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The community history of Tai-yai identity in the Tha Sai Luat community and its social
effect were studied with regard to community and cultural adaptation of community
identity subsequent to the government’s policy on the Mae Sot Border Special Economic
Zone, Tak province. Qualitative research was applied by gathering data from document
analysis together with interviews and focus group discussions with community leaders,
community philosophers, and villager representatives. In addition, participant observation
was used at community activities. Content analysis was employed and the results were
presented in a descriptive discourse covering the concepts of cultural adaptation, cultural
ecology, and new social movement. The findings indicated that the Tha Sai Luat
community was established in the reign of King Rama VI. The first Tai-yai ethnic
merchant group settled near the Mei River crossing for trading convenience. Since the
first Thai-Myanmar Friendship Bridge was built in 1997, the community has been
changing and it has been confronted with rapid community expansion. The social impact
of the government policy on the Border Special Economic Zone was considered as
a catalyst for social cultural changes, especially community expansion and changing
occupations and lifestyles. Being forced to make choices associated with the economic
development has placed stress on the community’s existence under Tai-yai culture;
therefore in response to these stresses, the community has adjusted and emphasized
their cultural movement by utilizing their cultural core with traditions as a tool to create
a cultural space in which to combat the effects of change. The strategies developed were
“Creating and valuing Tai-yai traditions from community history” and “Learning center
and restoration of Tai-yai traditions and culture” through invented discourses concerning
“Reiterating the significance of Tai-yai inheritance”, “Reproducing Tai-yai ethnic
identity through culture, traditions, and art performance”, “Learning and restoring local
culture” and “Cultural cooperation for joint community management” with Wat
Thaiwatthanaram as a center.
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บทคัดย่ อ

บทน�ำ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน
อัต ลัก ษณ์ ไ ทใหญ่ ชุ ม ชนท่ า สายลวด และศึ ก ษาผลกระทบ
ทางสังคมต่อชุมชนและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชุมชน
อัต ลัก ษณ์ ต่ อ นโยบาย เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนแม่ ส อด
จัง หวัด ตาก ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ ข้อ มู ล จาก
การวิเคราะห์เอกสาร ร่ วมกับการสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ ม ย่อ ยของผูน้ �ำ ชุ ม ชน ครู ห มอไท และตัว แทนชาวบ้า น
ตลอดจนการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ วมกิ จ กรรมของชุ ม ชน
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและน�ำเสนอผลการศึกษาด้วยรู ปแบบ
วาทกรรมพรรณนา โดยใช้แนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม
แนวคิ ด นิ เ วศวิ ท ยาวัฒ นธรรมและแนวคิ ด การเคลื่ อ นไหว
ทางสังคมใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า ชุ มชนท่ าสายลวดก่ อตั้ง
ในยุค รั ช กาลที่ 6 จากคาราวานพ่ อ ค้า ชาวไทใหญ่ ใกล้จุ ด
ข้ามแม่น้ ำ� เมยเพื่อสะดวกในการติดต่อค้าขาย และชุมชนเริ่ มมี
การเปลี่ ย นแปลงนับ ตั้ง แต่ มี ก ารก่ อ สร้ า งสะพานมิ ต รภาพ
ไทย–พม่า แห่ งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา และถือเป็ น
จุ ด เริ่ มต้ น ของการเข้า สู่ ยุ ค เผชิ ญ หน้ า กั บ การพัฒ นาจาก
การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของชุ มชน ผลกระทบทางสังคมที่
เกิ ด จากนโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนภาครั ฐ ถื อ เป็ น
ปั จจัยเร่ งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมหลายลักษณะ
โดยที่สำ� คัญ คือ การขยายตัวของชุมชน การเปลี่ยนแปลงอาชีพ
และการด�ำเนินชีวติ ผลของการถูกบีบให้มีทางเลือกตามกระแส
การพัฒ นาด้า นเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความวิ ต กกัง วลต่ อ
ความคงอยู่ของชุ มชนตามวิถีวฒั นธรรมไทใหญ่ ชุ มชนจึ งมี
การปรับตัวและเคลือ่ นไหวทางวัฒนธรรมเพือ่ ตอบโต้ โดยใช้แก่น
วัฒนธรรมที่มีประเพณี เป็ นเครื่ องมือสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ส�ำหรับต่อสูก้ บั ผลกระทบจากการพัฒนา ด้วยกลยุทธ์ “การสร้าง
และเชิ ดชู วฒั นธรรมไทใหญ่จากประวัติศาสตร์ ชุมชน” และ
“แหล่งเรี ยนรู ้และรื้ อฟื้ นวัฒนธรรมประเพณีแบบศิลปะไทใหญ่”
ผ่านการประดิ ษฐ์วาทกรรม ได้แก่ “การย�้ำเตือนความส�ำคัญ
การสื บเชื้อสายไทใหญ่” “การผลิตซ�้ำความเป็ นชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่
ผ่านวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะการแสดง” “การเรี ยนรู ้และ
รื้อฟื้ นวัฒนธรรมท้องถิน่ ดั้งเดิม” และ “ความร่วมมือทางวัฒนธรรม
เพือ่ ร่ วมบริ หารจัดการชุมชน” โดยมีศนู ย์กลางคือวัดไทวัฒนาราม
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายเขตเศษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การปรับตัวทางวัฒนธรรม ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมไทใหญ่

