เมียแมว
ผูหญิงมงกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณในพื้นที่ของครอบครัวและชุมชนคนเมือง
กรณีศึกษา: หมูบานปางคา ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โดยนางสาวพัชรีกร เงาตระกูล
สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

คํานํา
รัฐชาติ และความเปนไทย บนความสัมพันธของการแบงขอบเขตพนที่ที่ไดสราง
ความเปนเขา และเปนเรา การหาเอกลักษณรวมของกลุม และที่นอกเหนือจากกลุมใหญจึงถูก
เรียกวาชนกลุมนอย ภายใตกระบวนการสรางความเปนชาติ เกิดการสรางพรมแดนความไมเทา
เทียมกันในสังคม เกิดการบังคับและครอบงําทางวัฒนธรรมโดยชนในศูนยกลางดําเนินไปภายใต
ความเชื่อที่วาเปนการชวยใหชนชายขอบมีชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ความเปนชาติพนั ธุ ซึ่งถูกสรางให
มีนัยหมายถึงความเปน “ชนสวนนอย” ถูกผลักใหออกไปยังชายขอบ ในความสัมพันธระหวาง
ศูนยกลางกับชายขอบนั้นมิไดมคี วามหมายในเชิงพื้นที่ หรือพรมแดนอันเปนเสนขีดแบงเทานั้น
แตยังอยูที่การผลิตและสรางระบบความสัมพันธซึ่งแสดงถึงความเลื่อมล้ําและไมเทาเทียม ความ
เปนชายขอบไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากแตเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการสถาปนาอํานาจ
ของการเปนศูนยกลาง หรืออาจกลาวไดวา ชายขอบถูกผลิตขึ้นมาจากศูนยกลาง
“ชาวเขา”
มิใชชาวเรา ทําใหกลุมชาติพนั ธถูกเบียดขับใหเปนชายขอบโดย
ปริยายแตเนื่องดวยสังคมแบบทุนนิยมที่เขามามีบทบาทหรือที่เรียกวา กระบวนการโลกาภิวัตน
ที่มีการปฏิสัมพันธ ติดตอกัน จึงทําใหเกิดการไหลของผูคน เงินตรา อุดมการณ สื่อและ
เทคโนโลยี แตการไหลนัน้ ไมสม่ําเสมอ ดังนั้นกระบวนการโลกาภิวัตนจึงสรางความแตกตางไป
พรอมกับความเหมือน และทายสุดกอใหเกิดวัฒนธรรมและอัตลักษณพันทาง ทั้งในระดับทองถิน่
และระดับสากลจึงไมเปนเรือ่ งที่นาแปลกเลยหากจะพบเห็นการอยูรวมกันของชนตางชาติพันธุ
ตางวัฒนธรรมที่มีการเรียนรูที่จะปรับตัว และยอมรับความเปนเขา และความเปนเรา ชวยลดทอน
ความเปนอืน่ เพื่อความปกติสุขในการดํารงชีวิต หากจะมีผูที่สนใจศึกษาและนําไปประยุกตใชใน
สังคมโลกปจจุบัน

นางสาวพัชรีกร เงาตระกูล

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตคําวารัฐชาติ และความเปนไทย ที่รัฐบาลไดกระตุน เตือนใหชาวไทย
ระลึกถึงไดสรางความเปนอืน่ ใหกับกลุมทีไ่ มมีเอกลักษณรวม จึงถูกเรียกวาชนกลุมนอย ภายใต
กระบวนการสรางความเปนชาติ เกิดการสรางพรมแดนความไมเทาเทียมกันสังคม โดยกลุมชนใน
ศูนยกลางปฎิสัมพันธกับชนชายขอบบนพืน้ ฐานอุดมการณที่วาอารยธรรมศูนยกลางมีความ
เหนือกวาและดีกวาวัฒนธรรมของชนชายขอบ และถือเปนหนาที่ของรัฐ และชนศูนยกลางในการ
เขาไปยกระดับวัฒนธรรมของชนชายขอบใหสูงขึ้น โดยใหละทิ้งวัฒนธรรม ความเชื่ออันลาหลัง
ของตนและเปลี่ยนมายอมรับอารยธรรมแบบศูนยกลาง การบังคับและครอบงําทางวัฒนธรรมโดย
ชนในศูนยกลางดําเนินไปภายใตความเชือ่ ที่วาเปนการใหชวยชนชายขอบมีชีวิตที่ดขี ึ้น (ปนแกว
