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นย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา เดิมเป็นหน่วยงาน
ระดับกลุ ่ ม ง านวิ จั ยภายในสถาบันวิ จั ยสั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538  ด้วย
ตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการพฒันา

ที่มีผลกระทบต่อกลุ ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายในภาคเหนือ 
ชุมชนชาตพินัธุเ์หล่านีถ้กูผนวกเข้าอยูใ่นโครงสร้างทางการเมอืง
และการปกครองมาหลายทศวรรษ และเช่ือมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจการตลาดอย่างรวดเร็ว  ชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อนท่ีรัฐจะ
ออกกฎหมายประกาศพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ  
ดังนั้น เมื่อรัฐมีนโยบายขยายพื้นที่ป่า จึงมักจะเกิดปัญหาความ

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

ขดัแย้งระหว่างนโยบายและการปฏบิตัขิองรฐั กบัวถิกีารด�ารงชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์  โดยเฉพาะการท�าไร่หมุนเวียนท่ีถูกมองว่า 
เป็นสาเหตุของการตัดไม้ท�าลายป่า  ทั้งนี้ เพราะส่วนหนึ่งมาจาก
การขาดการศกึษาวจิยัเพือ่เข้าใจความหมาย และกรรมวธิใีนการ
ท�าไร่หมุนเวียนอย่างแท้จริง 
 ปลายทศวรรษ 2540 คาบเกีย่วกบัต้นทศวรรษ 2550 เป็น
ช่วงเวลาทีอ่ตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุข์องคนกลุม่ต่างๆ ถกูรือ้ฟ้ืนขึน้ 
เพื่อเป็นการต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องการยอมรับการด�ารงอยู่และสิทธิของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่
สังเกตเห็นได้ท่ัวโลกท่ีด�าเนินไปพร้อมๆ ความเคล่ือนไหวทาง

ศู

ก่อนจะเป็น
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สังคม เพื่อผลักดันให้เกิดพหุวัฒนธรรม
นิยม และการรณรงค์ทศวรรษของชนพื้น
เมืองของยูเนสโก  
 อย่างไรก็ดี การเผชิญกับความ
ท้าทายของปรากฏการณ์ของการตื่นรู้ทาง
ชาติพันธุ์และสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่อาจ
จะท�าได้ง่ายนัก หากยงัขาดแคลนบคุลากร
ทีม่คีวามรูใ้นด้านชาตพินัธุส์มัพนัธ์ ปัญหา
ของกลุ ่มชาติพันธุ ์ และวิธีวิทยาที่เอื้อ      
ต่อการศึกษาอัตลักษณ์และปัญหาของ
กลุ ่มชาติพันธุ ์ ในปีพ.ศ.2552 คณะ
สังคมศาสตร์จึงได้ขอโอนงานศูนย์ศึกษา
ชาติพันธุ์และการพัฒนาจากสถาบันวิจัย
สงัคมมาสงักดัคณะสงัคมศาสตร์ ทัง้นีเ้พือ่
ขยายงานวิจัยด้านชาติพันธุ์ให้กว้างขวาง
กว่าเดิม และบูรณาการงานด้านนี้กับการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การด�าเนินการดังกล่าวนี้  ศูนย์ศึกษา
ชาติพนัธุแ์ละการพฒันาได้รบัการยกฐานะ
ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2552 เป็นต้นมา
 ถงึแม้ว่ากลุม่ชาตพินัธ์ุเหล่านีจ้ะเข้ามา 
อยู่อาศัยในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทย
มานาน หรือบางกลุ่มเช่ือว่าอาศัยอยู่ใน
บริเวณดังกล่าวมาก่อนที่คนไทยจะอพยพ
มาตั้งถิ่นฐานในลุ ่มน�้าสาขาของแม่น�้า
เจ้าพระยา  กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้กลับไม่
ได้รับการยอมรับเป็นพลเมืองของชาติ  
เพราะขาดหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีความ
เกาะเกี่ยวกับสังคมไทยมาก่อน  หลาย
กรณเีป็นผูท่ี้อพยพเข้ามาในระยะหลงัหรอื
เกิดในประเทศไทย แต่บิดาหรือมารดา
ไม่ใช่คนไทย  จึงขาดคุณสมบัติที่ขอมี
สญัชาตไิทยได้  จงึน�ามาสูก่ารเรยีกร้องขอ
สิทธิในการมีสัญชาติของบุคคลเหล่าน้ี  

บรบิททีก่ล่าวมาโดยสงัเขป จงึเป็นทีม่าของ
การให้ความสนใจต่อปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ ่มชาติพันธุ ์และการพัฒนา 
ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ มากกว่า
การศกึษาค้นคว้าภาษาและวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์อย่างที่เคยท�ากันมา 
 ราวกลางทศวรรษที่ 2530 เป็นช่วง

ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ   
กระแสบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเริ่มติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและไปมาหาสู่กันมากขึ้น  
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาจึงได้
ขยายขอบเขตการท�างานเพือ่ให้ตอบสนอง
กับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค โดย
ได้รับการสนับสนุนในการด�าเนินงานจาก
มูลนิธิฟอร์ด
 ระยะแรกของการด�าเนินงาน ศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาได้ให้ความ
สนใจต่อการศึกษาความรู้ท้องถิ่น โดย

เฉพาะความรู ้ในการจัดการทรัพยากร  
ความรู้ในด้านสุขภาพ  การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิสงัคมของกลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่ยู่
บนพื้นที่สูง  การอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามา
ท�ากินในเมือง  การกลายเป็นคนชายขอบ 
รวมท้ังติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วย
งานและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ จัดท�าโครงการอาสาสมัคร

ชาวเขา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวเขา
ได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนา และการ
วิจัยท่ีสามารถน�าไปสู ่การสร ้างความ    
เข้มแขง็ของชมุชนชาตพินัธุ ์ ฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การวจิยักบันกัวชิาการในภมูภิาคลุม่น�า้โขง   
รวมทั้งยังได้รวบรวมเอกสาร รายงาน      
กฤตภาค ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ที่เคยเก็บ
รักษาท่ีสถาบันวิจัยชาวเขามาไว้ที่ศูนย์
ศกึษาชาตพัินธุฯ์ โดยเกบ็รกัษาไว้ในระบบ
ดิจิตอล เพื่อเป็นระบบข้อมูลที่สามารถใช้
ในการค้นคว้าวิจัย

ปลายทศวรรษ 2540 คาบเกี่ยวกับต้นทศวรรษ 
2550 เป็นช่วงเวลาที่อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
คนกลุ่มต่างๆ ถูกรื้อฟื้นขึ้น เพื่อเป็นการต่อรองกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้
เพื่อเรียกร้องการยอมรับการดำารงอยู่
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นย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  มีวัตถุประสงค์ใน
การด�าเนินงานดังนี้
 1. เพื่อด�าเนินการการวิจัย ผลิตบัณฑิต และ
การจัดฝึกอบรมด้านชาติพันธุ์ศึกษา อันจะน�าไปสู่
ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทาง

ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบท
ของการพัฒนา
 2. เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัยและงานพัฒนา
ด้านชาติพันธุ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศไทย ประเทศในภมูภิาคลุม่น�า้โขง 
และนานาประเทศ
 3. สร้างคลังข้อมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการ
พัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือของ
ประเทศไทยและบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและการยอมรับในความหลาก
หลายทางวฒันธรรมและของกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ในสงัคม กบัทัง้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อนัจะน�าไปสูค่วามสมานฉนัท์ของคนในชาติ

การเป็นศูนย์การเรียนการสอนและการวิจัย

วัตถุประสงค์ 
ศู

ก้าวสู่
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ากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ ์และการ
พัฒนา ได้จัดแบ่งภารกิจในการ

ด�าเนินงานโดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน  ดังนี้

ภารกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน 
  ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ ์ฯได้เปิดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
ชาติพันธุ ์สัมพันธ์และการพัฒนา โดย
หลักสูตรนี้ ให ้ความส�าคัญต่อแนวคิด 
ทฤษฎีด้านชาติพันธุ ์สัมพันธ์ และการ 
เรียนรู้จากการวิจัยภาคสนาม เพื่อให้ผู้ที่
ผ่านหลักสูตรนี้เป็นมหาบัณฑิตที่มคีวามรู้
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าใจ
และรู ้จักน�าเอาแนวคิดทางทฤษฎีมาใช้
อย่างเหมาะสมรวมทั้งตระหนักถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที่กลุ ่มชาติพันธุ ์เผชิญอยู ่ และ
สามารถน�าความรู ้เหล่าน้ีไปใช้เพื่อการ
สร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม

ภารกิจที่ 2 ด้านการวิจัย
 การวิจัย เป็นภารกิจที่ศูนย์ศึกษา  
ชาติพันธุ์ฯ ให้ความส�าคัญอย่างมาก งาน
วิจัยนี้จะเชื่อมต่อกับงานด้านการเรียน 
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
ชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ประเด็น
งานวิจัยที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ให้ความ
สนใจคือ ประเด็นการด�ารงอยู่ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่หลากหลายท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
ระบบนิเวศ และวัฒนธรรม  โดยให้ความ
ส�าคัญกับประเด็นความสัมพันธ ์ทาง
ชาติพันธุ์  ชาติพันธุ์กับนโยบายของรัฐ  
สิทธิทางวัฒนธรรม และสิทธิพลเมืองใน
บรบิทของรฐัชาติและในประชาคมอาเซยีน 

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับงานวิจัย
ด้านนโยบายท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และส่งเสริมการอยู่ร่วม
กันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ท้ังนี้ ศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ์ฯ เน้นการวิจัยที่สะท้อน 
“เสียง” ของกลุ่มชาติพันธุ์ และส่งเสริมให้
กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการวิจัย หรือ
ท�าวิจัยด้วยตนเอง

ภารกิจที่ 3 ด้านการประชุมวิชาการ 
สัมมนา และฝึกอบรม 
 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ตระหนักถึง
การสร้างพืน้ทีก่ารแลกเปลีย่นทางวชิาการ
ทั้งระหว่างนักวิชาการด้วยกันเอง นัก
วิชาการกับชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน 
และเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่าง ๆ  เพื่อน�าไป
สู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างส่วน  
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเด็นที่เกีย่วกับ
การพัฒนา สิทธิทางวัฒนธรรม ภาษา 
ภูมิป ัญญาและการรื้อฟ ื ้นภูมิป ัญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพชาติพันธุ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นการประชุมวิชาการ 
สัมมนา เวทีแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยัง
จัดการฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้เข้าใจปัญหา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ปรับเปลี่ยนทัศนะและ
อคติที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ทางศูนย์ศึกษา
ชาติพันธุ์ฯ ยังได้มีกิจกรรมอาสาสมัคร
เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างจิตส�านึก
งานชาติพันธุ์ และศักยภาพแก่เยาวชนใน
การวิเคราะห์ปัญหาด้านชาติพันธุ์

ภารกิจที่ 4 ด้านคลังข้อมูล 
 คลงัข้อมลูของศนูย์ศกึษาชาตพินัธุฯ์ 
ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งข้อมูลด้านชาติพันธุ์ท้ัง
ในรูปแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย 

ภาพยนตร์สารคดีชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์
ออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้จัดท�าฐานข้อมูล
บทความวิชาการ กฤตภาคข่าวเกี่ยวกับ
ชาวเขาในภาคเหนือต้ังแต่ พ.ศ. 2508 
เป็นต้นมา และยงัวางแผนจดัท�าฐานข้อมลู
ชุมชนชาติพันธุ์กับการพัฒนา ฐานข้อมูล
ด้านกฎหมาย อนสุญัญา ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
กบักลุม่ชาตพัินธ์ุ ฐานข้อมลูงานวทิยานพินธ์
ด้านชาติพันธุ์ ฯลฯ และรายงานการวิจัย
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ในอนาคต ศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ ์ฯ ต ้องการพัฒนาส่ือ
ชาติพันธุ์ (Indigenous Medias) ที่บอก
เล่าเรื่องราว ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่ผลิต
โดยกลุ่มชาติพันธุ์เอง และคนนอก ทั้งใน
รูปแบบภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น
 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯมีความมุ่งหวัง
ให้คลังข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า 
วจิยัให้แก่นกัศกึษา นกัวชิาการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน

ภารกิจท่ี 5 ด้านการเผยแพร่สิ่งพิมพ์  
เอกสารงานวิจัยและวีดิทัศน์
 ศนูย์ศกึษาชาตพินัธุฯ์ ให้ความส�าคญั
ต่อการจัดเผยแพร่เอกสารการวิจัย หรือ
เอกสารการประชุมสัมมนา ทั้งในภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือน�ามาใช้เป็น
เอกสารอ้างองิ และใช้ในการเรยีนการสอน 
รวมท้ังให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ดีและลด
อคติท่ีมีต ่อกลุ ่มชาติพันธุ ์  นอกจาก
เอกสารสิ่งพิมพ์ดังกล่าวแล้ว  ศูนย์ศึกษา
ชาติพันธุ์ฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการจัดท�า
วดีทิศัน์ และภาพยนตร์ขนาดสัน้ทีบ่อกเล่า
เรื่องราวและปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ ์  
ทัง้นีเ้พราะเหน็ว่าเป็นสือ่ทนัสมยัทีส่ามารถ
กระจายข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ และปัจจบุนั
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ภารกิจ
จ
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ภารกิจที่ 1 

การผลิตบัณฑิตในแขนงชาติพันธ์ุ
สัมพันธ์และการพัฒนา

ด้านการเรียนการสอน
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อนปี พ.ศ.2552 การเรียนการสอนด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ด�าเนินการในระดับกระบวนวิชาหรือเป็นเพียงหัวข้อในการบรรยาย
ในบางกระบวนวชิาเท่านัน้ ในฐานะทีป่ระเดน็ด้านชาตพินัธุส์มัพนัธ์ ส�านกึความ

เป็นชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ รวมทั้งสิทธิทางวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม 
กลายเป็นประเด็นที่ทวีความส�าคัญทั้งในระดับปฏิบัติและระดับทฤษฎี ดังนั้น เมื่อศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ์ฯโอนย้ายมาสังกัดคณะสังคมศาสตร์ จึงได้เสนอเปิดหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา และได้รับอนุมัติหลักสูตรเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2553 ได้เปิดรับ
นกัศกึษารุน่ที ่1 ในปีการศกึษา 2553 และได้ปรบัปรงุหลกัสตูรนีอ้กีครัง้หนึง่เมือ่ปี พ.ศ. 
2555

ลักษณะส�าคัญของหลักสูตร
 เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาที่เป็น “คนใน” วัฒนธรรมได้ศึกษาเรื่องราวตนเอง โดยน�า
ทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์เป็นกรอบในการศกึษา อกีทัง้สร้างพืน้ทีก่ารเรยีนรูข้้ามวฒันธรรม 
โดยหลักสูตรจะรับนักศึกษาที่เป็น “คนนอก” วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชาติพันธุ์ 
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมร่วมกัน 
 ลักษณะส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
ซึ่งด�าเนินการภายใต้ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา(ศูนย์ความเป็นเลิศ) ทั้งศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ์ฯและหลักสูตรต่างให้ความส�าคัญกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ชาติพันธุ์และการพัฒนา รวมทั้งให้ความสนใจกลุ่มชาติพันธุ์ใน    
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศกึษาค้นคว้า วจิยักลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในภูมิภาคนี้รวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน
 ดังนั้น หลักสูตรดังกล่าวนี้จึงมิใช่เป็นเพียงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเข้าใจ
ประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ต้องการให้นักศึกษาได้เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์
ในฐานะทีเ่ป็นกลุม่ทางสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพลงัอ�านาจของรฐั ทนุและตลาด ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร

คุณลักษณะที่ส�าคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้อง
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ประวัติความเป็นมา และความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์พัฒนาการของความสัมพันธ์ทาง
ชาติพันธุ์ ความขัดแย้ง และการพัฒนา โดย สามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีด้าน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวิจัย วิเคราะห์ มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม  
      3. สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์ และสามารถเผยแพร่ แลก
เปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการ ผู้ก�าหนดนโยบาย ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อก่อให้เกิดความ
เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม แสวงหาการด�ารงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงาม ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ก่
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funded program on integration and 
exclusion in Southeast Asia (SEA-
TIDE). 

At CESD, he teaches courses on social 
space, rituals and symbols, tourism 
and globalization. He also has a strong 
interest in visual anthropology and 
collaborates with CESD researchers 
and students to develop visual          
archives on ethnic minorities. 

Recent publications 

-2012 « Following Kamraw’s trail », in 
Kristina Lindell & Damrong Tayanin, 
Hunting and Fishing in a Kammu vil-
lage, Copenhague: NIAS Press, pp. 
1-30.
-2013, with Dominique Guillaud et 
Chayan Vaddhanaphuti (ed.), Mobility 
and Heritage in Northern Thailand and 
Laos : from past to present, Proceed-
ings of the Chiang Mai Conference 
1-2 December 2011, Chiang Mai : IRD/
CESD, 302 p. 
-2013, with Prasit Leepreecha, Pictur-
ing Highlanders. A half-century of 
photography in Northern Thailand, 
Chiang Mai : IRD/CESD, 152 p. (Eng-
lish and Thai) 

Forthcoming publications

-2014 “Highlanders’ mobility and     
colonial anxieties. Khmu migrants in 
Siam (1884-1939)”, Southeast Asia 
Research.
-2014 (with Oliver Pryce, Guido 
Sprenger and Chanthaphilith Chiemsi-
souraj) “Of myths and metallurgy : 
archaeological and ethnological ap-
proaches to upland iron production in 
eighth century AD North-West Laos”, 
Journal of Southeast Asian Studies.

Conferences
-“Multiculturalism in Thailand: singularity, 
limits and possible alternative frame-

works”, presented during the international 
conference Multiculturalism in Thailand: 
concepts, policies and practises,       
Mahidol University, 1-3 October 2012. 
-(with Bérénice Bellina and Annabel 
Vallard) “Stories of beads: exchange 
networks and local representations in 
the Thai-Malay peninsula”, 20th        
Congress of Indo-Pacific Prehistory 
Association, 12-18 January 2014, Siem 
Reap. 
-(with Oliver Pryce) “An upland iron 
industry in pre-tai North-West Laos”, 
20th Congress of Indo-Pacific           
Prehistory Association, 12-18 January 
2014, Siem Reap.
-“Highlanders’ mobility and colonial 
anxieties. Khmu labour migrants in 
Northern Siam as see in French         
archives (1890-1939)”, 12th conference 
on Thai Studies, University of Sydney. 

Courses to CESD students
-Dimensions of social space
-Methodological approaches in ethnology
-Globalization, commoditization of culture 
and tourism: the dynamics of identity.
-Multiculturalism in Western and  
Southeast Asian contexts.
-Rituals as symbolic expression of 
identity
-Minorities across borders: mobility, 
identities and power in mainland 
Southeast Asia.

Dr. 
Dr. Olivier Evrardนกัวชิาการอาคนัตกุะ (อาวโุส)
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Christopher M. Joll (Chris) is a New Zealand 
anthropologist has been a visiting scholar 
at the Centre for Ethnic Studies and         

Development (CESD) since September 2012. Before joining 
us he had lived and worked in Pattani for ten years, 
completed a doctorate from the National University of 
Malaysia, and held research positions in Thailand and New 
Zealand universities. Although his interests are inter-        
disciplinary (anthropology, history, theology, Islamic studies), 
inter-religious (Islam, Christianity, and Buddhism), and 
trans-national (Thailand and Malaysia, the Indian Ocean), 

ศาสตราจารย์ ชิเกฮารุ ทานาเบ

Dr. Christopher M. Joll (Chris) 

his principal ethnographic subjects are Thailand’s Muslim 
minority – particularly the Malays of the far-south. His first 
book, Muslim Merit-making in Thailand’s Far-south (Springer, 
2011), documented the range of ways that bilingual Malays 
living in Amphur Muang Pattani have responded to Thai 
and Islamic influences. In addition to contributing to 
CESD’s evaluation of language revitalization in Thailand, 
his main research project since joining us has been 
multi-sited historical ethnography of sufi orders (tariqa) in 
Thailand. Through his regular visits to Ayutthaya, Bangkok, 
Pang-nga Bay, Songkhla, and Narathiwat he has located 
and developed rapport with leaders of a range of sufi 
movements about which nothing has been written on in 
Thailand. The multi-sited nature of this project has led 
Chris to adopt more visual ethnographic methods. He has 
exhibited a small selection of his fieldwork photos at  
international conferences in Chiang Mai and Sydney. 
 By the end of 2014, Chris will have convened a 
total of six panels investigating aspects of Islam in Thailand 
at three international conferences. He is currently involved 
in two international research projects: A bibliographical 
history of Christian-Muslim Relations (1500-1900) funded 
from the United Kingdom and SEATIDE the initiative 
funded by the European Union investigating issues of 
integration and exclusion in insular and mainland Southeast 
Asia. He teaches intensive courses as adjunct faculty in 
Universities and Seminaries in Malaysia and the Philippines, 
and offers analysis, advice, and training to CBOs and NGOs 
in Southeast Asia requiring his expertise on South Thailand, 
Southeast Asian Islam, and inter-religious engagement, 
contact, and conflict. 

าสตราจารย์ ชิเกฮารุ ทานาเบ  เป็นศาสตราจารย์
ชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมชนบทไทย เริ่มศึกษา
สังคมชาวนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในยุค 1970 

โดยน�าแนวคดิมาร์กซสิม์มาอธบิายการเปลีย่นแปลงสงัคมชาวนา 
ต่อมาท่านได้ศึกษาผู้น�าชาวนาในภาคเหนือของไทย ซึ่งได้พิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาไทยเรือ่ง นุง่เหลอืงนุง่ด�า หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ท�าให้
ท่านเป็นทีรู่จ้กัในหมูน่กัวชิาการไทยมากขึน้ อกีทัง้หนงัสอืนีย้งัใช้
เพื่อการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอกด้วย
 ตั้งแต่ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ท่านได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่
เรยีกว่า ชมุชน ท่านได้พยายามพฒันาแนวคดิชมุชนให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงปัจจบุนั ดงัจะเหน็ได้จากการน�าแนวคดิ เรือ่ง 
community of practice มาอธิบายการรวมตัวและการเรียนรู้
ของกลุม่ผูติ้ดเชือ้เอดส์ การด�าเนนิโครงการวจิยัเรือ่ง Communities 
of Becoming’ in Mainland Southeast Asia ในระหว่างปีค.ศ.
2007-2010 และงานวิจัยที่เพิ่งเสร็จส้ินไปคือ Community       
Movements in Mainland Southeast Asia  
      ศาสตราจารย์ ชิเกฮารุ ทานาเบ ได้เป็นนักวิชาการ
อาคันตุกะของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา โดยท่านได้
ช่วยให้ค�าปรึกษาแก่นักวิชาการของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ และให้
ค�าปรึกษา รวมทั้งบรรยายวิชาการให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร

ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา 
 ปัจจบุนั ท่านเพิง่เสรจ็สิน้โครงการ Community Movements 
in Mainland Southeast Asia และก�าลังรวบรวมบทความจาก
งานวิจัยในโครงการเพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่มต่อไป

ศ

Dr. 

