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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ มุ่งที่จะศึกษาวิถีชีวิต การปรับตัว กระบวนการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม
ข้ ามพรมแดน ตลอดจนบทบาทในฐานะทูตทางวัฒ นธรรมของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชาในประเทศไทย โดยเลือกศึกษากลุ่มพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาที่ศึกษาอยู่ ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผลการศึกษาพบว่า พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาที่เข้ ามาศึกษาในเมืองไทยนัน้
จะมีเงื่ อนไขทังที
้ ่เป็ น “ปั จจัยผลักดัน” และ “ปั จจัยดึงดูด” ประกอบกับบทบาทของเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่คอยให้ ความช่วยเหลือในการข้ ามแดนด้ วย ส่วนการปรับตัวนัน้ จะมี
ทังการปรั
้
บตัวทางด้ านสังคม และการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการปรับตัวด้ านภาษา
นอกจากนี ้ ในฐานะของ “คนต่างด้ าว” พวกเขาก็ย่อมเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคบางประการ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต ฉะนัน้ พวกเขาจึ ง มี ก ารสร้ างเครื อ ข่ า ยความสัม พัน ธ์ ทางสัง คมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ ทางสัง คมของตน อย่างน้ อย ๓ รู ปแบบ คือการสร้ างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับชุมชนบ้ านเกิด การสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระดับบุคล
และการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ ามพรมแดนผ่านประเพณีและพิธีกรรม “บ็อนป
จุมบิณฑ์” ซึ่งเป็ นการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมที่อาศัย “พื ้นที่ทางศาสนา” เป็ น
ตัวอ้ างอิงการเป็ นสมาชิกชุมชนในจินตนาการเดียวกับคนไทยในพื ้นที่
นอกจากนี ้ พระนัก ศึก ษาข้ า มแดนชาวกัม พูช าในเมื อ งไทย โดยเฉพาะในจัง หวัด
อุบลราชธานีนนั ้ นับว่ามีบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน่วยงาน
ภาครัฐเลยทีเดียว ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย และการ
สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาให้ กับคนไทย ผ่านกิจกรรม
ด้ านวิชาการและวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นงานแบบกึ่งทางการและไม่เป็ นทางการ บทบาท
ของ “ทูตทางวัฒนธรรม” ดังกล่าวของพระภิกษุนกั ศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจัดว่าเป็ น “การ
ทูตภาคประชาชน” รูปแบบหนึง่ ที่แตกต่างไปจาก “การทูตแบบทางการ”
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ข้ามชาติ, พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา, ชายแดนไทย-กัมพูชา
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Abstract
This research intends to explain the way of life, adaptation, transnational social
relation networking process and the roles as cultural diplomacy of Cambodian’s studentmonks in Thailand by focus on the transnational Cambodian’s student-monks at the
Mahachulalongkornrajawithayalai University, Ubonratchathani campus.
The results of the study show that the transnational Cambodian’s student-monks
which come to study in Thailand have both “push factors” and “pull factors” plus the roles
of social relation networking which helped them to crossed the border. For the adaptation,
we found that they have both social and cultural adaptation especially the language’s
adaptation. Besides that, as the “alien” they have to face some problems in everyday life,
then they have to created the social network relation for changed their social position in 3
types; the social network relation with the homeland, the individual social network relation
and the transnational relation via tradition and religious ritual namely “Bon Pachum Ben”
which is the social relation network making via “religious space” for reference themselves
as the imagine community members like the Thai people in the area.
Besides this, the transnational Cambodian’s student-monks in Thailand especially
in Ubonratchathani province have more high of cultural diplomacy roles not less than the
government sector in promote the international relationship between Cambodia and
Thailand and making the understanding about Cambodia’s society and culture to Thai
people via the cultural and academic activities both in informal and semi-formal forms. This
“cultural diplomacy” role of the transnational Cambodian’s student-monks can classify as
one kind of the “public diplomacy or people to people diplomacy” which different from the
“standard diplomacy”.
Keywords: Transnational Relations, Transnational Cambodian’s Student-Monks, Network,
Thailand and Cambodia Border

๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์กนั มานับแต่อดีต ด้ วยเหตุที่เป็ นประเทศที่ไม่เพียงแต่มี
พรมแดนติดกันเท่านัน้ หากยังเป็ นประเทศที่มีความคล้ ายคลึงกันทังทางด้
้
านสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ “อาณาบริ เวณพื ้นที่ชายแดน” (Borderland) ในปั จจุบนั ที่ผ้ ูคนใน
อดีตที่อาศัยอยู่ในอาณาบริ เวณดังกล่าวไม่เพียงแต่มีการเดินทางติดต่อสัมพันธ์ กันอย่างเสรี
เพราะผู้คนเหล่านันต่
้ างมีวฒ
ั นธรรมหรื อวิถีการดาเนินชีวิตที่คล้ ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็ นภาษา
ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวทางปฏิบตั ิต่าง ๆ นามาซึ่งปฏิสัมพันธ์ ที่
หลากหลาย ทังความสั
้
มพันธ์ที่ดีผา่ นรูปแบบของเครื อญาติ การแต่งงาน ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้รับ
อุปถัมภ์-ผู้ให้ อปุ ถัมภ์ รวมทังความสั
้
มพันธ์ในเชิงความขัดแย้ งในบางกรณี อันจัดว่าเป็ นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในยุคจารี ต
อย่า งไรก็ ต าม การเดิน ทางติด ต่อ สัม พัน ธ์ กันอย่า งเสรี ข องผู้ค นทัง้ ที่ อ ยู่ใ น “อาณา
บริ เวณพื ้นที่ชายแดน” (Borderland) ในปั จจุบนั และที่อยู่ห่างออกไป รวมทังความคล้
้
ายคลึง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดังกล่าวที่ดารงอยู่มาเป็ นเวลายาวนานในยุคจารี ตก็ต้อง
สิน้ สุดลง เมื่ อช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ภายหลัง จากที่ ไ ด้ มี การกาหนดกรอบความคิดเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศขึ ้น คือ กรอบความคิดของความเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ (modern
nation state) โดยเน้ นขอบเขตและดินแดนที่ชัดเจน รวมทัง้ การปกครองที่เป็ นเอกภาพใน
ดินแดน มีการกาหนดเขตแดนและก่อตังรั้ ฐชาติขึ ้นในนามไทยและกัมพูชาขึ ้นมา โดยมีเส้ นเขต
แดนเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ เป็ นการลากเส้ นพรมแดนทางการเมือง (รัฐชาติ) ทาบลงไปบนเส้ นพรมแดน
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผลให้ การเดินทางติดต่อสัมพันธ์กนั ของผู้คนที่อยู่ตา่ งรัฐ
ชาติต้องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมอย่างเข้ มงวดของรัฐ
แม้ ว่า ในอดี ตรู ปแบบการเดิน ทางข้ ามพรมแดนของผู้ค นทัง้ สองฝั่ ง นี ม้ ี หลากหลาย
นับตังแต่
้ การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง การจับจ่ายซื ้อของเพื่อการอุปโภคบริ โภค การ
เข้ ามาเป็ นแรงงาน การค้ าขาย การเข้ าร่วมเทศกาลงานบุญต่างๆ เป็ นต้ น แต่ในปั จจุบนั ที่เรี ยก
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กันว่ายุคโลกาภิวตั น์ การเดินทางเคลื่อนไหวของผู้คนทังสองฝั
้
่ง กลับมีรูปแบบที่หลากหลายและ
ซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตังแต่
้ ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริ มการค้ ากับประเทศ
เพื่อนบ้ าน โดยได้ ประกาศใช้ นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้ าในยุครัฐบาลของ พล.อ.
ชาติชาย ชุณหะวัณ ในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขณะที่กัมพูชาก็มีนโยบายส่งเสริ มการค้ าและเปิ ด
ประเทศมากขึ ้น รวมทัง้ ปั จจัยเกือ้ หนุนความสัมพันธ์ ระหว่างกันภายใต้ พลังขับเคลื่อนของอภิ
มหาโครงการพัฒนา และความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจการค้ าระดับภูมิภาคในเขตลุ่มน ้าโขง หรื อ
ที่ร้ ูจกั กันในชื่อย่อว่า GMS (Greater Mekong Subregion) นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นต้ นมา
ตลอดจนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้ าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao
Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) และการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมในภูมิภาค ทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของคนและการไหลทะลัก และลั กลอบเข้ ามา
ทางานของแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่ อนบ้ านอย่างกัม พูช าเข้ ามาในประเทศไทยเป็ น
จานวนมาก เนื่องจากการเดินทางเข้ าออกที่สะดวกตามแนวชายแดนที่ติดแนวชายแดนไทยกว่า
หนึ่งพันกิโลเมตร (โดยเป็ นชายแดนทางบกยาว ๙๗๐ กิโลเมตร และทางทะเล ๔๕๐ กิโลเมตร
ซึ่งมีช่องทางติดต่อกันตลอดแนวชายแดนถึง ๖๗ ช่องทาง) และความต้ องการแรงงานจากฝั่ ง
ไทย สถานการณ์การเคลื่อนย้ ายแรงงานดังกล่าวส่งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสังคม
ประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้ านความมัน่ คง ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ และ
สังคม ปั ญหาด้ านสาธารณสุข และปั ญหาด้ านอื่น ๆ ส่งผลต่อการจัดการและพัฒนาพืน้ ที่
ชายแดน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ จ ะมี ผ ลงานศึก ษาค้ น คว้ า /วิ จัย เกี่ ย วกับ ปรากฏการณ์ ก ารข้ า ม
พรมแดนระหว่างกัมพูชากับไทย แต่ส่วนใหญ่ประเด็นที่ศึกษามักจะเป็ นเรื่ องการค้ าชายแดน
แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา สุขภาพอนามัย ขอทานชาวกัมพูชา เป็ นหลัก ยังไม่พบว่ามีการ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับชีวิตและวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวกัมพูชาในประเทศไทยแต่อย่างใด ทังๆ
้
ที่ในปัจจุบนั มีนกั ศึกษาชาวกัมพูชาที่เข้ ามาศึกษาอยู่ในประเทศไทยจานวนไม่น้อย ทังที
้ ่เข้ ามา
ศึก ษาโดยทุน ส่ ว นตัว และได้ รั บ ทุน การศึ ก ษา ส านัก ยุ ท ธศาสตร์ อุด มศึก ษาต่า ง ประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ เคยรายงานในปี ๒๕๕๑ ว่าในช่วงระยะเวลา
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ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ พบว่ามีนกั ศึกษาต่างชาติศกึ ษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาทังสิ
้ ้นจานวน ๑๖,๓๖๑ คน โดยจานวนนักศึกษาจากกัมพูชาจัดอยู่ในลาดับ
ที่ ๔ มีจานวน ๙๘๔ คน หรื อร้ อยละ ๖.๐๑ ทังนี
้ ้จานวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ ามาศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทยมากที่สดุ คือจีนซึ่งมีถึง ๗,๓๐๑ คน หรื อร้ อยละ ๔๔.๖๒ รองลงมา
คือลาว จานวน ๑,๓๐๑ คน หรื อร้ อยละ ๔๔.๖๒ และพม่า จานวน ๙๙๙ คน หรื อร้ อยละ
๖.๑๑๑
แม้ ว่ า ตัว เลขดัง กล่ า วน่ า จะยัง ไม่ ค รอบคลุม ไปทุก สถาบัน การศึก ษา เพราะจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจยั ก็พบว่า ยังมีนกั ศึกษาชาวกัมพูชาที่ศกึ ษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ต่า
กว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อสถาบันการศึกษาที่เพิ่งยกระดับเปิ ดสอนระดับปริ ญญาบัณฑิต เช่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิ ทยาลัยพลศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็ นต้ น ดังในกรณีของ
จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีนกั ศึกษาชาวกัมพูชามาศึกษาอยูเ่ ป็ นจานวนกว่า ๑๐๐ คน
อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของตัวเลขนักศึกษาจากกัมพูชาในรายงาน
ของ สกอ. นัน้ กว่าครึ่งเป็ น “พระ” (ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ต่อไปจะเรี ยกว่า “พระนักศึกษา”) ที่ศกึ ษาอยู่
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรื อที่เรี ยกกันว่า “มหาวิทยาลัยสงฆ์” ซึ่งมีวิทยา
เขตกระจายอยู่ทวั่ ประเทศ โดยมีจานวน “พระนักศึกษา” ถึง ๔๖๘ คน๒ ดังเช่นในกรณี ของ
จังหวัดอุบลราชธานี ก็มี “มหาวิทยาลัยสงฆ์ ” คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี ตังอยู
้ ่ และเมื่อปี ๒๕๕๒ มีนกั ศึกษาพระชาวกัมพูชามาศึกษากว่า ๔๐
รู ป โดยพระนักศึกษาเหล่านี ้จะกระจายพานักอาศัย (จาวัด) อยู่ตามวัดต่างๆ ในเขตตัวเมือง
อุบลราชธานีและอาเภอวาริ นชาราบซึ่งอยู่ใกล้ และจากการที่ได้ สมั ผัสกับบรรดาพระนักศึกษา
ชาวกั ม พู ช าเหล่ า นี ก้ ็ พ บว่ า มี ค วามน่ า สนใจอยู่ ห ลายประการ ไม่ ว่ า จะเป็ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันที่ต้องปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน (ลาว) การมีบทบาท
สาคัญ ในการนาเสนอ “อัตลักษณ์ เขมร” ผ่านการจัดประเพณี และพิธี กรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ศาสนาในแบบเขมร อาทิการจัดงานสารทเขมร (ปร็ อจุมเบ็ญ อ่านว่า ปร็ อ-จุม-เบ็ญ (บิณฑ์))
๑

สานักยุทธศาสตร์ อดุ มศึกษาต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๑: ๙.

๒

เพิ่งอ้ าง: ๒๖.

๔

งานขึ ้นปี ใหม่เขมร (สงกรานต์) การจัดงานบุญกฐิ น-ผ้ าป่ าข้ ามแดน ฯลฯ การนาเสนอศิลปะและ
วัฒนธรรมเขมรผ่านเวทีต่างๆ เป็ นต้ น โดยการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น จะดาเนินงาน
ภายใต้ ชมรมสมณะนิสิตเขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ขณะเดียวกันพระชาวกัมพูชาที่จบ
การศึก ษาและเดิน ทางกลับ ประเทศแล้ ว เกื อ บทุก รู ป ก็ ยัง คงรั ก ษาความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ
สถาบันการศึกษาที่ตนเคยศึกษา กับวัดและพระสงฆ์ที่ตนเคยจาวัด รวมทังอุ
้ บาสก อุบาสิกาที่
ตนคุ้นเคย ทังยั
้ งนาเอาแนวคิด มุมมองและประสบการณ์ที่ได้ รับระหว่างที่อยู่ที่ประเทศไทย ไป
ปรับใช้ ในชุมชนที่วดั ตนตังอยู
้ ่ ดังกรณีของ พระสุเธี ย ยนต์ ที่นาเอาแนวคิดเกี่ ยวกับ “บทบาท
ของพระนักพัฒนา” ที่ได้ พบเห็นที่ประเทศไทยไปปรับใช้ ในกิจกรรมพัฒนาชนบทของจังหวัด
เสียมเรี ยบ๔
จากบทบาทและวิถีชีวิตดังกล่าวข้ างต้ นของพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาว
กัมพูช า อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นทัง้ “ทูตทางวัฒนธรรม” ที่ทาหน้ าที่ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ และ
ความเข้ าใจอันดีระหว่างชาวไทยกับชาวกัม พูชา และ “พระภิกษุ ” ในทางพุทธศาสนาที่ช่วย
จรรโลงพระพุทธศาสนาไปพร้ อ มๆ กัน แม้ ว่าบรรดาพระนักศึกษาชาวกัมพูชาจานวนหนึ่งที่จบ
การศึกษาไปแล้ ว บางรูปจะยังคงดารงสมณเพศอยู่ ขณะที่บางรูปก็ลาสิกขาจากสมณเพศเพื่อ
ไปประกอบอาชีพต่างๆ ในบ้ านเกิดเมืองนอนของตนก็ตาม
ดั ง นั น้ ภายใต้ ปรากฏการณ์ ก ารหลอมรวมเป็ นประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) และในภาวการณ์ ปั จ จุ บัน ที่ รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้ านอย่างกัมพูชาไม่
ค่อยราบรื่ นเท่าใดนัก การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนจากประเทศเพื่อน
บ้ านนี ้ผ่านพระนักศึกษา จึงไม่เพียงแต่จะทาให้ เรามีความเข้ าใจเพื่อนบ้ านลึกซึ ้งมากขึ ้นเท่านัน้
หากแต่ยงั อาจนาไปสูก่ ารกาหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมสาหรับทังสองประเทศ
้
โดยเฉพาะจะ
เป็ น ประโยชน์ ยิ่ ง ต่อ การด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น

