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3.  งบประมาณทั้งโครงการท่ีเสนอขอ สกว. 513,000 บาท 
 งบประมาณที่ไดจากแหลงทุนอื่น (ถามี) - บาท 
 - คาสมนาคุณอาจารยที่ปรึกษา (10,000 บาท ตอนักศึกษาผูวิจัย 1 คน) 30,000 บาท 
 - เงินเดือนนักศึกษาผูวิจัย (เดือนละ 3,000 บาทตอคน ตลอดระยะเวลาที่เสนอขอทุน) 144,000 บาท 
 - คาทําวิจัย (ตามท่ีเสนอ) 240,000 บาท 
 - คาจัดกิจกรรมเพื่อติดตามการทําวิทยานิพนธ  (6,000 บาทตอนักศึกษาผูวิจัย 1 คน) 18,000 บาท 
 - คาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ตามที่เสนอ) 81,000 บาท 
    
4. ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เดือน 
 
5.   แนวคิด/สมมติฐาน/ทฤษฎีท่ีใชของวิทยานิพนธและเหตุผลความเปนมาของสมมติฐาน 

5.1 แนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) 
5.2 แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) 
5.3 แนวคิดระบบการยายถิ่นและภาวการณขามพรมแดน (Migration System and Transnationalism) 
5.4 แนวคิดเรื่องสัญชาติและภาวะไรสัญชาติ (Nationality and Statelessness) 

 
6.  วัตถุประสงคของวิทยานิพนธ 

6.1 วิทยานิพนธ เรื่อง “อัตลักษณของชาติพันธุในบริบทการทองเท่ียว: กรณีศึกษาหมูบานรวม
มิตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” 
6.1.1 ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตอชุมชนบานรวมมิตร ใน

แงบริบทของการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวดัเชียงราย 
6.1.2 ศึกษาพรมแดนทางชาติพันธุและการลื่นไหลของความเปนชาติพันธุ ในบริบทการ

ทองเท่ียว 
6.1.3 ศึกษาอัตลักษณและกระบวนการปรับตัวของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในบริบทการทองเท่ียว 

 
6.2 วิทยานิพนธ เรื่อง “ศาสนาขามถิ่นอัตลักษณขามแดน: ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุไทยใหญ

พระภิกษุพมาในภาคเหนือของประเทศไทย” 
6.2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยที่ทําใหพระภิกษุพมาและพระภิกษุไทใหญขามถิ่นมายังภาคเหนือของ

ประเทศไทย 
6.2.2 เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมของพระภิกษุพมาและพระภิกษุไทใหญที่เขามาอยูใน

ภาคเหนือของประเทศไทย 
6.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่ทําใหพระภิกษุพมาและพระภิกษุไทใหญยายถิ่นเขามาใน

ภาคเหนือของประเทศ 
 
6.3 วิทยานิพนธ เรื่อง “ชาวดอยไรสัญชาติกับอัตลักษณ: ศึกษากรณีกลุมชาติพันธุอาขา หมูบาน

พญาไพรเลามา จังหวัดเชียงราย” 
6.3.1 ศึกษาอัตลักษณของอาขาและภาวะไรสัญชาติ 
6.3.2 วิเคราะหกระบวนการไดสัญชาติ 
6.3.3 ศึกษาความสัมพันธของการไดสัญชาติไทยและการปรับเปล่ียนอัตลักษณ 
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7. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ) 
          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาที่อาศัยเครื่องมือสําคัญในการวิจัย
ไดแกตัวของผูวิจัยเอง วิธีวิจัยที่ใช ไดแก การเขาไปอยูอาศัยรวมกับกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่ศึกษา เพ่ือ
ศึกษาถึงสภาวะทั่วไปของกลุมเปาหมาย การจดัเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทาง และ
การคดัเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) เพ่ือทําการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) อีกครั้งหนึ่ง 
          นอกจากนี้ ยังอาศัยวิธีวิจัยอื่นๆ ดวย ไดแก การศึกษาจากงานนิพนธ หนังสือ เอกสาร ตาง ๆ รวมทั้งการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง และไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาชวยใหขอคิดเห็นตองานวิจัย และทําการ
ประมวลผลการวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
 
8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงความรูพื้นฐานและการใชประโยชนดานตางๆ 

เชิงความรูพื้นฐาน 
• แพรความรูเรื่องพหุวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหเปนที่รับรูของสาธารณชน 
• เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดความเคารพใน

วัฒนธรรมของแตละกลุมชนที่อาศัยอยูในประเทศไทย 
• ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในดาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ของกลุมชาติ

พันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 
• ทําใหทราบถึงกระบวนการนิยามพรมแดนทางชาติพันธุและการลื่นไหลของความเปนชาติพันธุใน

ชุมชนทองเที่ยว 
• ทําใหทราบถึงกระบวนการปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุ ในบริบทการทองเที่ยว 
• ทําใหทราบถึงพัฒนาการในดานรูปแบบและกระบวนการฟนฟูวัฒนธรรมเพื่อการทองเท่ียวของ

ชาวเขาบานรวมมิตร 
• ทําใหเขาใจปจจยัที่ทําใหพระภิกษุพมา และพระภิกษุไทใหญขามถ่ินมายังภาคเหนือของประเทศ

ไทย 
• ทําใหทราบปจจัยที่แตกตางของการธํารงอยูของพระภิกษุพมา กับพระภิกษุไทใหญ 
• ทําใหทราบถึงปฎิสัมพันธทางวัฒนธรรมของพระภิกษุพมาและของพระภิกษุไทใหญที่เขามาใน

ภาคเหนือของประเทศไทย 
• ทําใหเขาใจถึงการปรับตัวของนักบวชกับการยายถิ่นขามประเทศ ซึ่งสามารถนําไปใชกับการขาม

ถ่ินของศาสนาไดตอไป 
• ทําใหเกิดความรูความเขาใจในอัตลักษณของพระภิกษุพมาและพระภิกษุไทใหญ 
• เกิดความเขาใจและเรียนรูถึงกระบวนการ โอกาสและสถานการณ ที่ตองแสงดออกถึงอัตลักษณ

ชาติพันธุและอัตลักษณไทยโดยการไดสัญชาติไทยของกลุมชาติพันธุไรสัญชาติ 
• เปดโลกทัศนใหมในมุมมองของความเปนมนุษยของกลุมชาติพันธุไรสัญชาติ 

การใชประโยชนจากงานวิจัย 
• สามารถนําองคความรูจากการวิจัยไปสนับสนุนดานขอมูลสําหรับหนวยงาน องคกรตาง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ในกาจัดทําแผนพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคนไรสัญชาติและเผยแพรตอผู
ที่สนใจ 

• เพ่ือเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนเกี่ยวกับนโยบายการ
ทองเท่ียวที่เหมาะสมตอไป 
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• สามารถนําไปสรางความเขาใจในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธในดานตางๆ 
 