11



        
นายจันทร์ไชยลือ ป่ายีจั้วลือมัว

รหัสนักศึกษา 530431024 
 กลุ่มชาติพันธุ์: ม้ง

ภูมิล�าเนา: หลวงพระบาง สปป.ลาว

นายธนวัฒน์ ปาลี
รหัสนักศึกษา 540431046    
กลุ่มชาติพันธุ์: ไทยอง
ภูมิล�าเนา: จังหวัดล�าพูน

นางสาวศศิภา ค�าก�่า
รหัสนักศึกษา 540431048
กลุ่มชาติพันธุ์: -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงราย

นายอัสรี มาหะมะ 
รหัสนักศึกษา 540431049
กลุ่มชาติพันธุ์: มลายูมุสลิม
ภูมิล�าเนา: จังหวัดนราธิวาส 

นายอุกฤษฎ์ จอมยิ้ม 
รหัสนักศึกษา 540431050
กลุ่มชาติพันธุ์: -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดพิษณุโลก

นักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554

พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์
รหัสนักศึกษา 540431037

กลุ่มชาติพันธุ์: ไทยอง
ภูมิล�าเนา: เมืองยอง สหภาพเมียนมาร์

นางสาวอุไร ยังชีพสุจริต
รหัสนักศึกษา 540431038

กลุ่มชาติพันธุ์: ม้ง
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงใหม่

นายซูลอัซรี มะสะ                
รหัสนักศึกษา 540431044
กลุ่มชาติพันธุ์: มลายูมุสลิม     

ภูมิล�าเนา: จังหวัดสงขลา

นางสาวดรุณี สิงห์พงไพร        
รหัสนักศึกษา 540431045   

กลุ่มชาติพันธุ์: กะเหรี่ยง-สกอร์   
ภูมิล�าเนา: จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   นางสาวอะมีมะ แซ่จู
   รหัสนักศึกษา 530431029
   กลุ่มชาติพันธุ์: ลีซู
   ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงใหม่   

นักศึกษา

นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
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นางสาวชลาลัย  นาสวนสุวรรณ
รหัสนักศึกษา 550431012  
กลุ่มชาติพันธุ์: กะเหรี่ยง-โปว์
ภูมิล�าเนา: จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวรัตนา ด้วยดี
รหัสนักศึกษา 550431015
กลุ่มชาติพันธุ์: ม้ง  
ภูมิล�าเนา: จังหวัดตาก 

นายคุณวุฒิ  บุญฤกษ์
รหัสนักศึกษา 550431003   
กลุ่มชาติพันธุ์: ไทยมุสลิม  

ภูมิล�าเนา: กรุงเทพมหานคร       

นายสงกรานต์ จันต๊ะคาด
รหัสนักศึกษา 550431006       

กลุ่มชาติพันธุ์: ไทลื้อ         
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจุฑามาศ  ตัณฑเจริญกิจ
  รหัสนักศึกษา 550431011
   กลุ่มชาติพันธุ์: ไทยอง

ภูมิล�าเนา: จังหวัดล�าพูน

นักศึกษารุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555

นางสาวกนกวรรณ มีพรหม 
รหัสนักศึกษา 560431006

กลุ่มชาติพันธุ์:  -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวชนิกา  ศิริรักษ์
รหัสนักศึกษา 560431007   

กลุ่มชาติพันธุ์: -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงใหม่

    
นางสาวปริศนา  มั่งคั่ง

รหัสนักศึกษา 560431009   
กลุ่มชาติพันธุ์: -

ภูมิล�าเนา: จังหวัดแพร่

นางสาวเพ็ญพิศ  ชงักรัมย์    
รหัสนักศึกษา 560431011                  

กลุ่มชาติพันธุ์: -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวภาวิณี  หงษ์เผือก
รหัสนักศึกษา 560431012

กลุ่มชาติพันธุ์: -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดพิจิตร      

นักศึกษารุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2556

นางสาวศิราพร  แป๊ะเส็ง
รหัสนักศึกษา 560431014
กลุ่มชาติพันธุ์: -
ภูมิล�าเนา: จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวปิชญา  ตะนอย
รหัสนักศึกษา 560431033
กลุ่มชาติพันธุ์: ลัวะ  
ภูมิล�าเนา: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสมคิด  แสงจันทร์ 
รหัสนักศึกษา 560431034
กลุ่มชาติพันธุ์: ไทใหญ่
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงราย

นางสาวอารียา รัตนเวียงผา  
รหัสนักศึกษา 560431035
กลุ่มชาติพันธุ์: กะเหรี่ยง-สกอร์
ภูมิล�าเนา: จังหวัดเชียงใหม่
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วิทยานิพนธ์

ชื่อ - สกุล หัวข้อวิทยานิพนธ์

1. นายจันทร์ไชยลือ ป่ายีจั้วลือมัว การแต่งงานข้ามชาติระหว่างม้งในลาวและในสหรัฐอเมริกา: ความหมายและกระบวนการ
Transnational Marriage between the Hmong in Laos and in the United States of 
America: Meanings and Processes

2. นางสาวอะมีมะ  แซ่จู กระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือของชาวลีซู
Commoditization of Lisu Handicrafts

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสนามและเขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ - สกุล หัวข้อวิทยานิพนธ์

1. พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์ พระสงฆ์และสามเณรข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาร์และปฏิบัติการในพื้นที่ศาสนา
และวัฒนธรรม
Transborder Buddhist Monks and Novices from Myanmar and their Practices in 
Religious and Cultural Spaces

2. นางสาวอุไร ยังชีพสุจริต การช่วงชิงความทรงจ�าทางสังคมในชุมชนม้ง ดอยยาว-ผาหม่น
Contesting Social Memories in Hmong Community of Doi Yao – Doi Phamon

3. นายซูลอัซรี มะสะ ชุมชนปฏิบัติใน “ปอเนาะ” กับการสร้างความเป็นมลายูมุสลิม
Community of Practice in “Pondok” and the Construction Process of Being 
Malay Muslims

4. นางสาวดรุณี สิงห์พงไพร การรวมเข้าและการกีดกันในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษา 
ชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Inclusion and Exclusion in the Transition Process to Commercialization: A Case 
Study of Pgaz K’Nyau Ethnic Community, Huay Hom Village, Mea Hong Son 
Province

5. นายธนวัฒน์ ปาลี การเมืองเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนในล�าพูน
Politics of Identity Reconstruction among Yong People in Lamphun

6. นางสาวศศิภา ค�าก�่า วิถีการด�ารงชีพและความแตกต่างทางสังคมของตนขมุในการพัฒนาทุนนิยมบริเวณ
ชายแดนไทย-ลาว
Livelihoods and Social Differentiation of the Khamu people in Capitalist Develop-
ment on Thai-Laos Border
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สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และก�าลังเก็บข้อมูลสนาม

ชื่อ- สกุล หัวข้อวิทยานิพนธ์

1. นายคุณวุฒิ  บุญฤกษ์ ชุมชนพลัดถิ่นทางการค้าและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา: ปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์บน
พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า
Trade Diaspora, Refugees, Identity Construction and Interaction in the Roh-
ingya Community in Mae Sot, Thailand-Burma Borders

2. นายสงกรานต์ จันต๊ะคาด ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ: กับปฏิบัติการขอเป็นพลเมืองไทย
Thai Plad Tin: The Struggle for Recognition of Thai Citizenship

3. นางสาวชลาลัย  นาสวนสุวรรณ การครอบครองอาณาบริเวณของรัฐกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
State’s Territorialization and Changes of Way of Life among the Ethnic Karen 
in Klity Lang Community, Kanchanaburi Province

4. นางสาวจุฑามาศ  ตัณฑเจริญกิจ ปฏิบัติการทางภาษากับอัตลักษณ์ของคนยองในจังหวัดเชียงใหม่
Language Practices and Yong Identity in Chiang Mai Province

5. นางสาวรัตนา ด้วยดี พื้นที่ทางชาติพันธุ์และศาสนาของม้งคริสเตียนในเมืองเชียงใหม่
Ethno-religious social space among Christian Hmong in urban Chiang Mai

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสนามและเขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ - สกุล หัวข้อวิทยานิพนธ์

7. นายอัสรี มาหะมะ จราเมาะห์อากามา”(การบรรยายศาสนา): ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทาง
ศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต
Ceramoh Agama”: Meaning and Religious Movements of the Traditional 
Malay Muslim 

8. นายอุกฤษฎ์ จอมยิ้ม วิถีอีสาน” ในวัฒนธรรมประชา: การแสดงในสถานบันเทิง “อีสานเถิดเทิง” 
กรุงเทพมหานคร
Isaan Ways” in Pop Culture: Isaan Performance “IsaanTheudTherng” Pub in 
Bangkok
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ารแต่งงานข้ามชาติ (Transnational Marriage)  เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในกระแสโลกาภิวัตน์ที่พบเห็น
มากขึ้นในประเทศไทย  เวียดนาม ฟิลิปปินส์และใน

ประเทศอื่นๆ  จนมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเริ่มให้ความสนใจศึกษา
ปรากฏการณ์นี้อย ่างจริงจัง ในแง่มุมด้านจิตวิทยาสังคม 
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์  ที่เช่ือมโยงกับแนวคิดทาง
สงัคมศาสตร์ เช่น การเปลีย่นแปลงความหมายและความส�าคญั
ของระบบครอบครัวและการแต่งงาน  ความสัมพันธ์ระหว่าง   
หญิงชาย  เพศสภาวะการข้ามชาติ การข้ามวัฒนธรรม   ความ
ยากจน  ความทันสมัย  เป็นต้น   
 กรณกีารแต่งงานข้ามชาตริะหว่างชาวม้งในลาวและม้งจาก
อเมริกา เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างไปจากกรณีการแต่งงาน 
ข้ามชาติ ที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้าน้ีแล้ว  เพราะเป็นการ
แต่งงานท่ีเกดิขึน้ระหว่างกลุม่ชาตพินัธ์ุเดยีวกนั  จงึไม่ใช่เป็นการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม เช่น การแต่งงานระหว่างชาวยุโรปกับ

หญงิชาวไทยอสีาน  กรณขีองการแต่งงานของม้งเป็นการแต่งงาน
ระหว่างคู่แต่งงานที่มีอายุแตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ยังมี
ลักษณะท่ีต่างไปจากกรณีอื่น ท่ีฝ่ายชายจากประเทศท่ีพัฒนา
แต่งงานกบัหญงิสาวจากประเทศก�าลงัพฒันา  แต่ในกรณขีองม้ง  
ยังเป็นการแต่งงานระหว่างหญิงม้งสูงอายุ ที่มาแต่งงานกับหนุ่ม
ม้งในลาว จึงนับว่า เป็นกรณีที่น่าสนใจยิ่ง     
 ชาวม้งในอเมริกาเป็นกลุ่มม้งท่ีอพยพจากประเทศลาวหลัง
จากที่สงครามในอินโดจีนสิ้นสุดลงในปีค.ศ. 1975 ปัจจุบันม้ง 
กลุม่นีส่้วนใหญ่อยูใ่นวัยสงูอายท้ัุงหญงิและชาย ผ่านการแต่งงาน
และมีลูกที่ได้รับการศึกษาและมีงานท�ากันแล้ว   ชาวม้งทั้งหญิง
และชายปรบัตวักบัสงัคมอเมรกิาได้แตกต่างกนั  ผูช้ายม้งจ�านวน
ไม่น้อยมปัีญหาหย่าร้าง และไม่สามารถก้าวทนัตามภรรยาทีป่รบัตวั
ได้ดกีว่า  แต่พวกเขากม็รีายได้ทีด่เีมือ่เทยีบกบัม้งในลาวโดยทัว่ไป  
จึงมักนิยมหาโอกาสแต่งงานกับหญิงสาวม้งในลาว ท่ีมีความ
ปรารถนาท่ีจะก้าวพ้นความยากจนและแสวงโอกาสท่ีดีกว่าใน

ชาวม้งในบริบทของโลกาภิวัตน์
การแต่งงานข้ามชาติ: 
จันทร์ไชยลือ ป่ายีจั้วลือมัว

ก

เนื้อหาสังเขปวิทยานิพนธ์
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และเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิกบั
ชาย ท�าให้ชายม้งสูญเสียอ�านาจแบบชาย
เป็นใหญ่ที่ตนเคยมีมาในอดีต จึงต้องการ
แต่งงานกับหญิงสาวม้งในลาวท่ียอมรับ
ระบบคุณค่าแบบเดิมท่ียอมรับความเป็น
ใหญ่ของผู้ชาย  ในขณะที่หญิงม้งอเมริกัน
วัยสูงอายุนั้น  ที่มีโอกาสทางการศึกษาสูง
ประสบความส�าเรจ็ในการงาน มรีายได้สงู 
ไม่ต้องพึ่งพาสามีที่ไม่สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมอเมริกัน ซึ่งมักจะน�ามาสู่การ
ทะเลาะเบาะแว้งและหย่าร้าง ดงันัน้ การที่ 
พวกเธอเลือกแต่งงานกับหนุ่มม้งลาว จึง
เป็นการแสดงถึงความเสมอภาคทางเพศ
ในการแต่งงานหลายกรณต้ีองการจะเลอืก
แต่งงานกบัผูช้ายทีต่นเลอืกได้  เพราะการ
แต ่งงานครั้ งแรกเธอไม ่มีสิท ธิ เ ลือก 
เน่ืองจากเป็นการแต่งงานท่ีฝ่ายชายใช้
ก�าลังบังคับ  
 ส�าหรับหนุ ่มสาวม ้งลาวที่ เลือก
แต่งงานกับชายและหญิงม้งจากอเมริกา 
มองเหน็การแต่งงานข้ามชาตเิป็นการเพิม่
โอกาสทางเศรษฐกิจ บทบาททางสังคม 
ความทนัสมยั รวมทัง้โอกาสทางการศกึษา
ทีด่กีว่าแต่หลายคนพบว่า ในความเป็นจรงิ 
การแต่งงานกับม้งจากอเมริกานั้นลงเอย
ด้วยความผิดหวัง สามีไม่ยอมให้ออกจาก
บ้าน หรือกรณีที่หนุ่มม้งแต่งกับหญิงม้ง 
สงูอาย ุ กม็ปัีญหาในการยอมรบัทางสงัคม 

 ผู้วิจัยพบว่า ความหมายของการ
แต่งงานระหว่างม้งจากอเมริกาและม้งใน
ลาวได้เปลี่ยนไปจากเดิม การแต่งงาน  
แบบใหม่นี้ มิใช่เพื่อการสร้างสายสัมพันธ์
ทางเครือญาติ  หรือความต้องการเพิ่ม
แรงงานในครอบครัวหรือเพ่ือต้องการมี
บตุรหลานส�าหรบัสบืทอดสายตระกลูตาม
ประเพณีของม ้งแต ่เป ็นไปเพื่อความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อ
สนองความต้องการทางด้านจิตใจ
 ส�าหรับกระบวนการแต่งงานนั้น       
คู ่แต่งงานข้ามชาติเมื่อเริ่มมีการติดต่อ 
แล้วจะหาโอกาสพบปะกัน โดยผ่านการ
แนะน�าของญาติ เพื่อนหรือคนกลาง  เป็น
ท่ีน่าสังเกตว่า การสื่อสารสมัยใหม่มี
บทบาทส�าคัญมากที่ท�าให้ทั้งสองฝ่าย
สามารถติดต ่อเกี้ยวพาราสีกันก ่อน
แต่งงานได้ง่ายกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ดี  
เทศกาลปีใหม่ยังเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายได้
พบปะและเกี้ยวพาราสีกัน  เป็นพื้นที่ที่  
ฝ ่ายชายจะแสดงให้เห็นถึงฐานะทาง
เศรษฐกจิ และความทนัสมยัของความเป็น
ม้งอเมริกันผ่านเครื่องแต่งกายและเคร่ือง
ประดับท่ีทันสมัย ท่ีน่าสนใจก็คือ พิธี
แต่งงานนั้นจัดขึ้นท่ีบ้านของพ่อแม่ฝ่าย
หญิงสาวหรือชายหนุ่มนั้นเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมเป็นอย่างมาก

อเมริกา ในเทศกาลปีใหม่ม้ง  พวกเขาจะ
เดนิทางจากอเมรกิาเพือ่หาคูแ่ต่งงาน โดย
อาศัยข้อมูลจากญาติมิตร หรือคนกลางที่
ท�าหน้าที่ในการให้ข้อมูล  เมื่อตกลงที่จะ
แต่งงานกัน หลังจากน้ัน จึงจะเดินเร่ือง
ผ่านการตรวจสอบจากสถานทตูอเมรกิาใน
เวียงจันทน์ก่อนที่จะได้วีซ่าเข้าประเทศ
อเมริกา   ส่วนผู้หญิงม้งในอเมริกา ถึงแม้
จะมีอายุและมีลูกโตแล้ว บางคนหย่าร้าง  
มกัจะนิยมมาหาคูแ่ต่งงานทีเ่ป็นหนุม่ม้งใน
ลาวเช่นกัน   จันทร์ไชยลือ ป่ายี่จั้วลือมัว  
นักศึกษาหลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และ
การพัฒนาได ้ใช ้วิธีวิจัยทางชาติพันธุ ์ 
วรรณนาเก็บข ้อมูลภาคสนามทั้ ง ใน
ประเทศลาวและในสหรัฐอเมริกาเพื่อ       
ท�าความเข้าใจถึงกระบวนการแต่งงาน   
ข้ามชาต ิ แรงจูงใจและเงื่อนไขที่ชายหญิง
สงูอาย ุชาวม้งในสหรฐัอเมรกิาต้องการหา
ชาวม้งอ่อนวัยในลาวเพื่อเป็นคู่แต่งงาน
 จนัทร์ไชยลอืพบว่าปรากฏการณ์การ
แต่งงานข้ามชาติระหว่างม้งด้วยกันเอง   
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียม
กนัในสองระดบั ระดบัแรกเป็นการแต่งงาน
ที่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่
ไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างม้งในประเทศลาวและ
สหรัฐอเมริกากล่าวคือ หลังจาก ม้งได้
อพยพจากประเทศลาวไปต้ังถ่ินฐานใน
สหรัฐอเมริกาเป ็นเวลานานกว ่าสาม
ทศวรรษ พวกเขาอยูใ่นบรบิททางเศรษฐกจิ
และสังคมที่เจริญกว่าพี่น้องม้งที่อยู ่ใน
ประเทศลาว มรีายได้ทีส่งูกว่าหลายเท่า มี
สวัสดิการสังคมที่ดีกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็น
รายได้ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับรายได้โดย
เฉลีย่ในอเมรกิากต็าม ส่วนในระดบัทีส่อง
เป็นการแต่งงานทีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐานความ
ไม่เท่าเทยีมกนัของเพศสภาพภายในสงัคม
ม้งทั้งสองประเทศ สังคมอเมริกันให้สิทธิ

หลายคนพบว่า ในความเป็นจริง การแต่งงานกับม้ง
จากอเมริกานั้นลงเอยด้วยความผิดหวัง 
สามีไม่ยอมให้ออกจากบ้าน หรือกรณีที่หนุ่มม้งแต่งกับ
หญิงม้งสูงอายุ  ก็มีปัญหาในการยอมรับทางสังคม 
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านศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่าน
มาส่วนใหญ่มักจะให้ความ
ส�าคัญต่อวัฒนธรรม ระบบ

เครือญาติ  ความเชื่อทางศาสนา 
พิธีกรรม  ความรู้พื้นบ้าน ตลอด
จนผลกระทบของการพัฒนาที่มี
ต่อชุมชนชาติพันธุ์    มีงานวิจัย
ห ล า ย เ รื่ อ ง ที่ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคม
ของชมุชนชาติพนัธุ ์ แต่ไม่มงีาน
วิ จั ย ท่ีศึ กษากระบวนการที่
วัฒนธรรมกลายเป็นสนิค้าเท่าใด
นกั  งานวจิยัด้านน้ีทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดกีค็อืงานของนกัมานษุยวิทยา
ชาวอิสราเอล ชื่อ อีริค โคเฮน   
 งานศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือ
ชาติพันธุ์ลีซูในครั้งนี้  อะมีมะ  แซ่จู ได้เลือกศึกษาเครื่องแต่ง
กายและเครื่องประดับเงินที่ปัจจุบัน กลายเป็นสินค้าที่ผลิตออก
มาจ�าหน่ายให้แก่ชาวลซีดู้วยกนัเอง  โดยค้นหาเงือ่นไขทีท่�าให้คน
ลซูีหนัมาเป็นผูผ้ลติและผูบ้รโิภครวมทัง้เครอืข่ายของกระบวนการ

ผลิต และการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตสินค้าเหล่านี้ จากเดิมที่
เป็นการผลติเพือ่ใช้ในครอบครัว 
หรอืเครอืญาตไิปสูก่ารผลติและ
การแข่งขันกันในระบบตลาด  
อะมีมะได้เลือกหมู่บ้านลีซู 3 
หมูบ้่านคอื บ้านน�า้ฮลูซี ูอ�าเภอ
ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านศรดีง-
เยน็ อ�าเภอแม่แตง เชียงใหม่ 
และบ ้ านโป ่ งน�้ า ร ้ อนลีซู 
อ�าเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย 
เพื่อเป็นพื้นที่ในการศึกษา

 ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาทีผ่่านมาได้ส่งผลให้เกดิความ
แตกต่างของชุมชนลีซูในสองประเภทคือ ประเภทแรก  ชุมชน
ท่ีอยู ่ใกล้เมืองกลายมาเป็นชุมชนท่องเท่ียว  ชาวลีซูได้ใช้
ประสบการณ์ ความรูแ้ละทกัษะของตนเองผลติสนิค้าหตัถกรรม
ขายให้นักท่องเที่ยว  และต่อมาได้เปลี่ยนมาผลิตเพื่อขายให้คน
ลีซูด้วยกันเอง  ส่วนประเภทที่สอง คือชุมชนที่อยู่ห่างไกลเมือง  
ซึ่งได้เปลี่ยนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  มาสู่การปลูก

กระบวนการกลายเป็นสินค้า
ของหัตถกรรมฝีมือชาติพันธุ์ลีซู: 
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเงิน
อะมีมะ แซ่จู

ง
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พืชเชิงพาณิชย์เพื่อจ�าหน่ายในตลาดพื้น
ราบ ท�าให้ชาวบ้านไม่มีเวลาตัดเย็บปัก
เสือ้ผ้า หรอืท�าเครือ่งเงนิด้วยตนเองดงัเช่น
ในอดตี   จงึนยิมหนัมาซือ้เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู
แบบลีซู  ถุงย่ามและเครื่องประดับ  จาก
ชาวบ ้ าน ในชุ มชนลี ซู ป ระ เภทแรก   
นอกจากนั้น คนหนุ่มสาวที่อพยพเข้าสู่