ด้วยว่าประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ได้เปรี ยบ
ในการเป็ นศู น ย์ก ลางของภู มิ ภ าค เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบท�ำให้มีแนว
ชายแดน ยาวกว่า 5,502 กิ โลเมตร มีช่องทางการค้าชายแดน
ระหว่างกันกว่า 70 จุด ผลจากการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านเศรษฐกิ จ การค้า
การลงทุน ตามกรอบความร่ วมมื อต่างๆ ทั้งโครงการพัฒนา
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ ำ� โขง (Greater
Mekong subregiona: GMS) และยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawade-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
ส่ งผลให้พ้ืนที่ชายแดนและการค้าตามแนวชายแดนมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการสนับสนุ นการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะการค้า
ชายแดนผ่านด่ านศุ ลกากรแม่สอด จังหวัดตาก นับเป็ นด่ าน
ศุลกากรที่มีความส�ำคัญและมีมูลค่าการค้าชายแดนสู งสุ ด ของ
ภาคเหนื อ เฉพาะในปี พ.ศ. 2557 มี มู ล ค่ า การค้า ชายแดน
รวมทั้งสิ้ น 25,058.31 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
70.18 ของมู ล ค่ า การค้า ชายแดนรวมทั้ง หมดในภาคเหนื อ
(ส�ำ นัก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม, 2557) ส่ ง ผลให้ พ้ื น ที่
ชายแดนแม่ ส อดเป็ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ส�ำ คัญ ที่ รั ฐ บาลให้ก าร
สนับสนุนและเร่ งผลักดันนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แม่ สอด เพื่อสนับสนุ นและรองรั บการขยายตัวของระเบี ยง
เศรษฐกิจตะวันตก ที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 อนุ ม ตั ิ ในหลักการจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
แม่สอด ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยเร่ งส�ำคัญที่ส่งผลต่อบริ บทการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ แรงผลักจากพลวัตร
โลกาภิวตั น์และองค์การระหว่างประเทศท�ำให้แต่ละประเทศ
ต้อ งร่ ว มมื อ การพัฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนร่ ว มกัน ด้ว ยการเปิ ด
พรมแดนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่รัฐบาลไทยได้ลงนาม
ความร่ วมมือดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา และรัฐบาล
สมัยต่อมาก็ได้ตระหนักความส�ำคัญในข้อตกลง ความร่ วมมือ
ดังกล่ า วโดยได้พ ยายามเร่ งผลักดันขับเคลื่ อนการพัฒนาใน
หลายโครงการ โดยมีเมืองหน้าด่านชายแดนเป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
ส�ำหรับโครงการส�ำคัญที่รัฐบาลไทยพยายามเร่ งผลักดัน
เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก–ตะวันตก (East-West
Economic Corridor) ในพืน้ ทีช่ ายแดนฝัง่ ตะวันตกทีเ่ มืองหน้าด่าน
ชายแดนแม่สอดได้แก่ โครงการสะพานมิ ตรภาพไทย–พม่า
แห่งที่ 2 และโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด
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ซึ่ งโดยภาพรวมของบริ บทการพัฒนาได้มุ่งให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เชื่อมโยงพื้นที่และขยายการค้า
และอุตสาหกรรมชายแดน ผลทีเ่ กิดขึ้นจึงน�ำไปสู่การเปลีย่ นแปลง
ที่สลับซับซ้อนและอีกทั้งผลกระทบในมิติต่างๆ สะท้อนความ
บกพร่ องของนโยบายการพัฒนา การวางแผนและการวิเคราะห์
ปัญหาผลกระทบอย่างรอบคอบ ด้วยเพราะเป็ นรูปแบบการก�ำหนด
นโยบายพัฒนาโดยเอาโครงการเป็ นตัวตั้ง อี กทั้งการศึ กษา
ข้อมูลความเป็ นไปได้เพียงเพือ่ สนับสนุน โครงการ และเป็ นไป
อย่างจ�ำกัด คับแคบ ละเลยการค�ำนึงผลกระทบต่อประชาชนและ
ชุมชนส่ วนรวม (ทิพาพร, 2551) ผลการศึกษาผลกระทบทาง
สังคมวัฒนธรรมของนโยบายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์
ความร่ วมมือต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ ำ� โขงใน
หลายพื้นที่ พบว่าปั ญหาผลกระทบรุ นแรง คือ ผลกระทบจาก
การเคลือ่ นย้ายอพยพของแรงงาน ปัญหาการจัดบริ การสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานต่างๆ ปั ญหาสุ ขภาพและการระบาดของโรค ปัญหา
สังคม เช่น ยาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังพบว่า
ปั ญ หาการล่ ม สลายของวิ ถี ว ฒ
ั นธรรมชุ ม ชนอัต ลัก ษณ์ ข อง
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยพบเห็นได้ในหลายพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ดว้ ยว่า
กรอบการประเมินผลกระทบตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ยังขาด
รู ปธรรมและความครอบคลุมที่จะบ่งชี้ความเสี่ ยงและเปราะบาง
ด้านสังคมวัฒนธรรมได้ สะท้อนให้เห็นความส�ำคัญที่การพัฒนา
จ�ำเป็ นต้องตระหนักต่อความส�ำคัญของวิถวี ฒั นธรรมของท้องถิน่
เพราะเป็ นเงื่อนไขของการคงอยูข่ องชุมชนอัตลักษณ์อย่างสมดุล
และยัง่ ยืน (ศรี ศกั ร, 2554) อีกทั้งเป็ นการเคารพสิ ทธิ์ และยืนยัน
การมีตวั ตนของชุมชนที่ได้บญั ญัติไว้ ตามรัฐธรรมนูญ (อภิชาติ,
2556)
ทั้งนี้ ภาพรวมของชุ มชนอัตลักษณ์ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ใน
ประเทศไทย พบว่า มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ตั้งถิน่ ฐานกระจายทัว่ ประเทศ
ใน 67 จังหวัด จ�ำนวน 56 กลุม่ คิดเป็ นร้อยละ 9.68 ของประชากร
ทั้งประเทศ โดยส่ วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่จงั หวัดในภูมิภาค
เหนือและภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งทั้งหมด เลือกตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนที่ยดึ โยงวิถีการด�ำรงชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี เป็ นส�ำคัญ
กรณี ของชุมชนชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ เลือกตั้งถิ่นฐานตามพื้นราบ
ตามแนวตะเข็บชายแดนเพือ่ สะดวกในการประกอบอาชีพค้าขาย
จึงมีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับคนไทยทัว่ ไป หากแต่ยงั มีภาษาเป็ น
ของตนเอง มีความเชื่ อและมีวิถีชีวิตที่เกี่ ยวเนื่ องกับประเพณี
และศาสนาพุท ธอย่า งเข้ม ข้น ทุ ก มิ ติ นอกจากนี้ ยัง เป็ นกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ที่มีความช�ำนาญ ด้านศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝี มือ
ซึ่ ง เห็ น ได้จ ากการแต่ ง กาย และศิ ล ปะการแสดงและดนตรี
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ส�ำหรับประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ในประเทศไทย พบว่า
มี ก ารตั้ง ถิ่ น ฐานกระจายตัว 71 ชุ ม ชน มี ป ระชากรทั้ง หมด
95,000 คน คิดเป็ น ร้อยละ 1.56 ของประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์
ทั้งประเทศ มีการกระจายตัวตั้งถิน่ ฐานในหลายพืน้ ที่ (สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท, 2549) เฉพาะพื้นที่
จังหวัดตากมีการกระจายตัวตามพืน้ ทีร่ าบตามแนวตะเข็บชายแดน
เช่น พื้นที่ตำ� บลท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด เป็ นต้น
ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาภาครัฐทีล่ ะทิง้ ความหมาย
และความส�ำคัญของวิถีวฒั นธรรมท้องถิ่น โดยนโยบายภาครัฐ
ที่มุ่งเปลี่ยนปรับทรัพยากรท้องถิ่นและศักยภาพชุมชนเพียงเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจยังผลให้ชมุ ชนต้อง
เผชิญกับความเปราะบางต่อการล่มสลายของวิถีชุมชนจนต้อง
แสดงออกด้วยการเคลือ่ นไหว เพือ่ ตอบโต้ตอ่ กระบวนการพัฒนา
ทีเ่ กิดขึ้นโดยมีวฒั นธรรมเป็ นกลไกหลัก ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมของชุมชนอัตลักษณ์ไทใหญ่ ชุมชนท่าสายลวด
อ�ำเภอแม่สอดต่อนโยบาย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แม่สอด จังหวัดตาก เป็ นกรณี ศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาประวัติศาสตร์ ชุมชนอัตลักษณ์ ไทใหญ่
ชุมชนท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของชุมชนอัตลักษณ์ไทใหญ่ต่อนโยบาย การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก

การตรวจเอกสาร
แนวคิดการปรั บตัวทางวัฒนธรรม (Cultural Adaptation)
แนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม (Cultural Adaptation)
ถื อเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่เกิ ด ขึ้ น เพื่ อน�ำไปสู่ ชุ ม ชนทาง
วัฒนธรรมแบบแผนใหม่ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทั้ง ส่ ว นบุ ค คล และพฤติ ก รรมสั ง คม เป็ นการเรี ย นรู ้ วิ ธี คิ ด
ความรู ้สึก และวิถีแสดงพฤติกรรมในแบบแผนใหม่ (Yehudi,
1969) ทั้งนี้ การปรับตัวมักจะเกิดจากปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
ความวิตกกังวลและความเครี ยด ความไม่แน่ใจ (Gudykunst &
Hammer, 1988) ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในบริ บท
การพัฒนา จึ งเป็ นไปทั้งเพื่อการปรั บตัวและการโต้กลับต่ อ
ปัจจัยภายนอกที่เป็ นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย คน พื้นที่
และวัฒนธรรมล้วนมีส่วนสร้าง (construct) ประวัติศาสตร์และ
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สั ง คม การใช้แ นวคิ ด หลัง สมัย ใหม่ อ ธิ บ ายการเคลื่ อ นไหว
โต้ต อบต่ อ ต้า น (resistance) และความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อ�ำ นาจ
(power relation) จึ ง เป็ นการเปิ ดมุ ม มองว่า วัฒ นธรรมเป็ น
“พื้นที่ การต่อสู ้ช่วงชิ ง” (contest terrain) ที่ เกิ ดขึ้ นในสังคม
(ยศ, 2551)
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
Steward (1990) ได้อ ธิ บ ายแนวคิ ด ดัง กล่ า วว่า เป็ น
การปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาวะแวดล้อ ม ที่ เ กี่ ย วกับ แบบแผน
วิ ถี ก ารด�ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนซึ่ ง แตกต่ า งจากนิ เ วศวิ ท ยาสัง คม
(Social Ecology) เพราะนิ เ วศวิท ยาวัฒ นธรรมมุ่ ง แสวงหา
กฎเกณฑ์เพื่ออธิ บายที่มาของลักษณะและแบบแผนวัฒนธรรม
บางประการที่มีอยูใ่ นแต่ละสภาวะแวดล้อมมากกว่ามุ่งแสวงหา
หลักการทัว่ ไปที่ ใช้ได้กบั ทุ กวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
สิ่ งที่ส�ำคัญที่สุดในแนวคิดนี้ คือ “แก่นวัฒนธรรม” (Cultural
Core) ซึ่ งหมายถึง กลุ่มของลักษณะหรื อแบบแผนวัฒนธรรมที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุดกับกิ จกรรมเพื่อการด�ำรงชี พ
และการจัดการชุมชนอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
แนวคิดการเคลือ่ นไหวทางสังคมใหม่ (New Social Movement)
Habermas (1973)ได้อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ แนวคิ ด การ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่โดยเชื่อมโยงกับ ความล้มเหลวของ
ระบอบสังคมหลังสมัยใหม่ (post-modern) ที่อยูภ่ ายใต้อำ� นาจ
การควบคุมของพลังตลาด จนท�ำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม เช่นโครงสร้างรัฐและเศรษฐกิจทีไ่ ด้ครอบง�ำชีวติ ส่วนตัว
และสาธารณะ (private and public life) ผลท�ำให้เกิดการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมแบบใหม่โต้กลับเพือ่ ปกป้องตนเอง ส่วนไชยรัตน์ (2545)
วิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ตอ้ งโยงกับ
ชุมชนทีเ่ คลือ่ นไหวต่อสูใ้ นเรื่ องราวต่างๆ ทั้ง เพศ (gender) เชื้อชาติ
(race) ชาติพนั ธุ์ (ethnicity) วัฒนธรรม (culture) หรื อสิทธิดา้ นต่างๆ
เมือ่ รู ้สึกว่าตนเองถูกกดขีข่ ม่ เหงไม่ได้รบั ความเท่าเทียมเป็ นธรรม
จึงออกมาแสดงออก ซึ่งน�ำไปสู่การรวมกลุม่ เคลือ่ นไหวเรี ยกร้อง
ต่อสู ้หรื อตอบโต้กบั ปั ญหาที่ส่งกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้ าง เศรษฐกิ จ
และสังคม ซึ่ งรัฐไม่สามารถจัดการได้
จากทั้ง 3 แนวคิดทีก่ ล่าวมา พบว่า ผลจากกระแสการพัฒนา
ที่มีต่อชุมชนท่าสายลวด โดยเฉพาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ งก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
แบบแผนวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนอัน กระทบต่ อ อัต ลัก ษณ์
ทางชาติพนั ธุ์จนต้องร่ วมกันเคลื่อนไหวโดยมีวฒั นธรรมและ
ประเพณี ท างศาสนาเป็ นเครื่ อ งมื อ ซึ่ งเป็ นการปรั บ ตัว และ
ตอบโต้ต่อผลกระทบที่รัฐไม่สามารถช่วยจัดการได้ ดังนั้นกรณี
การเคลื่อนไหวของชุมชนท่าสายลวดโดยใช้วฒั นธธรรมอันเป็ น
อัตลักษณ์ชุมชนจึ งถือเป็ นแนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ที่ชุมชนสังคมชายแดนน�ำมาเป็ นกลยุทธ์ แนวคิดทั้ง 3
จึงเหมาะสมส�ำหรับอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งสามารถ
น�ำเสนอเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ตามภาพที่ 1

กรอบแนวคิดการวิจยั
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แม่สอด จังหวัดตาก
พลวัตการพัฒนา
้
ในพืนที่ชุมชนท่าสายลวด

พื้นที่พัฒนาโครงการ

ประวัติศาสตร์และนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมชุมชน

ผลกระทบทางวัฒนธรรม
การปรับตัวทางวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาใน
พื้นที่ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ ต�ำบลท่าสายลวด 4 หมู่บา้ น
8 ชุมชน ซึ่ งเป็ นชุมชนชายแดนติดกับแม่น้ ำ� เมยและเป็ นพื้นที่ที่
ถูกประกาศให้จดั ตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดนแม่สอด
จังหวัดตาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
สนทนากลุม่ ย่อยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) โดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผูท้ ี่ มีบทบาท
ส�ำคัญในการเคลือ่ นไหวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน จ�ำนวน 30 คน
ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน 4 คน ครู หมอไท 1 คน แกนน�ำชุมชนและ
ตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่ วมกิ จกรรมเคลื่อนไหวเชิ งวัฒนธรรม
อีก 25 คน นอกจากนี้ยงั ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ประเพณีบญ
ุ ออกหว่าพาราลงเมิงทีช่ มุ ชนจัดขึ้น ตั้งแต่การประชุม
เตรี ยมงาน การเตรี ยมงานและกิจกรรมงานบุญออกหว่าพาราลงเมิง
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล อย่างละเอียด ข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) โดยน�ำ ข้อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ เ อกสาร
การถอดเทปสั ม ภาษณ์ การสั ง เกตการณ์ และการสนทนา
กลุ่มย่อยมาจัดกลุ่มค�ำตอบจากประโยคหรื อ ข้อความส�ำคัญ
ให้เป็ นหมวดหมู่ (category) แล้วสร้ างหัวข้อเรื่ อง (theme)
ที่ ครอบคลุมกลุ่มค�ำตอบและน�ำมาสร้ างข้อสรุ ป ผูว้ ิจยั สร้ าง
ความน่ าเชื่ อถือของงานวิจยั ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากบุคคล
ที่มีบทบาทแตกต่างกันและหลายวิธี จากนั้นน�ำข้อสรุ ปขั้นต้น
เพื่อหาข้อสรุ ปในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่อิ่มตัว
และถูกต้อง ผูว้ ิจยั เลือกน�ำเสนอข้อค้นพบโดยใช้แนวทางแบบ
วาทกรรมพรรณนา