9. แนวทางการสังเคราะห 
 

บทคัดยอ 
 

 บทสังเคราะหวิทยานิพนธภายใตหัวขอ พหุวัฒนธรรมกับสังคมไทย ใชแนวคิดหลักส่ีเรื่อง ไดแก เรื่องพหุ
วัฒนธรรม อัตลักษณทางชาติพันธุ ระบบการยายถิ่นกับภาวการณขามพรมแดน และเรื่องสัญชาติกับภาวะไรสัญชาติ 
การสังเคราะหทําจากงานวทิยานิพนธสามเรื่อง ไดแกเรื่อง อัตลักษณของชาติพันธุในบริบทการทองเที่ยว: 
กรณีศึกษาหมูบานรวมมิตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของ นายวรเมธ  ยอดบุน  เรื่อง พระภิกษุขามถ่ินอัต
ลักษณขามแดน: ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุไทยใหญกับพระภิกษุพมาในภาคเหนือของประเทศไทย ของนายศุภ
สิทธิ์  วนชยางคกูล และเรื่อง ชาวดอยไรสัญชาติกับอัตลักษณ: ศึกษากรณีกลุมชาติพันธุอาขา หมูบานพญาไพรเลา
มา จังหวัดเชียงราย ของนายอาทิตย  วงศอทิติกุล ซึ่งเปนวิทยานิพนธในสาขามานุษยวิทยาที่ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ภาวะการขามพรมแดนเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางแพรหลายในพื้นที่ชายแดน เชน ชายแดนไทย-พมา 
ผูขามแดนไดสรางระบบการยายถิ่นที่ทําใหเขามีเครือขายทางสังคมในพื้นที่ที่ยายถิ่นเขามาพํานักอยู ดังจะพบจาก
ชาวอาขาที่อพยพจากพมาเขามายังประเทศไทยและอพยพตอเขาไปยังพ้ืนที่ใหม และพระภิกษุพมาและพระภิกษุ
ไทยใหญจากพมา บุคคลและกลุมเหลานี้สวนหนึ่งมีสัญชาติพมาและเดินทางเขามาโดยถูกกฎหมาย เชน พระภิกษุ
พมาบางราย แตสวนใหญแลวเปนกลุมชาติพันธุไรสัญชาติและขามพรมแดนเขามาโดยไมมีเอกสารการเดินทาง กลุม
เหลานี้มีอัตลักษณทางชาติพันธุของตนที่เปนอัตลักษณดั้งเดิมหรืออัตลักษณปฐมกําเนิด เมื่อขามพรมแดนมาแลวก็
เกิดการปรับตัวทําใหเกิดอัตลักษณที่ปรับเปล่ียนเปนอัตลักษณใหม ปจจัยที่เรงใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณมีทั้ง
การไดสัญชาติไทย การถูกคาดหวังจากเจาหนาที่รัฐไทย การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ทําใหหมูบาน
ของกลุมชาติพันธกลายเปนแหลงทองเที่ยวใหม การอพยพยายถิ่นจากหมูบานเดิม การมีสถานะเปนผูเขาเมืองอยาง
ถูกหรือผิดกฎหมาย และการเขาสูระบบโรงเรียนของรัฐไทย อัตลักษณที่เปล่ียนไปของกลุมชาติพันธุเปนอัตลักษณ
แบบผึ้งแตกรัง (diasporic identity) ที่เกิดจากการอพยพยายถิ่นไปทุกทิศทุกทาง และการเกิดกระแสไหลวนของ
วัฒนธรรมในโลกาภิวัตน จนเกิดโลกใหมในจินตนาการขึ้น ผูยายถิ่นขามพรมแดนจึงปรับเปล่ียนภาษาพูด การแตง
กาย อาชีพ ลักษณะที่อยูอาศัย ความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ รัฐไทยไดมีบทบาทสําคัญในการเรงใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุใหกลายเปนไทย ส่ิงนี้อาจสะทอนใหเห็นวาหลักการของแนวคิดพหุวัฒนธรรมเปน
หลักการที่รัฐไทยไมคุนเคยและไมใชเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายและมาตรการกับกลุมชาติพันธุขามพรมแดน 
 
คําสําคัญ: พหุวัฒนธรรม / อัตลักษณทางชาติพันธุ / สัญชาติ / การยายถิ่นและภาวะการขามพรมแดน 
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Abstract 
 

This synthesis under the theme “Multiculturalism in the Thai society” is based on four major 
concepts namely: multiculturalism, ethnic identity, migration system and transnationalism, and nationality 
and statelessness. It draws conclusion from three M.A. theses in the Department of Sociology and 
Anthropology, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, i.e., Ethnic Identity in the Context of 
Tourism: A Case Study of Baan Raummit, Muang District, Chiang Rai Province by Worameta Yodboon, 
Transborder Monks and Transnational Identity: A Case Study of Burman and Shan Monks in Northern 
Thailand by Suphasit Vanachayangkul and Stateless Hill People and Identity: A Case Study of Akha Ethnic 
Group in Baan Phaya Phrai Lao Ma Village, Chiang Rai Province by Artit Wong-a-thitikul. 

Transnationalism is a common phenomenon occurring in many border areas including the Thai-
Burmese borders.  Migrants created a migration system which offered them a social network in the 
receiving communities. This can be seen in the cases of the ethnic Akha who left Myanmar to Thailand 
then moved further to new areas or the Shan and Burmese Buddhist monks who migrated to Thailand. 
Those ethnic and social groups are mostly stateless and undocumented, with an exception of a few 
Burmese Buddhist monks who possessed Burmese nationality. Those people have their own ethnic identity 
which is mainly primordial ones. Transnational migration led them to identity shift.  Being granted Thai 
nationality, expectation from Thai officials, expansion of tourist industry, immigration legal status, continued 
mobility of the migrants and entering Thai schooling system are among major factors that accelerate the 
identity shift. Migrants began to adopt a new diasporic identity as a result of their mobility into the imagined 
worlds and cultural flows caused by globalization. Identity shift can be observed in the change of spoken 
language, clothes, occupation, housing, religious beliefs, etc. The Thai State has played a significant role 
in transforming their ethnic identity to become Thai.  This may reflect the fact that the principles of 
multiculturalism is not familiar to and not used by the Thai state in its policy and measure implementation 
toward transborder ethnic groups. 
 
Keywords: Multiculturalism / Ethnic Identity / Nationality / Migration System and Transnationalism 
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บทสังเคราะหพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยผานการยายถิ่นขามแดน 
สุภางค  จันทวานิช 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

วิทยานิพนธสามเรื่องภายใตแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยผานการยายถิ่นขามแดนประกอบดวยเรื่อง 
ชาวดอยไรสัญชาติกับอัตลักษณ: ศึกษากรณีกลุมชาติพันธุอาขาหมูบานพญาไพรเลามา จังหวัดเชียงราย ของนาย
อาทิตย วงศอทิติกุล เรื่องอัตลักษณของชาติพันธุในบริบทการทองเที่ยว: ศึกษากรณีหมูบานรวมมิตร อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ของนายวรเมธ  ยอดบุน และเรื่อง พระภิกษุขามถ่ิน อัตลักษณขามแดน: ศึกษาเปรียบเทียบ
พระภิกษุพมาและพระภิกษุไทยใหญในภาคเหนือของประเทศไทย ของนายศุภสิทธิ์  วนชยางคกูล 
 แนวคิดหลักที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรม อัตลักษณทางชาติพันธุ 
การยายถิ่นขามแดนกับภาวะการขามพรมแดนและแนวคิดเรื่องสัญชาติกับภาวะไรสัญชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) แนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) 
พหุวัฒนธรรม คือ รัฐ/ประเทศที่มีการอพยพเคลื่อนยายเขามาของกลุมชาติพันธุใหม จึงมีการยอมรับความ