เมืองที่ขาดทักษะในการตัดเย็บปักเสื้อผ้า
และท�าเครื่องเงิน  นิยมหันมาซื้อเสื้อผ้า
และเครื่องประดับเหล่าน้ี เพื่อใช้บ่งบอก  
อตัลกัษณ์ของพวกเขา โดยเฉพาะในงาน
มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห ่ ง
ประเทศไทย ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 
 กระบวนการผลติสนิค้าเหล่านีม้คีวาม
สลับซับซ้อนและล้วนแล้วแต่เกีย่วข้องกบั
ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ ผูผ้ลติแต่ละรายมี
ประสบการณ์ยาวนานในการเจรจาต่อรอง
และซื้อหาวัตถุดิบจากร้านค้าเสื้อผ้าใน
เมืองเชียงใหม่จนกลายเป็นลูกค้าประจ�าที่
ส าม า รถซื้ อ วั ตถุ ดิ บ ได ้ ใ น ร าคาถู ก   
นอกจากนัน้ ยงัต้องเรยีนรูท้ีจ่ะเลอืกหาผ้า
ที่มีสีสันและมีเนื้อผ ้าชนิดใหม่ๆ อยู ่    

ตลอดเวลา  ในการตัดเย็บ พบว่าสมาชิก
ในครอบครวัและเครอืญาตมิบีทบาทความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง   ผู้ผลิตแต่ละรายจะ
ตัดผ้าแล้วแจกจ่ายงานย่อยแต่ละชิ้นให้
สมาชกิในครอบครวัและเครอืญาตช่ิวยเยบ็    
แล ้วจึงน�ามาประกอบเป ็นผลิตภัณฑ์
ส�าเรจ็รปู     ผูผ้ลติแต่ละราย ต้องมคีวาม

สามารถในการออกแบบให้ทันสมัย โดยที่
ยังสามารถรักษาแบบและลวดลายท่ี      
บ่งบอกอัตลักษณ์ของลีซู   ส�าหรับแหล่ง
จ�าหน่ายนั้น มีการส่งไปจ�าหน่ายตาม    
ร้านค้าในอ�าเภอปาย ตลาดแม่มาลัย ใน
เมืองเชียงใหม่ และที่โป่งน�้าร้อนในอ�าเภอ
เวยีงป่าเป้า กบัทัง้เร่ขายตามหมูบ้่าน และ
การขายในโอกาสเทศกาลปีใหม่ลีซู (ช่วง
ตรุษจีน) และงานมหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย
 การก�าหนดราคาขายของผู้ผลติแต่ละ
รายและผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นขึ้นอยู ่กับ
ลักษณะของวัตถุดิบ นั่นคือเนื้อผ้าและ
ความบริสุทธิ์ของเงินที่น�ามาใช้ส�าหรับท�า
เครื่องประดับ   รวมทั้งฝีมือการตัดเย็บ 

และกลยทุธ์ทางการตลาดของผูผ้ลติแต่ละ
รายด้วย   กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายนัน้ผูผ้ลติบางรายจะ
เน้นการใช้ผ้าท่ีมีคุณภาพและสีสันตรงกับ
รสนิยมของชาวลีซู มีราคาแพง ฝีมือการ
ตัดเย็บท่ีประณีตและได้สัดส่วนกับการ
สวมใส่ เพื่อมุ่งขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น

ผู้มฐีานะด ีอนัน�ามาสูค่วามนยิมทีย่าวนาน
ในสินค้าของตน ในขณะที่ผู้ผลิตบางราย 
โดยเฉพาะรายใหม่ที่มีต้นทุนต�่าและฝีมือ
การตัดเย็บท่ีไม่ค่อยประณีตนัก มักจะใช้
วตัถดุบิทีม่คีณุภาพต�า่ แล้วขายในราคาถกู
ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีอ�านาจซื้อน้อย   ส่วน
เครือ่งเงนิ พบว่าไม่มกีารแข่งขนัสงูเหมอืน
การผลติเสือ้ผ้า   เนือ่งจากมช่ีางเงินเหลอื
เพียงไม่กีร่ายท่ียงัท�าอาชพีนีอ้ยู ่   ช่างเงนิ
ชาวลีซูต้องแข่งขันกับช่างเงินจากกลุ ่ม
ชาติพันธุ์อื่น ดังนั้น พวกเขาจึงเน้นท�า
เครื่องเงินที่มีลวดลายแบบลีซูเป็นหลัก   
ราคาเครือ่งเงนิขึน้อยูก่บัความบริสุทธิข์อง
เงนิทีใ่ช้ รวมทัง้ความยากง่ายและลวดลาย
ของเครื่องเงินแต่ละชิ้นด้วย
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ขนงชาตพินัธุส์มัพนัธ์และการพฒันา มหีลกัการส�าคญัคอื การบรูณาการทฤษฎแีนวคดิทางด้านสงัคมศาสตร์ และองค์ความ
รูท้้องถิน่เพือ่ให้เกดิความเข้าใจพลวตัของชาตพินัธุส์มัพนัธ์ในสงัคมทีก่�าลงัเปลีย่นแปลง และสร้างองค์ความรูเ้พือ่การพฒันา
และการยอมรับในความเท่าเทียมกันและค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การศึกษาใน

ห้องเรียนเพียงประการเดียวอาจไม่เพยีงพอ นกัศกึษาจงึจ�าเป็นต้องแสวงหาความรูจ้ากท้องถิน่ด้วย หรือเรียนรู้จาก “สนาม” เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างรอบด้าน
 ในปีการศึกษา 2555-2556 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์ จึงได้จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานภาคสนามในชุมชนชาติพันธุ์ โดยในปีการ
ศกึษาทีผ่่านมานี ้ได้ให้นกัศกึษาฝึกปฏบิตังิานสนามทีช่มุชนกะเหรีย่งบ้านห้วยหนิลาดใน อ.เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย  และชมุชน
ปะหล่อง บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 
 1. บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตามมติครม.วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ได้ประกาศให้ชุมชนนี้เป็น
พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ บ้านห้วยหินลาดในเป็นชุมชนขนาดเล็กประมาณ 48 หลังคาเรือน ชาวบ้านยังชีพด้วยการปลูกข้าวไร่

เสริมหลักสูตร

แ
เรียนรู้จาก “สนาม” 

กิจกรรม
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 2. นางสาวอะมีมะ แซ่จู
 3. พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์
 4. นางสาวอุไร ยังชีพสุจริต
 5. นายซูลอัซรี มะสะ
 6. นางสาวดรุณี สิงห์พงไพร
 7. นายธนวัฒน์ ปาลี
 8. นางสาวศศิภา ค�าก�่า
 9. นายอัสรี มาหะมะ 

และอาจารย์ที่เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจ�านวน 
5 คน ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
2. อาจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย
3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
4. อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
5. อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ  ศักดิ์บุญ
6. Prof. Shigeharu Tanabe
  
 
 ผลของการน�าเสนอบทความครั้งนี้ 
นอกจากจะฝึกฝนความมั่นใจในการน�า
เสนอผลงานทางวิชาการในเวทีนานาชาติ
แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
นักศึกษา และอาจารย์ท้ังสองสาขาวิชา
ด้วย
 
 อนึ่ง  ในการประชุมนี้  อ.ดร.ชยันต์ 
วรรธนะภตู ิอาจารย์อาวโุสในแขนงชาตพินัธุ์
สมัพนัธ์ฯ ได้รบัเชญิให้กล่าวปาฐกถา เร่ือง 
On Becoming : Challenges for Humanities 
and Social Sciences Research  โดยน�า
แนวคิด Becoming (Deleuze และ     
Guattari, 1987) อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอีสาน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมากในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา และ 
ภายใต ้การเปลี่ยนแปลงนี้  งานวิจัย
สังคมศาสตร์ควรจะเป็นเช่นไรเพื่อให้มี
พลังในการอธิบาย Becoming Isaan

ช่วงเช้ามืด อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้
พยายามต่อสู้คดีเพื่อหนีจากข้อกล่าวหา 
ดังกล่าว จนปัจจุบันนี้ พวกเขามีท่ีดินท�า
กินปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วแดง และถั่วด�า 
บ้างก็ออกไปเป็นแรงงานรับจ้าง ปัจจุบันนี้ 
ชาวปะหล่องท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทย
ประมาณร้อยละ 35 ของประชากร 317 
คน

สานสัมพันธ์น้องพี่ 

ในทุกต้นปีการศึกษา นักศึกษาชาติพันธุ์ฯ
รุ่นพี่จะจัดงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อ
ให ้นั กศึกษาใหม ่ ได ้ เ ข ้ า ใจ เกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และแนวทาง
การเรียนในแขนงวิชานี้ รวมท้ังเป็นการ
ท�าความรู้จักคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ
นกัศกึษาต่อสงัคมด้วย ทีส่�าคญัคอืเป็นการ
สานสร้างความเป็นตัวตนของนักศึกษา
ชาติพันธุ์

เวทีวิชาการ 
 
แขนงวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์ฯได้สร้างพ้ืนท่ี
การฝึกฝนความเป็นนักวิชาการให้แก่
นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 ได้
ร่วมมอืกบัศนูย์วจิยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่น�า้
โขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นักศึกษาทั้ง 2 
สาขาวิชาได้มีโอกาสน�าเสนอบทความใน
การประชมุวชิาการ The 9th International 
Conference on Humanities and Social 
Sciences ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักศึกษาแขนง  
ชาตพิันธุ์สมัพนัธ์ฯเขา้ร่วมน�าเสนอจ�านวน 
9 คน ดังนี้

 1. นายจันทร์ไชยลือ ป่ายีจั้วลือมัว

หมนุเวยีน การท�าไร่ชา เกบ็น�า้ผึง้ หน่อไม้  
ในเดือนมีนาคม ปีพ.ศ.2556 ชาวบ้านได้
ลุกขึ้นมาประกาศวันสถาปนาสิทธิชุมชน
และประกาศคุม้ครองเขตวฒันธรรมพเิศษ   
ชุมชนปกาเกอะญอ
 2. บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ชาวปะหล่องหรือ
ดาระอั้งที่หมู่บ้านนี้อพยพมาจากประเทศ
พม่า เข้ามาอาศัยอยู่บ้านนอแล และย้าย
มาอยูท่ี่บ้านปางแดงใน ชาวบ้านทีน่ีเ่คยถกู
จบักมุในข้อหาบุกรกุป่าสงวนทัง้ทีพ่กัอาศยั
อยูใ่นบ้าน โดยเลอืกจบักมุเฉพาะผูช้ายใน
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ภารกิจที่ 2  
ด้านการวิจัย
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เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย
ในค่ายพักพิงชั่วคราว

โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำาเนินงาน 

ลงัจากทีป่ระเทศเมยีนมาร์ได้มี
การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
โดยมีการเลือกต้ังเม่ือวันที่ 7 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 และจดัตัง้รฐับาล
พลเรอืนพร้อมกบัด�าเนนินโยบายปรองดอง
แห่งชาติ มีการเจรจาหยุดยิงกับกลุ ่ม
ชาตพินัธุช์นกลุม่น้อยเพือ่ปทูางไปสูส่นัตภิาพ
ในประเทศ จงึท�าให้ประเดน็เกีย่วกบัผูล้ีภ้ยั
ในค่ายพักพิงในประเทศไทยเป็นเรื่องที่
สมควรน�ามาหารอืเพือ่แสวงหาแนวทางและ
เตรียมการส่งผู ้ลี้ภัยเหล่านี้กลับประเทศ   
เมียนมาร์อย่างจรงิจงั ซึง่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของรฐับาลไทยและองค์กรนานาชาติ
ทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ผู้
ล้ีภยัเหล่าน้ี อย่างไรกต็ามในการพจิารณาหา
แนวทางส่งผูล้ีภั้ยกลบันีม้คีวามจ�าเป็นจะต้อง
ค�านงึถงึความสมคัรใจของผูท้ีจ่ะถกูส่งกลบั ตลอดจนการมส่ีวนร่วม
ของผูล้ีภั้ยในกระบวนการส่งกลบัอย่างจรงิจงั 
   ในการเตรยีมการเพือ่จดัส่งผูล้ีภ้ยักลบัประเทศต้นทางนัน้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่เมือ่สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศเมยีนมาร์ยงัไม่
กลับคืนสู่ปกติอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงระหว่าง
รฐับาลเมยีนมาร์กบักองก�าลงัชนกลุม่น้อยเป็นส่วนใหญ่กต็าม ความ
รูส้กึไม่ไว้วางใจต่อกองทพั (Tadmadaw) รวมทัง้ความไม่มัน่ใจในความ
ปลอดภัย และความมัน่คงในชวีติ ความรูส้กึเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อชนกลุ่มน้อยก็ยังด�ารงอยู่หรือยังมีตัวอย่างที่ยังเห็นได้  ดังนั้น       
ผูล้ีภั้ยซึง่มสีถานะทางบคุคลไม่ชดัเจนและจ�านวนมากเป็นชนกลุม่น้อย
ย่อมมคีวามรูส้กึไม่มัน่ใจในความปลอดภยั อาจจะมคีวามวติกกงัวล
ต่อการกลบัไปเริม่ต้นชวีติใหม่ ไม่มัน่ใจในสทิธิในการด�ารงชพี สทิธิ
ในท่ีดนิท�ากนิ สทิธด้ิานการศกึษา และการสาธารณสขุ รวมทัง้อาจ
จะขาดความรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมส�าหรบัเริม่ต้นชวีติใหม่หลงัจากที่
จากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน บางคนอาจจะ      
สญูเสยีครอบครวัหรอืญาตพิีน้่องไม่สามารถทีจ่ะพึง่พาอาศยัได้ ดงันัน้ 
แนวทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารส่งผูล้ีภ้ยักลบัประเทศต้นทางนัน้ควรมคีวาม

ห หลากหลายท่ีต้ังอยู่บนความเข้าใจ
เกีย่วกบัปัญหาความวติกกงัวล ความ
ต้องการ ตลอดจนศักยภาพและ    
ข้อจ�ากัดของผู้ลี้ภัยที่จะถูกส่งกลับ   
จึงเป็นสิ่งท่ีสมควรส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาและน�ามาประกอบแนวทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจังจังโดยต้องอาศัย 
“การมส่ีวนร่วม” ของผูล้ีภ้ยั 
   โครงการวิ จั ยฯนี้  จึ งมี
วตัถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษาทางเลอืกเชิง
นโยบายในการแก้ไขปัญหาผูล้ีภ้ยัใน
ค่ายพักพิงชั่วคราวท่ีสะท้อนความ
เข้าใจความต้องการของผูล้ีภ้ยั ความ
ต้องการในการด�าเนินชีวิต ปัญหา
และข้อวติกกงัวลของผูล้ีภ้ยัในกรณทีี่
ถกูส่งกลบัไปประเทศเมยีนมาร์ โดย

ให้ผู ้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและเสนอ
แนะแนวทางและทางเลอืก ตลอดจนมส่ีวนร่วมในการประเมนิ
ความเสีย่งในการกลบัไปด�าเนนิชวิีตในประเทศของตน ทัง้นีเ้พือ่
น�าข้อมลูทีไ่ด้รบัไปสูก่ารก�าหนดนโยบาย วางแผนในการแก้ไข
ปัญหาผูล้ีภ้ยัในค่ายพกัพงิชัว่คราว

พืน้ทีศ่กึษา 
เลอืกศกึษาผูล้ีภ้ยัในค่ายพกัพงิชัว่คราวเพยีง 5 แห่งจาก 9 แห่ง   
โดยวธิกีาร Stratified Purposive Sampling คอื 1.ค่ายพกัพงิ
ชัว่คราวบ้านแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 2.ค่าย
พักพิงชั่วคราวบ้านในสอย อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
3.ค่ายพักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก       
4.ค่ายพกัพงิชัว่คราวบ้านแม่สรุนิ  อ�าเภอขนุยวม  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  5.ค่ายพกัพงิชัว่คราวบ้านถ�า้หนิ จงัหวดัราชบรุี

ระยะเวลา 
เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557
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ครงการวิจัยฯนี้ เป็นการด�าเนินงานในระยะที่สองที่ทาง
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาได้รับการสนับสนุน
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ด�าเนินการ
วิจัยในพื้นที่อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอ�าเภอท่ีจัดต้ัง

ขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2552 ในระยะที่หนึ่ง ได้ด�าเนินการตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 (อ่าน
รายละเอียดใน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่วัฒนธรรม
พิเศษชาติพันธุ์ฯ : กรณีศึกษา อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา) ระยะที่
สอง เป็นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม โดยออกแบบการ
ด�าเนินงานเป็น 2 ระดับ ระดับที่หนึ่งคือ โครงการวิจัยท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดยชาวบ้าน เน้น
กระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนตัง้แต่การตัง้โจทย์ การออกแบบ
การวิจัย การวางแผนการท�างาน รวมไปถึงนักวิจัยก็เป็นคนใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เป็นเจ้าของโครงการ โดยนักวิจัยท้องถิ่น
จะด�าเนนิโครงการไปพร้อมกบันกัวชิาการ และนกัพฒันา ทีเ่สรมิ
ทักษะการท�าวิจัย การเขียน การวิเคราะห์ การจัดระบบข้อมูล   
ในระดับที่หนึ่งนี้ มีทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้

การสังเคราะห์ความรู้และกระบวนวิจัย
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ อำาเภอกัลยาณิวัฒนา

โ

โครงการวิจัยที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนมือเจะคี 
อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจยัท่ี 2 การสบืค้นและฟ้ืนฟหูลักค�าสอนในบทธาทีม่อียูใ่นวฒันธรรม
ของชาวปกาเกอะญอ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ต�าบลบ้านจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัยที่ 3 ระบบเกษตรที่เหมาะสมของชนเผ่าม้งบ้านดงสามหมื่น 
ต�าบลแม่แดด อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัยที่ 4 การฟื้นฟูภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านและสมุนไพร
ชาวปกาเกอะญอมือเจะคี อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

]
 ระดบัทีส่องคอื การสงัเคราะห์โครงการวจิยัทัง้ 4 โครงการ
ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี การเปล่ียนแปลงความหมายพ้ืนท่ี
วัฒนธรรมชาติพนัธุไ์ปสูพ่ืน้ทีร่าชการและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ มผีลต่อ
ชมุชนอย่างไร การฟ้ืนฟคูณุค่าและวฒันธรรมท้องถิน่ เช่น บทธา 
อาหารพืน้บ้าน รวมไปถงึประวตัศิาสตร์ท้องถิน่จะน�าไปสูก่ารสร้าง
ส�านึกร่วมของชาวบ้านเพื่อด�ารงคุณค่าพื้นที่วัฒนธรรมชาติพันธุ์
อย่างไร ในกรณชีมุชนม้ง ซึง่พึง่พงิตลาดมากกว่าชมุชนกะเหรีย่ง 

มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นในพืชผลเกษตร พวกเขาจะมี
ทางออกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร 

พื้นที่ศึกษา อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
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าวปะหล่อง ในต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว ได้
อพยพข้ามแดนมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษที่ 2520  และมาต้ังบ้านเรือนในบริเวณ    

ดังกล่าว  จนกระทั่งถูกจับกุมคุมขัง ฐานบุกรุกเขตป่าสงวน      
ก่นถางป่า เป็นจ�านวน 50 กว่าคน และถูกตัดสินจ�าคุก  บางคน
ถูกเนรเทศให้ออกนอกประเทศ แต่ก็เดินทางกลับมาในท่ีสุด     
ต่อมา ชาวปะหล่องบ้านปางแดง ยงัถกูจบักมุอกีสองครัง้ในข้อหา
บุกรุกป่าสงวนเช่นเดิม   จนในที่สุดศาลให้น�าเรื่องนี้ไปสู ่
กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเห็นว่า การจับกุมชาวปะหล่องเช่นนี้   
หาใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า  ดังนั้นกรมป่าไม้
จึงอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมจ�านวน 36 ไร่ในต�าบล
เชียงดาว อ�าเภอเชียงดาวใกล้กับบริเวณที่เคยเป็นที่ปลูกบ้านอยู่
อาศัยของชาวปะหล่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร
พฒันาเอกชนหลายแห่ง ปลกูบ้าน ท�าถนนในหมูบ้่านและพฒันา
แหล่งน�้าจนกลายเป็นที่มาของบ้านม่ันคงอันเป็นที่อยู่อาศัยของ
ชาวปะหล่องมาจนทุกวันนี้
 บ้านมัน่คงชนบท   ชมุชนบ้านปางแดง    ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ 
36 ไร่ มปีระชากร 94 หลงัคาเรอืน  ส่วนใหญ่เป็นชาวปะหล่อง    
มชีาวลซีปูระมาณ 3-4 หลงัคาเรอืน  ประชากรปะหล่องประมาณ 
14 ครอบครัวที่มีสัญชาติไทย   แม้ว่าจะมีที่อยู่อาศัยถาวรแต่ยัง
ขาดที่ดินท�ากิน ชาวปะหล่องจึงต้องเป็นแรงงานรับจ้างให้แก่
นายทุนคนเมอืง หรอืกลุม่ชาตพินัธุล์ซี ู  มปีะหล่องบางครอบครวั
ได้เคลื่อนย้ายไปเป็นแรงงานรับจ้างต่างท้องถิ่น   บางคนรับจ้าง
หรือเช่าที่นาชาวบ้านใกล้เคียงเพื่อปลูกข้าว รวมทั้งขายสินค้า
หตัถกรรมให้แก่นักท่องเทีย่ว และเนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านทีด่นิและ
แหล่งอาหารนี้  จึงท�าให้ชาวปะหล่องบางส่วนออกหาเห็ด  หา
หน่อไม้เพื่อประทังชีวิต จนมักจะน�าไปสู่การถูกจับกุมในข้อหา
บุกรุกป่าเช่นเดิม 
 สถานการณ์ดงักล่าวนี ้  ชาวปะหล่องยงัต้องเผชญิกบัความ
ไม่มั่นคงของชีวิต ทั้งที่มีที่อยู่อาศัยแต่ขาดที่ท�ากิน   ในบางส่วน
ไม่มีสถานะพลเมืองไทย   จึงท�าให้ปัญหาต่าง ๆ  มีความซับซ้อน

