
บทสะท้อนจากงานศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพรมแดนทางชาติพนัธุ ์

วริณาฐ พิทักษว์งศ์วาน 

บทความเรื่อง Maintaining ethnic boundaries in "non-ethnic" contexts: constructivist theory and 

the sexual reproduction of diversity มาจากงานวิจัยของ Z. Ozgen ที่ได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

พรมแดนทางชาติพันธุ์ (ethnic boundary) ในพื้นที่ Antioch ประเทศตุรกี พื้นที่ซึ่งมคีวามหลากหลายในทาง

ศาสนา และมีร่องรอยของระบบ millet (ซึง่จะกล่าวถึงต่อไป) ที่ยังคงอยู่  

ส าหรับฉันแล้วความน่าสนใจของบทความนี้มีอยู่ 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่  1) บริบททางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อ

ประเด็นร่วมสมัย 2) การประกอบสร้างความเป็นชาติพันธ์กับพรมแดนทางชาติพันธ์ และ 3) บทบาทของสถาบัน

ทางการเมืองกับกฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการภายในสังคม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) บริบททางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อประเด็นร่วมสมัย กล่าวคือ บริบทของจักรวรรดิออตโตมานเป็นส่วนส าคัญที่

ส่งผลต่อบริบททางการเมืองของประเทศตุรกี เห็นได้จากระบบ Millet (นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมาย Sharia)  

ระบบดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญในการยืนยันถงึการแยกออกของสถาบันทางกฎหมาย และสิทธิ์ของสมาชิกในฐานะที่

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของจักรวรรดิ ส่งผลท าให้กลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมสามารถปกครองตนเองได้ ท าให้พรมแดน

ที่เกิดจากความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเป็นสิ่งที่มคีวามคงทน สามารถตัดผ่านพรมแดนของ

รัฐชาติได้ ขณะที่บริบทการเป็นรัฐของตุรกีเฉกเช่นทุกวันนี้น้ัน ก็ได้มีความพยายามในการสร้างความเป็นพลเมือง

ผ่านการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นการผสานกลืน (assimilation)  

เมื่อมรดกด้านการจัดระเบียบทางสังคมที่ตกทอดมาแตเ่ดิมได้มาปะทะประสานกับบริบทของการเป็นรัฐชาติ 

(nation-state) สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ การสร้างพรมแดนชาติพันธุ์ และศาสนา ดังกล่าวนี้แม้ว่าจะก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่ในอีกทางหน่ึงก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่นัน้ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน  

ฉันมองว่าหากผู้ศึกษาสนใจเพียงแต่ประเด็นในบริบทร่วมสมัยโดยปราศจากการเช่ือมโยงกับอดีต งานวิจัยช้ินนี้ก็คง

จะไม่มีความนา่สนใจ เป็นข้อมูลที่อาจพบได้ในสังคมใดก็แล้วแต่ในโลก หากแต่เมื่อมีการให้ข้อมลูพื้นฐานมาเช่นนี้ก็

ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงบริบทเฉพาะของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่สามารถอธิบายความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับสังคมนี้

ได้อย่างหนักแน่น นอกจากน้ีแล้วยังช่วยไม่ให้เกิดปัญหาจากมุมมองในลักษณะที่เป็นการตัดสิน เหมารวม โดย

ปราศจากการให้ความส าคัญกับบริบท   



2) การประกอบสร้างความเป็นชาติพันธ์กับพรมแดนทางชาติพันธุ์ งานชิ้นนี้ผู้เขียนได้เริ่มจากการศึกษาด้วยการให้

ความส าคัญกบัค าถามเกี่ยวกับความคงทนถาวรของพรมแดนทางชาติพันธุ์, การศึกษาเกี่ยวกับการจัดระเบียบทาง

สังคมในเรื่องครอบครัวและเรือ่งเพศ และน าไปสู่การใช้แนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติการของ Piere Bourdieu 

เพื่อที่จะวิเคราะห์กลไกทางสังคมของพรมแดนที่มีการผลิตซ้ าในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

หากพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างทางชาติพันธุ์แล้ว เราจะเห็นได้ว่าการใช้แนวคิดดังกล่าว