แตกตางของกลุมชาติพันธุและวัฒนธรรมของกลุมเหลานี้ การยอมรับพหุวัฒนธรรม คือ การที่กฎหมายและ
กฎระเบียบที่ใชในการบริหารหรือการจัดการมีลักษณะไมเครงครัด เปดโอกาสใหมีทางเลือกในการปฏิบัติการโดยไม
มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งครอบงํา (dominant culture) และวัฒนธรรมอื่นถูกครอบงํา (subordinate culture)  

ในการพิจารณาเรื่องพหุวัฒนธรรม รายละเอียดเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจเปนเรื่องสําคัญและขอแตกตาง
ระหวางกฎระเบียบที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรกับการบังคับใชในการปฏิบัติจริงเปนเรื่องที่จะตองพิจารณาดวย 
ตัวอยางของมาเลเซียและสิงคโปรเปนตัวอยางที่รัฐใชคําวาพหุวัฒนธรรมเพ่ือเปาหมายทางการเมือง แตในทาง
ปฏิบัติวัฒนธรรมชุดหนึ่งยังมีบทบาทในสังคมเหนือชุดอื่น (อมรา  พงศาพิชญ, 2542) 

พหุวัฒนธรรมเปนนโยบายที่เนนการยอมรับลักษณะเดนของแตละวัฒนธรรมที่แตละกลุมชาติพันธุยึดถือ
ปฏิบัติเมื่อยายถิ่นมาพนักอยูในอีกสังคมหนึ่ง พหุวัฒนธรรมจึงหมายถึงสังคมที่มีผูยายถิ่นจํานวนมากพรอมดวย
วัฒนธรรมและภาษาที่ติดตัวคนเหลานี้มาจากบานเกิดเมืองนอนของเขา และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหวางกลุมขึ้น นโยบายพหุวัฒนธรรมอยางเปนทางการ (official multiculturalism) เริ่มในแคนาดาในป 1971 
เนื่องจากประเทศแคนาดามีคนสองกลุมหลัก ไดแก กลุมที่พูดภาษาอังกฤษกับกลุมที่พูดภาษาฝรั่งเศส และทั้งสอง
กลุมตางก็มีวัฒนธรรมเฉพาะของตน ตอมาออสเตรเลียก็ประกาศใชนโยบายนี้ ลักษณะเดนของนโยบายพหุ
วัฒนธรรมคือ การยอมรับและสนับสนุนการธํารงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อยูในสังคมเดียวกัน เชน การ
ใชภาษาพูดของกลุม การมีส่ือส่ิงพิมพ/ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ใชภาษาของแตละกลุม การจัดงานประเพณี ศาสนา การ
แตงกาย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของทุกกลุม การอนุญาตใหประชาชนถือสัญชาติไดสองสัญชาติ (dual 
citizenship) ตลอดจนการเปดโอกาสทางการศึกษา การไดงานทํา การมีสวนรวมทางการเมืองและการไดรับบริการ
สาธารณะตาง ๆ โดยเทาเทียมกัน (Jay, 2006) อยางไรก็ตาม นโยบายนี้ก็ไดรับการตอตานขัดขวางในบางประเทศ
แมจะมีพ้ืนฐานอยูบนความเสมอภาคก็ตาม (สุภางค  จันทวานิช, 2549) 
 

2) แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ 
อัตลักษณทางชาติพันธุเปนแนวคิดที่ถกเถียงกันอยูในวงวิชาการทางมานุษยวิทยา วาเปนส่ิงที่ไดมาตั้งแต

กําเนิด หรือเปนส่ิงที่สรางขึ้นมาภายหลัง ทั้งสองฝายก็มีหลักฐานหรือเหตุผลที่จะมารองรับ สนับสนุนความคิดของ
ตนเอง โดยกลุมที่มองวาอัตลักษณทางชาติพันธุเปนส่ิงที่ไดมาตั้งแตกําเนิด (primordialism) มักจะมองความเปน
กลุมชาติพันธุในแงมุมของความจงรักภักดีที่ผูกพันอยูกับเครือญาติ โคตรตระกูล หรือสถานที่เกิด อัตลักษณแบบน้ีก็
คือ การมองความเปนชาติพันธุวาเสถียร ไมเปล่ียนแปลง มีความเปนหนึ่งเดียว แบงแยกจากกลุมอื่น ๆ และมี
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พรมแดนที่ชัดเจนเปนการระบุความเปนตันตนของตนเองผานเรื่องจุดกําเนิดรวมกัน ผูคนที่อยูในกลุมชาติพันธุ
เดียวกันก็มักจะอางวาพวกเขามีประวัติความเปนมาและมีบรรพบุรุษรวมกัน อัตลักษณของพวกเขาจึงเปนส่ิงที่ถูกให
มา เปนส่ิงที่ตายตัว มีความมั่นคง ไมสามารถทําลายได ลักษณะที่ใชตัดสินความเปนชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่งจึง
เปนเรื่องของลักษณะทางกายภาพ รวมถึงสายโลหิตที่มีรวมกัน หรืออาจใชจิตนาการอยางอื่น ๆ ไมวาจะเปนตํานาน
การกําเนิดกลุม ทองถ่ินที่อพยพมา รวมถึงพืชหรือสัตวที่นับถือรวมกัน 

สวนกลุมที่สองที่มองอัตลักษณทางชาติพันธุวาเกิดจากการสรางขึ้นมาในภายหลัง(social constructionism) 
ก็จะมีจุดเนนหรือจุดสนใจอยูที่กระบวนการและปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความเหมือนในกลุม
เดียวกันและความแตกระหวางกลุม รวมถึงวิธีการที่กลุมตาง ๆ สรางรักษา และปรับเปล่ียนอัตลักษณทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตัวเอง ในกระบวนการสรางสิ่งเหลานี้ พรมแดนทางชาติพันธุจะถูกกําหนดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมและการหลีกเล่ียงปฏิสัมพันธดังกลาว นักวิชาการผูมีชื่อเสียงในการศึกษาความเปนชาติพันธุอยาง Barth 
ก็ยังไดกลาวถึงกลุมชาติพันธุวาเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งนําไปสูการแบงแยกและความ
รวมมือ อันเปนผลมาจากลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่ถือวามีนยัสําคัญสําหรับการสรางพรมแดนและอัตลักษณ 
(Barth, 1968: 13-15) ความเปนชาติพันธุจึงไมไดเปนผลมาจากลักษณะทางชีวภาพเทานั้น แตยังเกิดจากการที่
สมาชิกมีปฏิสัมพันธและติดตอส่ือสารกันเองภายในกลุมและกับคนนอกกลุมดวย 

ส่ิงที่นาสนใจก็คือ อัตลักษณทางชาติพันธุมักจะถูกสรางโดยเจาหนาที่รัฐ ผานทางการทํางานและการสราง
ภาพตัวแทนของวาทกรรม สงผลตอการสถาปนาความเหนือกวา และการควบคุมของภาครัฐที่ใชกับผูคนของกลุม
ชาติพันธุ  นอกจากนี้ชื่อของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ก็มักถูกกําหนดและใชโดยประชากรสวนใหญที่อยูบนพ้ืนราบ ซึ่ง
ความหมายเปนไปในแงลบ ที่บงบอกวาเปนพวกปาเถื่อน พวกไมมีอารยะธรรม พวกลาหลัง พวกขี้ขา พวกบานนอก 
หรือพวกตัวตลก เชน การที่ทางราชการ ส่ือบางประเภท หรือผูคนทั่วไป เรียกชาวเขาบางกลุมวา อีกอ เยา มูเซอ 
แมว ผีตองเหลือง ซึ่งมีนัยที่แฝงไวดวยการดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งแตละกลุมก็มีชื่อที่ใชเรียกกลุมตัวเอง เชน อาขา 
เมี่ยน ลาหู มง และมลาบรี ทุกชื่อลวนบงบอกถึงความเปนคน เปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกับคนไทยพื้นราบทุก
อยาง 