มากขึน้  ล�าพงัการหาอาหารเพือ่หล่อเลีย้งครอบครวักเ็ผชิญความ
ยากล�าบากพอควร     ต่างคนต่างต้องตืน่แต่เช้าเพือ่รอรถกระบะ
ของนายจ้างในเมืองมารับพวกเขาไปท�างานในไร่ในสวน  การ
ด�าเนนิชวีติเช่นนี ้นอกจากจะขาดความมัน่คงในการด�ารงชวีติแล้ว    
ท�าให้การแก้ไขปัญหาปากท้องของชมุชนมลีกัษณะปัจเจกมากขึน้  
ท�าให้ชุมชนขาดพลังความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกัน
 ชาวปะหล่องปางแดง อ�าเภอเชียงดาว ไม่ได้เป็นหมู่บ้าน 
ปะหล่องแห่งเดยีวในภาคเหนอืของประเทศไทย  มหีมูบ้่านปะหล่อง
ที่อพยพมาแต่แรก ที่บ้านนอแล  ต�าบลอ่างขาง อ�าเภอฝาง  และ
หลังจากนั้น ก็มีชาวปะหล่อง ที่อพยพข้ามแดนด้วยวิธีการต่างๆ  
และแสวงหาแหล่งพักพิง และตั้งเป็นหมู่บ้านกระจายตัวอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย  จ�านวนเกือบสิบกว่าแห่ง          
ส่วนใหญ่แล้ว จะปลูกบ้านอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดเล็ก  เมื่อ
เผชญิกบัปัญหาการท�ามาหากนิ กแ็บ่งออกเป็นหมูบ้่านใหม่ และ
สร้างเครือข่ายชาวปะหล่องเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนั   อย่างไรกด็ ีปัจจบุนั ยงัไม่มข้ีอมลูการศกึษาเกีย่ว
กับหมู่บ้านชาวปะหล่องเหล่านี้ว่ามีจ�านวนเท่าใด มีการข้ามแดน
มาอย่างไร เชือ่มโยงเป็นเครอืข่าย ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่างไร   
มีวิถีในการด�ารงชีวิตเหมือนกับชาวปะหล่องที่บ้านปางแดง หรือ
แตกต่างกันอย่างไร บ้านชาวปะหล่องเหล่านี้มีสถานะบุคคล
อย่างไร และมีวิธีการต่อรองในชีวิตประจ�าวันอย่างไร
       
พื้นที่ศึกษา
ชาวปะหล่อง บ้านปางแดง หมู ่9 ต�าบลเชยีงดาว อ�าเภอเชยีงดาว 
จงัหวัดเชยีงใหม่ เป็นพ้ืนท่ีในการศกึษาอย่างละเอยีด  และศกึษา
เชิงส�ารวจหมู่บ้านชาวปะหล่องในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงราย

ระยะเวลา 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การข้ามแดน สถานะบุคคล และการต่อรองเพื่อความมั่นคง
ในการดำารงชีวิตชาวปะหล่องในภาคเหนือของประเทศไทย
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าวดาระอั้งหรือปะหล่องบ้าน 
ปางแดง ในโครงการบ้านมัน่คง
ชนบทชุมชนบ ้านปางแดง 

ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นชุมชนที่เพิ่งต้ังข้ึนใหม่ใน
ปีพ.ศ. 2552 เดิมทีชาวปะหล่องเหล่านี้
อาศัยอยู่ประเทศพม่า และอพยพมาอยู่ที่
บ้านนอแล ดอยอ่างขาง แต่ประสบปัญหา
การขาดแคลนทีด่นิท�ากนิ จงึออกมารบัจ้าง 
จนกระท่ังในปีพ.ศ. 2524 มชีาวปะหล่อง 
บางส่วนได้อพยพมาอยู่ที่บริเวณหมู่บ้าน
ปางแดง เนื่องจากไม่มีที่ดินท�ากิน ไม่มี
สถานะบุคคลตามกฎหมาย พวกเขาจึง
ต้องเป็นแรงงานรับจ้างหลบซ่อนในที่ดิน
ของกลุม่ชาติพนัธุอ์ืน่เช่น ลซี ูละหู ่คนเมอืง 
เป็นต้น โดยได้รับค่าแรงที่ต�่ากว่าคนอื่น
 ชาวปะหล่องต้องเผชิญกับความ  
ทกุข์ยากซ�า้สอง เม่ือถกูจบักมุโดยเจ้าหน้าที่
ขณะก�าลังท�าไร่ให้แก่เจ้าของที่ดิน ในบาง
กรณีก็ถูกเจ้าหน้าที่บุกจับที่บ้านพักอาศัย
ทั้งที่หญิงปะหล่องที่ถูกจับกุมก�าลังให้นม
บุตรตนเอง หรือชายชราที่ถูกจับกุมขณะ
พักอาศัยอยู่ในบ้าน ชาวปะหล่องเหล่านี้มี
ความกลัวเจ้าหน้าที่รัฐเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
เนื่องจากหลบหนีเข้าเมือง บางคนพูด
ภาษาไทยไม่ได้ ดังนั้น เมื่อถูกจับกุม จึง
ง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของอ�านาจรัฐที่   
มิชอบด้วยกฎหมายอย่างง่ายดาย การถูก
จับกุมหลายค ร้ัง ในข ้อหาบุกรุก เขต         
ป่าสงวนได้ท�าให้ปัญหาการไร้ทีด่นิของชาว
ปะหล่องรวมไปถึงการกระท�าที่เกินกว่า
เหตุของเจ้าหน้าที่ได้แพร่หลายในสังคม 
อย่างไรก็ตาม ชาวปะหล่องบางส่วนต้อง
ยอมรบัชะตากรรมตามบทบญัญตักิฎหมาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายหลังการถูก
จับกุมครั้งที่ 3 ได้มีข้อคิดเห็นจากศาลให้

น�าเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดย
เห็นว่า การจับกุมชาวปะหล่องเช่นนี้มิใช่
ทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า จึงเป็นที่มา
ของบ้านมั่นคง อันเป็นที่อยู่อาศัยของชาว
ปะหล่องมาจนทุกวันนี้
 บ้านมัน่คงชนบท ชมุชนบ้านปางแดง 
ต้ังอยู่บนเน้ือท่ี 36 ไร่ มีประชากร 94 
หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวปะหล่อง มี
ชาวลีซูประมาณ 3-4 หลังคาเรือน 
ประชากรปะหล่องประมาณ 14 ครอบครวั
ทีม่สีญัชาตไิทย  แม้ว่าจะมทีีอ่ยูอ่าศยัถาวร
แต่ยังขาดที่ดินท�ากิน ชาวปะหล่องจึงต้อง
เป็นแรงงานรบัจ้างให้แก่คนเมอืง หรอืกลุม่
ชาติพันธุ์ลีซู มีปะหล่องบางครอบครัวได้
เคล่ือนย้ายไปเป็นแรงงานรับจ้างต่างท้อง
ถิน่ บางคนรบัจ้างหรอืเช่าทีน่าชาวบ้านใกล้
เคียงเพื่อปลูกข้าว และเนื่องจากข้อจ�ากัด
ด้านที่ดินและแหล่งอาหารนี้ จึงท�าให้ชาว
ปะหล่องบางส่วนออกหาเห็ด หาหน่อไม้
เพือ่ประทงัชวิีต จนน�าไปสูก่ารถกูจบักมุใน
ข้อหาบุกรุกป่าเช่นเดิม 
 ที่ผ่านมา มีองค์กรพัฒนาเอกชนคือ 
กลุ่มมะขามป้อม ได้เข้ามาร่วมด�าเนิน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดย
การฝึกอบรมให้เยาวชนสื่อสารกับสังคม
ผ่านการเล่นละคร การแสดงกายกรรม จน
ท�าให้เยาวชนสามารถระดมทุนเพ่ือหาราย
ได้ให้แก่ชุมชน ในด้านชาวปะหล่องเอง ก็
พยายามช่วยเหลือตัวเอง บางส่วนก็ผลิต
สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าทอ ผ้าคลุมไหล่ 
ยาม กระเป๋า เครื่องเงินมาจ�าหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งพบว่า ไม่สามารถเป็น
แหล่งรายได้ที่ดี เนื่องจากจ�านวนนักท่อง
เที่ยวลดลงหลังจากการย้ายมาอยู ่ ใน
หมู่บ้านม่ันคงชนบทนี้ ซึ่งลักษณะชุมชน
ไม่ได้สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติและรูปทรง

เช่นเดียวกับลักษณะบ้านปะหล่องดั้งเดิม 
สถานการณ์ดงักล่าวนี ้ชาวปะหล่องยงัต้อง
เผชิญกับความไม่ม่ันคงของชีวิต ทั้งที่มี      
ท่ีอยูอ่าศยั แต่ขาดท่ีท�ากนิ ในบางส่วนไม่มี
สถานะพลเมืองไทย จึงท�าให้ปัญหาต่าง ๆ  
มีความซับซ้อนมากขึ้น ล�าพังการหา
อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวก็เผชิญ
ความยากล�าบากพอควร ต่างคนต่างต้อง
ต่ืนแต่เช้าเพ่ือรอรถกระบะของนายจ้างใน
เมืองมารับพวกเขาไปท�างานในไร่ ในสวน 
การด�าเนินชีวิตเช่นนี้ ท�าให้การแก้ไข
ปัญหาปากท้องของชมุชนมลีกัษณะปัจเจก
มากขึน้ และอาจท�าให้ชมุชนขาดพลงัความ
ร่วมมอืในการพฒันาท้องถิน่ด้วยกนั ดงันัน้
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิจงึมคีวามส�าคญั 
แต่จะท�าอย่างไรในเม่ือชุมชนแห่งนี้ก่อตั้ง
ขึ้นจากความช่วยเหลือของรัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชน ซึ่งมิใช่ชุมชนท้องถิ่นที่มี
สิทธิในที่ดินมาก่อนแล้วและถูกรัฐเข้า
ครอบครอง ทางออกต่อกรณีนี้จะเป็น   
เช่นไร ชุมชนชาวปะหล่องน่าจะได้มีส่วน
ร่วมในการคิดค้น หาทางแก้ไขปัญหา  
ภายใต้ทางเลือกที่หลากหลายและยั่งยืน 
 โครงการวิจัยฯนี้ จึงมุ่งหวังให้ชาว  
ปะหล่องได้วิเคราะห์ และหาทางออก   
ร่วมกันว่า พวกเขาจะร่วมกันฝ่าวิกฤตนี้
อย่างไรเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตและ
ชมุชน ทางเลอืกด้านอาชพีทีเ่หมาะสมควร
เป็นอย่างไร

พื้นที่ศึกษา   บ้านปางแดง หมู่ 9 ต�าบล
เชยีงดาว อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

ระยะเวลา  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

การมีส่วนร่วมของชาวปะหล่องบ้านปางแดง
ในการหาทางออกจากการไร้สิทธิที่ดินทำากิน
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M

Access to citizenship and 
mobility traps in Thailand

ore than 3 millions stateless 
people currently live in             
Thai land. There are 5                

different categories of official ID 
cards, and many more subcategories, 
a situation unique in Southeast Asia, 
which is largely related to the history 
of immigration in this country. These 
various ID cards condition the access 
to mobility (and therefore to health 
care, education and work) of their 
beholders. Such a system is responsible 
for the existence of “second-zone 
citizens” as well as stateless and 
“invisible” people especially in the 
border areas and especially among 
highland ethnic minorities. This situation 
is a challenge for national development 
as well as for regional integration, 
which implies increased transnational 
mobility and harmonization of legal 
systems among ASEAN members.   
 The research focuses first on the 
origin of the multiple ID cards as well 
as on their legal implications for their 
beholders in Thailand and the evolution 
of the legal framework in the course 
of the last decade. Then, it adopts a 
biographical approach to document the 
various status and their implications 
in terms of local livelihoods and          
relations to State in border zones. Our 
objectives are i) to deliver an updated 
and comprehensive analysis of the 
current situation for academics, local 
stakeholders and decision makers and 
ii) to provide trainings and useful   
information for stateless people in their 
relations with local administrations.
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โครงการวิจัยที่ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

อเจะคี” เป ็นภาษา  
ปกาเกอะญอ (ค�าว่า 
“มือแจะ” แปลว่าน�้า

แม่แจ่ม ส่วนค�าว่า “คี” แปลว่าขุนห้วย 
ขุนน�้า ต้นน�้า) หมายถึง บริเวณที่เป็นต้น
ก�าเนิดของน�้าแม่แจ่ม เป็นพื้นที่ป่าเขาที่มี
สายน�า้หรอืล�าห้วยต่าง ๆ  ประกอบกนัเป็น
ล�าน�้าแม่แจ่ม ไหลลงสู่ผ่านตัวอ�าเภอ
แม่แจ่ม และลงสู่แม่น�้าปิง ปัจจุบันบริเวณ
นี้เป็นที่อยู่อาศัยของ 3 กลุ่มชาติพันธุ์คือ 
กะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ม้ง และลีซู 
ชาวปกาเกอะญอส่วนใหญ่ได้อาศยัพืน้ทีป่่า
ในการท�าไร่หมุนเวียน และพื้นที่ราบ     
ริมล�าห้วยท�านาขั้นบันได  ส่วนม้งและลีซู 
โดยส่วนใหญ่จะปลกูพชืเศรษฐกจิเพือ่ขาย 
ลักษณะพิเศษอีกประการหน่ึงคือ เป็น
พืน้ทีภู่เขาท่ีปกคลมุด้วยป่าไม้เบญจพรรณ 
โดยมป่ีาสนสองใบและสนสามใบ ครอบคลมุ
พืน้ทีป่ระมาณ 151,250 ไร่ นบัได้ว่าเป็น 
ป่าสนธรรมชาติผนืใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย
 ในปีพ.ศ. 2552 ราชการได้ประกาศ
แยกพื้นที่มือเจะคี จ�านวน 3 ต�าบลคือ 
ต�าบลบ้านจันทร์ ต�าบลแจ่มหลวงและ 
ต�าบลแม่แดด จากอ�าเภอแม่แจ่มมาจัดตั้ง
เป็นอ�าเภอใหม่ชื่อ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 
ขณะท่ีราชการมจีนิตนาการว่า อ�าเภอแห่ง
ใหม่จะต้องมีลักษณะบางประการที่เป็น
อ�าเภอต้นแบบ เช่นต้องการสร้างศูนย์

ราชการขนาดใหญ่เพื่อก่อสร้างอาคารท่ี
ว่าการอ�าเภอและอืน่ๆ ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์
บางประการของพ้ืนท่ีและมีการจัดวาง
ผงัเมอืงเปลีย่นจากหมูบ้่านบนพืน้ทีส่งูของ
ชาติพันธุ์ให้เป็นชุมชนเมือง ที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีการตัดถนน และ     
เส้นทางจกัรยาน รวมทัง้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
แห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถจะชื่นชม
กับธรรมชาติและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีม่ปีระเพณวีฒันธรรมทีแ่ตกต่าง
จากคนไทยส่วนใหญ่ การพัฒนาเช่นนี้ได้
สร้างความกังวลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย
อยูก่่อนแล้วเกีย่วกบัอตัลกัษณ์และวถิชีวีติ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
คณะสงัคมศาสตร์ ได้ด�าเนนิโครงการการ
ศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความเข้ม
แขง็ในพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษชาตพินัธุ:์ 
กรณีศึกษาอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งแบ่ง
การด�าเนินงานเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 
เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานระดับครัว
เรือนใน 3 ต�าบล ในอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 
ในด้าน ก) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน      
ข) องค์ประกอบและลักษณะการทาง
เศรษฐกิจสังคมของประชากร และ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนระหว่างการเปลี่ยนแปลงชุมชน   
ท้องถ่ินเป็นอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้ง

การสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับทิศทางการ
พัฒนาอ�าเภอกัลยาณิวัฒนาไปสู่อ�าเภอ
ต้นแบบภายใต้แนวคดิพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรม
พิเศษ 
 คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
แบบต่างๆ อันได้แก่ การส�ารวจครัวเรือน
จ�านวน 1,179 ครัวเรือน เพ่ือรวบรวม
ข้อมลูด้านประชากร สงัคม เศรษฐกจิ และ
การใช้ประโยชน์จากทีด่นิ และยงัได้ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์   ผู้ให้
ข้อมลูส�าคญั เช่น แกนน�าสภาแอะมอืเจะคี 
ประธานเครือข่ายลุ่มน�้าแม่แจ่มตอนบน 
นายก รองนายก และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน และ
ข้าราชการท้องถิน่ กลุม่สตร ีและชาวบ้าน
ท่ัวไป เนื่องจากประชากรพ้ืนที่นี้ เป ็น    
ชาวปกาเกอะญอประมาณร้อยละ 95 และ
องค์กรชุมชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นก็เป็น 
ชาวปกาเกอะญอ  คณะผู้วิจัยจึงใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์นี้ แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่า
คณะผู้วิจัยละเลยการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ชาติพันธุ ์อีกสองกลุ ่ม  ซึ่งพอจะสรุป
ประเด็นส�าคัญได้ดังนี้
 ก. วถิชีวีติและความเป็นอยูข่องกลุม่
ชาติพันธุ์ทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง 

“มื

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์: 
กรณีศึกษา อำาเภอกัลยาณิวัฒนา 

มาลี สิทธิเกรียงไกร
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และลีซู  พบว่า มีความแตกต่างกันกล่าว
คือ กะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตตาม
ภูมิปัญญาดั้งเดิมคือ การท�าไร่หมุนเวียน 
ขณะที่ม้ง และลีซูได้เปลี่ยนไปปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น สตรอเบอร์รี่ กะหล�่าปลี 
และไม ้เมืองหนาวตามแนวโครงการ       
พระราชด�าริ ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ไม่พบ
การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์แต่ก็มิได้มี
ป ัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างกลุ ่ม        
แต่อย่างใด ชาวกะเหรีย่งส่วนใหญ่ได้อาศยั
อยู่ที่นี่มามากกว่า 100 ปี หรือก่อนการ
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติในปีพ.ศ.
2517 ส่วนลซีแูละม้งอาศยัอยูท่ีน่ีป่ระมาณ 
50 กว่าปีที่ผ่านมา 
 ความทันสมัยได้มาสู่พื้นที่โดยเริ่ม
ต้นจากศาสนาคริสต์ได้เผยแพร่มาที่บ้าน
หนองเจ็ดหน่วย ในพ.ศ.2477 และได้แผ่
ขยายไปยงับ้านใหม่พฒันา บ้านแจ่มหลวง 
และบ้านเด่น ส่วนศาสนาพุทธได้มายัง
พื้นที่นี้เมื่อ 300 กว่าปีมาแล้วจากการ
สันนิษฐานวัดที่เก่าแก่ที่สุดคือ วัดจันทร์ 
จากการส�ารวจพบว่า ชาวปกาเกอะญอ
นบัถอืศาสนาพทุธร้อยละ 54.1 ศาสนาครสิต์
ประมาณร้อยละ 39 ส่วนที่เหลือนับถือ
ศาสนาดั้งเดิม กลุ่มชาติพันธุ์ม้งและลีซู
นบัถอืศาสนาดัง้เดมิประมาณร้อยละ 82.9 
และ 97.6 ตามล�าดับ ความแตกต่างด้าน
ศาสนาน้ันได้น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ 
ดังจะเห็นได้จากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่
หันไปนับถือศาสนาคริสต์ได้น�าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงวธิคีดิและความเชือ่ต่ออ�านาจ
เหนือธรรมชาติ ละทิ้งพิธีกรรมและความ
เชือ่ท่ีเกีย่วข้องกบัความเจบ็ป่วย การท�าไร่ 
การมัดมือ อย่างไรก็ตาม เร็ว ๆ นี้       

บางหมูบ้่านทีน่บัถอืศาสนาครสิต์ได้รือ้ฟ้ืน
ประเพณบีางอย่าง รวมทัง้การฟ้ืนฟบูทบาท
ของฮีโข่ด้วยการแต่งตั้ง ฮีโข่ขึ้นมา ต่อมา
มชิชนันารไีด้ตัง้โรงเรยีนสหมติรวทิยา ถอื
ได้ว่าเป็นโรงเรยีนแห่งแรก และเป็นการน�า
การศึกษาสมัยใหม่เข้าสู่พื้นที่มือเจะคี 
 พื้นท่ีมือเจะคีต ้องเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงอกีครัง้ เมือ่โครงการหลวงได้
ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว และการ
เข้ามาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(ออป.) ที่ต้องการป่าสนไปแปรรูปเป็นไม้
เศรษฐกิจ พบว่า ปัจจุบันนี้ชาวบ้านหลาย
หมูบ้่านเช่น บ้านเด่น บ้านกิว่โป่ง บ้านใหม่
พฒันา ต่างไม่ได้ปลกูพชืในโครงการหลวง
เนื่องจากต้องลงทุนสูงแต่ ได้ผลตอบแทน
ต�า่ แต่พบว่าบางหมูบ้่านเช่น บ้านแอะเอาะ 
บ ้านห ้วยเขียดแห้ง บ ้านขุนแม ่รวม       
บ้านดงสามหมื่น บ้านแม่ตะละ ต่างปลูก
พืชเศรษฐกิจเช ่น แครอท มันอะลู         
สตรอเบอร์รี่ กะหล�่าปลี ส่งให้แก่นายทุน 

 ข. พื้นที่ที่ตั้งศูนย์ราชการอ�าเภอ
กัลยาณิวัฒนา อยู่บนพื้นที่ตั้งหมู่บ้านของ
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและอยู่ในพื้นที่ที่มี
ทัศนียภาพสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว จึง
ท�าให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มที่ได้รับผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นี้    
ดงันัน้ ชมุชนกะเหรีย่ง จงึมคีวามตืน่ตวัต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะชาวบ้านที่
ตั้งอยู ่บริเวณบ้านวัดจันทร์ บ้านเด่น    
บ ้านใหม ่ พัฒนา บ ้านก่ิวโป ่ ง และ          
บ้านแจ่มหลวง ซึง่อยูใ่กล้ศนูย์ราชการฯ ได้
ร่วมกนับรจิาคทีด่นิเพือ่สร้างศนูย์ราชการฯ 
ขณะเดยีวกนั พบว่า เริม่มกีารซือ้ขายทีด่นิ
ท้ังท่ีพ้ืนท่ีนีไ้ม่มเีอกสารสทิธ์ิ แม้ว่า หมูบ้่าน
เหล่านี้มีการจัดท�าแนวเขตที่ดิน การ
ส�ารวจการใช้ประโยชน์จากที่ดินเรียบร้อย
แล้ว
 ค. เป็นทีน่่าสงัเกตว่าทางราชการได้
น�าวาทกรรม “การมีส่วนร่วม” เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่ตนเองในการพฒันา
พืน้ทีน่ี ้แต่ความจรงิแล้วแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ราชการได้คิดและวางแผนไว้แล้ว   
ดังเช่น การสร้างวาทกรรมการมีส่วนร่วม
การออกแบบอาคารที่ว ่าการอ�าเภอฯ      
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ซึ่งราชการได้ออกแบบแล้ว และต้องการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ด้วยการยกมอืเหน็ชอบแบบอาคารฯเท่านัน้ และปฏเิสธการมส่ีวน
ร่วมออกแบบอาคารโดยสภาแอะมือเจะคีที่เสนออัตลักษณ์
ชาติพันธุ์บนอาคารฯนั้น ปัจจุบันนี้ นอกจากอาคารท่ีว่าการ 
อ�าเภอฯแล้วยงัมอีาคารอืน่ๆ ทีร่าชการได้ออกแบบไว้แล้วบนทีด่นิ
ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคให้ 82 ไร่ กรณีตัวอย่างนี้ ราชการ
ได้อ้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชาวบ้านร่วมสร้างจินตนาการในการ
สร้างอ�าเภอในฝัน ตามตัวแบบของราชการ และดูเหมือนว่า
ราชการจะเคารพความคิดเห็นของชาวบ้านโดยใช้วิ ธีการ
ประชาธิปไตยเสียงข้างมาก เพื่อกลบเกลื่อนความคิดเห็นที่    
แตกต่าง 
 ง. ชาวกะเหรีย่งได้เคยมปีระสบการณ์ในการปกป้องป่าสน