๓

เดิมใช้ ชื่อว่า “ชมรมพระนิสติ เขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานี”
๔
พระสุเธีย ยนต์, [สัมภาษณ์] ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านอุดมศึกษากับประเทศกัมพูชา ซึ่ง จะนามาซึ่ง การคลี่ คลายความ
ขัดแย้ ง หวาดระแวงต่อกันได้ ในท้ ายที่สดุ
๑.๒. วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
๑.๒.๑. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย
๑.๒.๒. เพื่อศึกษารูปแบบการปรับตัวของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศ
ไทย
๑.๒.๓. เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมข้ ามพรมแดนของพระนักศึกษา
ข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย
๑.๒.๔. เพื่อศึกษาบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมในการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ไทยกับกัมพูชาของพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย
๑.๓. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
๑.๓.๑. หน่วยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัม พูช า เช่น
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง วัฒนธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กระทรวงการ
ต่างประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาที่มี พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาอยู่ เป็ นต้ น ได้ ทราบ
ถึงวิถีชีวิต การปรับตัว เครื อข่ายทางสังคม ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค ทัศนคติ มุมมองที่มีต่อ
ประเทศไทย ของพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย อัน
จะมีผลต่อการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการดาเนินกิจกรรมในรู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อ
สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยกับกัมพูชา
๑.๓.๒. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับ พระนักศึกษาชาวกัมพูชา ได้ ทราบถึงบทบาท
ในฐานะทูตทางวัฒนธรรมในการสร้ างสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาของพระนักศึกษา
และอดีตพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา ในประเทศไทย อันจะมีผลต่อการหนุนเสริ มบทบาท
ดังกล่าว
๑.๔. คำถำมหลักในกำรวิจัย
๑.๔.๑. วิถีชีวิตและรู ปแบบการปรับตัว ของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาใน
ประเทศไทยเป็ นอย่างไร

๖

๑.๔.๒. พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูช าในประเทศไทยมี การสร้ างเครื อข่ายทาง
สังคมข้ ามชาติอย่างไร
๑.๔.๓. พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาและอดีตพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
ในประเทศไทย มี บทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมในการสร้ างสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทยกับ
กัมพูชาอย่างไร
๑.๕. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ เน้ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
ข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Study) และวิธีเก็บข้ อมูลภาคสนาม (Field Work) โดย
อาศัยกรอบและแนวคิดทางมานุษยวิทยาในการอธิบาย ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑.๕.๑. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่ท่ ศี ึกษำ
๑.๕.๑.๑. พื น้ ที่ ส าหรั บ การเก็ บ ข้ อมูล สนาม ได้ แ ก่จัง หวัดอุบ ลราชธานี ซึ่ง มี พ ระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาศึกษาพานักอยู่ และที่เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
๑.๕.๑.๒. ด่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ที่พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาใช้ เป็ นเส้ น
ทางเข้ าออก ได้ แก่ ช่องสะงา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ และด่านช่องจอม อาเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
๑.๕.๑.๓. บางพื ้นที่ในประเทศกัมพูชา ที่อดีตพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาพานัก
อยู่ ได้ แก่ เสียมเรี ยบ
๑.๕.๒. วิธีกำรเก็บข้ อมูล
ใช้ วิธีเก็บข้ อมูลทังเอกสารและเก็
้
บข้ อมูลภาคสนามประกอบกัน โดยรายละเอียดดังนี ้
(๑) ศึกษาข้ อมูลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีคนพลัดถิ่น การข้ ามแดน และเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน และเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชา โดยทาการศึกษาค้ นคว้ า ข้ อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือวิชาการ บทความ รายงานการ
วิจัย

และวิ ทยานิพ นธ์ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง

ทัง้ จากห้ องสมุดภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันการศึกษาอื่ นๆ รวมทัง้ จากฐานข้ อมูลใน
อินเตอร์ เน็ต เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ มากที่สดุ
(๒) ศึกษาข้ อมูลสนาม โดยใช้ วิธีการศึกษาทางชาติพนั ธุ์วิ ทยา (Ethnography) ด้ วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ ไม่เป็ นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในงานบุญสารท
เขมร (บ็อน ปจุม บิณฑ์) และสนทนากลุ่ม (focus group) จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลคือ พระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๔ รูป และอดีตพระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกัมพูชาจานวน ๑ รูป/คน โดยเนื ้อหาที่จะศึกษาประกอบด้ วยประเด็นหลัก ๓ ประเด็น
คือ วิถีชีวิตและรูปแบบการปรับตัวของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย การ
สร้ างเครื อข่ายทางสังคมข้ ามชาติ และบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมในการสร้ างสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทยกับกัมพูช าของพระนักศึกษาข้ ามแดนและอดีต พระนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชาในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการดังนี ้
(๒.๑.) การสังเกต (Observation) ประกอบด้ วย
ก. การสังเกตแบบมีส่วนรวม (Participant observation) โดยผู้วิจยั และผู้ช่วย
นักวิจยั ได้ เข้ าไปร่วมในกิจกรรมที่กลุม่ พระนักศึกษาข้ ามแดนและนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
ในจัง หวัด อุบ ลราชธานี แ ละใกล้ เ คี ย งจัด ขึน้
ได้ แ ก่ ง านสารทเขมร หรื อ ปจุม บิณ ฑ์ เพื่ อ
สังเกตการณ์การรวมกลุม่ กันของกลุม่ พระนักศึกษาข้ ามแดนและนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
ข. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) โดยผู้วิจยั
และผู้ช่วยนักวิจยั ได้ สงั เกตการแต่งกาย ปฏิสมั พันธ์ทงระหว่
ั้
างกลุ่มพระนักศึกษาข้ ามแดนและ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาด้ วยกันเอง และระหว่างพระนักศึกษาและนักศึกษาชาวกัมพูชา
กับชาวไทย
(๒.๒.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใช้ ทงสองวิ
ั้
ธี ได้ แก่
ก. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structured interview) เป็ นการสัมภาษณ์พระ
นักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัม พูช า โดยมีประเด็นหลัก ๔ ประเด็นด้ วยกันคือ (๑)
ข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ภูมิลาเนาเดิมในประเทศกัมพูชา จานวนพี่น้องใน
ครอบครัว อาชีพของพ่อแม่/ครอบครัว และจานวนพรรษา (ปี ที่บวช) (๒) ข้ อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต
และการปรับตัว (๓) ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมข้ ามชาติ และ (๔) ข้ อมูล
เกี่ยวกับบทบาทในการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยกับกัมพูชา
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ข. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured interview) โดยผู้ศกึ ษาเข้ า
ไปสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชา เช่น พระภิกษุใน
วัดที่พระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชาจาพรรษาหรื อเคยจาพรรษาอยู่ มัคทาย
กวัด อุบาสก อุบาสิกา ที่ร้ ู จกั คุ้นเคยกับพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชาโดยมี
ประเด็นหลักดังนี ้ ความสัมพันธ์กบั พระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชา มุมมองที่มี
ต่อพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชา
๑.๕.๓. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้มีอยู่ ๔ กลุม่ ได้ แก่
(๑) พระนัก ศึก ษาข้ ามแดนชาวกัม พูช าที่ ก าลัง ศึกษาอยู่ใ นสถาบันอุดมศึก ษาของ
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในงานศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่พระนักศึกษาชาวกัมพูชาที่กาลังศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในปี การศึกษา ๒๕๕๗
จานวน ๔ รูป
(๒) อดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชาที่เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ พระสุเธีย ยนต์ อดีตพระนักศึกษาข้ ามแดน
ชาวกัมพูชา
(๓) ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับพระนักศึกษาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชาที่กาลัง/เคยศึกษา
อยู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยได้ แก่ อุบาสก อุบาสิกา ที่ร้ ู จักคุ้นเคยกับพระนักศึกษาหรื ออดีตพระนักศึกษาชาว
กัมพูชา จานวน ๒ ราย
๑.๕.๔. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลภำคสนำม
ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
๑) สมุดจดบันทึก
๒) กล้ องถ่ายภาพ
๓) เครื่ องบันทึกเสียงจากโทรศัพท์มือถือ
๔) กล้ องถ่ายวีดโิ อ
๕) แบบสัมภาษณ์ทงแบบมี
ั้
โครงสร้ างและไม่มีโครงสร้ าง
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๑.๕.๕. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลใน ๒ ระยะ คือ ระยะแรกจะทาการวิเคราะห์และตรวจ
ข้ อมูลสนามเบื ้องต้ น และระยะที่สอง จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้ อสรุ ปโดยใช้ ทฤษฎี /
แนวคิดทางมานุษยวิทยา
อนึง่ การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ ผู้วิจยั อาศัยแนวทางการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่นาเสนอโดย ชาย โพธิสิตา (๒๕๔๙) ที่อธิบายว่า หมายถึงกระบวนการจัดการข้ อมูล เพื่อทา
ให้ ข้อมูลมีความหมายขึ ้นมา เป็ นการตีความและให้ คาอธิบายเชิงทฤษฏีขึ ้นมาจากข้ อมูล ซึ่งมี
องค์ประกอบหลักอยู่ ๓ ประการ คือ
(๑) การจัดระเบียบข้ อมูล (Data organizing) เป็ นกระบวนการ จัดการข้ อมูลให้ เป็ น
ระเบียบ ทังในทางกายภาพและทางเนื
้
้อหา พร้ อมที่จะแสดงหรื อนาเสนออย่างเป็ นระบบ
(๒) การแสดงข้ อมูล (Data display) เป็ นกระบวนการนาเสนอข้ อมูล ส่วนใหญ่ใช้ การ
พรรณนา โดยการเชื่อมโยงข้ อมูลที่จดั ระเบียบแล้ วเข้ าด้ วยกัน ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ เพื่อบอกเรื่ องราวของสิ่งที่ศกึ ษา ตามความหมายที่ข้อมูลพูดออกมา
(๓) การหาข้ อสรุ ป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้ องตรงประเด็นของ
ผลการวิจยั (Conclusion, interpretation and verification) เป็ นกระบวนการหาข้ อสรุปและ
ตีความหมายของผลหรื อข้ อค้ นพบที่ได้ จากการแสดงข้ อมูล รวมถึงตรวจสอบว่า ข้ อสรุปหรื อ
ความหมายที่ได้ นนมี
ั ้ ความถูกต้ องตรงประเด็นน่าเชื่อถือเพียงใด ข้ อสรุปหรื อสิ่งที่ตีความมานัน้
อาจเป็ นคาอธิบาย กรอบแนวความคิด หรื อทฤษฏีที่เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาการวิเคราะห์นนั ้
โดยทัง้ ๓ ขันตอนนั
้
น้ องค์ประกอบอย่างแรกคือ การจัดระเบียบข้ อมูลนัน้ อาจเกิดขึ ้น
ได้ ในทุกขันตอนการวิ
้
จยั คืออาจเกิดขึ ้นขณะเก็บข้ อมูลหรื อหลังเก็บข้ อมูลแล้ ว ส่วนการแสดง
ข้ อมูล และหาข้ อสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้ องตรงประเด็นดาเนินการทังในขณะ
้
เก็บข้ อมูลในสนามและต่อเนื่องจนเก็บข้ อมูลเสร็จ
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๑.๖.นิยำมศัพท์ เฉพำะ
วิถีชีวิต หมายถึง การดาเนินชีวิตประจาวันของพระนักศึกษาชาวกัมพูชาในระหว่างที่
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
กำรปรับตัว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพระนักศึกษาชาวกัมพูชาให้ เข้ ากับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมของไทย/ท้ องถิ่น ที่พระนักศึกษาชาวกัมพูชาเผชิญอยู่
ทูตทำงวัฒนธรรม
หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมในเชิ ง
วัฒนธรรมที่มีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ในที่นี ้คือพระนักศึกษา
และอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มาศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทย
เครือข่ ำยทำงสังคมข้ ำมชำติ หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมของพระนักศึกษาชาว
กัมพูชาในประเทศไทย ทังในระดั
้
บภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม โดยมีการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรกันทังในแง่
้
ของข้ อมูลข่าวสาร การบริ การและคาแนะนา เพื่อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน
พระนักศึกษำข้ ำมแดนชำวกัมพูชำ หมายถึง พระชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ ามาศึกษา
ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
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บทที่ ๒
วรรณกรรมปริทัศน์ และแนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มุ่งศึกษาวิถีชีวิต การปรับตัว เครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมข้ ามชาติ
และบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาชาวกัม พูชาในประเทศไทย ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงทาการทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในครัง้
นี ้ และแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่มคือ ๑) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติ และ
๒) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาและพระนักศึกษาข้ ามพรมแดนรัฐชาติ
สาหรับแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ที่สาคัญมี ๔ แนวคิดด้ วยกัน ได้ แก่ แนวคิดเรื่ อง
“พืน้ ที่สังคมข้ ามพรมแดน (Transnational Social Space)” แนวคิดลักษณะข้ ามชาติ
(Transnational) การข้ ามแดน (Transborder) การพลัดถิ่น (Diaspora) แนวคิดเรื่ อง “เครื อข่าย
ความสัม พันธ์ ข้ามชาติ ” (Transnational Networks) และแนวคิดการทูตเชิ ง วัฒ นธรรม
(Cultural Diplomacy) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๒.๑. วรรณกรรมปริทัศน์
ในการทาความเข้ าใจปรากฏการณ์พระภิกษุนกั ศึกษาชาวกัมพูชาข้ ามแดนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ๒ กลุ่มคือ ๑) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
เครื อข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติ และ ๒) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์และการปรับตัวของ
นักศึกษาและพระนักศึกษาข้ ามพรมแดนรัฐชาติ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๒.๑.๑. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเครือข่ ายความสัมพันธ์ ข้ามชาติ
งานวิจยั ในกลุม่ แรก ที่ผ้ วู ิจยั หยิบยกมาเป็ นแนวทางในการศึกษาครัง้ นี ้มีอยู่ด้วยกันสี่ชิ ้น
คือ
งานวิ จั ย ชิ น้ แรกเป็ นของ วาสนา ละอองปลิ ว (๒๕๔๙) ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมข้ ามพรมแดน: กรณีศกึ ษาชาวไทใหญ่ในพื ้นที่ชายแดนไทยพม่า ซึ่งเป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างแรงงานข้ ามชาติชาวไทใหญ่ที่ ทางาน
ในพื ้นที่การเกษตรและทางานตามบ้ านเรื อนกับผู้คนในพื ้นที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และการ