กลาวไดวาอัตลักษณทางชาติพันธุเปนผลผลิตของอดีต ที่เกิดมาจากจุดกําเนิดเดียวกัน มีการเชื่อมโยงกัน
ทางสังคม ใชวัฒนธรรมและคานิยมรวมกัน รวมถึงภาษาและศาสนาดวย อยางไรก็ตาม ในมิติทางประวัติศาสตร ก็
แสดงใหเห็นวาอัตลักษณเปนมากกวาส่ิงที่ตายตัว มั่นคงและเปลี่ยนรูปไมได อัตลักษณมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
และสามารถแสวงหาสิ่งใหม ๆ เขามาแทนที่ส่ิงเดิม ๆ ได อัตลักษณทางชาติพันธุจึงเปนส่ิงที่ถูกสราง ถูกรักษา ถูก
ทําใหเปล่ียนรูป ผานทางการมีปฏิสัมพันธระหวางพวกเราและคนอื่นที่เรียกวาพวกเขา (Banks, 1966; Barth, 1968) 
 

3) แนวคิดระบบการยายถิ่นและภาวะการขามพรมแดน (Migration System and Transnationalism) 
แนวคิดเรื่องระบบของการยายถิ่น ถูกสรางขึ้นโดยกลุมประเทศตาง ๆ ซึ่งอยูในระหวางการมีกระแสของผู

ยายถ่ินสูง แนวคิดนี้ประกอบดวยประเทศสองฝายคือ ประเทศตนทางและประเทศปลายทางและรวมเอาประเทศอีก
หลาย ๆ ประเทศซึ่งถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันเพราะปรากฏการณยายถิ่น ระบบการยายถ่ินมุงวิเคราะหแนวโนมการ
ยายถ่ินเชิงภูมิภาค เชน ภูมิภาคแปซิฟกใต ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือเอเชียตะวันออก อยางไรก็ตาม 
อาจมีการนําเอาภูมิภาคที่ไกลออกไปเขามาเชื่อมโยงดวย เชน ระบบการยายถ่ินที่รวมเอาฟลิปปนสและอเมริกาเขา
ดวยกัน หรือการเชื่อมโยงประเทศในกลุมอาเซียนกับประเทศในกลุมโลกอาหรับ แนวคิดระบบการยายถิ่นตรวจสอบ
ทุกมิติของความสัมพันธในกระแสของการไหลวนของคน และกระแสอื่น ๆ เชน กระแสทุนสินคา และเทคโนโลยี 
นําเสนอแบบจําลองของการยายถิ่นแบบตาง ๆ ในเชิงของความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร (เชน การลาอาณานิคม 
การสงทหารไปประจําตามฐานทัพ การมีอิทธิพลทางการเมือง การแทรกซึมทางดานการคาหรือวัฒนธรรม) 
ย่ิงกวานั้นยังวิเคราะหความเชื่อมโยงกันภายในระบบยอยของการยายถิ่นเอง ไดแก มิติทางการเมือง สังคมประชากร 
วัฒนธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 
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Castles and Miller (1993) ไดสรุปวากระบวนการยายถิ่นแบงไดเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ ขั้นเริ่มยายถิ่น 
ไดแก การตัดสินใจยายถิ่น โดยมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ขั้นที่สองคือ ระหวางการยายถิ่น ไดแก 
กระบวนการเดินทางและการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ในเรื่องของระบบกฎหมายคนเขาเมือง ของประเทศ
ตนทางสงเสริมใหพลเมืองยายถิ่น ไดในตางประเทศโดยไมกีดกันหรือมีนโยบานสงออกแรงงาน และขั้นที่สามคือ ไป
ถึงประเทศปลายทางแลวไดพํานักอยูในประเทศนั้น ซึ่งจะเกิดเครือขายสวนบุคคล (คนรูจักกัน) มากกวาเครือขายที่
เปนทางการ (บริการของรัฐ ความรูในเรื่องสิทธิและหนาที่ของพลเมืองของประเทศผูรับ) ในระบบสังคมผลกระทบ
ของการยายถิ่น คือ การเกิดชุมชนทางชาติพันธุ (ethnic enclave) ซึ่งเปนชุมชนของผูยายถิ่นที่เปนชาติพันธุ
เดียวกัน ใชภาษาพูดและมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมกัน ชุมชนจะสรางกลไกเพื่อติดตอส่ือสารในกลุมตน 

ในแนวคิดภาวะการขามพรมแดน Appadurai (2003) ระบุวาโลกาภิวัตนไดกอใหเกิดกระแสไหลวนของ
วัฒนธรรมที่แสดงออกมาในหาดานไดแก กระแสการเคลื่อนยายหรือไหลวนของเงินตรา (financescape) ของผูคน 
(ethnoscape) ของเทคโนโลยี (technoscape) ของส่ือ (mediascape) และของอุดมการณ (ideoscape) กระแส
วัฒนธรรมนี้ทําใหเกิดโลกในจินตนาการขึ้น (Appadurai 2003:33) ในแงการเคลื่อนยายของคน กระแสคนไดแก 
นักทองเที่ยว ผูยายถิ่น ผูล้ีภัย ผูหนีภัยการเมือง แรงงานขามชาติ 

Appadurai อธิบายกระแสคนหรือการขามพรมแดนชาติพันธุ (ethnoscape) วาไดเกิดการเคลื่อนไหวของ
ผูคน เชน นักทองเที่ยว คนอพยพ คนถูกเนรเทศ คนยายถิ่นอาศัย และแรงงานยายถิ่นจํานวนมากในโลกที่สาม มี
แรงงานจํานวนมากยายถิ่นไปทํางานในโลกที่หนึ่ง การอพยพแรงงานนี้ทําใหเกิดการเคลื่อนยายของมวลชน ประเทศ
อเมริกาและประเทศในยุโรปกลายเปนตัวแบบใหกับโลกที่สามในแงอุดมการณและพรมแดนความคิด (ideoscape) 
รัฐชาติตาง ๆ ไดสรางและรับถายทอดความคิดขึ้นมา ความคิดที่ถูกสรางสวนใหญเปนเรื่องของความรุงเรือง ความ
เจริญกาวหนา อิสรภาพ ภราดรภาพ สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเปนเอกราช 
 

4) แนวคิดเร่ืองสัญชาติและภาวะไรสัญชาติ (Nationality and Statelessness) 
สัญชาติ คือ การมีสถานะเปนสมาชิกของรัฐชาติ ทําใหมีการกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลตอรัฐชาติ ถือ

เปนพันธะทางกฎหมายระหวางบุคคลกับรัฐ พันธะนี้กําหนดใหสมาชิกทุกคนในรัฐมีสิทธิเสมอภาพกัน (Castles and 
Miller, 1993:40) รัฐบางรัฐถือวาคนที่มีสัญชาติของรัฐตองเปนคนที่มีสายเลือดเดียวกัน เปนชาติพันธุเดียวกัน แต
บางรัฐถือวาคนจากหลายชาติพันธุที่มารวมอยูในรัฐเดียวกันตางก็มีสัญชาติเดียวกันได 