ในมือเจะคี มิให้หน่วยงานภายนอกคอื ออป.เข้ามาตดัไม้สนไปใช้
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ส�าเร็จในพ.ศ.2535 แกนน�า     
บางส่วนในขณะนัน้ได้เหน็การเปลีย่นแปลงทีม่าพร้อมกบัการเกดิขึน้
ของอ�าเภอกัลยาณิวัฒนาได้รวมตัวกันเป็นสภาแอะมือเจะคี เพื่อ
สงัเกตการณ์พัฒนาในพ้ืนท่ีเขตวัฒนธรรมชาตพัินธุม์อืเจะค ีและ
มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าการพัฒนาจะท�าลายวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ในช่วงที่ผ่านมา การท�างานของสภาฯยังไม่
สามารถท�าให้ราชการและชาวบ้านเข้าใจบทบาทของสภาฯได้ จน
ท�าให้มีกระแสเล่าลือว่าสภาฯคือ ผู้ถ่วงความเจริญ ต่อต้านการ
พัฒนา ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้การน�าเสนอความต้องการ และการ
มีส่วนร่วมไปยังราชการไม่สามารถด�าเนินไปได้เท่าที่ควร
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ช่วงปี 2553-2554 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และ
การพัฒนาได้จัดท�า “โครงการมิติทางสังคม
การเมืองของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น” เพื่อประเมินและศึกษาการด�าเนินการโครงการฟื้นฟู
ภาษาและโครงการทวิภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ด�าเนินการโดย 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
สนบัสนุนของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั    วตัถปุระสงค์
ของโครงการฯ  จึงเป็นการศึกษาการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์โดย
อาศัยมุมมองทางสังคม  ซึ่งหมายถึงการท�าความเข้าใจการฟื้นฟู
ภาษาฯ ในบรบิททางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง  รวมทัง้ความ
หมายและความเชื่อมโยงของภาษากับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์    
ด้วยข้อจ�ากดัของเวลาและงบประมาณ  ศนูย์ศกึษาชาตพินัธุฯ์ได้เลอืก
ศกึษาชมุชนของกลุม่ชาตพินัธุเ์พยีง 7 แห่ง คอื ชมุชนโซ่ (ทะวืง)  
จังหวัดสกลนคร ชุมชนญัฮกุร หรือชาวบน จังหวัดชัยภูมิ ชุมชน
ละเวือะ จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนชอง จังหวัดจันทบุรี        
กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 4 กลุ่มนี้ไม่มีภาษาเขียนของตนเอง และก�าลัง
เผชิญกับปัญหาการถดถอยของการใช้ภาษา หรือการตายของ

ภาษาของกลุม่ชาตพัินธ์ุบางกลุม่ เดก็และเยาวชนไม่ยอมพดูภาษา
ของตน  รู้สึกอับอาย  รวมทั้งไม่ให้ความส�าคัญต่อภาษาในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน  นอกจากนี้ 
โครงการฯ ยังได้เลือกศึกษาชุมชนเขมร จังหวัดสุรินทร์  ชุมชน
ชาวมอญ จงัหวดัราชบรุแีละชมุชนชาวมาเลย์มสุลมิในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุม่ชาตพินัธุท์ัง้ 3 นีแ้ตกต่างไปจาก 4 กลุม่แรก 
ทีม่ภีาษาของตนมรีะบบตวัเขยีนของตนเอง  ชมุชนชาวเขมรและ
มอญเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกันคือ เด็กและเยาวชนไม่นิยมพูด
ภาษาของตนเอง  หันไปใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน  เพราะได้
เรยีนอ่านและเขยีนภาษาไทยจากโรงเรยีน รวมทัง้ยงัมปีฏสัิมพนัธ์
กบัคนนอกชมุชนทีพ่ดูภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเดก็และเยาวชน
มาเลย์มุสลิม ถึงแม้จะยังพูดภาษายาวีในชีวิตประจ�าวันและใน
การประกอบพิธีทางศาสนา แต่เมือ่ต้องเรยีนภาษาไทยในโรงเรยีน 
จึงไม่ได้มีโอกาสใช้ภาษาของตนเองน้อยลง ขณะเดียวกันก็ไม่
สามารถเรยีนภาษาไทยได้ดเีท่าทีค่วร  ชมุชนชาตพินัธุท์ัง้ 7 แห่งนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของโครงการฟื้นฟูภาษาและโครงการ 
ทวภิาษาของสถาบนัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี  มหาวทิยาลยัมหดิล 

ภาษาชาติพันธุ์ในมิติทางสังคมและการเมือง

โครงการวิจัย 

ชยันต์ วรรธนะภูติ

ใน
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 โครงการฟ้ืนฟภูาษาฯ ได้พฒันาการ
เรียนการสอนส�าหรับนักเรียนในการใช้
ภาษาถิ่น สื่อการเรียนการสอนจะท�าออก
มาในรูปแบบเดียวกัน เช ่น หนังสือ   
นิทานเล่มยักษ์  หนังสือนิทานเล่มเล็ก  
และแบบฝึกหัดส�าหรับนักเรียน  รวมถึง     
การเรียนการสอนโดยใช้ท่าทางประกอบ
ในการสอนหรือ TPR (Total Physical 
Reponse) ซึ่งจะใช้สื่อการเรียนการสอน
เหมือนกันทั้งโครงการฟื้นฟูภาษาฯและ
โครงการทวิภาษาฯ โดยใช้ระบบตัวเขียน
เป็นภาษาไทย ส�าหรบักลุม่ชาตพินัธุท์ีไ่ม่มี
ภาษาเขยีนของตนเอง  การเรยีนการสอน
ที่ใช้ภาษาถิ่น ที่มีระบบตัวเขียนภาษาไทย  
ย่อมมีความหมายส�าคัญยิ่ง เพราะเท่ากับ
เป็นการฟื ้นฟูภาษาของตนเองให้เด็ก
นกัเรยีนได้เรยีนรูภ้าษาของตนเอง มรีะบบ
ตัวเขียนที่สามารถบันทึกและถ่ายทอด
เรื่องราวต่างๆ ของตนเอง ท�าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในภาษาและอัตลักษณ์ทาง
ชาตพินัธุต์นเอง  ในกรณขีองกลุม่ชาตพินัธุ์
ที่มีภาษาเขียนของตนเอง ได้แก่กลุ่มเขมร 
(หรือที่ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เขมรถิ่น
ไทย”)  มอญและมาเลย์มุสลิม  สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียถือว่า เป็น 
“โครงการทวิภาษา” เพราะไม่ได้พัฒนา
ระบบตัวเขียนขึ้นมาใหม่  แต่สอนด้วย
ภาษาถิน่ และสอนภาษาไทยควบคูไ่ปด้วย  
ท�าให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น

 แต่เมื่อพิจารณาชุมชนชาติพันธุ์ท่ีมี
การทดลองการฟื้นฟูภาษาฯและโครงการ
ทวิภาษา พบว่ามีผลที่แตกต่างกันดังนี้
 กรณชีมุชนละเวอืะ  ลกัษณะเด่นคอื 
ชาวละเวือะยังเคร่งครัดในประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน  ยังใช้ภาษาละเวือะ
ในชวีติประจ�าวนั ในบรบิทของศาสนาและ
ประเพณีพิธีกรรม ทั้งๆ ที่ชาวละเวือะ    
อยู่ในชุมชนพหุภาษา  สามารถพูดภาษา
กะเหรีย่ง  ภาษาค�าเมอืงของคนพืน้ราบได้   
โครงการฟ้ืนฟภูาษาฯ มุง่เน้นไปทีก่ารสอน
ภาษาไทยและพัฒนาระบบตัวเขียนภาษา
ละเวือะด้วยตัวอักษรไทย แต่โดยที่มี 
ภาษาเขียนที่สร้างโดยมิชชันนารีอยู่แล้ว
และยังใช้อยู ่เป็นประจ�า โดยเฉพาะใน
พิธีกรรมทางศาสนา การพัฒนาระบบ    
ตัวเขียนภาษาละเวือะ จึงจ�ากัดอยู ่ใน
โรงเรยีนเท่านัน้  ชาวละเวือะยงัไม่แน่ใจว่า 
จะเลอืกใช้ระบบใดด ีเพราะระบบตวัเขยีน   
ที่พัฒนาขึ้นมามีความแตกต่างกัน
  ส�าหรับกลุ ่มโซ่ (ทะวืง) ที่จังหวัด
สกลนครอยูใ่นสงัคมพหภุาษาเช่นเดยีวกนั  
ชาวโซ่เผชิญกับปัญหาภาษาของตนท่ีตก
อยู่ในภาวะวิกฤต  รู้สึกอับอายที่จะพูด
ภาษาโซ่ เนื่องจากถูกดูแคลนจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่น   ในกรณีนี้  โครงการฟื้นฟู
ภาษาฯ ได้สนับสนุนการสอนภาษาโซ่ 
(ทะวงื) ในโรงเรยีน โดยมชีาวโซ่กลุม่หนึง่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบเรียน  ซึ่งได้

รับความส�าเร็จและมีส ่วนสร ้างความ    
ภาคภูมิใจให้กับชาวโซ่เป ็นอย่างมาก     
การฟื้นฟูภาษาจึงเป็นการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์  ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นโซ่  รวมทั้งเกิดพลังที่จะรวม
ตัวกันศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญา รื้อฟื ้น
ประเพณีและวัฒนธรรมของโซ่ขึ้นใหม่ 
และสามารถชักชวนให้หน่วยงานจาก
ภายนอกเห็นความส�าคัญและเข้ามาสนับ
สนุนมากขึ้น  
 กรณีของชาวญัฮกุรมีเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิ จสั ง คมที่ แ ตกต ่ า ง ไปจ าก          
กลุ ่มชาติพันธุ ์ทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น  
ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก
และออกไปท�างานรบัจ้างนอกชมุชน   ต้อง
พะวงกับการท�ามาหากินเพื่อหารายได้
มากกว่าท่ีจะสนใจการฟื ้นฟูภาษาและ
วัฒนธรรมของตนเอง  เงื่อนไขเหล่านี้ท�า
ให้ชาวญัฮกุรหันมาพูดภาษาอื่นมากกว่า
ภาษาของตนเอง   โครงการฟื้นฟูภาษาฯ 
ได้มีส่วนท�าให้คนภายนอกมองเห็นคุณค่า
ของประเพณวีฒันธรรมของชาวญฮักรุ จน
น�าเอาไป เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของ
จังหวัด   ในขณะเดียวกัน โครงการต่อ
เนื่องจากโครงการระยะแรกได้เน้นไปที่
การสอนเดก็พิเศษ หรอืกลุม่ LD (Learning 
Disabilities)   ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และ
ตรงกับปัญหาของชุมชน
 ส่วนกลุ ่มเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
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สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
ความหวาดระแวงและความรนุแรงในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนใต้  โครงการทวภิาษาฯ 
กลายเป็นประเด็นที่ความละเอียดอ่อนที่
สมควรมีการทบทวนอย่างยิ่ง     
 เมื่อพิจารณาการด�าเนินการของ
โครงการฟ้ืนฟภูาษาและโครงการทวภิาษา
ในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 7  กลุ่ม  โดย
จ�าแนกมิติทางสังคมออกเป็น 5 ด้าน 
กล่าวคือ ก) ความเข้าใจของชุมชน          
ข) ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม       
ค) ประโยชน์ของโครงการ  ง) การสนบัสนนุ
จากหน่วยงานภายนอก  จ)  ความสมัพนัธ์ 
ของโครงการกับชุมชนจะเห็นได้ว่า แต่ละ
พืน้ทีแ่ม้จะใช้กระบวนการเรยีนการสอนที่
คล้ายคลึงกัน  ความส�าเร็จของโครงการ
ในมิ ติ ท า งสั ง คมกลั บ แตกต ่ า ง กั น   
โครงการฟื ้นฟูภาษาท�าให ้ เกิดความ         
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ ์ใน
กรณขีองชาวโซ่ (ทะวงื)    หรอืมผีลท�าให้
น�าเอาอตัลกัษณ์ของชาวญฮักรุ ไปเผยเป็น
อัตลักษณ์ของจังหวัด  ในกรณีของ   
ภาษาเขมรและภาษามลายูถิ่นใต้ ที่มี
ระบบตัวเขียนอยู ่แล้ว  การใช้ระบบ      
ตวัเขยีนภาษาไทยเขยีนภาษาแม่  ถงึแม้จะ
ได้ผลดใีนการเรยีนของเดก็นกัเรยีนกต็าม  
โครงการกลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ 
และการคัดค้านจากภาคประชาสังคม         
การด�าเนนิการของโครงการในกรณเีหล่านี้  
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาบริบท
ทางเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงประกอบ
ด้วยเพราะอาจจะน�าไปสู่ความไม่ไว้วางใจ
และความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้      

กลุม่มอญในจงัหวดัราชบรุแีละกลุม่มาเลย์
มุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภาษา
ที่มีระบบตัวเขียน  เด็กนักเรียนกลุ ่ม
ชาติพันธุ์เหล่านี้ไม่มีโอกาสในการเรียน
ภาษาของตนเองในโรงเรยีน  และมปัีญหา
ในการเรียนภาษาไทย   โครงการฟื้นฟู
ภาษาฯ จงึพฒันาการเรยีนการสอนโดยใช้
ภาษาแม่เป็นสือ่ในการสอนภาษาไทย   ใน
กรณขีองกลุม่เขมรนัน้ ชมุชนและโรงเรยีน
เข้าใจปัญหาการปะปนระหว่างภาษาเขมร
และภาษาไทยของเด็ก และได้เข้ามาสนับ
สนุนและมีส่วนร่วมในการท�าโครงการทวิ
ภาษาฯ อย่างแข็งขัน   ผลการด�าเนินการ
ของโครงการสามารถท�าให้เดก็เรยีนภาษา
ไทยได้ดีขึ้น  แต่อย่างไรก็ดี ก็เกิดกระแส
วิพากษ์วจิารณ์และไม่เหน็ด้วยกบัวธิกีารนี้  
โดยมีเหตุผลว่า  การใช้ระบบตัวเขียน
อักษรไทย เป็นความพยายามที่จะผสม
กลมกลืนทางภาษา และเป็นการลิดรอน
สิทธิในภาษาแม่ของเด็กชนกลุ ่มน้อย  
อกัษรไทยไม่สามารถจะแทนเสยีงในภาษา
เขมรได้ทัง้หมด    ในกรณขีองชมุชนมอญ  
ปัญญาชนชาวมอญได้ตระหนักถึงการ
ถดถอยของการใช้ภาษาในชุมชนของตน 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ไม่มีโอกาส
เรยีนภาษามอญจากวดัทีเ่ป็นแหล่งความรู้
ด ้านภาษาและวัฒนธรรมเหมือนเดิม 
เนื่องจากต้องเข้าเรียนในระบบโรงเรียน
ของรัฐได้มีการรวมตัวกันหันมาฟื ้นฟู 
ภาษามอญ  เขียนต�าราสอนภาษามอญ          
บทสวดมนต์ภาษามอญโดยใช ้ระบบ      
ตวัเขยีนภาษาไทย  ชมุชนมอญเป็นชมุชน
ทีม่คีวามเข้มแขง็ในการอนรุกัษ์วฒันธรรม
ของตนเอง  ชาวมอญส่วนใหญ่ยังใช้   

ภาษามอญกันอยู่  แต่ส�าหรับเด็กและ
เยาวชนมอญยงัเป็นเรือ่งยากทีจ่ะมแีรงจงูใจ
เรียนภาษามอญ เพราะไม่สามารถน�าไป
ใช ้ ได ้ ในการติดต ่อสื่ อสารกับสั งคม
ภายนอก
 กรณขีองชมุชนมาเลย์มสุลมินัน้ เป็น
ที่สังเกตว่า โครงการฟื ้นฟูภาษาฯและ
โครงการทวิภาษาฯ เห็นว่า การที่นักเรียน
จากจงัหวดัชายแดนภาคใต้มสีมัฤทธิผ์ลใน
การเรยีนต�า่ เป็นเพราะภาษาเป็นอปุสรรค 
หรือก�าแพงที่ขวางกั้นการเรียนรู้   ดังนั้น  
ทางโครงการจึงพัฒนาวิธีการสอนภาษา
ส�าหรับเด็กปฐมวัย โดยการใช้ภาษาแม่
เป็นสือ่ในการเรยีนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง   
ผลการด�าเนนิการถอืว่าได้รบัผลส�าเรจ็เป็น
อย่างดี  เป็นท่ีพอใจของครูผู้สอน และ     
ผูป้กครอง แต่อย่างไรกด็ ีภาคประชาสงัคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้เฝ้ามอง
การด�าเนินงานของโครงการทวิภาษาฯ     
มคีวามเหน็แตกต่างออกไป  เพราะเกรงว่า
วธิกีารสอนทีใ่ช้ระบบตวัเขยีนอกัษรไทยใน
การเขียนภาษามลายูถิ่น จะเป็นการ    
กลืนกลายทางภาษา และลิดรอนสิทธิใน
การใช้ภาษาแม่ของเดก็ทีเ่ป็นชนกลุม่น้อย  
ในทศันะของภาคประชาสงัคม  ภาษายาวี
เป็นภาษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์
มลายมูสุลมิ ทีส่มัพนัธ์แนบแน่นกบัศาสนา
อสิลาม รวมทัง้ยงัเป็นภาษาทีใ่ช้อยูใ่นชวีติ
ประจ�าวันท้ังในครอบครวัและในการตดิต่อ
สื่อสารสาธารณะ  ดังนั้น โครงการ          
ทวิภาษาฯ จึงไม่ควรท่ีจะสอนภาษาแม่ 
โดยใช้อักษรไทย เพื่อให้เรียนภาษาไทย   
ดีขึ้น  กับทั้งระบบการเขียนอักษรไทยยัง
ไม่สามารถแทนเสยีงภาษายาวไีด้  ภายใต้
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ภายหลงัการประกาศพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษนี ้ชาวกะเหรีย่งต่างรูส้กึภาคภมูใิจทีร่ฐัไทยได้ให้ความสนใจฟ้ืนฟวูถิชีวีติชาวกะเหรีย่ง 
อย่างไรก็ตาม  พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษยังขาดแนวนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน หากเทียบกับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 ในปีพ.ศ. 2555-2556 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาการจัดการ
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ 2 ชุมชนคือ บ้านห้วยหินลาดใน และ บ้านมอวาคี โดยมุ่งหวังว่า    
จะน�าไปสูก่ารพฒันาแนวทางและนโยบายการพฒันาพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษทีช่ดัเจนมากขึน้ งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)

พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ กรณีบ้านห้วยหินลาดใน

ชาวกะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ)บ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชยีงราย เป็นชมุชนทีไ่ด้พฒันาสทิธชิมุชนให้เหมาะกบัเง่ือนไข
ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมร้อยกว่าปีของการอาศัยอยู ่ ท่ีนี่ด ้วย
ภมูปัิญญาทีเ่นน้การพึง่พิงและการเคารพต่อธรรมชาตดิงัค�าสอน
ทีว่่า “ออ ท ีเกอะ ตอ ท ีดืม่น�า้ให้รกัษาน�า้ เอาะ ก่อ เกอะ ตอ ก่อ 
อยู่กับป่ารักษาป่า” วิถีการด�าเนินชีวิตดังกล่าวนี้ได้เริ่มสั่นคลอน 
เมื่อภาครัฐใช้มาตรการกฎหมายควบคุมจัดการพ้ืนท่ีป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประกาศให้พ้ืนท่ีนี้เป็นเขตป่าสงวนใน
ปีพ.ศ. 2525 และเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ     
ดอยขุนแจทับซ้อนอีกในปีพ.ศ. 2535 พร้อมกับข่าวการอพยพ
ผู้คนออกจากป่าของรัฐ ภายใต้แนวคิดว่า คนอยู่กับป่าไม่ได้
  ชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยหินลาดในมีความกังวลว่า   
หากปล่อยให้การพฒันาและยนิยอมให้รฐัเข้ามาควบคมุทรพัยากร
อย่างปราศจากการมส่ีวนร่วมของพวกเขานัน้ ในไม่ช้าชมุชนแห่งนี้
ก็จะสูญเสียศักยภาพในการจัดการตนเอง ระบบคุณค่าและ   
ความสมัพนัธ์ตามวถิปีกาเกอะญอกจ็ะไร้คณุค่า ลกูหลานจะห่างไกล
จากความเป็นปกาเกอะญอ ไปสู่การเป็นคนเมืองท่ีทันสมัยแต่    
ไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พวกเขาจึงเริ่มหาข้อมูล ประสานงาน
กับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนรวมท้ังนักวิชาการเพ่ือยืนหยัด

สิทธิการอยู่อาศัยและการมีส่วนร่วมการพัฒนาในท้องถิ่นดั้งเดิม อีกทั้งพิสูจน์ให้เห็นว่า ปกาเกอะญอมิใช่ผู้ท�าลายป่า แต่เป็นผู้อาศัย
อยู่ร่วมกับป่าและทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือการที่ชาวบ้านปฏิเสธการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ท�าไร่หมุนเวียน ท�าสวนชา เก็บของป่า 
ผึ้งป่าและเลี้ยงผึ้งโพรง  รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาป่า  ซึ่งล้วนผ่านการพูดคุย 
ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้น�า ผู้อาวุโส เยาวชน การหารือเช่นนี้ท�าให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบกติกา กฎเกณฑ์ของการอยู่และ         

พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ
ตามมติครม.วันที่ 3 สิงหาคม 2553
         มาลี สิทธิเกรียงไกร