ผลการศึกษา
บริ บ ทพื้ น ที่ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนอั ต ลั ก ษณ์ ไ ทใหญ่
ชุมนท่ าสายลวด
ชุมชนท่าสายสายลวด มีชอื่ ชุมชนทีพ่ อ้ งกับประวัตศิ าสตร์
พื้นที่ ดว้ ยว่าพื้นที่ ต้ งั เดิ มอยู่ใกล้เคียงกับแนวเดิ นสายโทรเลข
จากเมื องกรุ กกริ ก ประเทศพม่าถึ งไทย ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อ
ระหว่างไทยกับอังกฤษในยุคอาณานิคม เมื่อชุมชนขยายมากขึ้น
กลายเป็ นค�ำเรี ยกชื่อหมูบ่ า้ นและต�ำบลในเวลาต่อมา และนอกจาก
เรื่ อ งราวประวัติ ศ าสตร์ ค ำ� เรี ย กชุ ม ชนแล้ว ท่ า สายลวดยัง มี
ประวัตศิ าสตร์ยคุ ก่อบ้านแปงเมืองทีเ่ กีย่ วกับกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่
หรื อ “คนไต หรื อ เงี้ ยว” โดยช่ วงกลางรัชสมัยรัชกาลที่ 6 มี
ชุมชนเล็กๆ เริ่ มก่อตั้งขึ้นตามแนวตะเข็บชายแดนริ มแม่น้ ำ� เมย
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ของคาราวานพ่อค้าชาวไทใหญ่ เพือ่ ความสะดวกในการข้ามแม่น้ ำ�
จึงตั้งที่พำ� นักใกล้แนวตะเข็บชายแดนริ มแม่น้ ำ� เมย และในเวลา
ต่อมาได้กลายเป็ นหมู่บา้ นและชุ มชนอย่างปั จจุบนั ดังนั้นจึ ง
กล่าวได้วา่ ต้นบรรพบุรุษของชุมชนเป็ นชาวไทใหญ่ โดยร่ องรอย
ทางประวัตศิ าสตร์เห็นได้จากศิลปะตามวัดวาอาราม เครื่ องประดับ
การแต่ ง กายและประเพณี ข องท้อ งถิ่ น และประจัก ษ์พ ยาน
ส�ำคัญ คือ หัวหน้าหมู่บา้ นยุคก่อตั้งได้รับพระราชทานนามสกุล
“กล้า หาญณรงค์” น�ำ มาซึ่ งความภู มิ ใ จเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์
และเป็ นที่ซาบซึ้ งในพระมหากรุ ณาธิ คุณสื บต่อกันมาจากรุ่ น
สู่ รุ่น ผลจากการสื บเชื้ อสายชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ส่งผลให้ระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการปกครองชุมชนจึงมีแบบแผน
ชุมชนอัตลักษณ์ในลักษณะเครื อญาติ มีผนู ้ ำ� ชุมชน ครู หมอไท
และพระสงฆ์ เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และ การปกครอง ส่วนด้านเศรษฐกิจพบว่า คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยอาศัย
แหล่งน�้ำธรรมชาติ และบางส่ วนประกอบอาชี พค้าขาย และ
ธุ รกิจส่ วนตัวประเภทอุตสาหกรรมครัวเรื อนที่สืบทอดกันมา
จากคนรุ่ น ก่ อ น จากท�ำ เลที่ ต้ ัง มี “ตลาดริ ม เมย” อี ก ทั้ง ยัง มี
สะพานมิตรภาพไทย–พม่าแห่งที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างบ้านแม่ตาว
กับถนนสายผาอ่าง–เมียวดี เปิ ดใช้เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.
2540 พร้อมกับการเปิ ดด่านถาวรชายแดนไทย-พม่า ส่ งผลให้
การค้าชายแดนมีมูลค่าสู งและมีอตั ราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่ อง นับเป็ นปั จจัยผลักส�ำคัญที่ ทำ� ให้ชุมชนท่าสาย
ลวดก้าวเข้าสู่ ยุคการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
นอกจากนี้ เนื่ องจากชาวไทใหญ่ เป็ นกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์
ที่ ศ รั ท ธาพุท ธศาสนาอย่า งเหนี ย วแน่ น และยึด ค�ำ สอนทาง
พุทธศาสนาเป็ นแนวการด�ำเนินวิถชี ีวติ ทุกมิติ ประเพณีทางศาสนา
จึ งมีความส�ำคัญต่อวัฒนธรรมชุ มชนอัตลักษณ์เป็ นอย่างมาก
ผลของการศึกษาคติธรรมจากค�ำสอน บทสวด และวรรณกรรม
ท�ำให้ชาวไทใหญ่เห็นความส�ำคัญตัวอักษรและภาษา และยังคง
ใช้ภาษาไทใหญ่ในการสื่ อสารระหว่างกัน ตลอดจนมีบทสวด
ในพิธีต่างๆ เป็ นภาษาไทใหญ่เหมือนชุมชนต้นก�ำเนิด มีอโุ บสถ
และองค์พ ระประธานเป็ นศิ ล ปะตามแบบไทใหญ่ นั่น คื อ
“พระพุทธมหามุ นี” ส�ำหรั บระบบขัดเกลาทางสังคม พบว่า
ค�ำ สอนในพระไตรปิ ฎก เป็ นเสมื อ นเครื่ อ งยึ ด โยงร้ อ ยรั ด
อัตลักษณ์ไทใหญ่อย่างแน่นแฟ้น วัด และพระสงฆ์ ยังคงเป็ น
ส่ ว นส� ำ คัญ ในการอบรมสั่ ง สอนและยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจผู ้ค น
ส่ ว นครอบครั ว เป็ นสถาบันที่ มี หน้า ที่ ว างกรอบบรรทัดฐาน
การพฤติ กรรมให้แก่ สมาชิ ก และมี “ครู หมอไท” ท�ำหน้าที่
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เชื่อมโยงระหว่างศาสนา ครอบครัว สังคม และการปกครองที่
ยึดหลักศาสนาเป็ นแก่นแกนทางวัฒนธรรม ด้วยเพราะชาวไทใหญ่
เรี ยนรู ้ ค�ำสอนผ่านตัวอักษร ภาษาและวรรณกรรมที่ บนั ทึ ก
สื บ ต่ อ กัน มา “ครู ห มอไท” จึ ง ได้รั บ ยกย่อ งนับ ถื อ อย่า งสู ง
ในฐานะปราชญ์ผสู ้ ร้างสรรค์ภาษา วรรณกรรม ค�ำสอนทางศาสนา
ตลอดจนรวบรวม ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ประวัติศาสตร์ ไทใหญ่ จนกลายเป็ นประเพณี สากลเพื่อร�ำลึก
เชิ ด ชู ผูท้ ำ� หน้า ที่ ค รู ห มอไทในวัน ขึ้ น หนึ่ ง ค�่ำ เดื อ นสิ บ สอง
(พฤศจิกายน) ของทุกๆ ปี ปั จจุบนั ผูไ้ ด้รับการเชิดชู คือ พ่อครู
หมอสมโภทช์ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าประเพณี ทางศาสนาเป็ น
กิ จกรรมยึดโยงวิถีอตั ลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ของชุ มชนท่าสายลวด
ตามแบบแผนเดี ย วกับ ชุ ม ชนต้น ก�ำ เนิ ด โดยมี ก ลไกทาง
วัฒนธรรมและประเพณี สะท้อนตัวตนชุมชนอัตลักษณ์ไทใหญ่
และกลายเป็ น “พื้นที่ทางวัฒนธรรม” นัน่ เอง
ผลกระทบทางสั ง คมจากนโยบายเขตเศรษฐกิ จ ชายแดน
แม่ สอด จังหวัดตาก
การขับ เคลื่ อ นนโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
แม่ ส อด เป็ นผลจากข้อ ผู ก มัด ที่ รั ฐ บาลเคยได้ ล งนามใน
ยุทธศาสตร์ความร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านทางด้านเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุ น นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ซึ่ งการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ ชายแดนฝั่ งตะวันตก จึงเริ่ มต้นที่การร่ วมมือแบบ
ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทย-พม่า ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ ำ� เมย
แห่ งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของการขยายตัว
ของชุ ม ชนและเป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะแรก
หลังจากรัฐบาลมีมติจดั ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด
เป็ นพื้นที่นำ� ร่ องในปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา ในปี พ.ศ. 2557
รั ฐบาลมี นโยบายขยายพื้นที่ ส�ำหรั บพัฒนาเป็ นเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดน เป็ นเนื้ อที่ 14,858 ไร่ ใน ต.ท่าสายลวด และ
ต.แม่ปะ เพื่อพัฒนาเป็ นนิ คมอุตสาหกรรม ด้วยการออกค�ำสั่ง
ให้นำ� ที่ ดินป่ าสงวนที่ ทบั ซ้อนพื้นที่ ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์
จ�ำแนกเป็ นพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่ งที่ 2 และพื้นที่
ส� ำ หรั บ จัด ตั้ง เป็ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม ที่ ป ระกอบด้ว ย
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เขตนิคมอุตสาหกรรม
ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสิ นค้า (ICD) เขตปลอดอากร คลังสิ นค้า
ทัณ ฑ์บ น ศู น ย์บ ริ ก ารเบ็ด เสร็ จ (One Stop Service) และ
ด่ า นศุ ล กากร การขับ เคลื่ อ นนโยบายดัง กล่ า วจึ ง ถื อ เป็ นจุ ด
เปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ ต่ อ ชุ ม ชนสร้ า งผลกระทบซั บ ซ้ อ น
หลายมิติ ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ครั้ง จึงก่อผลกระทบ
ในหลายลักษณะ