ในอีกความหมายหนึ่ง สัญชาติ คือ ส่ิงที่ถูกกําหนดใหเปนความสัมพันธทางกฎหมายระหวางรัฐและบุคคล
ในรัฐ และดวยสัญชาติทําใหรัฐมีอํานาจอธิปไตยเหนือบุคคลดวย รัฐเปนเจาของสัญชาติซึ่งรัฐสามารถจะใหหรือไมให
สัญชาติแกบุคคลก็ได ซึ่งถือวาเปนของเขตอํานาจของรัฐโดยที่รัฐอ่ืน ๆ ไมสามารถเขามาแทรกแซงได (ชุมพร ปจจุ
สานนท; พันธทิพย กาญจนจติรา สายสุนทร, 2541) 

โดยปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน ขอ 6 ระบุวา “ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือวาเปน
บุคคลตามกฎหมายทุกแหงหน” และ ขอ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง (2) บุคคลใด ๆ จะถูกตัด
สัญชาติของตนโดยพลการหรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปล่ียนสัญชาติไมได และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการลด
การไรสัญชาติ (United Nations Convention on the Reduction of Statelessness 4 December 1954) ที่พยายาม
ลดการไรสัญชาติโดยกําหนดวิธีการแกไขการไรสัญชาติเอาไวในรูปของขอตกลงระหวางประเทศ หากรัฐใดเขารวม
ในขอตกลงดังกลาวก็จําตองดําเนินตามพันธกรณีที่กําหนดไว ซึ่งขอหนึ่งระบุไววา “รัฐตองใหสัญชาติแกบุคคลที่เกิด
ในดินแดนของตนโดยใชหลักดินแดน (jus soli) โดยจะใหตอนเกิดหรือใหภายหลังการเกิดก็ได หากพํานักอยู
ภายในประเทศของตนหรือมีถ่ินที่อยูสําคัญในรัฐนั้น ๆ กลาวคือ ถือเอาจุดเกาะเกี่ยวในเรื่องการพํานักหรือถ่ินที่อยู
เปนจุดเกาะเกี่ยวสําคัญ” 

ภาวะไรสัญชาติ คือ ภาวะที่บุคคลไมมีพันธะทางกฎหมายในฐานะสมาชิกของรัฐใดรัฐหนึ่ง เขาจึงอยูใน
สถานะไรสัญชาติ ภาวะไรสัญชาติอาจเกิดไดจากการถูกเพิกถอนสัญชาติ และการไมมีสัญชาติต้ังแตแรกเกิด 
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เมื่อนําแนวคิดทั้งส่ีแนวคิดมาวิเคราะหปรากฏการณการยายถิ่นขามพรมแดนของกลุมคนและกลุมชาติพันธุ

ตาง ๆ เขาสูตอนเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง แมฮองสอน ไดพบขอคนพบหลักที่อาจ
ถือเปนการสรางองคความรูเกี่ยวกับภาวการณขามพรมแดนของสังคมไทยดังนี้ 

1.  อัตลักษณดั้งเดิม กลุมผูยายถิ่นรุนเกา เชน ชาวอาขาและกะเหรี่ยงที่บานรวมมิตร เชียงราย และ
กลุมผูยายถิ่นรุนใหม เชน ชาวอาขาที่หมูบานพญาไพรเลามา เชียงราย และพระภิกษุพมากับพระภิกษุไทยใหญ 
ลวนมีอัตลักษณดั้งเดิมของตน และมีอัตลักษณที่ปรับเปล่ียนไป อัตลักษณดั้งเดิมของคนกลุมตาง ๆ เหลานี้ ไดแก 
ภาษาพูด การแตงกาย ระบบคานิยม ประเพณี อาชีพ และวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (วรเมธ  ยอดบุน) การสืบเชื้อ
สายจากบรรพบุรุษของตน ความเชื่อเรื่องผี และการดํารงชีวิตอยูในชุมชนอาขา (อาทิตย วงศอทิติกุล) อัตลักษณ
อยางนี้เรียกวา อัตลักษณปฐมกําเนิด (primordial identity)  ดังที่ Banks (1966) และ Barth (1968) ระบุไว นั่นคือ 
เปนอัตลักษณที่แสดงความจงรักภักดี ผูกพันกับเครือญาติ โคตรตระกูล สถานที่เกิด ระบุความเปนตัวตนของตนเอง
ผานเรื่องจุดกําเนิดรวมกัน มีประวัติความเปนมาและมีบรรพบุรุษรวมกัน อัตลักษณดังกลาว จะมีลักษณะตายตัวเนน
ในเร่ืองกายภาพและสายโลหิตรวมกัน ตลอดจนจินตนาการอื่นที่ชวยเสริมความเปนกลุมเดียวกัน ในกรณีของ
พระภิกษุพมาและพระภิกษุไทยใหญ จะพบลักษณะผสมของอัตลักษณทางศาสนา อัตลักษณทางศาสนาคือ การไว
คิ้วและการนั่งสวดแบบ “กระโหยง” หรือนั่งยอง ๆ ตามธรรมเนียมของพระพมา การสวดมนตสําเนียงพมา การหม
จีวรสีออกแดงและการตักบาตรดอกไม การแสดงออกเหลานี้ทําใหพระภิกษุพมาธํารงอัตลักษณดั้งเดิมของความเปน
พระภิกษุพมา ในขณะที่พระภิกษุไทยใหญเลือกที่จะปรับเปล่ียนตัวเองใหคลายพระภิกษุไทยมากขึ้น 

2. ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ  อัตลักษณดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุและพระภิกษุ
เหลาน้ี  สวนหน่ึงถูกปรับเปลี่ยนไปเมื่อเขาเดินทางยายถิ่นเขามาสูสังคมไทย  ปจจัยที่สงผลตอการ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณมีหลายอยาง วรเมธ  ยอดบุน ระบุปจจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่
ทําใหหมูบานชาวเขากลายเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว การลองแพในแมน้ํากก การนั่งหลัง
ชางชมหมูบาน การเลือกซื้อของที่ระลึกในหมูบานเปนกิจกรรมที่ทําใหชาวเขาเผาอาขาและกะเหรี่ยงเปล่ียนวิถีชีวิต 
อาชีพ การแตงกาย การไมไดไปโบสถในวันอาทิพยเพราะตองใหบริการทองเที่ยว การสรางรายไดใหเด็ก ๆ ใน
หมูบาน ฯลฯ ปจจัยอีกประการหนึ่งที่วรเมธระบุคือ การอพยพยายถิ่นของกะเหรี่ยง มงและอาขาเขามาในชุมชนบาน
รวมมิตร ทําใหคนแตละกลุมเริ่มปรับเปล่ียนวิถีชีวิตไปแลวระดับหนึ่ง ชาวเขาจากดอยสูงเปล่ียนวิถีชีวิตและอาชีพมา
อยูบริเวณที่ราบริมน้ํา เริ่มมีการแตงงานขามชาติพันธุ 