พื้

โครงการวิจัย 
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ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน 
 ท่ีน่าสนใจยิง่ขึน้ไปอกีคอื  ชมุชนแห่ง
นี้ไม่มีหนี้สิน  ปฏิเสธกองทุนเงินล้าน 
ปฏิเสธการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว แต่ยินดี
ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้  กระทั่งได้กลาย
เป็นสถานทีศ่กึษาดงูานของทัง้ภาครฐัและ
เอกชน สถาบันวิชาการ องค์กรชุมชนทั่ว
ทัง้ประเทศ ผลความส�าเรจ็ของการยนืหยดั
สิทธิชุมชนท�าให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัล
ลกูโลกสเีขยีวถงึ 2 ครัง้ (พ.ศ. 2542 และ 
2548) รางวลัหมูบ้่านประชาธปิไตยดเีด่น
ในปีพ.ศ. 2535 รางวัลชุมชนรูปธรรม     
ในการจัดการทรัพยากร จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม      
ในปีพ.ศ. 2548 และล่าสุด คือ พื้นที่
น�าร่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติครม.
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นอกจากนี้
ผู ้น�าชุมชนคือพะตีปรีชา ศิริ ยังได้รับ
เหรียญวีรบุรุษปกป้องผืนป่า จากองค์การ
สหประชาชาติ เมือ่วนัที ่10 เมษายน พ.ศ. 
2556 พร้อมทั้งประกาศให้บ้านห้วยหิน
ลาดในเป็นหมูบ้่านต้นแบบอนรุกัษ์ป่าไม้ใน
ภูมิภาคเอเชีย
 รางวัลเหล่านี้ยืนยันว่า ชุมชนแห่งนี้
มีรูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตามระบบคุณค่าวัฒนธรรมชาติพันธุ ์
ตนเอง แต่ในทางกฎหมายกลับพบว่า 
ชุมชนแห่งนี้ยังถูกควบคุมด้วยระเบียบ 
กฎหมายป่าไม้เหมือนเดมิ แม้ว่ารฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย ทัง้ฉบบัพ.ศ. 2540 
และ 2550  จะกล่าวถงึสทิธชิมุชน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิง่แวดล้อมกต็าม แต่ยงัไม่พบว่าหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจะน�าสิง่ทีก่ล่าวไว้
ในรัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติแต่อย่างใด 
 อย่างไรกต็าม ชาวปกาเกอะญอบ้าน

ห้วยหินลาดในตระหนักดีว่า การแก้ไข
กฎหมายต้องใช้เวลานาน พวกเขาไม่ควร
จะเป็นฝ่ายรอราชการ แต่ควรจะลกุขึน้มา
แสดงให้สังคมรับรู ้ว่า พวกเขานั้นได้มี
ระบบการดูแลจัดการปกป้อง คุ้มครอง
พื้นที่ชุมชนจ�านวน 22,921 ไร่ ซึ่งเป็น     
ที่ อยู ่ อ าศั ย  ท่ีท� ากิ น  ท่ีสาธารณะ            
พื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยได้ร่วมกับ               
ชาวปกาเกอะญอใกล ้ เคียง ได ้แก ่          
บ้านห้วยหินลาดนอก บ้านผาเยือง จัด   
วันสถาปนาสิทธิชุมชนพร้อมทั้งประกาศ
สิทธิชุมชนจัดการวิถีชีวิตตนเอง ในวันที่ 
6 มีนาคม พ.ศ. 2556

พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ
กรณีบ้านมอวาคี

ชมุชนแห่งนีม้คีวามกงัวลว่าวิถปีกาเกอะญอ
จะสญูหายไปพร้อมกบัการศกึษาสมยัใหม่ 
ผู้อาวุโสและชาวบ้านจึงได้เข้าร่วมจัดการ
ศกึษาให้แก่เยาวชนตนเองจนท�าให้พืน้ทีน่ี้
ได้รบัการประกาศเป็นพืน้ทีน่�าร่องแห่งหนึง่
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 ให้เป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรม
พิเศษ
 การจดัเรยีนการสอนสองวัฒนธรรม 
มาจากความห่วงใยของผู้อาวุโสท่ีเกรงว่า
บุตรหลานจะหลงลืมวัฒนธรรมตนเอง 
แม้ว่าพวกตนต้องการให้คนรุ่นใหม่ต้อง
เรยีนรูโ้ลกภายนอกด้วยแต่กไ็ม่ต้องการให้
พวกเขาหลงลมืวฒันธรรมตนเอง ผูอ้าวโุส
เหล่านีจ้งึได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนการสอนหลังจากท่ีโรงเรียนได้เปิด
ด�าเนินการไปได้ 2-3 ปี การเรียนรู้สอง
วัฒนธรรมนี้ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
เนื้อหาการเรียนการสอนวิถีปกาเกอะญอ
หลายครั้ง จนกระทั่งมีเนื้อหาบทเรียน
เกี่ยวกับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเช่น นิทาน ธา 

การร�าดาบ เครื่องดนตรีเตหน่า พืช ผัก 
สมุนไพร การจักสาน การทอผ้า การสอน
วิชาเหล่านี้ใช้ภาษาปกาเกอะญอในการ
สื่อสารและเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีผู้อาวุโสหรือผู้มี
ความช�านาญในเรื่องนั้นหรือที่เรียกว่าครู 
ผู้รู้ แต่เด็กนักเรียนจะเรียกว่า พะตี (ใน
กรณีที่เป็นผู้ชาย) หมื่อก่า (ในกรณีที่เป็น
ผูห้ญงิ) ประมาณ 3-4 คนเวยีนกนัมาสอน
ในช่วงวันศุกร์บางครั้งได้พานักเรียนออก
ไปเรียนในป่า สวน และไร่ข้าว ท�าให้เด็ก
มีความเพลิดเพลินกับการเรียน พะตียัง
สอนภาษาลิวาด้วย การสอนนี้จะไม่มีการ
ใช้ตัวภาษาไทยเข้าไปแทนตัวอักษรลิวา 
พะตีจะสอนเด็ก ๆ เหมือนกับที่ตนเองได้
เคยเรียนรู้มาจากพ่อแม่ และผู้รู้ในอดีต   
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่หรือครูอีก 3 คน 
เป็นคนท้องถิ่น พูดภาษาปกาเกอะญอได้ 
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การ
สอนของพะต ีหมือ่ก่ากบัครไูม่ได้แยกออก
จากกัน พะตีและหมื่อก่าจะสอนหลักสูตร
ท้องถ่ิน โดยจะมีครูเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย 
เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาให้ง่ายขึ้นรวมทั้งยัง
ช่วยดูแลเด็กๆ เนื่องจากพะตีและหมื่อก่า
อายุมากแล้วอาจไม่สามารถดูแลนักเรียน
ได้อย่างท่ัวถงึ การเข้าร่วมชัน้เรยีนของครนูี้ 
เป็นการตอกย�้าความเป็นวิถีปกาเกอะญอ
ให้แก่ครูมากขึ้น เช่น การใช้ตัวอักษรลิวา
ในการเขียนภาษาปกาเกอะญอ ความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 
เป็นต้น ในวิชาแกนกลาง ครูทั้งสามใช้
ภาษาปกาเกอะญอที่เป็นภาษาแม่อธิบาย
บทเรยีนด้วย ช่วยให้นกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ที่
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ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยมาก่อนเข้าใจบท
เรียนต่างๆ ได้เร็วขึ้น   
 โรงเรยีนยงัให้ความส�าคญักบัวถิชีวีติ
และประเพณีวัฒนธรรม  ดังน้ัน จึง
สนับสนุนให้เด็กไปช่วยพ่อแม่ปลูก และ
เก็บเกี่ยวข้าวในไร่และนา  หรือหยุดเรียน
ไปร่วมพิธีกรรมที่ส�าคัญของชุมชน  ขณะ
เดียวกัน เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ 
เช่น การแสดงของนกัเรยีน พ่อแม่กม็กัจะ
นั่งเฝ้าดูการแสดงบุตรหลานตนเอง หรือ
ช่วยเตรียมอาหารให้แก่คณะ องค์กรที่มา
เยี่ยมโรงเรียนและชุมชน
 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
ชมุชนและโรงเรยีน จงึเป็นหวัใจส�าคญัของ
หลักสตูรท้องถิน่ท่ีเน้นวถิวีฒันธรรมท้องถิน่  
ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้แยกออกจากกนั  แต่รวมกนั
เป็นหน่ึงในการสบืสานประเพณวีฒันธรรม
เพ่ือเตรยีมเยาวชนให้ทันกบัการเปลีย่นแปลง   
เพราะล�าพังการสอนหลักสูตรท้องถ่ินใน
ห้องเรียนเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ส�านึกความเป็นท้องถ่ินที่ท�าให้นักเรียน
เข้าใจตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจใน
ชาติพันธุ์ตนเอง 

ข้อจ�ากดัและท้าทายแนวนโยบายพ้ืนท่ี
เขตวัฒนธรรมพิเศษ
 
การประกาศพืน้ท่ีเขตวฒันธรรมพเิศษนีม้า
จากรฐัมนตรท่ีีมบีทบาทส�าคญัต่อมตคิรม.
นี้ได้เยี่ยมหมู่บ้านกะเหรี่ยงทางตะวันตก
และพบว่ากลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งยงัมกีาร
รักษาวฒันธรรมอย่างเข้มแข็ง มวีฒันธรรม
ที่สวยงาม ผู้คนมีน�้าใจ จึงสมควรยิ่งที่จะ
รักษา วัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์
กะเหรี่ยง จึงเป็นที่มาของการประกาศ
พ้ืนที่เขตวัฒนธรรมพิเศษซึ่งไม่ได้ระบุ
ชัดเจนว่าจะให้มีลักษณะอย่างไร ที่ส�าคัญ

คือพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษนี้จะมีความ
เกี่ยวข้องกับสิทธิทางวัฒนธรรมหรือไม่ 
อย่างไรหรือพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษจะ
เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิชุมชน มีความ
เก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ี
ออกมาก่อนหน้านี้อย่างไร จึงท�าให้พื้นที่
เขตวัฒนธรรมพิเศษนี้ขาดกลไก ขาด
สถาบันรองรับ และเนื่องจากความไม่
ชดัเจนนีจ้งึท�าให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ได้
น�ามตคิรม.นีไ้ปใช้ประโยชน์เท่าทีค่วรหรอื
หากจะน�ามตคิรม.นีไ้ปใช้จะขดัต่อกฎหมาย
ทีม่อียูเ่ดมิอย่างไร นอกจากนีม้ตคิรม.นีย้งั
มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการน�ามติครม.นี้ไป
ปฏิบัติ โดยหน่วยงานราชการบางแห่งให้
ข้อคิดเห็นว่ามติครม.นี้ไม่มีสถานะทาง
กฎหมาย จึงมีข้อจ�ากัดในการน�าไปปฏิบัติ
ตาม 
 อย่างไรก็ตาม จากกรณีตัวอย่าง     
ข้างต้น 2 หมูบ้่านจะเหน็ว่า มคีวามแตกต่าง
จากจนิตนาการของฝ่ายนโยบายทีม่ทีศันะ
ต่อวฒันธรรมชาตพัินธ์ุว่าเป็นสิง่ท่ีเรยีบง่าย 
แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ท้ังหมู่บ้านห้วย   
หนิลาดในและหมูบ้่านมอวาคต่ีางพยายาม
ยืนยันสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
และการจัดการศึกษา  แม้ว่ารัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2550 จะได้กล่าวถึงสิทธิชุมชนไว้
ก็ตาม แต่หมู่บ้านเหล่านี้ก็ไม่ได้รับรอง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ การจะท�าให้
พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษมีความเข้มแข็ง
ได้น้ัน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
ร วมทั้ ง ก า รคื นสิ ท ธิ ใ นก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิด้านการศึกษา 

สทิธิการด�ารงอยูภ่ายใต้วัฒนธรรมท้องถิน่
ให้แก่ชมุชน นัน้เป็นหวัใจส�าคญั ซึง่เหล่านี้
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องลดทอนอ�านาจ
ส่วนกลาง เช่น กฎระเบยีบต่าง ๆ  ให้ชมุชน
ท้องถ่ินเป็นผู้ร ่วมก�าหนดแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นตนเองตาม
หลักการสิทธิชุมชนที่ ได ้กล ่ าวไว ้ ใน
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้จะเห็นว่า ทั้ง 2 
ชุมชนมี ระบบเศรษฐกิ จแบบพึ่ งพิ ง
ธรรมชาติแต่มีการดัดแปลง ประยุกต์ให้
เหมาะสมซึง่คงไม่สามารถด�าเนนิการเองได้   
และจ�าเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก
ภายนอก แต่การพึ่งพารูปแบบใดเล่า      
ที่จะท�าให้พวกเขามี “ความเป็นอิสระ” ใน
ระดับหนึ่งที่เอื้อให้สามารถจัดการชุมชน
ของตนเองได้  นี่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่าง
ยิ่งส�าหรับชาวปกาเกอะญอ  และส�าหรับ
ชุมชนชาติพันธุ ์อื่น ๆ ที่ต ้องการรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของ
ตนเอง กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชุมชน
ชาติพันธุ์ควรจะก�าหนดความสัมพันธ์กับ
เงือ่นไขจากภายนอกอย่างไร ชาวปกาเกอะญอ
ทั้ง 2 ชุมชนได้ใช้ “สิทธิทางวัฒนธรรม” 
ของพวกเขาและได้ลงมอืปฏบิตั ิโดยทีไ่ม่ได้
ปฏเิสธความรูส้มยัใหม่ หรอืวฒันธรรมไทย  
แต่มีการเลือกที่จะรับ และปฏิเสธสิ่งที่มา
จากภายนอก  และด�ารงวิถวัีฒนธรรมของ
พวกเขาเป็นหลัก   สิ่งที่เป็นความหวังของ
พวกเขาก็คือ การอยู่รอดของวิถีชาติพันธุ์
ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอก และการยอมรับใน “สิทธิทาง
วัฒนธรรม”  จากสังคมและรัฐไทย 
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าสนาครสิต์เริม่ปฏบิตักิารเผยแพร่ศาสนาสูช่มุชนชาติ
พนัธุพ์ร้อมๆ กบัการขยายอ�านาจของลทัธอิาณานคิม
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในปลายศตวรรษที ่19 ต่อ

ต้นศตวรรษที ่20  โดยมมีชิชนันารจีากประเทศในทวปียโุรปเป็น
ผูเ้ริม่ต้น ตามมาด้วยมชิชนันารจีากสหรฐัอเมรกิา  การเผยแพร่
ศาสนาท่ีมต้ีนก�าเนิดมาจากประเทศตะวนัตกตัง้อยูบ่นฐานคดิของ
ทฤษฎีวิวัฒนาการที่มองว่าสังคมตะวันตกเป็นสังคมที่มีความ
เจริญกว่า ทั้งทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสังคม

วัฒนธรรม  กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็ก  กลุ่มน้อยที่มีความเชื่อใน
อ�านาจเหนือธรรมชาติ เป็นกลุ่มชนที่ยังมีความดั้งเดิม ล้าหลัง 
และเป็นคนนอกศาสนา
 เมือ่ปี ค.ศ. 1899 มชิชนันารชีาวองักฤษนกิายโปรเตสแต๊นท์
เริม่เข้าเผยแพร่ศาสนาครสิต์ในหมูช่าวม้ง(ในประเทศจนีถกูเรยีก
ว่า “เหมียว”) ในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างมณฑลยูนนานกับ
มณฑลกุ้ยโจว ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน   ใน
ช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้  มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสนิกาย

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ข้ามชาติของชาวม้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศิวิไลซ์ข้ามพรมแดน: 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา

ศ

โครงการวิจัย 
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โรมนัคาทอลกิได้เริม่เข้าไปเผยแพร่ศาสนา
ครสิต์ในหมูช่าวม้งทีภ่าคเหนอืของประเทศ
เวียดนาม  และสามารถเข้าถงึชมุชนม้งใน
ประเทศเวียดนามและลาวในค.ศ. 1920 
และ 1950 ตามล�าดับ   ในประเทศไทย 
มชิชันนารชีาวอเมรกินัเริม่เผยแพร่ศาสนา
ในหมู่ชาวม้งในช่วงกลางทศวรรษ 1950 
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
ปกครองในประเทศจีน เป ็นระบอบ
คอมมิวนิสต์เมื่อปี ค.ศ. 1949 ท�าให้        
มิชชันนารีที่ปฏิบัติการในประเทศจีนถูก
รัฐบาลขับออกนอกประเทศทั้งหมด  ใน
ช่วงสงครามในประเทศเวียดนามและลาว
ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1975  การเผย
แพร่ศาสนาของมิชชนันารปีระสบกบัความ
ยากล�าบาก  ยิ่ งภายหลังที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการปกครองไปสู่ระบอบ
คอมมิวนิสต์ ยิ่งท�าให้มีความเข้มงวดใน
การอนุญาตให้มิชชันนารีท�าการเผยแพร่
ศาสนา  จงึเป็นสาเหตุทีส่�าคญัทีม่ชิชนันารี
เหล่านี้ย ้ายฐานการปฏิบัติงานเข ้าใน
ประเทศไทยแทน 
 กจิการเผยแพร่ศาสนาของมชิชนันารี
ในหมู่ชาวม้งในประเทศไทยตั้งแต่กลาง
ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมาถือว่าประสบ
ความส�าเรจ็ค่อนข้างด ี  ชาวม้งจ�านวนมาก
ได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์  ทั้งใน
นิกายโรมันคาทอลิก  โปรเตสแต๊นท์         
เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนตสิท์ และนกิายย่อยอืน่ๆ    
ประมาณว่าปัจจุบันชาวม้งในประเทศไทย
ทีเ่ปล่ียนมานับถอืศาสนาครสิต์ มปีระมาณ
ร้อยละ 10 ของประชากรม้งทั้งหมด 
(ประมาณ 150,000 คน)  เป็นทีน่่าสงัเกต
ว่า  ระยะหลัง มีชาวม้งรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
ศึกษาในสถาบันสอนพระคัมภีร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ มีบทบาทในการเผยแพร่
ศาสนาแทนมชิชนันารชีาวตะวนัตกมากข้ึน 
นอกจากนั้นแล้ว  ยังพบว่า  ตั้งแต่ช่วงต้น

ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา  มิชชันนารี
ชาวม้งจากสหรฐัอเมรกิายงัร่วมมอืกบัผูน้�า
ศาสนาคริสต์ชาวม้งในประเทศไทยใน     
เผยแพร่ศาสนาและชักชวนให้ชาวม้ง
เปลี่ยนศาสนาอย่างเข ้มแข็งและยังมี
บทบาทส�าคญัในการข้ามพรมแดน เผยแพร่
ศาสนาในชมุชนม้งประเทศลาว เวยีดนาม 
จนีและพม่า  อาศยัวธิกีารทีห่ลากหลายใน
การเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ 
 แม้ว่ารัฐบาลประเทศสังคมนิยมทั้ง
ลาว เวียดนามและจีน จะเข้มงวดการ      

เผยแพร่ศาสนาของมชิชนันารต่ีางชาต ิทัง้
ด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ที่ถือว่าศาสนา
เป็นยาเสพติด และบทเรียนอันเจ็บปวดที่
ได้จากลัทธิอาณานิคมของชาวตะวันตก   
แต่มิชชันนารีชาวม้งจากประเทศไทยและ
อเมรกิาสามารถหาวิธีการท่ีแยบยลในการ
เผยแพร่ศาสนาในสามประเทศดังกล่าว 
เช่น ส่งเทปค�าสอนจากประเทศไทยไปยัง
สถานีวิทยุคลื่นสั้นที่ประเทศฟิลิปปินส์  
เพือ่กระจายเสยีงเข้ามายงัผูฟั้งในประเทศ
ดงักล่าว   สอนพระคมัภร์ีและท�าพธิกีรรม
โดยใช ้ โทรศัพท ์มือถือ  และระบบ                 

อนิเตอร์เนท็   เดนิทางเข้าประเทศในฐานะ
นักท่องเท่ียวแล้วแอบสอนพระคัมภีร์แก่ผู้
น�าครสิตจกัรท้องถิน่   รวมถงึจดันมสัการ
และสอนพระคัมภีร์แก่ม้งคริสเตียนตาม
บริเวณชายแดนไทย-ลาว
 ข้อค้นพบประการส�าคญัของงานวิจยั
นี้ คือ การเผยแพร่ศาสนาโดยมิชชันนารี
ชาวม้งจากประเทศไทยและอเมรกิาเข้าให้
แก่ชาวม้งในลาว เวียดนามและจีน (รวม
ทั้งพม่าด้วย) เป็นการผลิตซ�้าและตอกย�้า
แนวคิดวิวัฒนาการที่มองว่าศาสนาคริสต์
และวัฒนธรรมแบบตะวันตกมีความ         

ทันสมัยกว ่าลัทธิบูชาบรรพบุรุษและ
ประเพณีนิยมของชาวม้ง  โดยมองว่า 
ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นลัทธิ
ซาตาน นอกรตีและล้าหลงั   การเผยแพร่
ศาสนาให้แก่คนม้งโดยมิชชันนารีชาวม้ง 
จงึเป็นการหยบิยืน่ความเจรญิแบบตะวนัตก 
เพื่อชาวม้งจะได้มีพระผู้ช่วยให้รอด  กับ
ทั้งรับเอาสิ่งที่ถือว่าเป็นความทันสมัย  ซึ่ง
รวมถึงการไม่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน 
และการไม่ดื่มสุรา เป็นต้น
 

การเผยแพร่ศาสนาโดยมิชชันนารีชาวม้งจากประเทศไทยและอเมริกา
เป็นการผลิตซ�้าและตอกย�้าแนวคิดวิวัฒนาการที่มองว่าศาสนาคริสต์
และวัฒนธรรมแบบตะวันตกมีความทันสมัยกว่าลัทธิบูชาบรรพบุรุษ
และประเพณีนิยมของชาวม้ง
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ภาษาอ่าข่าสากล: 
ปนัดดา บุณยสาระนัย

การสร้างชุมชนจินตกรรมของ
ชาวอ่าข่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน

โครงการวิจัย 

ลุ ่มชาติพันธุ ์อ่าข่าซึ่งกระจายตัวอาศัยอยู ่ในเขต
ชายแดนของรัฐชาติต่างๆ ในเขตตอนเหนือของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ รัฐชาติไทย 
พม่า จนี และลาว แต่มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางเครอื

ญาติ ประวัติศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรม การอยู่ภายใต้การ
ปกครองของรฐัชาตทิีต่่างกนัท�าให้กลุม่ชาตพินัธุอ่์าข่าต้องปรบัตวั
ไปตามบริบททางการ
เ มื อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมของแต่ละรัฐ
ชาต ิในบรบิทของการใช้
ภาษาก็ เช ่น เดียวกัน 
กล่าวคือชาวอ่าข่าในทุก
รัฐชาติสามารถใช้ภาษา
อ่าข่าเป็นภาษาพูดใน
ชี วิตประจ� า วัน ซึ่ งมี
ส�าเนียงภาษาพูดที่แตก
ต่างหลากหลายกนัไปใน
แต่ละพื้นที่ แต่ต้องใช้
ภาษาเขียนของรัฐชาติ
นั้ น ๆ ใ น พื้ น ที่ ที่ เ ป ็ น
ทางการ เมื่อเข้าเรียนใน
โรงเรยีน ในมหาวทิยาลยั 
หรอืในการตดิต่อสือ่สาร
สาธารณะ 
 ในประเทศจีนมี
ชาวอ่าข่ากลุ่มย่อยๆอีก
หลายกลุ่ม รัฐบาลจีนได้
จ�าแนกกลุ่มชาติพันธุ์อ่า
ข่าต่างๆรวมไว้ภายใต้ชือ่
กลุ่มฮานี (Hani) มีเขต
ปกครองตนเองของชาว
ฮานอียูบ่รเิวณแม่น�า้แดง
ในเขตเมืองหงเหอและ
หยวนหยาง (Hong He – Yuanyang) และรับรองภาษาฮานีให้
เป็นภาษาทางการส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์      อ่าข่า-ฮานีทั้งหมด
ในประเทศจีน ซึ่งเป็นภาษาเขียนระบบอักษรโรมัน คล้ายระบบ
เขียนแบบพินยิน (pin yin) ของภาษาจีนกลาง ขณะท่ีใน
ประเทศไทยและประเทศพม่า ระบบการเขยีนภาษาอ่าข่าถกูสร้าง