๑๒

ต่อรองเพื่อสร้ างพื ้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมของแรงงานข้ ามชาติ โดยใช้ แนวคิดอัตลักษณ์ของคน
พลัดถิ่นเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ คนในพื ้นที่จะตระหนักถึงความสาคัญของแรงงานข้ ามชาติ
ในภาคการผลิตในพื ้นที่ แต่แรงงานข้ ามชาติชาวไทใหญ่ทงสองกลุ
ั้
่มก็ถูกจัดวางอยู่ในสถานะ
ของการเป็ น “คนอื่น” อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างกันบางประการในหมู่แรงงานระหว่าง
แรงงานกลุ่ม ที่ พัก อยู่ ในพื น้ ที่ ซึ่ง นายจ้ า งจัดให้ และแรงงานกลุ่ม ที่ แยกออกมาพัก ต่า งหาก
กล่าวคือ แรงงานกลุ่มที่พกั อยู่ในพื ้นที่ซึ่งนายจ้ างจัดให้ มักเป็ นผู้ซึ่งขาดเครื อข่ายของญาติพี่
น้ อ งในเมื อ งไทยให้ ค วามช่ว ยเหลื อ จึง ต้ อ งพึ่ง พิ ง นายจ้ า งอย่า งมาก และอยู่ใ นภาวะที่ ไ ม่
สามารถต่อรองกับนายจ้ างได้ มากนัก แรงงานกลุ่มนี ้จะเผชิญกับเงื่ อนไขการทางานที่บีบคัน้
ค่อนข้ างมาก ในขณะเดียวกันก็เป็ นกลุม่ ที่มีความสัมพันธ์กบั สังคมภายนอกค่อนข้ างน้ อย
ส่ว นแรงงานกลุ่ม ที่ แ ยกออกมาพัก ต่า งหาก จะเป็ น กลุ่ม แรงงานที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
เครื อข่ายความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องในเมืองไทยได้ ดีกว่าแรงงานกลุ่มแรก และเป็ นแรงงาน
ที่พงึ่ พิงนายจ้ างน้ อยกว่าแรงงานกลุม่ แรก จึงมีอานาจในการต่อรองกับนายจ้ างได้ มากกว่า และ
เป็ นกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ กับชุมชนภายนอกมากกว่า และใช้ ชีวิตประจาวันในพื ้นที่เดียวกับคน
ท้ องถิ่นมากกว่าแรงงานกลุม่ แรก
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ของการเป็ นแรงงานพลัดถิ่นนัน้ แรงงานไทใหญ่ได้ ทาการ
ต่อรองเพื่อสร้ างพื ้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมให้ กบั ตนเอง ผ่านการผลิตซ ้าความสัมพันธ์ทางสังคม
กับบ้ านเกิ ด การนาเสนอตัวตนในฐานะ “คนไทย” ผ่านการเป็ น พุทธศาสนิก ชนและความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ การพยายามตังรกรากในเมื
้
องไทย การนิยามคุณค่าของ
งานที่ ท าในฐานะงานที่ มี คุณ ค่า การสร้ างตัว ตนในฐานะคนทัน สมัย ในฐานะแรงงานที่ มี
ศักยภาพในการบริโภค ทังนี
้ ้ในการต่อรองของแรงงานชาวไทใหญ่ นาไปสู่การปรากฏตัวของอัต
ลัก ษณ์ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ง ถูก ผลิ ต ซ า้ และสร้ างขึน้ ใหม่ จากเงื่ อ นไขทางประวัติศ าสตร์ แ ละ
สถานการณ์ปัจจุบนั ที่แรงงานเผชิญ๑

๑

วาสนา ละอองปลิว. ความสัมพันธ์ ทางสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน: กรณี ศึกษาชาวไทใหญ่ใน
พืน้ ที ่ชายแดนไทย-พม่ า. รายงานการวิจัยเสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๙.