ปจจัยที่ อาทิตย วงศอทิติกุล ระบุวา ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณ ไดแก การอพยพยายถิ่นจากพื้นที่
เดิมคือ หมูบานปางหนุนและจากประเทศพมาเขามาอยูในหมูบานพญาไพรเลามา จังหวัดเชียงราย การตกอยูใน
ภาวะไรสัญชาติ และการไดสัญชาติไทย อาทิตย อธิบายและวิเคราะหวา ชาวอาขาที่อพยพเขามาเริ่มตนจากการเปน
คนไรสัญชาติเพราะไมไดรับสัญชาติไทย แตไดผานการจัดทําทะเบียนสํารวจโดยงานทะเบียนราษฎรของ
กระทรวงมหาดไทยแลว ตอมาคนเหลานี้ก็ทยอยไดรับสัญชาติไทยตามนโยบายดานความมั่นคงของประเทศไทย 
การอพยพยายถิ่นขามแดน ภาวะไรสัญชาติ และการไดสัญชาติ เปนปจจัยที่อธิบายไดตามแนวคิดหลักที่ใชในการ
สังเคราะหครั้งนี้ การยายถิ่นขามพรมแดนตามแนวคิดระบบการยายถ่ินกอใหเกิดชุมชนทางชาติพันธุ ซึ่งเปนชุมชน
ของผูยายถิ่นที่เปนชาติพันธุเดียวกัน ใชภาษาพูดและมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมกัน มีกลไกเพ่ือการติดตอส่ือสาร
ในกลุมตน (Castles and Miller, 1993) นอกจากนั้นแนวคิดภาวะการขามพรมแดนยังไดอธิบายวาโลกาภิวัตนทําให
เกิดกระแสไหลวนของวัฒนธรรมที่แสดงออกมาในแงกระแสการเคลื่อนยายของผูคนและกระแสอื่น ๆ อีกดวย ชาวอา
ขาที่อพยพจากพมาเขามาอยูบานปางหนุน และอพยพตอมายังบานพญาไพรเลามาเปนตัวอยางของผูยายถิ่นใน
ภาวะขามพรมแดน สรางชุมชนของตนซึ่งเปนชุมชนทางชาติพันธุขึ้น อยางไรก็ตามสมาชิกของชุมชนนี้สวนหนึ่งก็ไม
มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐไทย ไมถือเปนสมาชิกของรัฐไทย อยูในภาวะไรสัญชาติ จนกระทั่งรัฐไทยมีนโยบายใหสัญชาติ
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แกชาวอาขากลุมนี้ คนเหลานี้จึงไดมีสถานะเปนสมาชิกของรัฐไทย มีพันธะทางกฎหมายตอรัฐ เกิดการเปลี่ยนแปลง
คือ การไดสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิดานการเมืองการปกครอง และสิทธิดานสังคม (อาทิตย  วงศอทิติกุล) 

ปจจัยที่สงผลตอการยายถิ่นขามพรมแดนและการปรับเปล่ียนอัตลักษณของพระภิกษุพมากับพระภิกษุไทย
ใหญในงานวิจัยของ ศุภสิทธิ์  วนชยางคกูล มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากงานสองชิ้นแรก ศุภสิทธิ์ ระบุวา ความ
ไมมั่นคงทางการเมืองและภาวะสงครามในพมาเปนปจจัยผลักดันใหพระภิกษุอพยพมายังประเทศไทย ทั้งนี้โดยท่ี
ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดความยากจนและการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมรีดเอาผลประโยชนจากชาวบานและพระภิกษุ 
การวิเคราะหนี้ตรงกับแนวคิดระบบการยายถิ่นที่เสนอวาปจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมผลักดันใหบุคคลติด
สินใจยายถิ่น (Castles and Miller, 1993) เมื่อยายถิ่นเขามาพํานักในประเทศปลายทางแลว ผูยายถิ่นก็จะสราง
ชุมชนทางชาติพันธุของตนขึ้น ศุภสิทธิ์ยืนยันแนวคิดนี้จากขอคนพบของเขาที่วา พระภิกษุพมากับพระภิกษุไทย
ใหญจะเขามาพํานักในวัดที่เปนกลุมวัดตามภาษาพูดของตน พระภิกษุพมาจะพํานักในกลุมวัดพมาในจังหวัดทาง
เหนือของประเทศไทย และไมลงอุโบสถรวมกับกลุมวัดไทย สวนพระภิกษุไทยใหญจะพํานักในกลุมวัดไทยกลุมของ
ตน การพํานักในวัดและลงอุโบสถกับพระภิกษุกลุมเดียวกันก็เปรียบเหมือนการเขาไปอยูในชุมชนทางชาติพันธุของ
ตนนั่นเอง สวนปจจัยที่ทําใหพระภิกษุปรับเปล่ียนอัตลักษณและการแสดงออก ศุภสิทธิ์ระบุวา เกิดจากสถานะของ
การเขาเมืองโดยถูก/ผิดกฎหมายและความคาดหวังของญาติโยมที่มาทําบุญกับพระหรือไดพบพระภิกษุเหลานี้ เชน 
การตั้งคําถามของชาวบานที่เห็นพระภิกษุพมาหมจีวรสีออกแดงวา “เปนพระจริงหรือไม” ในเรื่องสถานภาพการเขา
เมือง พระไทยใหญที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายจะพยายามปรับตนใหกลมกลืนกับพระภิกษุไทย สวนพระภิกษุพมาที่
มีบัตรรับรองของเจาอาวาสวัดไทยวาเปนพระที่อยูในวัดในประเทศไทยอยางถูกตองก็แสดงตัวตนที่ชัดเจนของความ
เปนพระภิกษุพมามากยิ่งขึ้น  

การเขาสูระบบโรงเรียนของรัฐไทยเปนปจจัยสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณของผู
ยายถิ่นขามพรมแดน เพราะระบบโรงเรียนเปนเครื่องมือของรัฐที่ไปปะทะกับความเปนชาติพันธุของผูยายถิ่น
โดยตรง เปนกลไกที่ทําใหเกิดการสรางตัวตนและอัตลักษณใหม (อาทิตย  วงศอทิติกุล) ส่ิงนี้ไดเคยเกิดขึ้นกับชาวจีน
รุนลูกหลานที่เขาสูระบบโรงเรียนไทยหลังนโยบายปดโรงเรียนจีน ทําใหเยาวชนจีนกลายเปล่ียนจาก “จีนสยาม” เปน 
“คนไทยเชื้อสายจีนไปในที่สุด” (สุภางค  จันทวานิช, 2548) เด็กชาวอาขาโลมิจึงทยอยกันมีชื่อไทย พูดภาษาไทย 
และเขาสูระบบตลาดแรงงานไทย 