ส�ำหรับผลกระทบทางสังคม มีท้งั ทีเ่ ป็ นผลกระทบทางตรง
และผลกระทบอันดับ 2 โดยผลกระทบหลักที่เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของปั ญหาอื่นๆ ได้แก่ การขยายตัวของชุมชน ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่ มมีการก่อสร้างและเปิ ดใช้สะพานมิตรภาพ
ไทย-พม่า แห่งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะพื้นที่
ชุมชนบ้านแม่ตาว และบ้านริ มเมย โดยเป็ นชุมชนที่พกั อาศัย
ของแรงงานต่างด้าวของนายจ้างคนไทย และกลุม่ อาคารพาณิชย์
โดยรอบตลาดริ มเมยและสะพาน ซึ่ งเป็ นอาคารให้เช่าและที่พกั
ชั่วคราว ผลกระทบทางตรงอี กปั ญหาคื อ การอพยพย้ายถิ่ น
เป็ นผลจากข้อตกลงการผ่อนปรนเรื่ องการข้ามแดนของแรงงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นการเคลื่อนอพยพเข้าของคนต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าว โดยมีปัจจัยผลักส�ำคัญคือ ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศต้นทาง ส่ วนปัจจัยดึงคือ การขยายตัว
ด้านเศรษฐกิ จ อุ ปสงค์ต่อแรงงานในพื้นที่ ท่าสายลวด ทั้งนี้
ผลกระทบจากการเคลือ่ นย้ายอพยพแรงงานเข้าสู่ชุมชนก่อให้เกิด
ปัญหาผลกระทบที่ 2 ในหลายประการ อาทิ ปัญหาด้านการจัด
บริ การสาธารณะพื้นฐาน ปั ญหาด้านสุ ขภาพและการระบาด
ของโรคในชุมชน ปัญหาด้านสังคม เช่น อาชญากรรม การแพร่
ระบาดของยาเสพติด เป็ นต้น โดยทั้งหมดกระทบต่อการจัดการ
ชุมชนในล�ำดับต่อมา นอกจากนี้ยงั พบ ปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ ด้วยว่าคนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั การใช้และมีที่ดินท�ำกิน
การขับเคลื่ อนนโยบายภาครั ฐบังคับใช้กฎหมายเวนคืนที่ ดิน
ชาวบ้านผูไ้ ด้รับผลกระทบจึงร่ วมลงชื่ อเรี ยกร้องค่าชดเชยให้
ใกล้เคียงราคาตลาด ส่ วนชาวบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ก็เกิ ดการตระหนก หวัน่ เกรงและไม่แน่ ใจ จึ งขายเปลี่ ยนมื อ
และหันเหไปท�ำอาชีพอื่น เช่น รับจ้าง หรื อคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรื อคลังสิ นค้าตามแนวตะเข็บชายแดนริ มแม่น้ ำ�
เมย ที่มีกว่า 33 แห่ง
ส่ วนผลกระทบทางวัฒนธรรม เป็ นผลกระทบที่มีต่อ
การด�ำเนิ นชี วิตที่ ส่งผลต่อวิถีอตั ลักษณ์ ชุ มชนเป็ นอย่างมาก
สื บเนื่ องจากชุ มชนท่ าสายลวดเป็ นชุ มชนอัตลักษณ์ ไทใหญ่
ทีเ่ กาะเกี่ยวกันด้วยวัฒนธรรม และประเพณี ผลกระทบจากพลวัต
การพัฒนา นับตั้งแต่การเปิ ดใช้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 1 ต่อเนื่อง
จนการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่ งผลให้
วิถีชีวิตของผูค้ นในชุมชนต้องเปลี่ยนไปตามกระแสการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำเนิ นชีวิตให้สอดคล้อง
กับบริ บทพื้นที่โดยให้ความส�ำคัญต่อการประกอบอาชีพ หาเช้า
กินค�ำ่ ส่วนกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีความส�ำคัญ
ลดน้อยลง ปัญหาดังกล่าวน�ำมาซึ่ งความวิตกกังวลต่ออัตลักษณ์
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ชุมชนเป็ นอย่างมาก
“คนแม่ ตาว มาวัดน้ อยลง ร่ วมมือกิจกรรมทางศาสนา
น้ อยลง แต่ ก่อนวันพระคนเต็มศาลา ตอนนีน้ ้ อย วันพระคนส่ งแต่
ปั จจัย (เงิน) มาท�ำบุญ เพราะต้ องเปิ ดร้ านที่ตลาด (ตลาดริ มเมย)
ส่ วนคนที่ ไ ม่ มี กิ จ การก็ต้ อ งท�ำ งาน และไม่ พ บว่ า มี ค นรุ่ น
(คนรุ่ นใหม่ ) มาท�ำบุญตักบาตร... ”
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
ผลจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับบริ บท
ปัจจุบนั จนไม่มเี วลาเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศาสนา การตระหนักต่อ
ความส�ำคัญและคุณค่าของประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร์
ชุ ม ชนและชาติ พ นั ธุ์ จึ ง ลดลงและเปลี่ ย นไป อี ก ทั้ง ผลของ
การอพยพย้ายเข้าของคนต่างถิ่ นได้นำ� พาวัฒนธรรมรู ปแบบ
ใหม่ มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากขึ้น คนในชุมชนจึงเสมือน
ถูกบีบให้เหลือเพียงทางเลือกด�ำเนินชีวติ ตามกระแสการพัฒนา
การค้า และทุน รายได้จึงเป็ นสาระส�ำคัญหลักในการด�ำเนินชีวติ
วิถีอตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ จึงเหลือพื้นที่และความหมายที่ลดน้อย
และเบาบางลงในชีวติ ประจ�ำวัน
“เราต้ องท�ำงานมากขึน้ เพราะค่ าใช้ จ่ายและค่ าครองชีพ
เพิ่ มขึน้ แต่ ก่อนมีอะไรเราก็ไปหาไปเก็บมาท�ำกิ น ตามไร่ นา
ตอนนี ้ เราต้ อ งซื ้ อ จากตลาดซึ่ ง ก็ แ พง รายได้ จ ากรั บจ้ าง
มอเตอร์ ไซค์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะช่ วยกันในครอบครั ว เพราะ
ล�ำพังเงินเดือนลูกสาวที่ทำ� งานโรงงานไม่ พอ”
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 16 กุมภาพันธ์ 2559)
จากสภาพการด�ำเนินชีวิตของคนท่าสายลวดส่ วนใหญ่
ที่ตอ้ งปรับตัวให้ความส�ำคัญกับการประกอบอาชีพในรู ปแบบ
ใหม่ๆ ไม่ได้พ่ ึงพาระบบเกษตร แต่กำ� ลังค่อยๆ ปรั บไปเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลไกเศรษฐกิจ ผูค้ นด�ำเนินใช้ชีวติ ตามวิถีทนุ นิยม
มุ่งหารายได้ ส่ วนกิ จกรรมทางศาสนา ประเพณี ก็ค่อยๆ ลด
ความส�ำคัญลงและเปลีย่ นรู ปแบบไปตามแบบแผนกิจกรรมสากล
อาทิ กิจกรรมปี ใหม่สากล ปรากฏการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ชุมชน
ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมประเพณี บางประการ ทั้งรู ปแบบ และ
รายละเอียด มีกิจกรรมการละเล่น รื่ นเริ งเพิ่มเติม
“กิจกรรมทางประเพณี ต้องปรั บประยุกต์ ใหม่ ให้ เข้ ากับ
ปัจจุบนั ของเดิมเราเน้ นการเผยแผ่ อบรม สั่งสอน คนไท (ไทใหญ่)
แต่ ต อนนี ้เ ราต้ อ งปรั บ บางอย่ า งออกไป และเพิ่ ม ในส่ วนที่
เป็ นการละเล่ น มีกิ จ กรรม เพราะคนส่ วนใหญ่ เ ห็ น ว่ า สนุ ก
หลากหลาย อย่ างน้ อยคนรุ่ นใหม่ ของชุ มชนก็เข้ าวัด และที่
ส�ำคั ญเราต้ องท�ำให้ กลายเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวและต้ องสร้ าง
รายได้ จากกิจกรรมทางศาสนา”
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
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ปัจจุบนั ชุมชนท่าสายลวดได้ปรับกิจกรรมทางประเพณี
ให้ที่มีความเป็ นสากลมากขึ้น มีกิจกรรมการสมโภชด้วยมหรสพ
ศิลปิ นทีม่ ชี ื่อเสียงระดับประเทศและท้องถิน่ มีการประดับประดา
แตกต่างไป ส่ วนกิ จกรรมทางศาสนาเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของ
ประเพณี ที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย
ภาคราชการ ทั้งนี้แม้ประเพณี ทางศาสนาจะยังเป็ นกลไกยึดโยง
อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ที่สำ� คัญ แต่การปรับตัวทางวัฒนธรรมและ
ประเพณี ของชุมชนยังคงความจ�ำเป็ นและด�ำเนิ นไปให้เข้ากับ
ยุค และสมัย มากขึ้ น สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า พื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรม
อัต ลัก ษณ์ ไ ม่ ไ ด้เ พี ย งถู ก ผลิ ต ซ�้ำในความหมายเดิ ม หากแต่
ยังเป็ นการประดิษฐ์สร้างเพือ่ ให้กลายเป็ นกลยุทธ์ทมี่ คี วามแยบยล
เฉลียวฉลาดสอดคล้องกับบริ บทการพัฒนา ซึ่งถือเป็ นการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมของชุมชนอัตลักษณ์ไทใหญ่ต่อนโยบายภาครัฐ
การปรั บตัวทางวัฒนธรรมของชุ มชนท่ าสายลวดต่ อนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แม่ สอด จังหวัดตาก
“เราต้องฟื ้ นวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อสื บต่อความเป็ นไท
(ไทใหญ่) อีกทัง้ เพื่อปกป้องลูกหลานไทใหญ่จากการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึน้ ”
“เราคงเลือกเพียงบางประเพณี ที่สอดคล้ องกับปั จจุบัน
และส�ำคัญต่ อความเป็ นไทใหญ่ มาท�ำเป็ นกิจกรรมด้ านประเพณี
ที่จะช่ วยยึดวัฒนธรรมไทใหญ่ ของเรา”
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
จากผลกระทบด้านวัฒนธรรมของพลวัตรการพัฒนา
โดยเฉพาะการปรับเปลีย่ นวิถชี ีวติ และความส�ำคัญต่อการเข้าร่ วม
กิ จ กรรมด้า นประเพณี น้อ ยลง ผูน้ �ำ ชุ ม ชน และครู ห มอไท
ได้ต ระหนัก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การคงอยู่ข อง
อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ จึงร่ วมกันเคลื่อนไหวขับเคลื่อนและรื้ อฟื้ น
ประเพณี เพือ่ ใช้เป็ นกลไกส�ำคัญในการรวมสร้างอัตลักษณ์ชมุ ชน
โดยให้ความส�ำคัญบางประเพณี ที่สะท้อนความเป็ นไทใหญ่
เพื่อยึดโยงคน ชุ มชน และอัตลักษณ์ ให้คงอยู่ อี กทั้งใช้เป็ น
เครื่ องมือสร้างพื้นที่ทางกิจกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์
ชุมชน และ รื้ อฟื้ นวัฒนธรรมประเพณี แบบศิลปะไทใหญ่โดยมี
วัดไทยวัฒนารามเป็ นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและแหล่งเรี ยน
รู ้ ส�ำคัญ โดยให้ความส�ำคัญกับบางกิ จกรรมทางศาสนาโดย
เฉพาะประเพณี เดือนสิ บเอ็ด “ออกหว่าพาราลงเมิง” ชุมชนให้
ความส�ำ คัญ มาก เพราะมี ค วามเชื่ อ ว่า เป็ นวัน ที่ ทุ ก ภพ-ภู มิ
จะเปิ ดและการท�ำ บุ ญ นอกจากจะได้กุ ศ ลสู ง สุ ด แล้ว ยัง จะ
สามารถส่งถึงบรรพบุรุษ ผูล้ ว่ งลับให้ได้รับส่วนกุศลอย่างทัว่ ถึง
คนไทจึงนิ ยมเข้าวัดท�ำบุญ ฟั งเทศน์มากที่สุดในเดือนสิ บเอ็ด
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บุ ญ ประเพณี อ อกหว่ า พาราลงเมิ ง จึ ง เป็ นอัต ลัก ษณ์ ส� ำ คัญ
ตามแบบวัฒนธรรมไทที่ทกุ คนให้ความส�ำคัญที่สุด นอกจากนั้น
ชุ มชนยังได้จดั กิ จกรรมตามประเพณี อื่นๆ ทางศาสนาเพื่อให้
เป็ นเครื่ อ งมื อ ส�ำ หรั บ ให้ ค นในชุ ม ชนตระหนัก และเรี ย นรู ้
อัตลักษณ์ความเป็ นไท ดังตารางที่ 1
ผลจากการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งและความเปราะบางของ
ชุมชนอัตลักษณ์ การปรับตัวทางวัฒนธรรม ในบริ บทการพัฒนา
ของชุ ม ชนจึ ง เป็ นไปทั้ง เพื่ อ การปรั บ ตัว ของชุ มชนและการ
เคลื่อนไหวโต้กลับต่อ นโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
ชายแดน การใช้ประเพณี ทางศาสนาจึ งเป็ นแนวทางการจัด
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการด�ำรงชีพกับการจัดการชุมชน
อัตลักษณ์ รู ปแบบกิ จกรรมและประเพณี ต่างๆ ของชุ มชนจึ ง
แฝงฝั ง ระบบความหมายเพื่ อ เป็ นกลยุท ธ์ ก ารโต้ก ลับ ต่ อ
นโยบายโดยแทรกเป้ าหมายให้ตระหนักต่อประวัติความเป็ น
ไทใหญ่ อี ก ทั้ง ความภาคภู มิในบรรพบุ รุ ษผูก้ ่ อตั้ง ชุ มชนแก่
ชนรุ่ นหลัง
“เราใช้ กิจกรรมด้ านประเพณี ส�ำคัญเพราะวิ ถีไทใหญ่
ให้ ความส�ำ คั ญ กั บ ศาสนาผ่ า นประเพณี เ ราจึ ง ใช้ โอกาสใน
ประเพณี ทำ� ให้ คนในชุ มชนโดยเฉพาะคนรุ่ นต่ อๆ มา ระลึ ก
และตระหนั กถึ งความเป็ นไท เพื่ อไม่ ให้ ลื มทุ กสิ่ งอย่ างของ
ความเป็ นไท (ไทใหญ่ ) ปั จจุ บันนีเ้ ราช่ วยกันหลายภาคส่ วน
โดยเฉพาะชมรมเครื อคนไต”
“ประเพณี ท างศาสนาที่ ชุ ม ชนให้ ความส�ำ คั ญ เช่ น
ประเพณี อ อกหว่ า พาราลงเมิ ง เป็ นตั ว อย่ า งที่ ร วมกิ จ กรรม
เดื อนสิ บเอ็ดที่ จัดให้ เป็ นเทศกาลท่ องเที่ ยวของชุ มชนเพื่ อให้
คนทั่ วไปรู้ จั กชุ มชนเพื่ อบ่ งบอกความเป็ นมาของชุ มชนแบบ
ฉบับของชาวไท (ไทใหญ่ ) ถือเป็ นที่เดียวในประเทศไทย”