เหลืองอรามศรี, 2546 หนา 9)
ในมิตคิ วามสัมพันธระหวางศูนยกลางและชายขอบ อํานาจในการกําหนดตัวตน
และความมีตัวตน และความมีตัวตน อยูที่รัฐสวนกลางผูซึ่งสถาปนาบรรทัดฐาน กรอบความคิด
“สังคมสวนใหญ” และความเปนสมาชิกภาพของสังคม ตลอดจนแบบแผนปฏิบตั ิของพลเมืองไทย
ในขณะที่ความเปนชาติพนั ธุ ซึ่งถูกสรางใหมีนัยหมายถึงความเปน “ชนสวนนอย ” ถูกหลักให
ออกไปยังชายขอบ ในความสัมพันธระหวางศูนยกลางกับชายขอบนัน้ มิไดมีความหมายในเชิงพื้นที่
หรือพรมแดนอันเปนเสนขีดแบงเทานัน้ แตยังอยูที่การผลิตและสรางระบบความสัมพันธซึ่งแสดง
ถึงความเลื่อมล้ําและไมเทาเทียม ความเปนชายขอบไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากแต
เกิดขึ้นพรอม ๆ กับการสถาปนาอํานานของการเปนศูนยกลาง หรืออาจกลาวไดวาชายขอบถูก
ผลิตขึ้นมาจากศูนยกลาง
“ ชาวเขา” มิใชชาวเรา ทําใหกลุมชาติพันธถูกเบียดขับใหเปนชายขอบโดยปริยาย
แตเนื่องดวยสังคมแบบทุนนิยมที่เขามามีบทบาทหรือเรียกวา กระบวนการโลกาภิวตั น ที่มีการ
ปฏิสัมพันธตดิ ตอกัน จึงทําใหเกิดการไหลของผูคนดังที่ อรชุน อัปปาดูรัย นิยามโลกาภิวัตนวา
หมายถึง การไหลของหาสิ่งในระดับโลก คือ ผูค น เงินตรา อุดมการณ สื่อและเทคโนโลยี แตการ
ไหลนั้นไมสม่าํ เสมอดังนัน้ กระบวนการโลกาภิวตั นจึงสรางความแตกตางไปพรอมกับความเหมือน
และทายสุดกอใหเกิดวัฒนธรรมและอัตลักษณพันทาง ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากล (ฐิรวุฒิ
เสนาคํา,2547 หนา 193) ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกที่จะเห็นการแตงงาน และอยูกินของชน
ตางชาติพันธุ หมูบานปางคาเปนชุมชนชนบทของคนลานนาที่เรียกตนเองวา “ คนเมือง” ไดพบรัก
กับ “ สาวมง” ซึ่งเปนชาติพันธที่เปนฯชายของของสังคมชุมชน การเขามาของสะใภชาวมงของ
หมูบาน ที่มาของคําวา “ เมียแมว” ซึ่งหมายถึงผูหญิงมงที่เปนภรรยาของคนเมืองในหมูบา น และ
สิ่งเหลานทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยาไรกับพวกเธอ และพวกเธอมีวิธีการที่จะปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นเชนไรบาง

1.2 วัตถุประสงค
ในการศึกษาผูห ญิงมงกับการเปรับเปลียนอัตลักษณในพื้นที่ของครอบครัวและ
ชุมชนคนเมือง ในหมูบ านปางคา ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากชนชายขอบสังคม
สูกระบวนการปรับตัวและปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนในพื้นที่ของครอบครัวและชุมชนที่มี
พื้นฐานอุดมการณวาวัฒนธรรมของตนเหนือกวาและดีกวา วัฒนธรรมของชนชายขอบ เมื่อมีการ
เลื่อนไหลและเคลื่อนยาย เขาสูวัฒนธรรมศูนยกลางที่เธอเขามาในฐานะคนอื่นของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เธอมีการปรับตัวอยางไร และปรับเปลี่ยนอัตลักษณอยางไรในครอบครัวใหม
และในชุมชนที่ตางไปจากเดิมดังนัน้ วัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องนี้จึงไดแก
1. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของผูห
 ญิงมงในพื้นที่ของครอบครัวและ
ชุมชนคนเมือง
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูห
 ญิงมงในพื้นที่ของครอบครัวและชุมชน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผูหญิงมงในสถานะสะใภที่เปนฯชาวมงทีอ่ าศัยอยูในหมูบานปางคา ตําบลตับเตา
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนฯชุมชนของคนพื้นเมืองหรือที่เรียกวาคนเมืองในภาคเหนือ
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
1.4.1 คนเมือง คือคนพืน้ เมืองลานนา หรือคนทองถิ่นในภาคเหนือ ใน
การศึกษานี้หมายึถง ชนกลุม ใหญในหมูบา นปางคา ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
1.4.2 มง (แมว) Hmong (Meo) ตระกูลภาษามง-เมี่ยน หรือแมว-เยา
(Hmong-Mien or Meo-Yao Language Family) Synonymes: H’moong, Meau, Mong, Miao
คือ กลุมชนทีอ่ าศัยอยูทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ภาคเหนือของพมา ลาว ไทย เวียดนาม และ
ประเทศตะวันตก
1.4.3 แมว คือภาษาทีใ่ ชเรียก มง ซึ่งแสดงออกในลักษณะดูถกู ทางชาติพันธุ
1.4.4 เมียแมว คือผูหญิงมงที่เปนภรรยาของคนเมืองในหมูบา นคนเมือง
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 เพื่อเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของชนชายขอบ
1.5.2 เพื่อเขาใจบทบาทและการปรับตัวของกลุมชิพันธุในพื้นทีค่ รอบครัวและ
ชุมชนคนเมือง

บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ
การกลาวถึงแนวคิดเรื่องอัตลักษณในแวดวงสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มักจะ
นําไปใชในยุคหลังสมัยใหม และหากพิจารณาความหมายของคําวาอัตลักษณแลว ตองทําความ
เขาใจกับคําวาอัตลักษณ ที่ไดเปลี่ยนผานไปตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใตความ
ซับซอนที่มากขึ้นนั้นก็ยอมตองการแนวคิดที่สามารถอธิบายปรากฏการณที่ซับซอนนัน้
ๆ
เชนเดียวกัน
เมื่อทบทวนแนวคิด อัตลักษณในยุคสมัยใหมและยุคหลังสมัยใหมเราจะพบถึง
ความแตกตางในการนิยาม พลวัตความหมายของอัตลักษณ พัฒนาการของแนวความคิดเมื่อ
สังคมเปลี่ยนผานเขาสูยุคหลังสมัยใหม เกิดกระแสการวิพากษแนวคิดในการศึกษามากมาย มโน
ทัศนอัตลักษณของยุคหลังสมัยใหมเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อไดมีการนําไปอธิบายตัวตนของ
คนหรือกลุมคน หรือแมกระทั่งปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
กลาวโดยสรุป อัตลักษณ หมายถึง การแสดงออกถึงความเปนตัวตน การนิยาม
ตัวตนคือสิ่งที่เรารูสึกวาเปนเราที่ตางไปจากเขา หรือคนอื่น อัตลักษณไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียวแต
อาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบขึ้นมาเปนตัวเรา พวกเรา ในกรณีนี้เจนกินส (Richard Jenkins)
ชี้ใหเห็นวา อัตลักษณมใิ ชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวมันเอง หรือกําเนินดขึน้ มาพรอมกับคนหรือ
สิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและมีลักษณของความเปฯพลวัตอยูต ลอดเวลา ซึง่ สอดคลองกับ
การใหความหมายของเบอรเจอรและลัคแมน (Perter Berger and Thomas Luckmann) ที่วา
อัตลักษณถูกสรางขึ้นโดย กระบวนการทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแลวอาจจะมีความไมคงที่
ปรับเปลี่ยนหรือแมกระทั่งเปลี่ยนรูปแบบไป ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับความสัมพันธทางสังคมเปนหลัก กลาว
โดยอีกนัยหนึง่ อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจ การรับรูวาเราเปนใครและคนอื่นเปนใคร นั่น
คือการและดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตนเองอยางไรและคนอื่นรับรูเราอยางไร โดยมีกระบวนการ
ทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคม
ที่มีตอคนหรือกลุม อื่น ๆ ดวย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา,2547 หนา 33) และเมื่อพิจารณาถึง
ความหมายของอัตลักษณทางชาติพนั ธุพบวา เปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกในกลุมชาติพนั ธุนนั้ ๆ รูส ึก
รวมวาเปนพวกเดียวกันที่ตา งจากกลุมชาติพันธุอื่นและอัตลักษณทางชาติพนั ธุไ มใชผลผลิตของ
เชื้อชาติ ชนชาติ และวัฒนธรรมหากแตมนั ถูกสรางขึ้นและสรางใหมเปนกระบวนการอยางสัมพันธ
กับบริบทและสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และการเลื่อนไหลของเครือขายแหง
ความสัมพันธเชิงอํานาจ
การศึกษา อัตลักษณเกี่ยวเนื่องไปถึงการวิเคราะหวาทะกรรม การสรางภาพแทน
ความจริงการถูกทําใหกลายเปนอื่นควบคูไ ปดวยเพื่อพิจารณาวาอัตลักษณ นั้นถูกสรางขึ้นมาและมี
การปรับเปลี่ยนไปอยางไรบาง ตองศึกษาถึงกฎเกณฑและบริบทที่เปนตัวกําหนดความหมายใหกับ
สิ่งที่ศึกษาในรูปของ วาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรม ดังนัน้ อัตลักษณทางชาติพนั ธุจึง
ไมสามารถดํารงอยูไดอยางโดดๆ
หรือแยกออกตางหากจากความสัมพันธกบั คนกลุมอืน่ ๆ

กระบวนการกอสรางอัตลักษณในบริบทของ “ความเปนชาติพันธุ”
จึงไมอาจแยกออกจาก
ความสัมพันธเชิงอํานาจและโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนัน้ การศึกษาครั้งนี้
จึงมุงศึกษาถึงอิทธิพลแนวคิดหลังสมัยใหมกับการศึกษาเรื่องอัตลักษณทางชาติพนั ธุเปนหลัก
เมื่อมโนทัศของอัตลักษณในปจจุบันไดกา วไกลไปมากจนสามารถที่จะนิยามความเปนชาติพันธุไ ด
วาหมายถึงแงมุมหนึ่งของความสัมพันธทางสังคมระหวางคนที่คดิ วาตนเองแตกตางไปจากคนอืน่
ดังนั้นการนิยามกรอบความเปนชาติพันธุ จึงเกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ เพราะการนิยาม
ขอบเขตทางชิตพันธุยอมตามมาดวยการนิยาม “ความเปนอื่น”
ซึ่งสิ่งนี้ถือไดวาเปนการเมืองเรื่องอัตลักษณและประเด็นความสัมพันธ
ระหวางอัตลักษณทางสังคมและอัตลักษณสวนบุคคล กลไกการสรางความเปนอื่นปรากฏอยูทั้ง
