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ABSTRACT

U

This study is an investigation and analysis of the Kachin ethnic group in
Northern Thailand focusing on the politics of identity and articulations of belonging

ai

in the context of transnational movement and migration. This study conceptualizes the

M

notions of belonging and representations of identity leading to a greater understanding

ng

of the processes of interaction and negotiation with state and non-state actors. This
research highlights the need to investigate Kachin transnational migration from a

hi
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historical perspective. Kachin in Ban Mai Samakkhi village, Mueang Na sub-district,

C

Chiang Dao district, Chiang Mai province, highlight a phenomenon of a transnational
group constructing and creating a physical, social and cultural space within the fixed
boundaries of Thailand. The significance and manifestation of negotiation and
articulation, both physical and symbolic, within a displaced migratory community is
important for this study. Within this framework, this research involves more than
simple classification and dichotomy of majority and minority, and hill tribe or nonhill tribe. Such a process not only occurs within the border of the Thai State
formalized through state rhetoric and state policy implementation, but also
highlighting the current phenomenon of physical borders and ethnic framing of
minority and majority relations within the modern nation-state.
The creation of a village at the margin of the Thai State has illustrated the
embodiment of Kachin history and their memory of struggle. The creation of this

v
village has come to represent their past history, their struggle of movement and
migration from different parts of Myanmar, traditional practices, beliefs and their
fluid relationship with the Thai State. In the process of border crossing, the meaning
Kachin attach to place is dynamic and complex. Such relations are embedded in
interaction and negotiation between and within international boundaries and differing
political systems.
This study of Kachin has found that the meaning of specific places are
constructed and reconstructed by different actors with different goals. The mobile and
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dispersed Kachin, who are no longer found to exclusively inhabit their native country
of Myanmar have increasingly come to reconstruct, remember and connect to
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particular places as their new home, such as Ban Mai Samakkhi in Thailand. The
reinvention of traditional practices and traditional symbols such as construction of
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Kachin Manau cultural ground consisting of permanent Manau posts, a traditional

U

house and an ethnic museum, in a new political landscape has political meanings and
significance. The history of Kachin movement and migration and the creation of a

ai

village indicate the transformation of place into a cultural site for the Kachin. Kachin

M

in Thailand have transcended static notions of place (the bounded village) by

ng

connecting with external agencies such as religious organizations both in Chiang Mai
and internationally. Kachin construction of their religious landscape not only

hi
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highlights the phenomena of transnational connectivity to their homeland but also to