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
การปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมเพื่ อ โต้ก ลับ ของชุ ม ชน
ผ่านการสถาปนาพิธีกรรมและประเพณี ชุมชนให้ กลายเป็ น
เครื่ องมื อ โดยมี กลยุทธ์ คื อ “การสร้ างและเชิ ดชู วาทกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่จากประวัติศาสตร์ชุมชน” และ “แหล่งเรี ยนรู ้
และรื้ อฟื้ นวัฒ นธรรมประเพณี แบบศิ ล ปะไทใหญ่ ” โดยมี
จุดเน้นย�้ำให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงระหว่างประวัติศาสตร์
ชุมชนและความเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ในพม่าประจักษ์พยาน
ส�ำคัญคื อ การรวมตัวก่ อตั้ง “ชมรมเครื อคนไต” เพื่อด�ำเนิ น
กิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมและคอยประสานสั ม พัน ธ์ ก ับ กลุ่ ม
คนไทใหญ่ ใ นพื้ น ที่ อื่ น ๆ และชุ ม ชนต้น ก�ำ เนิ ด นอกจากนี้
“ชมรมเครื อคนไต” ยังเป็ นกลุม่ ทางสังคมทีค่ อยกระตุน้ การเรี ยนรู ้
ด้วยกิจกรรมทางศาสนาให้กลายเป็ น พื้นที่การเรี ยนรู ้และรื้ อฟื้ น
วัฒนธรรมท้องถิน่ ดั้งเดิม ทีค่ อยย�้ำเตือนความเป็ นชุมชนอัตลักษณ์
และท�ำหน้าที่ ประสานสัมพันธ์กบั กลุ่มชาติ พนั ธุ์อื่นในพื้นที่
เพราะนอกจากคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่แล้ว ต�ำบลท่าสายลวด
อ�ำ เภอแม่ ส อด จัง หวัด ตาก ยัง มี อี ก หลากหลายชนเผ่า เช่ น
กะเหรี่ ยง พม่า ปะโอ ปะหล่อง และชนเผ่าลาว ซึ่ งได้อพยพ
เข้ามาอาศัยปะปนอยู่ร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ม
ชาติ พนั ธุ์จึงเป็ นปฏิ สัมพันธ์ที่เริ่ มต้นจากรู ปแบบร่ วมมื อกัน
เนื่ องจากปั จจัยด้านสภาพความเป็ นอยู่ของเมื องแม่สอดเดิ ม
เป็ นถิ่ น ทุ ร กัน ดารรวมทั้ง เรื่ อ งความคลุ ม เครื อ ของความคิ ด
ว่าด้วยเรื่ องของพรมแดนและรั ฐชาติ ดังนั้นการร่ วมมื อทาง
วัฒนธรรมเพือ่ ร่วมบริ หารจัดการชุมชน จึงเป็ นรูปแบบปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมในรู ปแบบการสมานลักษณ์ (accommodation) ของ
กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ พือ่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นในลักษณะต่างๆ
อันเป็ นผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ตารางที่ 1 ประเพณี สำ� คัญทางศาสนาของชุมชนท่าสายลวด
เดือน
ประเพณี
เดือนเจ๋ ง (ธันวาคม)
“ปอยต่างซอมต่อ” คือ การถวายข้าวใหม่ และข้าวคลุกงาแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า
เดือนสาม (กุมภาพันธ์)
“ปอยหลู่โหล่” คือ งานถวายไฟแด่พระพุทธเจ้าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ปอยหลู่ขา้ วยาคู ้
ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธเจ้า
เดือนห้า (เมษายน)
ปอยซอนน�้ำ คือ ประเพณี สงกรานต์
ปอยกัน่ ตอ คือ ประเพณี ขอขมาและคาราวะพระสงฆ์ และผูใ้ หญ่
เดือนแปด (กรกฏาคม)
ปอยหลู่ส่างกาน,ปอยหลู่ตน้ แปก คือ ประเพณี เข้าพรรษา
เดือนสิ บเอ็ด (ตุลาคม)
ปอยพาราลงเมิง คือ ประเพณี ตกั บาตรเทโวโรหนะ
“ออกหว่าพาราลงเมิง”
ปอยออกหว่า (ประเพณี ออกพรรษา)
เดือนสิ บสอง (พฤศจิกายน)
งานครู หมอไท คือ งานเชิดชูนกั ปราชญ์ ชาวไทใหญ่
งานปี ใหม่ไต คือ งานต้อนรับปี ใหม่ของชาวไทใหญ่
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สรุปและการอภิปรายผล
ชุ ม ชนท่ า สายลวด ก่ อ ตั้ง และสื บ เชื้ อ สายจากกลุ่ ม
คาราวานพ่ อ ค้า ชาวไทใหญ่ ริ ม แม่ น้ �ำ เมย โดยมี ชื่ อ พ้อ งกับ
ประวัติศาตร์ พ้ืนที่จนพัฒนากลายเป็ นชื่ อชุมชนในระยะต่อมา
ผลจากการมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
ส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม การปกครองและแบบแผน
ความสัมพันธ์ ในชุ มชนเป็ นระบบเครื อญาติ มี ประเพณี ทาง
ศาสนาเป็ นกลไกยึด โยงทางวัฒ นธรรมอัต ลัก ษณ์ ช าติ พ นั ธุ์
ผลกระทบจากพลวัตและกระบวนการพัฒนาตลอด 2 ทศวรรษ
ที่ ผ่า นมา นับ ตั้ง แต่ มี ก ารเปิ ดใช้ส ะพานมิ ต รภาพไทย-พม่ า
ในปี พ.ศ. 2540 และมีความชัดเจนยิง่ ขึ้นเมื่อรัฐบาลเริ่ มผลักดัน
นโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
นโยบายภาครั ฐ ดัง กล่ า วส่ ง ผลกระทบซับ ซ้อ นในหลายมิ ติ
โดยที่สำ� คัญส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเพิม่ ขึ้นอย่างมาก
นอกจากนั้นยังท�ำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ ชุมชน ตลอดจนยังท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกอบ
อาชี พและด�ำเนิ นชี วิต ตามกระแสทุ นนิ ยมมากขึ้ น อี กทั้งยัง
ท�ำให้เกิดปั ญหาสังคมต่างๆ ตามมา ซึ่ งทั้งหมดล้วนส่ งผลต่อ
วิถีการด�ำเนิ นชีวิตและวิถีอตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ของคนในชุมชน
โดยท�ำให้การตระหนักต่อคุณค่าของประเพณี และวัฒนธรรม
ลดลงและเปลี่ยนไป จนเสี่ ยงต่อการล่มสลายและการคงอยูข่ อง
อัตลักษณ์ชุมชน จากผลกระทบที่เกิดขึ้นผูน้ ำ� และแกนน�ำชุมชน
จึงร่ วมกันฟื้ นฟูประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนตาม แบบอัตลักษณ์
ไทใหญ่เพื่อย�้ำเตื อนให้คนในชุ มชนตระหนักต่อความส�ำคัญ
ของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ตลอดจนเพื่อให้คนทัว่ ไป
รูจ้ กั และเข้าใจวิถอี ตั ลักษณ์ชาติพนั ธุไ์ ท ทั้งนี้กจิ กรรมทางประเพณี
ที่ จ ัด ขึ้ น เน้น งานบุ ญ เดื อ นสิ บ เอ็ด เพราะส�ำ คัญ ต่ อ ความเป็ น
ชาติพนั ธุไ์ ทโดยได้ปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริ บทการเปลีย่ นแปลง
ในปั จจุบนั ซึ่ งถือเป็ นการปรับตัวทางวัฒนธรรมให้สอดคล้อง
กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากผลการศึกษา อภิปรายได้วา่ พื้นที่ชุมชนอัตลักษณ์
ชาติ พ นั ธุ์ ม กั เกี่ ย วโยงสัม พัน ธ์ ด้ว ย ประเพณี / พิ ธี ก รรม การ
เปลี่ ย นแปลงใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นย่ อ มเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การปรับเปลี่ยนแบบแผนของวิถีการด�ำเนินชีวติ ของคนในสังคม
ซึ่ งถื อเป็ นการปรั บตัวทางวัฒนธรรมเพื่อให้เข้ากับแบบแผน
หรื อบริ บทใหม่ กรณี ชุมชนท่าสายลวดเป็ นชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทใหญ่ ดังนั้นแบบแผนวิถชี ีวติ จึงมีระบบเครื อญาติและประเพณี
ทางศาสนาเป็ นกลไกยึดโยงทางสังคมตามอัตลักษณ์ ชุ มชน
ไทใหญ่ การผลัก ดัน นโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
แม่สอดได้ส่งผลต่อแบบแผนการด�ำเนินวิถชี ีวติ ของผูค้ นในสังคม
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ให้เป็ นไปตามกระแสพัฒนาและทุนนิยมมากขึ้น การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวนับเป็ นความเสี่ ยงและความเปราะบางของอัตลักษณ์
ชุ ม ชน ชาติ พ นั ธุ์ ยัง ผลให้ชุ ม ชนร่ ว มกัน ตระหนัก ถึ ง ภาวะ
คุกคามจากผลกระทบจากกระแสการพัฒนาดังกล่าว ที่เกิดขึ้น
โดยการปรับตัวทางวัฒนธรรมให้สอดรับกับบริ บททางนิ เวศ
การพัฒนาที่เกิดขึ้น ด้วยการปลุกตื่นความเป็ นชุมชนอัตลักษณ์
ไทใหญ่ดว้ ยกลไกทางวัฒนธรรมและประเพณี เน้นปรับกิจกรรม
ประเพณี ทางศาสนาให้เป็ นเครื่ องมือส�ำหรับปกป้องชุมชนจาก
ภาวะคุ ก คามของกระแสพัฒ นาที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลการศึกษาปรากฏการณ์การปรับตัวของชุมชนต่อผลกระทบ
ทางสังคมจากนโยบายการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ทั้ง พัชริ นทร์
(2544) สุ ดารัตน์ (2549) และ สุ ภินนั ทชัย (2555) โดยพบว่ามี
ปั จจัยเงื่อนไขเร่ งเร้าส�ำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็ น
ผลกระทบต่อวิถีดำ� เนิ นชี วิตของคนในชุ มชน นัน่ คือ กระแส
การพัฒนาเพื่อรองรั บกับระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยมที่ เกิ ด
จากนโยบายภาครั ฐ บาล (สถาบัน วิจ ัย ภาษาและวัฒ นธรรม
เอเชีย, 2556) ส่วนการศึกษาในพื้นที่เดียวกันพบว่า มีการปรับตัว
ของชุมชนต่อการเปลีย่ นแปลงเช่นกัน (ธวัลกร, 2549) นอกจากนี้
ผลจากกระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ ร ะบบตลาด
ที่ ครอบง�ำวิถีชีวิตของคนและกระทบต่ออัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์
ของชุ มชนส่ งผลท�ำให้เกิดรวมตัวการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้ อง
ความเป็ นชุมชนโดยใช้วฒั นธรรมเป็ นกลไกด้วยการสถาปนา
และการผลิ ตซ�้ำของความเป็ นเครื อญาติ ชุมชนอัตลักษณ์ ซ่ ึ ง
เป็ นการย�้ำความทรงจ�ำเพื่อน�ำไปสู่ การสร้างใหม่/สวมรอยและ
แทนที่ รวมไปถึงการตรึ งความหมายของ “พื้นที่ทางวัฒนธรรม”
เพือ่ แสดงให้เห็นถึงฐานะความส�ำคัญของอัตลักษณ์ชาติพนั ธุแ์ ละ
ประวัตศิ าสตร์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับสนับสนุนความเป็ นชุมชน
ให้มีชีวิต มีพลวัตโดยกระบวนการสร้ างความหมายดังกล่าว
ไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยไร้จดุ หมาย เลือ่ นลอย หากแต่เป็ นกระบวนการ
ที่ มี จุ ด ประสงค์แ ละเป้ า หมายอย่า งแยบยล เพื่ อ ต้อ งการน�ำ
“พื้นที่วฒั นธรรมอัตลักษณ์” มาสนับสนุ นการสถาปนากลไก
ความเป็ นชุมชนอัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ให้คงอยู่ ซึ่ ง วันดี (2545)
ได้อธิ บายว่า กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ไทใหญ่
เป็ นกิ จกรรมการโต้กลับทางสัญญะเชิ งวัฒนธรรมที่ แฝงใน
กิ จกรรมการจัดงานปอย (งานบุญ) เพื่อตอกย�้ำอัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุ์รวมทั้งเป็ นการสร้างจิตส�ำนึ กทางประวัติศาสตร์ ของ
ชุมชน ทั้งนี้ การผลิตใหม่ของอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นในบริ บทของ
การปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมประเพณี ข องชุ ม ชนท่ า สายลวด
เป็ นการเลือกประเพณี งานบุญเดือนสิ บเอ็ด “ประเพณี ออกหว่า
พาราลงเมิง” ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมทางศาสนาส�ำคัญของชุมชน
อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ให้เป็ นพื้นที่วฒั นธรรมอัตลักษณ์
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ส�ำหรับใช้เป็ นอาวุธในการปกป้ องชุ มชนอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์
ความเป็ นไทผ่านการสร้างตระหนักรูป้ ระวัตศิ าสตร์และความส�ำคัญ
ของอัตลักษณ์ชุมชน โดยสามารถน�ำเสนอเป็ นภาพได้ดงั ภาพที่ 2
จากภาพประกอบ อธิ บายได้ว่า รู ปแบบการปรั บตัว
ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่าสายลวดในบริ บทของการพัฒนา
เป็ นการปรับตัวและเคลื่อนไหวตอบโต้ต่อปัจจัยเร่ งเร้าภายนอก
โดยเฉพาะ นโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด
และอีกนัยหนึ่ งยังเป็ นกลยุทธ์เพื่อปกป้ องอัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์
ไทของชุมชน โดยมีการเคลื่อนไหวตอบโต้ผ่านประเพณี ทาง
ศาสนาที่ ส�ำคัญของชุ มชน เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ส�ำหรั บช่ วงชิ ง
พื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรมและตอกย�้ำ คุ ณ ค่ า ของชุ ม ชนอัต ลัก ษณ์
ชาติพนั ธุ์ความเป็ นไท ดังนั้นประเพณี “ออกหว่าพาราลงเมิง”
ของชุ ม ชนท่ า สายลวดจึ ง เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ ใ ห้
สวมรอยและแทนที่ประเพณี แบบดั้งเดิมส�ำหรับช่วงชิง “พื้นที่
วัฒนธรรม อัตลักษณ์” ส�ำหรับปกป้องการคงอยูข่ องชุมชนโดย
เป็ นการเน้นผลิตซ�้ำ “แก่นวัฒนธรรม” (Cultural Core) ที่แฝง
ในประเพณี “ออกหว่าพาราลงเมิ ง” แม้จะแตกต่างจากแบบ
ดั้งเดิมแต่ยงั คงเป็ นประเพณี ทางศาสนาที่ชุมชนให้ความส�ำคัญ
ที่ สุ ด เพื่ อ เชื่ อ มโยงและจัด ระบบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งวิ ถี
การด�ำรงชีพกับระบบการจัดการชุมชนอัตลักษณ์ผา่ นกิจกรรม
ประเพณี สำ� คัญทางศาสนา ทั้งนี้ดว้ ยเพราะศาสนาคือ อัตลักษณ์

ของชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นลินี (2551)
ที่พบว่า การเคลื่อนไหวโต้ตอบทางวัฒนธรรมของชุมชนมักจะ
เกิ ดในชุ มชนที่ มีทุนทางวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง ซึ่ ง ยศ (2559)
ได้อธิบายว่า ความเข้มแข็งของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนจะมี
“แก่ นวัฒนธรรม” (Cultural Core) ที่ แฝงระบบความหมาย
ในกิจกรรมประเพณี ทางศาสนาที่ชุมชนด�ำเนิ นการขึ้นซึ่ งเป็ น
ระบบส่ งทอดความหมายเชิงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ส่ วน ณฐพงศ์
(2548) อธิ บายว่า ระบบส่ งทอดความหมายเชิ งอัตลักษณ์ จะ
ด�ำเนิ นผ่าน รหัสวัฒนธรรมของชุ มชน ทั้งนี้ ในฐานะกลยุทธ์
การโต้กลับต่อผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา จึงได้แทรก
เป้ า หมายหลากหลายเพื่ อ การคงอยู่ ข องชุ ม ชนอัต ลัก ษณ์
ชาติพนั ธุ์ โดยเน้น “การสร้ างและเชิ ดชู วาทกรรมวัฒนธรรม
ไทใหญ่ จ ากประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน” และ “แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละ
รื้ อฟื้ นวัฒนธรรมประเพณี แบบศิ ลปะไทใหญ่” ผ่านชุ ดภาค
ปฏิบตั ิการเชิงวาทกรรมแบบผสานหลากหลาย เช่น “การย�้ำเตือน
ความส�ำคัญการสื บเชื้ อสายไทใหญ่” “การผลิตซ�้ำ ความเป็ น
ชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ผา่ นวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะการแสดง”
“การเรี ย นรู ้ แ ละรื้ อฟื้ นวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ดั้ง เดิ ม ” ทั้ง นี้ เพื่ อ
ฉุดรั้งแก่นแกนวัฒนธรรม ให้การคงอยูแ่ ละยัง่ ยืนของอัตลักษณ์
ชาติพนั ธุ์ของชุมชนนัน่ เอง