กระบวนการสรางอัตลักษณของปจเจกและอัตลักษณทางสังคม และความรูสึกในอัตลักษณสวน
บุคคลจะถูกสรางขึ้นมาจากการปฏิเสธ และกดขมอัตลักษณหลาย ๆ อยางที่ไมเปนที่ยอมรับของ
สังคม เราจะเห็นไดจากการนิยามอัตลักษณในมุมตาง ๆ ที่อาจขัดแยงหรือซอนทับกันเอง
อัตลักษณ กับ“ความเปนฯชายขอบ” (marginality) เกี่ยวของอยางแนนอนกับ
ประเด็น “สวนใหญ” และ “สวนนอย” แตอาจจะมิไดหมายความถึงจํานวนเทานั้น หากแต
หมายถึง “ความสัมพันธทางอํานาจ” ในกาสรางคํานิยามและสรางความชอบธรรมในเรื่องตาง ๆ
ตั้งแตปฏิบตั ิการในชีวิตประจําวันระดับปจเจกเปนตนวา “การแตงตัว” “ชีวิตคู” “ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ” รวมถึงอํานาจในการจัดการทรัพยากรอยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึงภาวะความเปน
ชายของนั้น หมายรวมถึงบุคคลผูดอยอํานาจ (The powerless) คนที่ตกเปนเบี้ยลาง (the
subordinate) ของคนกลุมใหญคนยากไร (The have-nots) และหากวาคนกลุมดังกลาวเปน
กลุมชาติพันธุก ลุมนอย ที่แตกตางไมมตี ําแหนงแหงที่ทางสังคม หรือมีสถานะเปนคนอืน่ (The
other) จะตกอยูในสถานการณของการถูกกีดกันซ้าํ ซาก (multiple exclusions) และถูกปฏิบัตติ อ
โดยไมเหลือศักดิ์ศรีความเปนคน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ แนวคิดอัตลักษณจึงมีความสําคัญที่จะชวยในการศึกษา
ทําความเขาใจในความเปนกลุมชาติพันธุและการสรางความเหมือนและความตางทางชิตพันธุ ซึง
ทําใหผศู ึกษาไดเขาใจถึงตัวตนของปจเจคบุคคล
และนําไปสูการทําความเขาใจในการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของผูห ญิงมงในพื้นที่ครอบครัวและชุมชนคนเมืองดวย

บทที่ 3 วิธกี ารศึกษาและรวบรวมขอมูล
ขอมูลทั้งหมดที่ผูศึกษารวบรวมจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ
แหลงขอมูลจากากรศึกษาภาคสนาม
โดยผูศ ึกษาไดเริ่มการดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณและซักถาม
ผูใหขอมูลแบบไมเปนทางการดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกไดแก ผูห ญิงมงที่เปนภรรยาของคน
เมือง สมาชิกในครัวเรือน คนรอบขาง และคนในชุมชน โดยผูศ ึกษาใชวิธีเก็บขอมูลดังนี้
การสังเกตแบบมีสวนรวม
ผูศึกษาไดเขารวมในกิจกรรมและพิธีกรรมตาง ๆ ของหมูบานที่มีการประชุม
พบปะ พูดคุย ในการสังเกตการณ วาผูหญิงมงมีบทบาทและการปรับตัวในกิจกรรมของสังคม
ชุมชน อยางไร
การสัมภาษณ
โดยทั่วไปเปนฯการสัมภาษณแบบเปนทางการ โดยการพูดคุย ซักถามถึงเรื่องทั่ว
ๆ ไป แลวจึงนําเขาสูประเด็นที่ตั้งไว โดยพยายามคุมการสนทนาใหอยูในประเด็น สวนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนการสัมภาษณผูอาวุโสและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน
สมาชิกในครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชน
แหลงขอมูลจากเอกสาร
ไดจากเอกสารการทํางานของคณะทํางานผูใ หญบา น รวมกับการสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน

อานตอในฉบับตอไป