ก และพัฒนา ขึ้นจากอักษรโรมัน โดยกลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาเผย
แพร่ศาสนาครสิต์ทัง้นกิายโรมนัคาทอลกิและนกิายแบบตสิต์ โดย
มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า และได้แพร่
ขยายเข้ามาถึงประเทศไทย เฉพาะในประเทศไทยระบบภาษา
เขียนที่มิชชันนารีได้ประดิษฐ์ไว้ให้นี้มีระบบที่แตกต่างกันไป
ประมาณเกอืบสบิระบบและน�าไปใช้ในกจิกรรมทางศาสนาครสิต์

ของกลุ ่มโบสถ์ต่างๆที่
กระจายตวัอยู่ตามชุมชน
อ่าข่าทั้งในประเทศไทย
แ ล ะ ใ น รั ฐ ฉ า น ข อ ง
ประเทศพม่า ชาวอ่าข่าที่
หั น ไ ปนั บถื อ ศ าสนา
คริสต ์จึงเป ็นกลุ ่มที่มี
โอกาสใช ้ภาษาเขียน
เหล่านี้ในการอ่านเขียน
และสวดพระคัมภีร์ ใน
ขณะที่ชาวอ่าข่าที่ยังคง
ยึ ด ถื อ แ บ บ แ ผ น
วัฒนธรรมดั้งเดิมไม่มี
โอกาสได้เรียนรู ้ภาษา
เขียนเหล่านี้ 
 ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาได้เกดิปรากฏการณ์
ก า ร เ คลื่ อ น ไห วขอ ง     
ชาวอ ่ าข ่ า ในบริ เ วณ        
ชายขอบรัฐชาติเหล่านี้ 
โดยเฉพาะกลุม่ชาวอ่าข่า
ท่ียังคงนับถือบรรพบุรุษ
และความเชื่อดั้งเดิมที่
พบว่าองค์ความรู้ความ
เชื่อทางวัฒนธรรมด้ัง
เดิมค ่อยๆสูญหายไป 
เนือ่งจากผูรู้ผู้น้�าพธิกีรรม

ดั้งเดิมค่อยๆจากไปส่งผลให้ชาวอ่าข่าจ�านวนมากจ�าต้องปรับ
เปลีย่นไปนบัถอืศาสนาครสิต์และศาสนาอืน่ๆ ดงันัน้จงึท�าให้เกดิ
ความตื่นตัวของกลุ่มชาวอ่าข่าที่ต้องการฟื้นฟูและรักษาความรู้
ดั้งเดิมของตนไว้ จึงเกิดการติดต่อประสานกันในกลุ ่มผู ้น�า      
ชาวอ่าข่าที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ประเทศพม่า และ
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ประเทศจีน และมีการประชุมร่วมกัน
หลายครั้งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้าง
อตัลกัษณ์ความเป็นอ่าข่าร่วมกนัทัง้ในทาง
ประวัตศิาสตร์ ประเพณ ีวฒันธรรม ภาษา
เขียนร่วม (common language) จึงกลาย
เป็นประเด็นตั้งต้นส�าคัญที่ชาวอ่าข่าจาก
ประเทศไทย ลาว พม่า และจนี ต้องตกลง
ร่วมกนัว่าจะเลอืกใช้ระบบภาษาเขยีนร่วม
กันอย่างไร จนกระทั่งปลายปี 2552 จึง
ได้ข้อตกลงร่วมกันในการเลือกใช้ภาษา
เขียนร่วมเพื่อการฟื ้นฟูประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมอ่าข่า และได้เริ่มน�าไปใช้ในสื่อ
ต่างๆ ทั้งการจัดพิมพ์หนังสือ ซีดีเรียน
ภาษาและวัฒนธรรม เว็บไซต ์ สื่อ
ภาพยนตร์ สารคดี บทเพลง และการ
ส่ือสารท้ังส่วนตวัและสาธารณะ นอกจากนี้
ยงัเกดิการสร้างเครอืข่ายชาวอ่าข่าลุม่น�า้โขง
เพื่อสันติภาพและความยั่งยืน (Mekong 

Akha for Peace and Sustainability-MAPS) 
ขึน้ เพือ่จดักจิกรรมทางวฒันธรรมร่วมกนั 
โดยมีระบบการเขียนภาษาอ่าข่าสากลนี้
เป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันให้วิถีชีวิต
ทางวฒันธรรมของชาวอ่าข่าเคลือ่นตวัจาก
วิถี วัฒนธรรมแบบมุขปาฐะมาสู ่ วิ ถี
วัฒนธรรมที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยตัวของชาวอ่าข่าเอง 
 นอกจากนี้การวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่า
ท่ามกลางชุมชนจินตกรรม (imagined 
communities) ที่รัฐชาติต่างๆทั้ง รัฐไทย 
รฐัพม่า รฐัจนี และรฐัลาว ได้สร้างขึน้ และ
ชาวอ่าข่าจากแต่ละรัฐชาติจ�าต้องปรับตัว
ไปตามนโยบายทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละรฐั 
หากแต่ปฏิบัติการเรื่องภาษาอ่าข่าสากลสู่
การฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนี้ 
ท�าให้เห็นว่าชาวอ่าข่ามิได้ยอมจ�านนกับ
ชมุชนจนิตกรรมทีแ่ต่ละรฐัชาตไิด้ก�าหนด

ให้จนสูญสิ้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ตนไป หากแต ่ก� า ลังสร ้างชุมชนใน
จนิตนาการ (imagining communities) 
ของตนเองร ่วมกัน เพ่ือการด�ารงอยู ่
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเมอืง และวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
รัฐชาติให้ได้ พร้อมกันกับสามารถธ�ารง  
รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาตพินัธุต์นเองไว้ได้รวมถงึการสบืทอดต่อ
ไปยังคนรุ่นหลังต่อไปด้วย
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ภารกิจที่ 3 
ด้านการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม
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การประชุมนานาชาติ “ไทใหญศ่กึษา” 
ครั้งที่ 1

าวไต หรือ Shan หรือไทใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู ่ในตอนเหนือของประเทศพม่า ติดกับ
ชายแดนไทยและจนี  ส่วนหนึง่อพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและในจงัหวดัอืน่ในภาคเหนอืเป็นระยะเวลา
หลายร้อยปี  ปัจจุบันชาวไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอนยังรักษาภาษา 
วฒันธรรม ประเพณแีละอตัลกัษณ์ของตนได้อย่างเข้มแขง็  ส่วน
หนึ่งมาจากพลังปัญญาของผู้อาวุโส พระสงฆ์ ปัญญาชนและ
ประชาคมระดบัต่างๆ ซึง่เหน็คณุค่าของมรดกทางประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทใหญ่ที่แตกต่างไปจากกลุ ่ม
ชาตพินัธุอ์ืน่   ปัจจบุนั ชาวไทใหญ่ก�าลงัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง
ที่ส�าคัญ กล่าวคือ การขยายตัวของระบบทุนนิยม ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเมือง  การขยายตัวของการท่องเที่ยว ซึ่งน�ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงการใช ้ทรัพยากรและคุณค่าทางวัฒนธรรม                
ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศพม่า
ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาสองสามปีทีผ่่านมา ท�าให้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
เริ่มมีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ประชาคมแม่ฮ่องสอน

จึงจ�าต้องแสวงหาทิศทางการพัฒนาชุมชนไทใหญ่ที่ให้เหมาะสม
และยั่งยืน สามารถคงรักษาอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ไว้ได้อย่าง
มั่นคง     
 ท่ีผ่านมา นกัวิชาการด้านต่างๆ ได้สนใจศกึษาสงัคมวัฒนธรรม
ไทใหญ่ไว้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่องค์ความรู้
ในด้านไทใหญ่ศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ในระยะหลัง 
เริม่มกีารส่งเสรมิการวจิยัท้องถิน่ทีด่�าเนนิโดยให้คนในท้องถิน่เป็น
ผูม้บีทบาทส�าคญัในกระบวนการวจิยั  อย่างไรกด็ ี“ไทใหญ่ศกึษา” 
จงึยงัมข้ีอจ�ากดัอยูม่าก เนือ่งจากยงัขาดบคุลากรทีส่ามารถท�างาน
วิจยัอย่างต่อเนือ่ง ถงึแม้ว่า จะมกีารจดัตัง้วิทยาลยัชมุชนแม่ฮ่องสอน 
ขึ้นมาแล้ว แต่ภารกิจหลักของวิทยาลัยอยู่ที่การเรียนการสอน
มากกว่าการวิจัย  
 ดงันัน้  ศนูย์ศกึษาชาตพินัธุแ์ละการพฒันา คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  จึงเห็น
ความส�าคัญในการร่วมกันจัดงานประชุมนานาชาติ “ไทใหญ่
ศกึษา” ครัง้ที ่1 วนัที ่29-30 มถินุายน 2556 ณ วทิยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพือ่ส�ารวจทศิทางในการค้นคว้า

ช
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เรื่องไทใหญ่ศึกษา โดยมีกิจกรรมอัน
ประกอบด้วยการบรรยายทางวชิาการเกีย่วกบั
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ความรูท้้องถิ่น 
การเปลีย่นแปลงการใช้พืน้ทีเ่มอืงและการ
อนรุกัษ์พืน้ท่ีวฒันธรรม  รวมทัง้มกีารจดั
เสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาเกีย่วกบัไทใหญ่
ศึกษา ในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ 
คณะผู้จัดได้พยายามให้ชุมชนชาวไทใหญ่
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และทางวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ประสานงานกับ
ชุมชนต้นแบบเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
วัฒนธรรม การจดัดอกไม้และอาหาร  รวม
ทั้งการฟ้อนร�าและแสดงดนตรีไทใหญ่  
นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนที่มี
ภาพถ่ายในอดีตส่งเข้าประกวดและแสดง
นิทรรศการอีกด้วย
 ศูนย ์ศึกษาชาติพันธุ ์ ฯ  มีส ่ วน            
รับผิดชอบด้านวิชาการของการจัดงาน
ประชุมนานาชาติครั้งนี้ โดยมส่ีวนก�าหนด
รายการและติดต่อเชิญนักวิชาการที่มี    
ชือ่เสยีงมาบรรยายและเสนอบทความ เช่น 
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ศรศีกัร วลัลโิภดม 
ศาสตราจารย ์  Sa i  Aung Tung                          
นกัประวติัศาสตร์ชาวไทจากพม่า Professor 
Nicola Tannenbaum นกัมานษุยวทิยาชาว
อเมรกินั Dr.Sangeeta Gogoi นกัวชิาการ
ไทอาหม  Dr.Tadayoshi Muragami      
นกัวชิาการชาวญีปุ่น่ ทีศ่กึษาลกิหลวงหรอื
ประวตัศิาสตร์ไทใหญ่ อาจารย์คนืใส  ใจเยน็ 
นักวิชาการอาวุโสชาวไต อาจารย์แสวง       
มาละแซม นักประวัติศาสตร์ล ้านนา  
นอกจากนัน้ ยงัได้เชญินกัวชิาการทีศ่กึษา
กลุ่มคนไท/ไตกลุ่มต่างๆ มาร่วมเสนอ
บทความ เช่น ดร.ด�ารงพล อินทจันท์      
ที่ศึกษาไทอาหม ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร 
ศึกษาไทด�าในเวียดนาม  ดร.วสันต์  
ปัญญาแก้ว ศึกษาไทล้ือในสิบสองปันนา  

ดร.อมัพร จริฐัตกิร ซึง่ศกึษาแรงงานไทใหญ่ 
ฯลฯ ในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ มี
ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้�าประชาคมไทใหญ่ ครู
อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน   
ชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีประมาณ 500 
คน นบัว่าเป็นการประชมุทีท่กุฝ่ายร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนปัญหา
ทีช่าวไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอนเผชญิอยูอ่ย่าง
เต็มที่ กับท้ังมีตัวแทนจากชุมชนไตจาก
พม่ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย  
 ประเดน็ทางวชิาการทีส่�าคญัทีไ่ด้จาก
การประชมุ ได้แก่ ความส�าคญัของการศกึษา 
“ลกิหลวง” หรอืเอกสารประวตัศิาสตร์ของ
คนไต ที่ควรจะมีการศึกษาให้เป็นระบบ  
เพราะปัจจุบันลิกหลวงในพม่าสูญหาย 
หรอืถกูท�าลายลงเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจาก
ปัญหาทางการเมอืง  การศกึษาและอนรุกัษ์
ลกิหลวง จงึมคีวามส�าคญัต่อชาวไตในพม่า 
และชาวไทใหญ่ในประเทศไทย เพราะเป็น
ต�านาน เรื่องเล่า และประวัติศาสตร์ท่ี    
บ ่ งบอกถึ งอัตลักษณ ์ของชาวไต/ไท         
ในขณะเดียวกัน  ชาวไทใหญ่ก็ยังมีความ
สมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัรฐัไทย  เป็นพลเมอืงไทย  
ดงันัน้ จงึควรจะมกีารศกึษาประวตัศิาสตร์
ความสัมพันธ์ดังกล่าว  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงและการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเข้ามาของ
รัฐไทย และเศรษฐกิจระบบตลาด รวมทั้ง 
ประวตับิคุคลในประวตัศิาสตร์ของไทใหญ่ 

ที่มักจะถูกละเลย
 ที่ประชุมเห็นความส�าคัญของการ
ศึกษาถึงอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่มี
บทบาทมากขึน้ในพ้ืนท่ีจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
เช่น การปลกูพืชเชงิเดีย่วท่ีมผีลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ  การขยายตัวของพื้นที่เมืองที่
เ บียดขับพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมในเมือง
แม่ฮ่องสอนและชุมชนชาวไทใหญ่อื่นๆ   
ความหมายของภูมินิเวศวัฒนธรรมของ
เมอืงแม่ฮ่องสอน รวมทัง้การเปลีย่นแปลง
ของแม่ฮ่องสอนในบริบทของประชาคม
อาเซียน  ประเด็นที่มีเสนอให้พิจารณาก็
คือ การเตรียมตัวของชาวไทใหญ่ในการ
ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเปิดประตกูารค้ากบัพม่า  ในอดตี
ชาวไทใหญ่ประสบความส�าเร็จจากการ
เป็นพ่อค้านกัธรุกจิมาแล้ว ในอนาคต ชาว
ไทใหญ่จะใช้เง่ือนไขทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์อย่างไร  
      ชุมชนชาวไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอนยัง
มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์  การศึกษาวิจัยเพื่อท�าความ
เข้าใจความรู ้ในการจัดการและอนุรักษ์
ทรพัยากรเหล่านี ้มคีวามจ�าเป็นอย่างมาก  
เช่นเดยีวกบัการศกึษาบทบาทของพระสงฆ์ 
ผู้อาวุโส ผู้รู้ (จเร) ตลอดจนขบวนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ก�าลัง
มีบทบาทเข้มแข็งในแม่ฮ่องสอน  
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ะเหรี่ยงเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่มีความน่าสนใจในทาง
วิชาการเป็นอย่างมาก  ประชากรชาวกะเหร่ียงส่วน
หนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตามชายแดนไทย-พม่า 

อกีส่วนหนึง่อาศยัอยูใ่นประเทศพม่า ชาวกะเหรีย่งนบัถอืศาสนา
พุทธ คริสต์ คาทอลิก อิสลามและบางส่วนยังนับถือลัทธิความ
เชือ่แบบเดมิ  โดยทัว่ไป กะเหรีย่งในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศยั
อยู่ในเขตป่า  ส่วนหนึ่งท�าไร่หมุนเวียนและพึ่งพาทรัพยากรจาก
ป่า แต่ปัจจบุนั วถิกีารด�ารงชวีติของชาวกะเหรีย่งได้เปลีย่นแปลง
ไปสู่การผลิตที่พึ่งพาระบบตลาดมากขึ้น  อย่างไรก็ดี ด้วย
ภมูปัิญญาทีส่ัง่สมมาหลายชัว่คน ชาวกะเหรีย่งจงึมบีทบาทส�าคญั
ในขบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ในขณะที่ กะเหรี่ยงใน
ประเทศพม่า กลบัมพีฒันาการทางประวตัศิาสตร์สงัคมทีแ่ตกต่าง

การประชุมทางวิชาการ 

“กะเหรี่ยงศึกษา” 
ครั้งที่ 1

ออกไป  ส่วนหนึ่งถูกอพยพให้ไปต้ังถ่ินฐานในภาคใต้ของพม่า 
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้า ส่วนหนึ่ง ยังตั้งมั่นอยู่ในบริเวณรัฐ
กะเหรีย่งและเข้าร่วมในขบวนการต่อสูเ้พ่ือเอกราชกบัรฐับาลพม่า
เป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี  ประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิต 
จักรวาลวิทยา อัตลักษณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการปรับตัวของ
กะเหรี่ยงกับรัฐไทย หรือการปะทะกับรัฐของกะเหรี่ยงในพม่า   
ตลอดจนการเผชิญหน้ากับกระแสโลกาภิวัตน์  จึงเป็นเรื่องที่    
น่าสนใจอย่างยิ่ง 
 ในกรณีของกะเหรี่ยงในประเทศไทย ที่ผ่านมามีงานศึกษา
ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของกะเหรี่ยงกับรัฐชาติมากพอสมควร  ในระยะ
หลงั การวจิยัเกีย่วกบักะเหรีย่งมกัจะให้ความส�าคญัต่อนเิวศวทิยา

ก
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การเมืองของการจัดการทรัพยากรและ  
สิ่งแวดล้อม ภูมิป ัญญา ศาสนาและ         
อัตลักษณ์ของกะเหรี่ยง  ที่ท�าให้ชาว
กะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังสามารถยืนหยัด   
ต่อรองกับนโยบายของรัฐและกระแส
ทุนนิยม  มีชุมชนกะเหรี่ยงหลายแห่งที่
เป็นพืน้ทีต่วัอย่างของปฏบิตักิารดงักล่าวนี้  
จนท�าให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2553  เรื่องแนวนโยบายและ
หลักปฏิบัติ ในการฟ ื ้นฟู วิถี ชี วิตชาว
กะเหรี่ยงและประกาศให้ชุมชนกะเหรี่ยง 
4 แห่งเป็น “เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ”  
โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและสนับสนุนให้มีการศึกษา
วิจัย พ้ืน ท่ีดั งกล ่าวและประเด็นอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
คณะสังคมศาสตร์เห็นความส�าคัญในการ
จัดประชุมวิชาการ “กะเหรี่ยงศึกษา” เพื่อ
เป็นการทบทวนและแสวงหาทศิทางในการ
ศึกษาวิจัยในด้านนี้  รวมทั้ง เป็นการน�า
เสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่

วัฒนธรรมพิเศษ  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2557  ณ  
ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิต
ศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด
จ�านวน 151 คน ประกอบด้วย คณะ
กรรมการอ�านวยการเพ่ือการบูรณาการ
เพือ่ฟ้ืนฟวูถิชีวีติชาวกะเหรีย่ง  วฒันธรรม
จังหวัด นักวิชาการ นักพัฒนาองค์กร
เอกชน ชาวบ้านและผู้ที่สนใจทั่วไป  
 ประเดน็ทีม่กีารน�าเสนอในทีป่ระชมุ
ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง 
เช่น  “อดีตของกะเหรี่ยงในประเทศไทย” 
โดย ดร.รอน ฤนาถ  “จักรวาลวิทยา       
โลกทศัน์และจติวญิญาณกะเหรีย่งยงัมอียู่
หรือไม่” โดย ดร.สุนทร วงศ์จอมพร  “ไร่
หมุนเวียนกับมรดกทางวัฒนธรรม” โดย
ดร.กฤษฏา บุญชัย “‘เบลาะ’: พ้ืนท่ี
สาธารณะและพธิกีรรม” โดยดร.ประเสรฐิ  
ตระการศุภกร  นอกจากนั้น ยังมีเวที
อภปิรายเรือ่ง “กลุม่ชาตพัินธ์ุและวาทกรรม
น�า้ท่วม-โลกร้อน” เวทถีอดบทเรยีนการวจิยั
พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ  และประสบการณ์
การวิจัยของคณะวิจัยสกว.  การวิจัยเพื่อ
สทิธขิองชมุชนชาวเล  รวมทัง้ประสบการณ์
ในการท�างานวจิยั “ตวัตนคนปกาเกอะญอ” 
โดยคณะวิจัยชาวกะเหรี่ยงจากชายแดน 
ทั้งหมดนี้ท�าให้เห็นความเคลื่อนไหวและ
ความสนใจงานกะเหรี่ยงศึกษาส่วนหนึ่ง   
 ทศิทางการวจิยั “กะเหรีย่งศกึษา” ที่
น�าเสนอในการประชุมครั้งนี้ ท�าให้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์และความทรงจ�าทางสังคม
เกีย่วกบักะเหรีย่งอย่างสงัเขป  ความเข้าใจ
เกีย่วกบัภมูปัิญญาในการจดัการทรพัยากร
และโลกทัศน์ คุณค่าทางวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนา   แต่อย่างไรก็ดี  ปัจจุบัน 

นักวิจัยจ�าต้องตระหนักถึงอิทธิพลของ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีก�าลังรุกคืบ
เข้าไปในพื้นป่าและพื้นที่ชายแดนที่ชาว
กะเหรี่ยงอาศัยด�ารงชีวิตอยู่  เพื่อขยาย
การปลูกพืชเศรษฐกิจ (เช่น ข้าวโพด)   
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อวิถี
ชีวิต และมีผลต่ออธิปไตยทางด้านอาหาร 
(Food Sovereignty)  ตลอดจนภมูปัิญญา
ของกะเหรีย่งอย่างไร   งานกะเหรีย่งศกึษา
ทีศ่กึษาวถิชีวีติกะเหรีย่งในชมุชนเลก็ๆ  จงึ
ควรจะต้องให้ความส�าคญัต่อความเชือ่มโยง
กับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากกระแส
ทุนนิยม และโลกาภิวัตน์  การศึกษาจาก 
“ข้างล่าง” เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ ท�าให้
เห็นชีวิตของผู้คน  แต่ในขณะเดียวกัน 
จ�าเป็นจะต้องศึกษา “ข้างบน” หรือ
โครงสร้างว่ามีผลกระทบต่อหน่วยย่อย
ระดับชุมชนด้วย  นอกจากนั้น ยังจ�าเป็น
ต้องศึกษาความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน
ระหว่างกะเหรี่ยงในประเทศไทย และ
กะเหรี่ยงในพม่า ทั้งในด้านสังคม ศาสนา 
การค้า แรงงานและการเมือง

การศึกษาจาก “ข้างล่าง” เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ ท�าให้เห็นชีวิตของ
ผู้คน  แต่ในขณะเดียวกัน จ�าเป็นจะต้องศึกษา “ข้างบน” หรือโครงสร้างว่า
มีผลกระทบต่อหน่วยย่อยระดับชุมชนด้วย
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กิจกรรม 
การจัดการประชุม  
ฝึกอบรม  
สัมมนา 2555

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
คณะสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ร่วมกับเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ
จ�านวนผู้เข้าร่วม 25 คน

ประชุม  สรุปความช่วยเหลือ
ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานและ
วิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนชาติพันธุ์  

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และบ้านหินลาดใน 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
จ�านวนผู้เข้าร่วม 30 คน

30/01/2555 

2-6/04/2555

ณ  ห้องประชุมชั้น  4  อาคารปฏิบัติการ  
คณะสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
จ�านวนผู้เข้าร่วม 50 คน

สัมมนาวิชาการ  เรื่อง  รัฐชาติ  กับ  
กลุ่มชาติพันธุ์ :  บาดแผลความรุนแรง  
และการเยียวยา
ร่วมกับ  ส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 
กระทรวงสาธารณสุข 

24-25/04/2555

ประชุมระดมความคิดเห็น  เรื่อง 
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัญหา
สัญชาติและสถานะทางบุคคลระดับ
นโยบายและพื้นที่ 
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไข
ปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส)

 
ณ ห้องประชุมชั้น  4  อาคารปฏิบัติการ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�านวนผู้เข้าร่วม 30 คน

04/05/2555
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การเสวนา  โครงการ  Graduate  Seminar  ครั้งที่  1  
หัวข้อเรื่อง “คนภูเขา”  อยู่ที่ไหน? :  อ่านหนัง  “คนภูเขา”  
ของ  วิจิตร  คุณาวุฒิ  จากสายตานักชาติพันธุ์วิทยา
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) 

การเสวนา  
ป่ากับคน : ในมุมมองของศาล  
บทเรียนจากค�าพิพากษาคดี  แม่อมกิ  
ร่วมกับเครือข่ายนักกฎหมาย       
สิทธิมนุษยชน,ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่น, ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็ก
และเยาวชน

นิทรรศการภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์และ
คนชายขอบในเวทีการประชุม
ทางวิชาการนานาชาติ  ICIRD  2012

26-27/07/2555
ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จังหวัดเชียงใหม่
จ�านวนผู้เข้าร่วม 100 คน

20/06/2555
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ  
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เวลา  13.00-16.30  น.
จ�านวนผู้เข้าร่วม 40 คน

07/06/2555
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ  
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เวลา  13.00-16.30  น.
จ�านวนผู้เข้าร่วม 15 คน

โครงการ  เรื่อง  การจัดท�ารายงาน 
คู่ขนาน (Shadow  Report) 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
ประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.)  