มาท าความเข้าใจกระบวนการในระดับจุลภาค รวมถึงกระบวนการภายในของมันแล้วท าให้เห็นถึงการให้

ความส าคัญกบัความเคลื่อนไหวมากกว่าความคงที่ การเคลื่อนไหวที่เหน็ในงานชิ้นนี้คือการแสดงออกผ่านการออก

เดท ไปจนถึงการแต่งงาน ดังกล่าวนี้เป็นแกนกลางส าคัญในการสร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์  

ในที่นี้ Z. Ozgen เสนอว่าการควบคุมผ่านการแต่งงานและเรื่องเพศ นั้นเป็นกลไกส าคญัที่ส่งผลต่อการสร้าง

พรมแดนอย่างเห็นได้ชัด  ทั้งยังจะเห็นได้ว่า กรณีตัวอย่างของการเคลื่อนไหวของชาวเคิร์ด (Kurdish) ก็ยังเป็น

ประจักษ์พยานส าคัญทีแ่สดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางวัฒนธรรมมากกว่าประเด็นในเรือ่งของการ

เรียกร้องความเท่าเทียมกันในทางชาติพันธ์ ที่ตอกย้ าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชาติพันธ์กับพรมแดน

ทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง โดยมีลักษณะทีม่ีความแข็งแกรง่ ทั้งยังสามารถตัดข้าม

พรมแดนของรัฐชาติที่พยายามสถาปนาอ านาจของตนเองขึ้นมาด้วยเช่นกัน  

ในกรณีของ Antioch นั้น การสร้างความเป็นชาติพันธุ์และพรมแดนทางชาติพันธ์ุนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนจาก

ยุทธศาสตร์การรับแต่ไม่ใช่การให้ (taking but not giving strategy) ทีส่่งผลโดยตรงต่อการสร้างอัตลักษณ์ของ

เด็ก เป็นการปฏิบัติการที่ในเชิงอ านาจผ่านการปลูกฝังในบริบทของสังคมชายเป็นใหญโ่ดยยึดเอาอัตลักษณ์ชาติ

พันธ์ุทางศาสนาของพ่อ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความคาดหวังที่มีต่อตัวเด็กว่าพวกเขาหรือเธอจะต้องแต่งงานกับ

คนกลุ่มเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้อัตลักษณแ์บบลูกผสม (hybrid identities) เกิดขึ้นมา กล่าวอีกครั้งคือ การ

แต่งงานกับคนกลุ่มอื่นได้ถูกท าให้กลายเป็นเรื่องที่เบี่ยงเบน  

ในประเด็นนี้ท าให้ฉันเห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เป็นไปเพื่อให้คงไว้ซึ่งการแบ่งกลุ่มทางอัตลักษณ์ เป็นการ

แสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเมืองในระดับจุลภาคนั้นมีพลังพอ ๆ หรืออาจจะเหนือกว่าสถาบันทางการเมืองอย่าง

รัฐชาติเสียด้วยซ้ า ซึ่งในงานชิ้นน้ีของ Z. Ozgen แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในแบบหลังมากกว่า พลังดังกล่าว

ได้แสดงออกมาผ่านทั้งกลไกและความส าเรจ็ที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร้าง ผ่านการใช้อ านาจที่เป็นกฎเกณฑ์

อย่างไม่เป็นทางการภายในสังคมนั้นเอง ในแง่นี้เราจะเห็นได้ว่าบริบททางการเมืองแบบรัฐชาติที่พยายามจะหลอม

รวมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชายคาของรัฐ จะเห็นได้ว่าในหลาย ๆ สังคมทั่วโลก แม้แตก่ระทั่งในสังคมไทยเอง 

ไม่ได้มีที่ทางใหค้วามหลากหลายทางชาติพันธุ์และเช้ือชาติมากนัก หากแต่ในบริบทของ Antiochความเป็นความ



เป็นชาติพันธ์กับพรมแดนทางชาติพันธุ์กลับเป็นสิ่งที่ยังคงถูกผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่อง เท่ากับว่าความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมในตุรกกี็ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกรักษาไว้ผา่นกระบวนการดังกล่าวนี้ ด้วยกระบวนการควบคุมอย่างไม่

เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องเพศและการแต่งงาน ในเรื่องน้ีฉันมองว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่ กล่าวคือพรมแดนที่ถูก

ประกอบสร้างขึ้นมานี้อาจส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่มีวันจบสิ้น   

3) บทบาทของสถาบันทางการเมืองกับกฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการภายในสังคม   

ในขณะที่สถาบันทางการเมืองอย่างรัฐชาติไม่สามารถใหก้ารสนับสนุนความหลากหลายทางชาติพันธุ์สามารถด ารง

อยู่ได้ หากแต่เป็นที่น่าสนใจวา่ใน Antioch  สถาบันครอบครัวยังคงเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพล ทั้งยังอยู่ในลักษณะ

ของชายเป็นใหญ่ ในที่นี้ประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ, บริบททางศาสนาที่ส่งผลต่อวิธีคิดรวมถึงวิถีการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปน็ประเด็นที่แฝงฝังอยู่ภายในกระบวนการของการสร้างพรมแดนทาง

ชาติพันธุ์ทั้งสิ้น  

จากงานนี้ท าให้ฉันเห็นว่าความเลื่อนไหลทีแ่สดงให้เห็นผา่นการปฏิบัติการในการปลูกฝังให้คนในสังคมตระหนักถึง

ความส าคัญของการแต่งงานภายในกลุ่มนั้นมีการปรับไปในแต่ละสถานการณ์  เป็นที่น่าสนใจว่าในสังคมไม่ได้มีข้อ

ห้ามในลักษณะที่เป็นการออกกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์มาเพ่ือบังคับไม่ให้เกิดการแต่งงานกับคนนอกกลุ่ม 

หากแต่จะเห็นได้ว่าคนในสังคมนั้นสามารถทีจ่ะท้าทายหรือฝ่าฝืนได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว การแต่งงานกับคนกลุ่มอื่น

ได้กลายเป็นข้อพิสูจน์ความเข้มข้นของกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยตัวของมันเอง เห็นได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นหลัง

การแต่งงาน ความยากล าบากที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานได้กลายเป็นสิ่งที่ย้ าเตือนคนในสังคม ว่าครรลองที่เหมาะที่

ควรในการด าเนินชีวิตนั้นควรจะเป็นไปในลักษณะใด ซึ่งใน Antioch นัน้กฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการต่าง ๆ นั้น

ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับสังคมในทุกระดับ 

เมื่อเด็กที่เกิดจากการแต่งงานกับคนนอกกลุม่ได้ก าเนิดออกมาแล้ว ยุทธศาสตร์การรับแต่ไม่ใช่การให ้(taking but 

not giving strategy) ก็ได้เขา้มาช้อนรับเด็กเหล่านี้เอาไว้ ด้วยการถูกปลูกฝังให้มีอัตลักษณ์ตามฝั่งพ่อ  

มีการปลูกฝังให้ลูกที่เกิดจากการแต่งงานกับคนกลุ่มอื่นมอีัตลักษณ์เดียว เพื่อให้พรมแดนทางชาติพันธุ์ยังคงด ารงอยู่   

ดังกล่าวนี้สถาบันทางสังคมขนาดเล็กอย่างครอบครัวมีบทบาทส าคัญอยา่งมากในการจัดระเบียบทางสังคม เป็น

สถาบันทางการเมืองขนาดเล็กสถาบันหนึ่งที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการอธิบายการอยู่รอดของเขตแดน โดยที่กลไก

ทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ได้ถูกสถาปนาให้กลายเป็นกฎเกณฑ์เฉกเช่นเดียวกับกฎหมาย หากแต่ต่างกันตรงที่

กลไกที่ว่านี้สามารถแทรกซึมเข้าไปทั้งในส่วนของการด าเนินชีวิตประจ าวันไปจนถึงในระดับของวิธีคิด ในการที่จะ

บอกกับคนคนหนึ่งว่าจะต้องออกเดทและแต่งงานกับใคร ด้วยเหตุน้ีเองกฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจึงมี



อ านาจในการตรวจสอบ, ตรวจตราทั้งในระดับของการกระท าไปจนถึงวิธีคิดในการด าเนินวิถีชีวิตของคนแต่ละคน, 

จากรุ่นสู่รุ่น พรมแดนทางชาติพันธุ์จึงไม่มีที่ท่าว่าจะถูกท าลายลงได้ในบริบทเช่นนี้  

จากการอ่านงานชิ้นนี้นอกจากฉันพบประเด็นความน่าสนใจทั้ง 3 ประเด็นในข้างต้นแล้ว ประเด็นที่ฉันมองต่อไปอีก

คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ในประเด็นนี้ฉันมองว่าเด็กได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งอ านาจ

ของสถาบันทางการเมือง ในกรณีของ Antioch กับรัฐบาลตุรกี ท าใหฉ้ันคิดถึงรายการโทรทัศน์ของเด็กที่ช่ือว่า 

Sesame Street (ออกฉายเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1969)  ในบริบทของสหรัฐอเมริกาแล้วการ์ตูน

ดังกล่าวมีบทบาทส าคัญอย่างมากในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยออกแบบ

มาส าหรับเด็กเพื่อที่จะเข้าสู่โรงเรียน มองได้ว่ารัฐได้พยายามที่จะท าลายก าแพงทางด้านเชื้อชาติของเด็กที่มาจาก

ครอบครัวที่มีกลไกการปลูกฝังการด าเนินชีวิตรวมถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป เห็นได้จากการน าเสนอข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ด,ี เคารพผู้อื่น และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ในประเด็นทางสังคมซึ่ง

เป็นเรื่องสากล เช่น ความเห็นอกเห็นใจ, การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการในเชิงบวก, การให้เกียรติผู้อ่ืน นอกจากนี้แล้ว

ยังคิดถึงชาติในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างจากค าปฏิญานตนที่เด็ก ๆ กล่าวกันในโรงเรียน รวมถึง

ของประชาชนในวันส าคัญอื่น ๆ ของชาติ ในที่นี้ขอยกเอาถ้อยความที่ว่า  “We, the citizens of Singapore, 

pledge ourselves as one united people, regardless of race, language or religion, to build a 

democratic society based on justice and equality…” ทั้ง ๆ ที่ในสิงคโปร์มีทั้งคนเช้ือสายจีน มลาย,ู กลุ่ม

เชื้อสายศรีลังกา, ลูกครึ่งยุโรปเอเชีย ฯลฯ ที่สืบเนื่องมาจากการตั้งสิงคโปร์เป็นเมืองท่าการค้าในสมัยอาณานิคม 

จากในข้างต้นนี้  ในกรณีของรัฐบาลตุรกี, สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ก็ยอ่มที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังซึ่งเป็น

บริบททางด้านประวัติศาสตร์ ไปจนถึงเป้าหมายของรัฐชาติที่ต้องการให้เกิดการหลอมรวมเพื่อผลประโยชน์ในมิติ

ต่าง ๆ   หากแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือท าเป็นหลงลืมพลังของกลไกทางสังคมในระดับจุลภาคอย่างครอบครัว, 

ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์, ความเป็นกลุ่มทางวัฒนธรรม, กลุ่มทางศาสนาที่มีรูปแบบเฉพาะที่ต่างก็มีการต่อรองเชิง

อ านาจกับรัฐชาติ รวมถึงคนนอกกลุ่มตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อการบ่งบอกถึงการมีตัวตนอยู่ของ

ตนเอง ควรกล่าวด้วยว่า การสร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์อาจมองได้ว่าเป็นการท าให้ความหลากหลายยังด ารงอยู่ 

ในแง่ทีว่าไม่ถูกกลืนกินไปกับรัฐชาติ แต่ในอกีมุมหนึ่งการสร้างพรมแดนในลักษณะดังกล่าวนี้ในอีกทางหน่ึงก็อาจจะ

เป็นการสกัดกั้นความหลากหลายไปในตัวด้วยเช่นเดียวกัน เห็นได้จากยุทธศาสตร์การรับแต่ไม่ใช่การให้แบบที่เกิด

ใน Antioch 
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