๑๓

งานวิจยั ชิ ้นที่สองเป็ นของ บัญญัติ สาลี (๒๕๕๔) ที่ได้ ทาการศึกษาแรงงานนอกระบบ
ข้ ามชาติช าวกัม พูช าในอาณาบริ เวณชายแดนจัง หวัดสุรินทร์ โดยประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบใน
การศึกษาวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมตามแนวคิดของ Jeremy Boissevain (๑๙๗๔ : ๓๕-๓๙)
ที่เน้ นการดารงอยู่ของสายใยความสัมพันธ์ ทางสังคม (Social Relation Web) มาใช้ ผล
การศึกษาก็พบว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของแรงงานข้ ามชาติเขมรนอกระบบในอาณาบริ เวณ
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ มี ๔ ลักษณะด้ วยกัน คือ
๑. ความสัมพันธ์อนั หลากหลายของแรงงานข้ ามชาติเขมรนอกระบบหรื อความสัมพันธ์
เชิงซ้ อน (Diversity of Linkage : Multiplicity) ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี ้สามารถ
อธิบายได้ ด้วยทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เนื่องจากในเครื อข่ายทางสังคมนัน้ จะประกอบไป
ด้ วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันตามบทบาทหรื อหน้ าที่ ที่แต่ละคนหรื อคูค่ วามสัมพันธ์
มีอยู่ โดยที่บคุ คลแต่ละคนนันมิ
้ ได้ มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้ องสวมใน
ชีวิตประจาวัน แรงงานเขมรต้ องสวมบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มีทงบทบาทที
ั้
่อยู่ใน
ฐานะกลุม่ ชาติพนั ธุ์เดียวกันกับคนเขมรสุรินทร์ บทบาทที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่คือเป็ นผู้ใช้ แรงงาน
บทบาท ในฐานะเป็ นผู้มีความทรงจาและวัฒนธรรมร่ วมกัน บทบาทในฐานะเป็ นสมาชิกคน
ประเทศเพื่อนบ้ าน และบทบาทในฐานะเป็ นคนชายแดนร่วมกับนายจ้ างและคนสุรินทร์ ดังนัน้
แรงงานข้ ามชาติเขมรมีความสัมพันธ์กบั คนไทยที่อาศัยอยูใ่ นสุรินทร์ ทงที
ั ้ ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่น บุคคลสองคนอาจมีความสัมพันธ์กนั ได้ ทังในบทบาทเดี
้
ยว (Single Role)
หรื อหลายบทบาทประกอบกัน (Multiple Roles) เรี ยกได้ ว่าเป็ นความสัมพันธ์ เชิงเดี่ย ว
(Uniplex or Single-Relation) และความสัมพันธ์ เชิงซ้ อน (Multiplex or Multi-Relation)
ตามล าดับ

ซึ่ง บทบาทแต่ล ะบทบาทจะมี บรรทัดฐาน

(Norms) และความคาดหวัง

(Expectation) เป็ นตัวชี ้นาแนวทางพฤติกรรมที่จะปฏิบตั ิตอ่ กันและกัน แสดงว่าแรงงานข้ าม
ชาติเขมรนอกระบบที่เดินทางเข้ ามาทางานในจังหวัดสุรินทร์ นอกจากจะแสดงออกในฐานะ
ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันแล้ ว การแสดงออกในเรื่ องการทางานที่ส้ ทู นไม่ถอยทาให้ เกิด
ความสัมพันธ์กบั คนไทยที่เป็ นนายจ้ างและเพื่อนร่วมงาน ความคาดหวังก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้
แรงงานข้ ามชาตินอกระบบตังใจแสดงบทบาทในฐานะเป็
้
นผู้ใช้ แรงงาน เช่น ความคาดหวังที่จะ
ได้ จดทะเบียนอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ความคาดหวังที่จะได้ รับค่าการรักษาพยาบาลตาม

๑๔

สิทธิผ้ ใู ช้ แรงงานในระเบียบของประกันสังคม และความคาดหวังที่จะได้ รับค่าแรงที่สงู เท่าเทียม
กัน
๒. ความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื ้นฐานของการแลกเปลี่ยน (Transactional Contact)
กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ ามชาติเขมรนอกระบบกับบุคคลในเครื อข่ายทางสังคม
บางครัง้ อาจเป็ นไปตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) เนื่องจากบุคคลไม่เพียงแต่
ทาตามบทบาทหน้ าที่ที่คาดหวัง (Expect Role/Functions) ในสังคม หรื อตามบรรทัดฐาน
(Norms) ที่ได้ รับการถ่ายทอดมาเท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ ้นอยู่บนพื ้นฐาน
ของการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคูค่ วามสัมพันธ์ ทังในด้
้ าน
วัตถุและทางด้ านจิตใจ เช่น เงินทอง สิ่งของ หรื อความช่วยเหลือที่ก่อให้ เกิดบุญคุณที่ต้องมีการ
ตอบแทนกันในภายภาคหน้ า โดยที่ตัวบุคคลเป็ นผู้ตัดสินใจเองในการที่จ ะเลือก หรื อมี
พฤติกรรมอย่างไร หรื อแลกเปลี่ยนอะไรกับอีกบุคคลหนึ่ง อาจเป็ นไปได้ ทงในเรื
ั ้ ่ องของความรัก
ความซื่อสัตย์ ความสนิทสนม การให้ ของกานัล การให้ ยืมเงินทอง แต่ทงคู
ั ้ ก่ ็อาจเลือกที่จะ
แลกเปลี่ยนในเพียงบางสิ่งบางอย่างซึง่ กันและกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมหรื อ
ความพอใจที่จะได้ จากการแลกเปลี่ยนนันๆ
้ ด้ วย เช่น ความเป็ นเพื่อนระหว่างแรงงานข้ ามชาติ
เขมรนอกระบบกับแรงงานไทยที่ทางานอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ช่วยเหลือกันในการข้ ามแดนมา
ทางาน และการหางานให้ ก็เป็ นวิธีการหนึง่ ที่เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ด้วยการแลกเปลี่ยน
๓. ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เท่าเทียมกันและไม่เท่าเทียมกัน (Directional
Flow) ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างแรงงานนอกระบบกับบุ คคลอื่นที่ร่วมงาน ซึ่งวางอยู่บน
พื น้ ฐานการแลกเปลี่ ย นนัน้
สามารถก่ อ ให้ เกิ ด ความสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะร่ ว มมื อ กั น
(Cooperative) หรื อแข่งขันกัน (Competitive) ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนที่สมดุล
(Balance Reciprocity) และไม่สมดุลกัน (Negative Reciprocity) ขึ ้น ในที่นี ้หมายถึงการได้ รับ
ผลประโยชน์จากกันและกัน ทังในลั
้ กษณะที่เท่าเทียมกันและไม่เท่าเทียมกัน โดยฝ่ ายหนึ่งอาจ
ได้ รับมากกว่าอีกฝ่ ายหนึง่ ปรากฏการณ์นี ้เกิดขึ ้นกับแรงงานข้ ามชาติเขมรในจังหวัดสุรินทร์ เป็ น
จานวนมาก เนื่องจากมีแรงงานกลุ่มหนึ่งที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจมีจานวน
มากกว่าไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตนระหว่างนายจ้ างและแรงงานเขมร หรื อระหว่าง
แรงงานเขมรที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายย่อมแตกต่างกันในหลายด้ าน เช่น ค่าแรง
สวัสดิการ และการให้ สิทธิในการทางานในพื ้นที่และนอกพื ้นที่ ลักษณะดังกล่าวนี ้สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความไม่เท่าเทียมกันในการปฏิบตั ติ นในสังคม

