภาพที่  14 การทําพิธีขอขมาตนไมกอนขึ้นไปเก็บนํ้าหวานจากรังผึ้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



160

รูปภาพที่  15 การตอกทอยดวยลิ่มไมไผเพื่อใชในการปนขึ้นตนไม

รูปภาพที่  16 ตัวตอก ลิ่มที่ทําไมไผ และขวดบรรจุนํ้าผึ้ง
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รูปภาพที่  17 การหอขาวหอ (อ้ังหมี่ถอง) ดวยใบตอง

รูปภาพที่  18 ขาวหอเมื่อตมเสร็จแลว นํ้าจ้ิมที่ทําจากนํ้าผึ้ง และมะพราวขูดคั่วกับนํ้าตาล
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รูปภาพที่  19 การแตงกายของเด็กผูหญิงชาวกะเหร่ียง และเคร่ืองปนฝาย

รูปภาพที่  20 การแตงกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานคา 
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