3. อัตลักษณท่ีปรับเปลี่ยน (adjusted identity) หรืออัตลักษณท่ีเลื่อนไหล (shifted identity) และอัต
ลักษณใหม งานวิจัยทั้งสามชิ้นไดพบวา กลุมผูยายถิ่นที่เปนชาติพันธุตาง ๆ เหลานี้ เมื่อผานภาวะการขาม
พรมแดนมาแลว จะมีอัตลักษณที่ปรับเปล่ียนหรือเล่ือนไหลตางไปจากเดิม และเกิดอัตลักษณใหมขึ้น การเปล่ียนนี้
เปนกระบวนการที่คอย ๆ เกิดขึ้น บางสวนผูยายถิ่นก็รูตัว บางสวนก็ไมรูตัว ชาวกะเหรี่ยงและอาขาที่บานรวมมิตร
ปรับเปล่ียนอัตลักษณในดานการแตงกาย ที่อยูอาศัย อาชีพ และขนบธรรมเนียมบางอยาง แมทุกคนจะยังคงมีชุด
แตงกายประจําเผา แตก็ไมไดใชใสในชีวิตประจําวัน จะเอาไวใสเมื่อมีงานพิธีหรือเมื่อตองแสดงใหนักทองเที่ยวชม ที่
อยูอาศัยเปล่ียนจากบานไมไผหลังคามุงหญาคา มีเตาไฟกลางบานมาเปนบานปูนมุงหลังคาสังกะสีหรือกระเบ้ือง มี
เตาแกสและเครื่องอํานวยความสะดวกอื่น ๆ การเปลี่ยนอัตลักษณดานอาชีพเห็นไดเดนชัด ชาวอาขาและกะเหรี่ยง
ปรับเปล่ียนอาชีพจากการทําเกษตรมาเปนอาชีพที่บริการนักทองเที่ยว กะเหรี่ยงทําธุรกิจทัวรชางใหนักทองเที่ยวนั่ง
บนหลังชางพาไปรอบ ๆ หมูบาน อาขาและมงทําของที่ระลึกไดแก เส้ือผาชนเผา เครื่องประดับ ยาม งานแกะสลักไม 
(วรเมธ  ยอดบุน) สวนชาวอาขาโลมิที่บานพญาไพรเลามาหันมาใชคําเมืองและภาษาไทยมากขึ้นหลังจากไดสัญชาติ
ไทย เปล่ียนชื่อเปนภาษาไทย เชน นายหลอตาเปล่ียนชื่อเปนนายศุภสิทธิ์ บางรายก็เปล่ียนนามสกุลดวยเพ่ือไมให
เห็น “ความเปนอาขา” และกลมกลืนกับคนไทยอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ชาวอาขาสวนหนึ่งไดชื่อไทยจากการถูกตั้งชื่อให
โดยเจาหนาที่ทะเบียนราษฎรที่รับแจงเกิด หรือโดยเจาหนาที่สาธารณสุขผูออกสูติบัตรใหเด็กแรกเกิดใน
สถานพยาบาล (อาทิตย  วงศอทิติกุล) เจาหนาที่ของรัฐจึงมีบทบาทในการเรงใหเกิดการปรับอัตลักษณของชาวอาขา



 11

เหลานี้โดยไมไดต้ังใจ กลุมผูอาวุโสอาขาในหมูบานมีความกังวลตอการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของอาขารุนใหม 
เพราะจะทําใหคนเหลานี้ไมสามารถทองจําลําดับสายสกุล (อาขาจึ) และชั้นที่ตนเองเปนสมาชิกอยูได ในแงอาชีพชาว
อาขาที่ไดสัญชาติไทยเริ่มออกจากหมูบานเขาสูอาชีพรับจางในเมือง หรือเปล่ียนจากการทําไรแบบดั้งเดิมมาปลูกชา
ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจแทน ชาวอาขาที่มองการณไกลจางครูมาสอนภาษาจีนใหลูกหลานเพื่อใหมีโอกาสในการไป
ทํางานที่ไตหวัน ชาวอาขาที่เดิมชื่อ อาแหยะ จึงเปล่ียนชื่อเปนไทยวา สมาน และเมื่อไปทํางานที่ไตหวันเขาก็มีชื่อ
ใหมวา ปเตอร ลักษณะเชนนี้คือส่ิงที่ Appadurai เรียกวา อัตลักษณแบบผึ้งแตกรัง (diasporic identity) กลาวคือ 
โลกาภิวัตนทําใหบุคคลมีอัตลักษณที่เล่ือนไหลไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณใหมที่เขาพบในชีวิตผานประสบการณการ
ยายถ่ินขามพรมแดนและกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางยังที่ตาง ๆ ในโลก จนไมอาจติดยึดอยูกับอัตลักษณปฐม
กําเนิดไดอีกตอไป ลักษณะนี้ยังชวยยืนยันขอเสนอของ Barth ที่วา พรมแดนทางชาติพันธุ (ethnic boundary) เปน
พรมแดนที่ไมมีความหมายแนนอน แตปรับเปล่ียนตามสถานการณแวดลอมและกาลเวลาอีกดวย  อยางไรก็ตาม ใน
กรณีของชาวอาขาและกะเหรี่ยงในการวิจัยครั้งนี้ โลกาภิวัตนยังไมไดกระทบและกระแทกเขาจนถึงขั้นมีอัตลักษณผึ้ง
แตกรังทุกคน ดังคํายืนยันของเจาตัวบางคนที่วา  

 
“ในความคิดของผม ความเปนอาขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เราไดเรียนรูวิถีชีวิต ส่ือสารกัน

ดวยภาษาอาขา ทําใหเกิดจิตสํานึกของความเปนอาขาไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม อยางพ่ีสาวผมที่
แตงงานกับฝรั่ง ผมก็เชื่อวาจิตใตสํานึกจริง ๆ ของพ่ีสาวผมก็คือความเปนอาขา ไมวาจะไปอยูที่อ่ืน 
เพราะเราไดเรียนรู ไดรับการปลูกฝง” (อาแหยะ เยเบียวกู, 22 ธันวาคม 2548) 

“ผมวากะเหรี่ยงมันก็เปนกะเหรี่ยงอยูวันยังค่ํา” (สุรสิงห มามุ, 22 ธันวาคม 2548) 
 
สําหรับพระภิกษุพมาและพระภิกษุไทยใหญ การปรับเปล่ียนตัวมีความนาสนใจและอาจไมใชเรื่องของอัต

ลักษณ แตเปนการปรับเปล่ียนภาพความเปนตัวแทน (representation) ของสถานภาพภิกษุสองกลุมที่เปนคนละชาติ
พันธุกัน พระภิกษุพมาเลือกที่จะคงภาพความเปนตัวแทนพระภิกษุพมาไวโดยการไมโกนคิ้ว สวดแบบพมา นั่ง
กระโหยง หมจีวรสีออกแดง แตพระภิกษุไทยใหญจากพมา ไมตองการรักษาภาพความเปนตัวแทนของพระภิกษุไทย
ใหญในพมาที่ปฏิบัติเหมือนพระภิกษุพมาเอาไว จึงเลือกที่จะโกนคิ้วออกใหเหมือนพระภิกษุไทย สวดแบบไทย นั่ง
พับเพียบ และหมจีวรสีเหลืองหรือสียอมฝาด ตลอดจนลงสวดกับพระไทย การตัดสินใจเลือกนี้นอกจากเหตุผล
เกี่ยวกับสถานภาพการเปนคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมายที่ตองพยายามทําตัวใหกลมกลืนกับพระภิกษุไทยแลว ยัง
อาจมีเหตุผลทางชาติพันธุและอุดมการณที่ตองการสรางความแตกตางจากพระภิกษุพมาอีกดวย เมื่อยายถิ่นมายัง
ประเทศไทยจึงเปนโอกาสอันดีที่จะละทิ้งภาพความเปนตัวแทนพระภิกษุพมาที่จํายอมสวมใสไวแตเดิม และแสดง
ตัวตนของความเปนพระภิกษุไทยใหญไดโดยเสรีขึ้น ความคิดในเรื่องนี้ตองการการศึกษาเพิ่มเติมใหเกิดความเขาใจ
ชัดเจนขึ้น 