๑๕

๔. ความถี่ และระยะเวลาของความสัมพันธ์ (Frequency and Duration of
Relationship) ความถี่ของความสัมพันธ์ (Frequency of Relationship) ถือเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่
คุณภาพของความสัมพันธ์ ในลักษณะการเกิดความสัมพันธ์ เชิงซ้ อน และในทานองเดียวกัน
ความถี่ของความสัมพันธ์ ก็เป็ นผลเนื่องมาจากวามสัมพันธ์ เชิงซ้ อน ความผูกพันและความมี
อิทธิพลต่อกันและกันในด้ านพฤติกรรมนัน้ จึงขึ ้นอยู่ที่ความถี่และความบ่อยครัง้ ของการพบปะ
สัมพันธ์กนั ประกอบขึ ้นอยู่ที่ช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ด้วย ยิ่งบุคคลมีความสัมพันธ์กบั
อีกบุคคลหนึง่ บ่อยครัง้ และมีระยะเวลาของการรู้จกั กันนานเพียงใด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สองคน จะมีอิทธิพลกาหนดพฤติกรรมของกันและกันมากขึ ้นเท่านัน้ เนื่องจากว่ามีความผูกพัน
มาก แต่ค วามถี่ ข องความสัม พัน ธ์ อ ย่ า งเดี ย วนัน้ ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท านายอิ ท ธิ พ ลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรื อพฤติกรรมของบุคคลได้ อาจกล่าวได้ ว่าระยะเวลาของการมี
ความสัมพันธ์กนั อาจใช้ เป็ นตัวชี ้วัด (Indictor) ในการทานายอิทธิพลที่จะมีตอ่ พฤติกรรมของ
บุคคลมากกว่าความถี่ของการพบปะกัน๒
งานวิจัยชิน้ ที่ สามเป็ นของ พิมเสน บัวระภา (๒๕๕๕) ได้ ทาการศึกษาวิธีการสร้ าง
“เครื อข่าย” ของผู้อพยพชาวไทยข้ ามชาติในประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ) ผลการวิจยั พบว่า ผู้
อพยพชาวไทยข้ ามชาติในประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ) เลือกใช้ วิธีการสร้ าง “เครื อข่าย” ให้
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างตัวตนและอาชีพในพื ้นที่ใหม่ ผ่านทางมิติการสร้ างพรมแดนชาติพนั ธุ์
พรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ โดยการนาเสนออัตลักษณ์ไทยเพื่อช่วยให้ พวกเขาเหล่านันได้
้
แสดงตัวตนในความเป็ นไทยเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการต่อรอง ต่อสู้และแข่งนาไปสู่การมีตวั ตน
ที่เหมือนหรื อแตกต่างกับเจ้ าของพื ้นที่เดิม ส่วนการสร้ างพรมแดนทางด้ านสังคม – วัฒนธรรม
นัน้ พวกเขาเหล่านันได้
้ นาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างชุมชนในจิตนาการในพื ้นที่ใหม่ เพื่อ
ช่วยให้ พวกเขารู้สึกคุ้นเคย ผูกพัน และรู้สึกถึงความมัน่ คงและปลอดภัยในพื ้นที่ใหม่ท่า มกลาง
ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของพื ้นที่เดิม จนช่วยให้ พวกเขาสามรรถสร้ าง
พรมแดนทางด้ านธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์กบั บรรดาเจ้ าของกิจการและนักธุรกิจในพื ้นที่ใหม่ โดยมี
ภรรยาและเพื่อนสนิทเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ทางการค้ าไปยังเจ้ า
หน่วยงานราชการ นักการเมือง ของกิจการ และนักธุรกิจเวียดนามจนกิจการค้ าของเขาเหล่านัน้
มีความมัน่ คง ที่สาคัญที่สดุ คือ องค์กรของรัฐชาติไทย คือ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจา ณ
๒

บัญญัติ สาลี. รายงานการวิ จยั เรื ่องแรงงานนอกระบบข้ามชาติ : พัฒนาการแรงงานข้ามชาติ และ
ระบบการจัดการแรงงานข้า มชาติ ในอาณาบริ เวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ . สานักงานกองทุนสนับสนุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.). ๒๕๕๔.

๑๖

กรุง ห่า โหน่ย (ประกอบด้ วย สานักงานสถานทูตใหญ่ , สานักงานการทูตพาณิชย์ , สานักงาน
การทูตทหารทัง้ 3 เหล่าทัพ : การทูตทหารบก, การทูตทหารเรื อ และการทูตทหารอากาศ) ยังมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดและสนับสนุนกิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ในการสร้ าง
“เครื อข่ายที่เป็ นทางการ” คือ สมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเวียดนาม -TBA (ภาคเหนือ) ที่ทา
หน้ าที่เป็ น “ศูนย์กลาง – Hub/Centrality ในการสร้ างสายสัมพันธ์ภายใน “เครื อข่ายของผู้
อพยพข้ ามชาติชาวไทยในประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ)” ได้ มีโอกาสเข้ ามาร่วมกิจกรรมในการ
สร้ างพรมแดนอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ไทย และพรมแดนทางด้ านสังคม – วัฒนธรรม ในรูปแบบ
กิจกรรมที่สาคัญของรัฐชาติไทยและวัฒนธรรมไทย เช่น งานวันชาติไทย 5 ธันวา, งานวันไทย
แลนด์ เดย์, และงานวันแสดงสินค้ าไทย ที่พวกเขาได้ ร่วมกันจัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี นอกเหนือไป
กว่านัน้ พวกเขาเหล่านันยั
้ งได้ มีการสร้ าง “เครื อข่ายที่ไม่เป็ นทางการ” ทัง้ ที่เป็ นเครื อข่าย
ระหว่างกลุ่มผู้อพยพชาวไทยข้ ามชาติเองด้ วยกั น หรื อ เครื อข่ายระหว่างผู้อพยพชาวไทยข้ าม
ชาติ กั บ กลุ่ ม คนเจ้ าของพื น้ ที่ เ ดิ ม ชาวเวี ย ดนามในการสร้ างสายสัม พัน ธ์ ท างเครื อ ข่ า ย
(Networking Relation) เพื่อช่วยให้ พวกเขาเหล่านันสามารถด
้
ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้
อย่างสมดุล โดยอาศัยวิธีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร, การแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ลงตัว, การ
ช่วยเหลือกันในฐานะคนบ้ านเดียวกัน , การตอบแทนบุญคุณ และการอาศัยความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมเป็ นเครื่ องช่วยในการสร้ างรายได้ ซึ่งผลจากการสร้ างเครื อข่ายที่ทงเป็
ั้ น
ทางการและไม่เ ป็ นทางการนี ไ้ ด้ ส่ง ผลและมีบทบาททัง้ ในด้ านบวกและด้ านลบต่อพวกเขา
๓
เหล่านันมาโดยตลอด
้
งานวิ จัย ชิ น้ ที่ สี่ เ ป็ น ของ ณัฏ ฐ์ ช วัล โภคาพานิ ช วงษ์ (๒๕๕๗) เกี่ ย วกับ ชุม ชนและ
เครื อข่ายทางสังคมของผู้อพยพข้ ามพรมแดนชาวพม่าที่จงั หวัดระนอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาความเข้ าใจพลวัต “ความเป็ นถิ่นที่” และ “การเชื่อม (ข้ าม) ถิ่นที่ผ่าน พื ้นที่/ชุมชนทางศาสนา
ที่อยูท่ า่ มกลางผู้คนหลากหลายเชื ้อชาติ/ชาติพนั ธุ์ในจังหวัดระนอง หนึ่งในพื ้นที่ชายแดนภาคใต้
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านเมี ยนมา ผลการศึกษาพบว่า เมืองระนองปั จ จุบัน
ประกอบไปด้ วยกลุม่ คนท้ องถิ่นดังเดิ
้ มที่อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานเป็ นเวลากว่า ๑ ศตวรรษมาแล้ ว
อาทิคนเชื ้อ สายจีน คนเชื ้อสายมลายูและคนเชื ้อสายพม่า กับกลุ่มคนซึ่งอพยพเข้ ามาภายหลัง
ได้ แก่ คนเชื ้อสาย จีนและคนไทยจากที่ต่างๆ รวมถึงแรงงานอพยพจากประเทศเมียนมา ผู้
๓

พิมเสน บัวระภา. เครื อข่ายและการส่งเงิ นข้ามชาติ : ผู้อพยพข้ามชาติ ชาวไทยในประเทศ
เวียดนาม (ภาคเหนือ) (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)), ๒๕๕๕.