05/07/2555 
ณ  ห้องประชุมชั้น 4  
อาคารปฏิบัติการ  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เวลา 08.30-12.30 น.
จ�านวนผู้เข้าร่วม 40 คน
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โครงการเวทีสนทนาเชิงนโยบาย  การปฏิรูปการจัดการ
ที่ดิน-ป่าไม้ของไทย  ครั้งที่ 2  จากแนวคิดการจัดการ
ตนเองสู่รูปแบบการจัดการที่ดิน  - ป่าไม้ของท้องถิ่น
ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (TCP-RECOFTC)

ณ ห้องพิงคพาเลช (ชั้น 3)  
โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 80 คน

ณ ห้องพิงคพาเลช (ชั้น 3)  
โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 25 คน

08/08/2555 2-3/10/2555

เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานพหุวัฒนธรรมนิยมในประเทศไทย :  
แนวคิด  นโยบาย  และการปฏิบัติ  
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา
ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
มหาวิทยาลัยมหิดล
และศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตท่ามกลางกองขยะ 

21/10-9/11/2555
ณ  ส�านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�านวนผู้เข้าร่วม 200 คน

การสัมมนาเรื่องสัญชาติกับความเป็นพลเมืองอาเซียน

10/10/2555
ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  
ส�านักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เวลา  08.45-16.45 น.
จ�านวนผู้เข้าร่วม 60 คน
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กิจกรรม 
การจัดการประชุม  
ฝึกอบรม  
สัมมนา         2556
การเสวนาวิชาการ  โศกนาฏกรรมและความหวัง
ของชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

25/03/2556
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 13.00-17.00 น. 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 30 คน

การประชุมเพื่อการระดมความคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์
และนโยบายต่อการฟื้นฟูวิถีชีวิตด้านชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน
ร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

19/06/2556
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�านวนผู้เข้าร่วม 22 คน

การประชุมนานาชาติ  ครั้งที่ 1  เรื่องไทใหญ่ศึกษา  
ร่วมกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

29-30/06/2556
ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  จังหวัดเชียงราย
จ�านวนผู้เข้าร่วม 500 คน
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Joint  Seminar on  Ethinic  Minorities  
in  Thaional and  Global  Contexts
Co-organized  by  Center  for  Ethnic  studies  and  
Development  of  Chingmai  University and Department  
of  Anthropology  of  Brigham  Young  University

11-12/07/2556
ณ  ห้องประชุม  4107  
อาคารเรียนรวม  คณะสังคมศาสตร์
จ�านวนผู้เข้าร่วม 24 คน

CESD-RCSD Seminar Diversity and Changes  in  
Response to Nationalism and  Transnationalism  
With Special Presentation 
by Professor Katherine  Bowie and  Professor lan  
Baird from University of  Wisconsin, Madison 
ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

29/07/2556
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา  09.00-17.00 น. 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 31 คน

มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2556 
ในหัวข้อ “6 ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทย 
และ 6 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 
(UNDRIP) กับการขานรับของประเทศไทย”
ร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

7-9/08/2556
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�านวนผู้เข้าร่วม 400 คน
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นิทรรศการภาพถ่าย  ย้อนยลชนชาติพันธุ์ : 
ภาพถ่ายกึ่งศตวรรษวิถีชีวิตคนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ  
โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 9  สิงหาคม 2556
ร่วมกับ  Institute for Research and Development (IRD)  

ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย  เรื่อง  
พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์  
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556  
(Thailand Research Expo 2013) 
ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

23-27/08/2556
จ�านวนผู้เข้าร่วม 1,000 คน

การประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อให้ความเห็นต่อ
รายงานวิเคราะห์กลไกเชิงสถาบัน 
ประเด็นกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มชาติพันธุ์
ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08/10/2556
จ�านวนผู้เข้าร่วม 31 คน

โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14-15/11/2556

9-25/08/2556
ณ  หอศิลปวัฒนธรรม  คณะวิจิตรศิลป์
จ�านวนผู้เข้าร่วม 180 คน
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การประชุมวิชาการ “รับฟังและท�าความเข้าใจ
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)”
ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เวทีเสวนา “โครงการ 3.5 แสนล้าน 
กับสภาประชาชนลุ่มน�้าภาคเหนือ”
ร่วมกับ สมาคมแม่น�้าเพื่อชีวิต,  
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา (RCSD),
เครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขื่อนภาคเหนือ,
เครือข่ายลุ่มน�้าภาคเหนือ, สถาบันอ้อผะหญา, 
นักศึกษากลุ่มกล้ากราวด์

11/12/2556
จ�านวนผู้เข้าร่วม 60 คน

การประชุมวิชาการ  “กะเหรี่ยงศึกษา”
ร่วมจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

31/01-01/02/2557
จ�านวนผู้เข้าร่วม 151 คน

เวทีเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง  ความขัดแย้ง  
ความรุนแรงและกระบวนการสันติภาพปาตานี
ร่วมกับ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

26/02/2557
จ�านวนผู้เข้าร่วม 50 คน

11/12/2556
จ�านวนผู้เข้าร่วม 70 คน

4. 
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4. 

ภารกิจที่ 4 
ด้านงานคลังข้อมูล
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ไฟฟ้า โรงเรียน โรงพยาบาลให้ชาวบ้านสามารถใช้บริการได้
สะดวกขึ้น การพัฒนาในแนวทางนี้ จึงถูกวิพากษ์จากกลุ่มที่สอง 
ว่า เป็นการพัฒนาที่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
อีกท้ังการพัฒนาเหล่านี้ยังเป็นการเสริมสร้างอ�านาจให้แก่หน่วย
งานพัฒนา ท�าให้ชาวบ้านต้องพึ่งพิงรัฐ ตลาด และองค์กร
ภายนอก มากกว่าการพ่ึงพิงตนเอง เช่น กรณกีารเปลีย่นรปูแบบ
การท�าไร่แบบเดิมไปสู่เกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรพันธะสัญญา 
เป็นต้น 
 ท่ามกลางการพัฒนาดงักล่าวข้างต้นนีบ้างชมุชนได้ยนิยอม
กบัการพฒันาทีร่ฐัหยบิยืน่ให้อย่างปราศจากข้อสงสยั ขณะทีบ่าง
ชุมชนได้ตั้งค�าถามกับการพัฒนาว่า การพัฒนานั้น ได้น�าความ
เจรญิมาสูช่มุชนตนเองจรงิหรอืไม่ ท�าไมชมุชนตนเองถงึมหีนีสิ้น 
ท�าไมถงึไม่สามารถท�ากนิบนท่ีดนิตนเองได้ ฯลฯ ชมุชนเหล่านีไ้ด้
เรียนรู้บทเรียนการพัฒนาจากชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งจากองค์กร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการ เพื่อน�าไปปรับใช้กับชุมชนตนเอง 
 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์กับการพัฒนา เป็นฐานข้อมูลที่
จัดท�าขึ้นเพ่ือรวบรวมประสบการณ์การเผชิญกับการพัฒนาของ
ชุมชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเน้นกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ เป็น
เบื้องต้น  แล้วจึงขยายไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆในประเทศไทย

แบ่งงานเป็น 3 ส่วนคือ

1. ฐานข้อมูล  

ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์
กับการพัฒนา 
“การพัฒนา” มีความหมาย 2 ประการ คือ การพัฒนาที่มุ่งหวัง
ให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมยั โดยมองว่าวถิชีวิีตของ
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นล้าหลัง  นับถือผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ พูด
ภาษาไทยไม่ได้ ขาดการศึกษา ดังนั้น รัฐจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาให้
คนเหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นตามความต้องการของรัฐ นอกจากนี้
การพัฒนาของรัฐยังเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ
ชาติโดยมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวเขาเป็นภัยต่อความมั่นคง 
เช่น ปลูกฝิ่น ค้ายาเสพติด ตัดไม้ท�าลายป่า การพัฒนาใน
แนวทางนี้คือ การเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน 
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ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  ได้รวบรวมภาพถ่ายเกี่ยวกับชาติพันธุ์ต่างๆ กว่า 5,000 ภาพ เป็นภาพถ่ายโดยบุคลากร     
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ และภาพถ่ายที่ได้รับความอนุเคราะห์จากนักมานุษยวิทยาท้ังจากในและต่างประเทศ มิชชันนารีที่ท�างานกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านมายาวนาน นักวิชาการ ช่างภาพและนักข่าวอิสระ อาทิเช่น     
สุเทพ สุนทรเภสัช, วิธูร บัวแดง, อานันท์ กาญจนพันธุ์, แสวง มาลาแซม, Charles F. Keyes, Paul Cohen, Hans  Manndroff,  
Robert Cooper และ Olivier Evrard ซึ่งต้นฉบับที่ได้รับความอนุเคราะห์อยู่ในรูปแบบของสไลด์ ฟิล์ม และภาพที่อัดลงกระดาษแล้ว 
โดยศนูย์ศกึษาชาตพินัธุฯ์ได้น�ามาถ่ายโอนให้อยูใ่นรปูแบบดจิติอลไฟล์และจดัหมวดหมู ่สามารถรบัชมภาพถ่ายบางส่วนได้บนเวบ็ไซต์ 
www.cesd.soc.cmu.ac.th  
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ยาวชนชาติพนัธุ ์เป็นกลุม่เป้าหมายหนึง่ทีศ่นูย์ศกึษาชาตพัินธ์ุฯ
ให้ความส�าคญั เพราะพวกเขาจะเป็นพลงัส�าคญัของชมุชน
แทนผู้อาวุโส การพัฒนาที่ผ่านมาได้ผลักดันให้เยาวชน   

เข้าสูค่วามทันสมัย ได้รบัการศกึษาแผนใหม่ และการเปลีย่นแปลง
สังคมภายนอกหมู่บ้าน แต่พบว่า เยาวชนเหล่าน้ียังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง รวมทั้งยัง
ขาดช่องทางในการเรียนรู ้ประสบการณ์จากผู ้อาวุโส หรือ    
ปราชญ์ท้องถิ่นด้วย
 ในปีพ.ศ.2553 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯได้ริเริ่มโครงการ
พัฒนาศกัยภาพเยาวชนชาตพินัธ์ุ โดยคดัเลอืกเยาวชนทีอ่าศยัอยู่
ในชุมชน และมีความสนใจปัญหาชุมชนที่มาจากการพัฒนาเข้า
ร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี บางพืน้ทีเ่น้นการเรยีนรูร้ะหว่าง
เยาวชนกับปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความภาคภูมิใจ
ในภมูปัิญญาและวฒันธรรมตนเอง อย่างไรกต็าม พบว่า เยาวชน

ไม่สามารถเขยีนรายงานได้ทัง้ทีม่ข้ีอมลูทีล่ะเอยีด ดงันัน้ในปีพ.ศ. 
2556 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการน�าเสนอ
จากการเขียนไปสู่การผลิตภาพยนตร์สั้น โดยประสานงานกับ
คณะท�างานจากมูลนิธิเพ่ือนไร้พรมแดน  ซึ่งมีประสบการณ์ใน
การผลิตสื่อภาพยนตร์ชาติพันธุ์ให้ความรู้ เทคนิค การผลิตสื่อ
ภาพยนตร์ โดยได้เลอืกเยาวชนจาก 2 พืน้ทีค่อื เยาวชนกะเหรีย่ง
จากหมู่บ้านโป่งลึก บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ
เยาวชนคะฉิ่นจากหมู่บ้านใหม่สามัคคี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 ผลการด�าเนนิงาน พบว่า การใช้สือ่ภาพยนตร์เพือ่บอกเล่า
เรื่องราวตนเองนั้น เป็นรูปแบบท่ีได้รับความสนใจจากเยาวชน
มากกว่างานเขียน เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายรูป การ
ตัดต่อ การถ่ายท�า ท�าให้เยาวชนได้ร่วมกับชาวบ้านเลือกเรื่องที่
สะท้อนปัญหาของชมุชน จงึท�าให้ชมุชนได้เข้ามส่ีวนร่วมกว้างขวาง
กว่าการเขียนงาน  

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์
 ในการผลิตสื่อภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวตนเอง

ฐานข้อมูลสื่อชาติพันธุ์

เ
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ความฝันของพ่อท่ีต้องการกลับไป
ร่วมพิธีร�ามะเหน่า ที่เมืองมิตจีน่า 
แต่พ่อต้องเสยีชวีติไปก่อน ลกูสาว
จึงเป็นผู้สานฝันของพ่อด้วยการ
ต้ังใจเรียนหนังสือ และหาเงินมา
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้ตวัเธอและแม่
ได้เดินทางไปร่วมพิธีร�ามะเหน่า
ตามความฝันของพ่อ 

ภาพยนตร์สัน้เรือ่งนีไ้ด้บอกเล่าถงึ
ความทุกข์ และความพยายาม
แก้ไขปัญหาของชาวกะเหรี่ยง  
โป่งลึก-บางกลอยท่ีถูกไล่รื้อจาก  
ที่อยู ่อาศัยและที่ท�ากินบริเวณ  
บางกลอยบนให้มาอยู ่อาศัยที่
บ้านโป่งลึก บางกลอย เมื่อมาอยู่
อาศัยในที่ที่จัดสรรให้ ก็พบปัญหา
ไม่มีท่ีดินปลูกข้าว เยาวชนต้อง
ออกไปท�างานรับจ ้างข ้างนอก 
นอกจากนี้ มีโครงการพัฒนาให้
ชาวบ้านท�านาขั้นบันได ซึ่งไม่
สอดคล ้องกับวิถีชีวิตของชาว
กะเหรี่ยง 

 ในอนาคต ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯมีความมุ่งหวังจะผลิต
ภาพยนตร์ชาตพินัธุใ์ห้มคีวามครอบคลมุชาตพินัธ์ุต่าง ๆ  ในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพยนตร์น้ีต้องสะท้อนถึงปัญหาท่ีกลุ่ม
ชาติพันธุ์เหล่านี้เผชิญอยู่ รวมทั้ง ความพยายามปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 นอกจากนี้ยังมีสารคดีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ดังนี้  

วิถีชีวิต 
โดย เยาวชนกะเหรี่ยง บ้านโป่งลึก และบางกลอย 

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 

ความฝันของพ่อ 
โดย เยาวชนคะฉิ่น บ้านใหม่สามัคคี อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว 

การแต่งงานกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมของหญิงม้ง ปอยส่างลองพิธี      
สไปว์ตะญวง (เลี้ยงเสาสะกั้ง) 
 2. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯยังรวบรวมสารคดีที่เกี่ยวกับกลุ่ม
ชาตพัินธ์ุและประเดน็ทางด้านการพัฒนา ท่ีจดัท�าโดยองค์กรอืน่ ๆ  
จ�านวนประมาณ 80 เรือ่ง เพ่ือใช้ประกอบการเรยีนการสอนด้วย
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2. ห้องสมุด 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ประกอบ
ด้วยงานวิจัย หนังสือ วารสาร 
บทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทางด้านชาติพันธุ์
สัมพันธ ์ ในประเทศไทยและ     
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  โดยหนังสือ
ส่วนหนึ่งได้รับอนุเคราะห์จาก
ผศ.ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช 

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ได้ร่วมมือ
กั บ อ งค ์ ก รชุ มชนขอ งกลุ ่ ม
ชาติพันธุ ์  จ�านวน 9 กลุ ่ม     
ท�าการรวบรวมเนือ้หารายละเอยีด 
กับท�าการถ่ายภาพนิ่งและภาพ
เคล่ือนไหวเก่ียวกับ วิถีชีวิต 
พิธีกรรม  เครื่องดนตรีและการ
ละเล่น  รวมถึงหัตถกรรมต่าง ๆ    
รวมทั้งหมดประมาณ  360  
กิจกรรม   โดยสามารถติดตาม
ได้บนเว็บไซต์ www.cesd.soc.
cmu.ac.th

3. พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ออนไลน์ (E-Museum)
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ภารกิจที่ 5
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์
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ทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธ์ 
รวมบทความทางทฤษฎีเกี่ยวกับอตัลกัษณ์ 

เชือ้ชาต ิกลุม่ชาตพินัธุ ์ การจัดองค์กร
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ และรัฐประชาชาติ

สุเทพ สุนทรเภสัช (แปล) 
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (บรรณาธิการ) 

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา, 2555 
ราคา 700 บาท

ชิเกฮารุ ทานาเบ (ผู้เขียน) ขวัญชีวัน บัวแดง 
และ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (บรรณาธิการ) 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา, 2555 

ราคา 200 บาท

พิธีกรรมและปฏิบัติการในสังคมชาวนา
ภาคเหนือของประเทศไทย

มลาบรี
บนเส้นทางการพัฒนา

ศักรินทร์ ณ น่าน (ผู้เขียน) 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา, 2555 

ราคา 130 บาท
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Islamic Identity in 
Chiang Mai City

By Suthep Soonthornpasuch 
Center for Ethnic Studies and 
Development (CESD), 2013 
Price 250 Baht

เราคือ เตหน่ากู

สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ผู้เขียน)
มาลี สิทธิเกรียงไกร และ 
ถาวร ก�าพลกูล (บรรณาธิการ) 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา, 
ศูนย์พัฒนาชีวิตและสังคม 
บ้านเซเวียร์, 2554 
ราคา 100 บาท

ตัวตนคนปกาเกอะญอ

พรสุข เกิดสว่าง (ผู้เขียน) 
คณะท�างานเสียงชาวบ้าน

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์
และการพัฒนา, 2556 

ราคา 120 บาท



ยั่งยืนและสมดุล

นใดาลนิหยวหนาบ
ษศเิพมรรธนฒัวตขเีทนืพ

ีคาวอมนาบ
มรรธนฒัวตขเีทนืพ ษศเิพ

หองเรียนสองวัฒนธรรม

Mobility and Heritage in 
Northern Thailand and 
Laos: Past and Present

Edited by
Olivier Evrard 

Dominique Guillaud 
Chayan Vaddhanaphuti

Postface by Charles F. Keyes 
Center for Ethnic Studies and 

Development (CESD), 2013 
Price 300 Baht

รายงานประจำป 2555-2556 ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา

จัดพิมพโดย 

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

E-mail: cesd@cmu.ac.th 

http://www.cesd.soc.cmu.ac.th

ภายใตงบประมาณ 

โครงการผลิตผลงานทางวิชาการชาติพันธุวิทยา 2557

ภาพปกโดย เอกรินทร เอกอัจฉริยะวงศ

คณะผูจัดทำ

1.ดร.ชยันต วรรธนะภูติ

2.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร

3.นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ

4.นางสาวเพ็ญพิศ ชงักรัมย

5.นางสาวปริศนา มั่งคั่ง

6.นางสาวพิมพาภรณ เงินคำ

7.นางสาวทรายทอง โพธิรัตน

8.นางสาวจิราพร หมื่นสุข

รูปเลม หมายิ้มสตูดิโอ

พิมพที่ หจก. วนิดาการพิมพ

จำนวน 1,000 เลม

มุสลิม :
มายาคติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

มาลี สิทธิเกรียงไกร (บรรณาธิการ)

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา, 2554

ราคา 75 บาท

ยั่งยืนและสมดุล
ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา, 2556

หองเรียนสองวัฒนธรรม
ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา, 2556

ยอนยลชนชาติพันธุ
ประสิทธิ์ ลีปรีชา และ โอลิเวียร เอฟรารด 

(บรรณาธิการ) 

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา, 2556 

ราคา 400 บาท

เสน สี ชีวิต 
อัจฉริยะทางศิลปะของชนชาติพันธุในแดนเหนือ

พรสุข เกิดสวาง (ผูเขียนและบรรณาธิการ) 

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา, 2555 

ราคา 400 บาท
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