การคงอยู่
ของชุมชนอัตลักษณ์
บริบท
ด้านสังคม

การปรับตัว
ทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม-ประเพณี
“ออกหว่าพาราลงเมิง”

บริบท
ด้านเศรษฐกิจ

บริบทด้านการเมือง
(นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

ภาพที่ 2 การปรับตัวทางวัฒนธรรมต่อนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก

กลยุทธ์การโต้กลับ
ทางวัฒนธรรม
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. เพื่อปกป้ องคุม้ ครองวิถีวฒั นธรรมท้องถิ่นในพื้นที่
โครงการพัฒนาใดๆ รัฐบาลควรเพิม่ กรอบ การประเมินผลกระทบ
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่ นควบคู่กบั กระบวนการ EIA และ
เพิ่มเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรอบประเมินผลกระทบทางสังคมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรโดยบัญญัติเป็ นกฏหมาย
2. ภาคราชการที่เกี่ ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนควรจัดให้มีกระบวนการ
เตรี ย มความพร้ อ มแก่ ชุ ม ชนในทุ ก มิ ติ โดยเฉพาะมิ ติ สัง คม
วัฒนธรรมเพื่อเป็ นการลดอุปสรรคและปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้จากผลกระทบต่อมิติวฒั นธรรมในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นการพัฒนา
เชิงกระบวนการเตรี ยมความพร้อมแก่ชุมชนในพื้นที่โครงการ
ในมิ ติ ว ฒ
ั นธรรมเพื่ อ เป็ นการลดผลกระทบและความเสี่ ย ง
ทางสั ง คมวัฒ นธรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกับ ชุ ม ชนจากนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่อื่นๆ
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