๑๗

ศึกษาพบว่า ในช่วงตังแต่
้ ปลายทศวรรษ ๒๔๙๐ เมื่อรัฐไทยดาเนินนโยบายชาตินิยม มีการ
ออกกฎหมายควบคุมพลเมืองและการ เดินทางข้ ามแดนของผู้คนในพื ้นที่อย่างเข้ มงวด การ
ดารงอยู่อย่างผสมผสานเป็ นเนือ้ เดียวของผู้คนหลากหลายที่เคยเป็ นมาเริ่ มได้ รับผลกระทบ
ส่งผลให้ “ความเป็ นพม่า” ที่ก่อนหน้ านี ้ถูกรับรู้ ในฐานะ ส่วนหนึ่งของชุมชนเมืองระนองค่อยๆ
แปรเปลี่ยนไปเป็ นความแปลกแยก ในเวลาเดียวกัน ความเป็ นจีนได้ ถกู นากลับมาฟื น้ ฟูสถาปนา
ขึ น้ ใหม่ โ ดยกลุ่ ม ชนชั น้ น า ที่ แสดงออกผ่ า นกระบวนการทางวั ฒ นธรรม ( cultural
representation) ในพื ้นที่ การศึกษาภาคสนามพบว่า ท่ามกลางเงื่อนไขสภาวะแวดล้ อมอัน
จากัด แรงงานอพยพ จากประเทศเมียนมาซึ่งถูกมองจากสังคมท้ องถิ่นในฐานะ “คนอื่นผู้แปลก
แยก” ได้ ป รั บ ตัว/ต่อ รอง ด้ ว ยการก่ อรู ปความเป็ นชุม ชน/สัง คมข้ ามถิ่ น ที่ ขึน้ มาโดยผ่า น
ปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรมบนพื ้นที่ทางศาสนา ที่ได้ แก่ การจัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางประเพณี
ศาสนา การก่อสร้ างพระเจดีย์ศิลปะพม่า การจัดการเรี ยนการสอนแก่เด็กลูกหลานตามวิถี
วัฒนธรรมของตนเอง ไปจนถึงการจัดสวัสดิการฌาปนกิจ สงเคราะห์ โดยผ่านเครื อข่ายทาง
ศาสนา การต่อรองในเชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวดาเนินไป ท่ามกลางวิวาทะระหว่างคนท้ องถิ่นกับผู้
อพยพที่มีตอ่ “ความเป็ นพม่า” เพื่อที่จะธารงรักษาช่วงชันทางสั
้
งคมระหว่างกัน นอกจากนันมี
้
แนวโน้ มว่าปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมดังกล่าวมักถูกอธิ บายและ จัดการจากผู้มีอานาจของ
ภาครั ฐ และคนท้ องถิ่ นบางส่วนอย่างหวาดระแวงและละเลยต่อความ ละเอี ยดอ่อนทาง
วัฒนธรรมในฐานะภัยคุกคามของชาติและท้ องถิ่น๔
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติทงสี
ั ้ ่เรื่ องข้ างต้ นนัน้ ช่วยให้ เห็น
ถึงความสาคัญของ “เครื อข่ายความสัมพันธ์” ของบรรดากลุ่มคนที่เรี ยกว่าคนข้ ามแดน คนพลัด
ถิ่น ได้ เป็ นอย่างดี
๒.๑.๒. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ และการปรั บตัวของนักศึกษาและพระ
นักศึกษาข้ ามพรมแดนรัฐชาติ
งานวิจยั กลุ่มนี ้นับว่ามีไม่มากนัก เหตุผลหนึ่งก็อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาไม่ใช่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักที่บรรดานักวิจยั ทางด้ านสังคมศาสตร์ สนใจมากนัก ซึ่งจากการค้ นคว้ าของ
ผู้วิจยั พบว่ามีงานศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นนี ้ดังนี ้
๔

ณัฏฐ์ ชวัล โภคาพานิชวงษ์ . การเชื่อม (ข้ าม) ถิ่นที่: ปฏิสมั พันธ์ ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการ
ต่อรองความหมายผ่านพื ้นที่/ชุมชนทางศาสนา. วิ ทยานิ พนธ์ ปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต (สาขาวิ ชาสหวิ ทยาการ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๕๗. บทคัดย่อ

๑๘

Zhong Lan (๒๕๕๔)๕ นักศึกษาชาวจีนที่มาเรี ยนระดับมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยหัว
เฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ในสาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง ได้ เลือกทาวิทยานิพนธ์
เรื่ อง “อัตลักษณ์ของนักศึกษาชาวจีนที่ศกึ ษาในประเทศไทย: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ" ผลการศึกษาพบว่า นักศึ กษาชาวจีนมีอตั ลักษณ์ที่เด่นชัด ๕ ด้ าน คือ ๑) อัต
ลักษณ์ด้านการเรี ยนรู้ กล่าวคือนักศึกษาชาวจีนมีทกั ษะการเรี ยนรู้ในระดับดี โดยเฉพาะทักษะ
ด้ านการฟั งและการพูด ๒) อัตลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านพฤติกรรมและลักษณะนิสยั ของนักศึกษา
กล่าวคือนักศึกษาชาวจีนมีความอดทนและขยันในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จ
ในการศึกษา ๓) อัตลักษณ์ด้านการปรับตัวเข้ ากับวิถีชาวจีนในประเทศไทย พบว่านักศึกษาชาว
จีนได้ อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณีของชาวจีนในขณะใช้ ชีวิตในสังคมไทย ๔) อัตลักษณ์ด้าน
การปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมไทย พบว่านักศึกษาชาวจีนมีอตั ลักษณ์การปฏิบตั ิตามประเพณี
ไทยและได้ รับอิทธิพลจากประเพณีไทยบ้ าง ๕) อัตลักษณ์ด้านการมีจิตสานึกต่อชาติภูมิ พบว่า
นักศึกษาชาวจีนสามารถนาความรู้ ไปใช้ ในสังคมไทยได้ เป็ นอย่างดี และมีอตั ลักษณ์เป็ นพลัง
สาคัญในการมีส่วนร่ วมกับการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยทังด้
้ าน
การพัฒนาการศึกษาและด้ านเศรษฐกิจ
แม้ ว่า ผลการศึกษาข้ างต้ นอาจจะมีคาถามในเชิงข้ อกังขาสาหรับผู้วิจัยในฐานะนัก
มานุษยวิทยาบ้ าง โดยเฉพาะในแง่ของการตังประเด็
้
นคาถามว่าด้ วยเรื่ อง “อัตลักษณ์” และการ
สรุปผลการศึกษา แต่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ หยิบยกมาก็เพื่อที่จะชี ้ว่ามีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ นักศึกษาข้ าม
แดนในประเทศไทยพอสมควร
Ren Zuiyuan (๒๕๕๕) นักศึกษาชาวจีนอีกคนหนึ่ง ที่มาเรี ยนระดับดุษฏีบณ
ั ฑิตที่
มหาวิท ยาลัย บูรพา ในสาขาวิ ช าไทยศึกษา ได้ เ ลื อกท าวิทยานิพ นธ์ เรื่ อง “การปรั บ ตัวทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยบูรพา" ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ก็คือนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาจานวน ๒๕๗ คน โดย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามด้ วยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาทั่วไปในการดารงชี วิตประจาวันของนักศึกษาชาวจี นคือ
ปัญหาที่เกิดจากภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยมีปัญหา ด้ านเครื อข่ายทางสังคมนันพบว่
้
า เครื อข่าย
๕

Zhong Lan. อัตลักษณ์ของนักศึกษาชาวจีนที่ศกึ ษาในประเทศไทย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหัว
เฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ. วิ ทยานิ พนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๔. บทคัดย่อ

๑๙

การคบเพื่อนของนักศึกษาชาวจีนเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่จะคบเพื่อนคนจีน ขณะที่
เพื่อนคนไทยบางส่วนจะเป็ นกลุ่มที่สามารถให้ การสนับสนุนแก่นกั ศึกษาชาวจีนในหลายด้ าน
ตามความสามารถและบทบาทในสัง คมไทย การเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางสัง คมสามารถทาให้
นักศึกษาชาวจีนได้ รับประโยชน์ทงในแง่
ั้
ของการดาเนินชี วิต การใช้ ภาษาไทย และการศึกษา
ส่วนวิธีการในการปรับตัว ทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนมี ๖ วิธีการคือ การบูรณาการ
(Integration) การผสมผสาน (Assimilation)๖ การแบ่งแยก (Separation) กระบวนการชาย
ขอบ (Marginalization) การบูรณาการกับการผสมผสาน (Integration and Assimilation)
และการผสมผสานกับการแบ่งแยก (Assimilation and Separation) โดยภาพรวม วิธีการ
ผสมผสานเป็ นวิธี การที่ นักศึกษาชาวจี นเลื อกใช้ เป็ นจ านวนมากที่ สุด ส าหรั บกระบวนการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนพบว่ามี ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง เมื่ อนักศึกษา
ชาวจีนเข้ ามาในประเทศไทยในตอนแรกจะมีความรู้สกึ ตื่นเต้ นกับการพบสิ่งแปลกใหม่ หลังจาก
นัน้ ก็ จ ะเกิ ด การช็ อกทางวัฒ นธรรม แล้ วจึง เริ่ ม มี การปรั บตัว ทางวัฒ นธรรม แนวทางที่ สอง
นักศึกษาชาวจีนจะมีการช็อกทางวัฒนธรรมในช่วงแรกก่อน แล้ วค่อยปรับตัว เพื่อที่จะดารงชีวิต
ประจาวัน ซึง่ เป็ นกระบวนการที่นกั ศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ได้ ประสบมา๗
อนินทร์ พุฒิโชติ (๒๕๕๓) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องราวชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา
ลาวที่ข้ามแดนเพื่อมาศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องเส้ นทางของการข้ าม
แดน และการใช้ ชีวิตในสังคมไทย ระเบียบวิธีและการเก็บข้ อมูลในการศึกษาใช้ แนวการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาและการประยุกต์ใช้ แนวคิดลักษณะข้ ามชาติหรื อการข้ ามแดน/พลัดถิ่นของ
Aihwa Ong เป็ นกรอบในการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาลาวเป็ นกลุ่มคนข้ ามแดนที่สามารถแสวงประโยชน์หรื อ
ได้ รับโอกาสจากกระบวนการพัฒ นาภายใต้ ระบบทุนในยุคใหม่ มุ่ง หวัง จะใช้ ความรู้ และ
การศึกษาในการสร้ างความก้ าวหน้ า ยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ให้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ยังชี ้ให้ เห็น
ถึงความแตกต่างทางภูมิหลังทางสถานะหรื อทุนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อ
การเคลื่อนย้ ายข้ ามแดนของผู้คน ส่งผลให้ เส้ นทางของการข้ ามแดน วิถีการดารงชีวิต การ
๖

น่าจะหมายถึง “การผสมกลมกลืน” มากกว่า (ผู้วิจยั )
๗
Ren Zuiyuan, ศักดินา บุญเปี่ ยม และภารดี มหาขันธ์ “การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
ชาวจีนในประเทศไทย: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยบูรพา” ใน วารสารวิ ชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) หน้ า ๑๘๕-๒๐๑.