4.  อะไรเปลี่ยน? อะไรไมเปลี่ยน? เพราะอะไร? เปนการยากที่จะระบุวาอัตลักษณอะไรบางของผูยาย
ถ่ินที่เปล่ียนไปและอัตลักษณอะไรบางที่ไมเปล่ียน อัตลักษณทางรางกายที่เห็นไดชัด เชน ภาษาพูด การแตงกาย ที่
อยูอาศัย อาชีพ ถูกปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมใหม แตก็ไมไดหมายความวาส่ิงเหลานี้เปล่ียนไปโดยสิ้นเชิง 
ชาวอาขายังคงพูดอาขาในหมูอาขาดวยกัน เชนเดียวกับกะเหรี่ยง พระภิกษุไทยใหญ และพระภิกษุพมา แมกลุมชาติ
พันธุสวนใหญจะเลิกใสชุดประจําเผาในชีวิตประจําวัน แตทุกคนก็ยังมีชุดประจําเผาหนึ่งชุดไวใชในโอกาสพิเศษ ชาว
กะเหรี่ยงที่บานรวมมิตรทาํทัวรนั่งชาง แนก็ยังคงทํางานเกษตรไปดวยนอกฤดูทองเที่ยว อัตลักษณท่ีมีลักษณะเชิง
เคร่ืองมือ (instrumental identity) จะถูกปรับเปล่ียนกอนเพราะเปนอัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นและถูกเลือกมาใชใน
ฐานะเครื่องมือเพ่ือกําหนดขอบเขตทางวัฒนธรรมภายใตเง่ือนไขที่ถูกกําหนดจากภายในกลุมและเพ่ือแสดง
ลักษณะเฉพาะของกลุมที่ตางไปจากกลุมอื่นในบางสถานการณ (Banks, 1996 และ ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ, 
2547) 
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แมอัตลักษณที่เห็นไดยากขึ้นก็ยังถูกปรับเปล่ียนไป เชน เรื่องความเชื่อที่บานรวมมิตร กะเหรี่ยงแตงงาน
กับอาขา หญิงสวิสแตงงานกับควาญชางกะเหรี่ยง นักทองเที่ยวสเปนแตงงานกับหญิงอาขา ฯลฯ การนับถือผี
บรรพบุรุษถูกยกเลิกไป คูสมรสไมตองมาตกลงกันวาจะนับถือผีของฝายใดหรือเผาไหน ชาวกะเหรี่ยงที่เปล่ียนมานับ
ถือศาสนาคริสตตองเลิกนับถือศาสนาเดิมหรือตัดผีเรือน ตองนําหิ้งบรรพบุรุษไปทําลายแลวนําไมกางเขนและรูปพระ
เยซูไปแทนที่ เปนการทําลายสัญลักษณและพิธีกรรมของอํานาจความเชื่อเดิม การปรับเปล่ียนเชนนี้ฟงดูนา
กระทบกระเทือนใจสําหรับผูที่ยังเชื่อผี แตผูที่หันมานับถือศาสนาใหมบอกวา “การประกอบพิธีกรรมไมยุงยาก
ซับซอน ไมตองเสียคาใชจายมากในการทําพิธีแตละครั้ง” นอกจากนี้ลูกหลานที่หันมานับถือศาสนาคริสตยังสามารถ
เขามาเรียนหนังสือในเมืองและมีหอพักขององคกรศาสนารองรับอีกดวย (วรเมธ  ยอดบุน) การรับนับถือศาสนา
คริสตซึ่งเปนอัตลักษณใหมของชาวกะเหรี่ยงบานรวมมิตรจึงเปนการสรางอัตลักษณใหมที่มีลักษณะเปนอัตลักษณ
เชิงเคร่ืองมือเชนเดียวกับอัตลักษณดั้งเดิมไดเชนกัน 

บทบาทของรัฐในการทําใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณเปนส่ิงที่นาสนใจย่ิง การใหสัญชาติไทย การรับ
แจงเกิดและการลงทะเบียนราษฎรโดยใหชื่อไทยนามสกุลไทย การใหบริการระบบโรงเรียนไทย แมจนการใหบัตร
รับรองการพํานักอาศัยในวัดไทยแกพระภิกษุพมาและพระภิกษุไทยใหญลวนมีสวนชวยเรงการปรับเปล่ียนอัตลักษณ
ของผูยายถ่ินกลุมตาง ๆ ส่ิงนี้เกิดควบคูกับภาวะการขามพรมแดนและระบบการยายถ่ินที่ทําใหผูยายถ่ินมีเครือขาย
ทางสังคมและชุมชนรองรับตนอยูในพ้ืนที่ใหมที่ยายเขามา (Castles and Miller 1993) เมื่อยายเขามาแลวก็ปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณใหม และเมื่อยายตอไปอีกก็ปรับตัวใหมไดอีก บทบาทของรัฐไทยในการเรง
ใหกลุมชาติพันธุปรับอัตลักษณใหเปนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ สะทอนใหเห็นอุดมการณของรัฐวามิไดมีอุดมการณแบบ
พหุวัฒนธรรม หรืออยางนอยเจาหนาที่ของรัฐสวนหน่ึงก็ไมไดอยูในอุดมการณดังกลาว ความพยายามที่จะธํารง
รักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเหลานี้จึงมีนอยมาก เจาหนาที่ไมพยายามจะรูคําแปลของชื่ออาขา
หรือเห็นความงดงามในชื่อเหลานั้น ดวยความหวังดีเจาหนาที่จึงหยิบย่ืนชื่อใหมใหเด็กแรกเกิด อาจเปนชื่อดารา
ภาพยนตรหรือดาราโทรทัศนยอดนิยม เชน ศรราม เจษฎาภรณ พัชราภา ฯลฯ แมแรงงานพมาที่เขารับการจด
ทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานก็เปล่ียนชื่อตนเองจาก นายหมองหมอง เปน ศรราม เชนกัน สภาพเชนนี้ไดเกิดขึ้นกับ
ชาวมงที่ไดสัญชาติไทยเชนกัน (ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2546) ในสวนของประชาชนไทยก็มีความเคยชินกับอัตลักษณใน
วัฒนธรรมไทยดังในกรณีของพระภิกษุพมา คนไทยจึงเกิดความสงสัยวาพระภิกษุที่ไวคิ้วและหมจีวรสีออกแดงเปน
พระจริงหรือเปลา ทําใหพระพมาบางรูปตองเปล่ียนสีจีวรเมื่อออกไปนอกวัด 

ตัวอยางเล็กนอยเหลานี้ยังไมอาจยืนยันไดวารัฐไทยและคนไทยไมมีความเขาใจและความคุนเคยกับพหุ
วัฒนธรรมอยางแทจริง แตก็ชวยใหต้ังคําถามและสมมติฐานใหมไดวา คนไทยใจกวางและยอมรับคนอื่น ๆ ที่มี
วัฒนธรรมผิดแผกแตกตางจากตนไดแคไหนในฐานะที่ตนเปนกลุมครอบงําในสังคมไทย ความราบรื่นในอดีตอาจเปน
ความสําเร็จจากการผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุตาง ๆ เขาสูสังคมไทยมากกวาความเปนพหุวัฒนธรรม คนไทยอาจ 
“ใจดี” กับกลุมชาติพันธุตาง ๆ ไดตราบเทาที่คนเหลานี้ยังยินยอมปรับเปล่ียนอัตลักษณของตนใหสอดคลองกับ
อุดมการณของรัฐไทย อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาติพันธุจึงเปนส่ิงที่รัฐไทยและคนไทยพอรับได แตอัตลักษณ
ทางการเมืองและอุดมการณที่แตกตางเปนส่ิงที่รับไมได ภาวะการขามพรมแดนจึงหมายถึง พรมแดนทางอุดมการณ
ดวย 

 
********************************************* 
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