C

wider networks of the international Christian community. Building and strengthening
networks with outside agencies including international Christian organizations can be
seen as construction of their space for a transnational community.
The Kachin in Thailand retain and express their cultural identity as a distinct
group highlighted by presenting their own traditional cultural practices onto the
“stage” of a state led festival and combining the symbols of the Thai State with
traditional Kachin practices. For the Kachin, development projects initiated by state
agencies such as the RDP, military and local government have brought not only a
means of communication with different levels of state agencies, but have also
contributed to reinforcing their sense of belonging in the new state in the context of
their uncertain situation. This demonstrates the ability of the Kachin to negotiate the
political nature of their identity in a new political landscape, the Thai State.
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บทคัดย่ อ
งานชิ้นนี้เป็ นการสํารวจ ทําความเข้าใจ และวิเคราะห์กลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิ่ นในภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยมุ่งความสนใจไปที่การเมืองของอัตลักษณ์ และการแสดงออกถึ งความผูกพันท่ามกลาง
บริ บทของการเคลื่อนย้ายอพยพของผูค้ นข้ามพรมแดนรัฐชาติ งานชิ้นนี้ต้ งั อยูบ่ นแนวคิดที่วา่ ความ
ผูกพันและการแสดงออกถึงอัตลักษณ์จะนําไปสู่ ความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่ องของปฏิสัมพันธ์และ
การต่ อ รองกับ ของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธ์ ข ้า มชาติ ก ับ ตัว แสดงต่ า งๆ ทั้ง ที่ เ ป็ นของรั ฐ และที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ
นอกจากนี้ งานชิ้นนี้ ยงั ชี้ ให้เห็นถึงความจําเป็ นในการศึกษาทําความเข้าใจแง่มุมทางประวัติศาสตร์
ของการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวคะฉิ่ นข้ามพรมแดน ชุมชนคะฉิ่ นในหมู่บา้ นใหม่สามัคคี ตําบล
เมืองนะ อําเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงสภาวการณ์ที่ชุมชนข้ามชาติกลุ่มหนึ่ ง
สามารถสถาปนา และดํารงพื้นที่ทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของตนไว้ได้ ภายใต้บริ บทอัน
หยุดนิ่ ง ตายตัวของความเป็ นอาณาบริ เวณของรั ฐไทย งานการศึก ษาชิ้ นนี้ ใ ห้ความสนใจกับ
ความสําคัญและการแสดงออกถึงกระบวนการต่อรองและการแสดงออกทั้งในทางกายภาพและเชิ ง
สัญลักษณ์ ภายใต้พ้ืนที่ ของชุ มชนคนพลัดถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น งานชิ้นนี้
พยายามเสนอภาพที่มากไปกว่าการจัดประเภทและการแบ่งขั้วตรงข้ามระหว่างชนกลุ่มใหญ่และชน
กลุ่มน้อย หรื อคนบนที่สูงและคนที่ราบ กระบวนการแบ่งแยกดังกล่าวนั้น ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นใน
อาณาบริ เวณพรมแดนรัฐไทย และถูกสถาปนาความเป็ นทางการขึ้นผ่านกระบวนการการปฏิบตั ิ
นโยบายและการกล่าวถึงผ่านสื่ อสาธารณะโดยรัฐเท่านั้น แต่ทว่า กระบวนการดังกล่าวได้เน้นยํ้าให้
เห็นถึงสภาพการณ์ในปั จจุบนั ของพรมแดนทางกายภาพ และการจัดประเภทของความเป็ นชาติพนั ธุ์
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และปฏิ สัมพันธ์แบบขั้วตรงข้ามของคนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย ภายใต้กรอบแนวคิดและการ
ปฏิบตั ิของรัฐชาติสมัยใหม่กระบวนการสร้างหมู่บา้ นบนพื้นที่ชายขอบของรัฐไทยได้แสดงให้เห็น
ถึงการรื้ อฟื้ นประวัติศาสตร์ และความทรงจําเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนของคนคะฉิ่ น การสถาปนา
ความเป็ นชุมชนได้เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นความเป็ นมาในอดีต การแสวงหาทางเลือกผ่านทางการ
อพยพย้า ยถิ่ น จากหลายๆ พื้ นที่ ใ นประเทศพม่ า วิถี ป ฏิ บ ัติแ ละความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม ของตนคะฉิ่ น
ตลอดจนปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ มี ค วามลื่ นไหลไม่ ห ยุด นิ่ ง ตายตัว ของคนเหล่ า นั้น กับ รั ฐ ไทย การให้
ความหมายและการเชื่ อมโยงถึ งพื้นที่ในกระบวนการอพยพข้ามพรมแดนนั้นแสดงออกถึ งพลวัต
และความสลับซับซ้อน ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้ เองดํารงอยูแ่ ละแสดงออกผ่านทางปฏิสัมพันธ์
และการต่อรองทั้งระหว่างและภายใต้บริ บทของพรมแดนระหว่างประเทศและระบบการเมืองที่
แตกต่างกันงานศึกษาชิ้นนี้พบว่าตัวแสดงต่างๆ ได้มีการนิ ยามและให้ความหมายใหม่ต่อพื้นที่พิเศษ
ต่างๆ ทั้งนี้โดยมีเป้ าหมายที่แตกต่างกันออกไป ในกรณี ของบ้านใหม่สามัคคีที่งานชิ้นนี้ศึกษาวิจยั
พบว่าชุมชนคะฉิ่ นอพยพและพลัดถิ่นซึ่ งไม่ได้ดาํ รงชีวติ และอาศัยอยูใ่ นพื้นที่เดิมในประเทศพม่าได้
มีการสร้างความหมาย ความทรงจํา และการเชื่อมโยงกับพื้นที่ในรู ปแบบใหม่ ให้กบั บ้านใหม่ของ
ตนในประเทศไทย การทํานุ บาํ รุ งวิถีปฏิบตั ิและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การสถาปนา
พื้นที่ลานวัฒนธรรม “มาเนา” ซึ่ งประกอบด้วยเสา “มาเนา” ถาวร ตลอดจนการดํารงรู ปแบบการ
ปลูกสร้ างบ้านแบบเดิ มและพิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์ ในบริ บทของพื้นที่การเมืองใหม่ ถือเป็ นการให้
ความหมายและความสําคัญทางการเมืองของชาวคะฉิ่ นในรู ปแบบหนึ่ ง ประวัติศาสตร์ การอพยพ
ย้ายถิ่นและการดํารงรู ปแบบวิถีชีวิตในบ้านใหม่ดงั กล่าว ได้ช้ ี ให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ทางกายภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวคะฉิ่น
ชาวคะฉิ่ นในประเทศไทยสามารถข้ามพ้นแนวความคิดเดิมๆ ที่มองพื้นที่ชุมชนแบบหยุด
นิ่งและมีอาณาบริ เวณตายตัว โดยการติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรทางศาสนา
ทั้งในเชี ยงใหม่และต่างประเทศ การสร้างพื้นที่ทางศาสนาของชาวคะฉิ่ นดังกล่าวนั้น ไม่เพียงแต่
เน้นยํ้าให้เห็นถึงปรากฏการณ์เชื่ อมโยงข้ามพรมแดนไปสู่ บา้ นเกิดเมืองนอนของตนเอง แต่รวมไป
ถึ ง เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนคริ ส ตศาสนิ ก ชนข้า มชาติ ที่ ก ว้า งขึ้ น อี ก ด้ว ย เราอาจมองได้ว่า การสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความเข้มแข็งกับเครื อข่ายชุ มชนคริ สเตียนนานาชาติดงั กล่าวนั้น เป็ นการสร้าง
พื้นที่ของชาวคะฉิ่นในชุมชนข้ามพรมแดนอีกรู ปแบบหนึ่งด้วย
ชาวคะฉิ่ นในประเทศไทยดํารงรักษาและแสดงออกซึ่ งอัตลักษณ์ของตนเองในฐานะที่เป็ น
กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม อื่ น ๆ โดยการนํา เสนอวัฒ นธรรมของตนเอง ผนวกกับ การ
ผสมผสานสัญลักษณ์ของความเป็ นชาติไทยบน “เวที” ในงานเทศกาลที่จดั ขึ้นโดยรัฐ นอกจากนี้
สําหรับชาวคะฉิ่ นแล้ว โครงการพัฒนาที่จดั ขึ้นโดยรัฐ เช่น โครงการพัฒนาชนบท ตลอดจนการ
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เข้ามาของทหารและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ไม่เพียงแต่นาํ มาซึ่ งรู ปแบบวิธีการต่างๆ ในการ
การติดต่อสื่ อสารกับองค์กรในระดับต่างๆ ของรัฐ แต่ยงั ได้เน้นยํ้าความรู้สึกของการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของพื้นที่ในรัฐแห่ งใหม่ ในสภาวการณ์ของการดํารงชีวิตที่ยงั ไม่มนั่ คงชัดเจนของตนอีกด้วย จาก
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต่อรองกับวิถีทางการเมืองใน
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเอง ในพื้นที่ทางการเมืองแบบใหม่ ของชาวคะฉิ่ นในรัฐชาติไทย