๒๐

ปรับตัว รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ของนักศึกษาลาวในฐานะ “คนข้ ามแดน” ในสังคมไทย
มีความแตกต่างกันตามไปด้ วย
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่านักศึกษาข้ ามแดนเหล่านีจ้ ะมีเส้ นทาง วิถีชีวิตและการดารง
ความสัมพันธ์ในฐานะคนข้ ามแดนในสังคมไทยที่แ ตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ
พวกเขายังคงเป็ น “คนข้ ามแดน” ที่เป็ น “พลเมือง” ของ “รัฐชาติลาว” มีความผูกพันต่อประเทศ
อย่างเหนียวแน่น พวกเขาไม่ใช่คนข้ ามแดนที่มี “สานึกแบบสากลนิยม” หรื อเป็ น “พลเมืองข้ าม
แดนแบบยืดหยุ่น” ที่มองโลกทังโลกเป็
้
นพื ้นที่ของการใช้ ชีวิต ตามแบบเรื่ องราวของคนจีนข้ าม
แดนที่ Ong เสนอ เพราะที่สดุ ในชีวิตของ “นักศึกษาลาวข้ ามแดน” กลุ่มนี ้ ยังคงมุ่งหวังที่จะได้
กลับ “บ้ าน” ในประเทศลาว “บ้ านที่แท้ จริง” ในชีวิตของพวกเขา๘
ส าหรั บ งานวิ จัยที่ เ กี่ ย วกับ “นักศึก ษาพระ” โดยตรงนัน้ อาจกล่า วได้ ว่าแทบจะไม่
ปรากฏ เพราะจากการค้ นคว้ าของผู้วิจัยพบว่า มี บทความเพี ยงชิ น้ เดียวคืองานของ วสันต์
ปัญญาแก้ ว (๒๕๕๒: ๑๒๙-๑๕๙) ที่นาเสนอในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่ อง “เณรพระข้ ามชาติ: ขบวนการรื อ้ ฟื น้ และสืบสานพระศาสนาของชาวลื ้อสิบสองปั นนา” ซึ่ง
เป็ นการศึกษาปฏิบตั ิการของการเดินทางข้ ามพรมแดนรัฐชาติของเณรพระชาวลื ้อ สิบสองปั น
นา มณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ ของจี น ผ่านปฏิ บัติการของการพลัดถิ่ น (the
practice of displacement) และประวัติศาสตร์ ของการเดินทาง/เคลื่อนที่ของชาวลื ้อ รวมไปถึง
การไหลเวียนของสินค้ า ข่าวสาร และสื่อวัฒนธรรม ซึ่งแพร่กระจายค้ าขายกันอย่างเป็ นล่าเป็ น
สัน ผ่านการขับเคลื่อนของอภิมหาโครงการพัฒนาและความร่วมมือด้ านการค้ าระดับภูมิภาคใน
เขตลุม่ น ้าโขงที่เริ่มต้ นนับตังแต่
้ ปี ๒๕๓๕ เป็ นต้ นมา
ในงานศึกษาของเขา วสันต์ พยายามชี ้ให้ เห็นว่า กิจกรรมธรรมดาสามัญแต่คือรากฐาน
สาคัญของการมีชีวิตเช่นการเดินทาง/เคลื่อนที่ดงั กล่าว ได้ กลายเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่เกื ้อหนุนต่อ
การก่อร่างสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ข้ามรัฐชาติ ระหว่างคนเมืองลื ้อ (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
ไทย จีน พม่าและลาว) และปฏิบตั ิการพลัดถิ่นและประวัติศาสตร์ ของการเดินทาง/เคลื่อนที่ ซึ่ง
มักจะอธิบายและเข้ าใจกันตามสามัญสานึกธรรมดาๆว่าเป็ นเรื่ องของ การสูญเสีย พลัดพราก
๘

อนินทร์ พุฒิโชติ “หลากชีวิต หลายเส้ นทาง คนข้ ามแดน: ประสบการณ์ นกั ศึกษาลาวใน
สังคมไทย” ใน วารสารสังคมลุ่มน้าโขง ปี ที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓): ๑๑๙-๑๔๒.

๒๑

เป็ นโศกนาฏกรรมทางวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ อันที่จริ งคือที่มาที่ไปของการ
ก่อร่างสร้ างขึ ้นมาของ “สานึกรักบ้ านเกิด” (senses of place and belonging) ที่เป็ นตัวเป็ นตน
และมีพลัง ไม่วา่ จะเป็ นปฏิบตั กิ ารผ่านการจารึก จดจา และสรรค์สร้ าง “ความทรงจาทางสังคม”
(social memories) เกี่ ยวกับสถานที่ และดินแดนต่างๆ รวมจนไปถึง การสร้ างและการใช้
เครื อข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติ กล่าวอีกอย่างหนึง่ ประวัตศิ าสตร์ ของการเดินทาง/เคลื่อนที่และ
ปฏิบตั ิการพลัดถิ่นที่ว่านี ้นี่เอง ที่กลายเป็ นพลังขับเคลื่อนและเปิ ด “พื ้นที่” ให้ ชาวลื ้อสิบสองปั น
นา ได้ รื อ้ ฟื ้น และสื บ สานพระพุท ธศาสนาและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของพวกเขาขึ น้ มาอย่า ง
สร้ างสรรค์
วสันต์ วิเคราะห์ว่า ปฏิบตั ิการทางสังคมดังกล่าวคือรากฐานของขบวนการรื อ้ ฟื น้ และ
สืบสานพระศาสนาในอาณาบริ เวณชายแดนแห่งนี ้ นับจากกลางทศวรรษ ๒๕๓๐ เป็ นต้ นมา
กลุ่มเณร/พระชาวลื ้อ เดินทางออกจากบ้ านเกิดเมืองนอนเพื่อศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนา
ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้และหาประสบการณ์สงั คมต่างๆ ในประเทศไทย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ยังชี ้ให้ เห็นว่า ไม่เพียงแต่เครื อข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติระหว่างกลุ่มคน
ไทในเขตลุ่มน ้าโขงตอนบน ที่มีส่วนอย่างสาคัญกับขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา ทว่ายังมี
เครื อข่ายทางศาสนาพุทธเถรวาทนิกายโยนที่เป็ นทังพลั
้ งขับเคลื่อนและสิ่งที่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้น
ผ่านการเดินทางข้ ามรัฐชาติของชาวลื ้อพลัดถิ่นและเณร/พระ ทังที
้ ่เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและ
เปิ ดพื น้ ที่ ให้ ช าวลื อ้ (หรื อที่เ รี ยกอย่างเป็ นทางการโดยรัฐ จีนว่า ชนชาติส่วนน้ อยชาวไต) ได้
ยืนยัน รื อ้ ฟื น้ สืบสาน และรักษาไว้ ซึ่งความเป็ นถิ่นฐานและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวก
เขา ภายใต้ บริ บทของการแทนที่ผ่านโครงการพัฒนาของรัฐ การพัฒนาและการร่ วมมือทาง
การค้ าระดับภูมิภาคในเขตลุม่ น ้าโขง๙

๙

วสันต์ ปั ญญาแก้ ว “เณรพระข้ ามชาติ” ใน วารสารศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับ
พิเศษ ๒๕๕๒ ลุม่ น ้าโขงศึกษา หน้ า ๑๒๙-๑๕๙.

๒๒

๒.๒. แนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
แนวคิดที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ที่สาคัญมี ๔ แนวคิดด้ วยกัน ได้ แก่ แนวคิดเรื่ อง “พื ้นที่
สัง คมข้ า มพรมแดน”

(Transnational

Social

Space)

แนวคิด ลัก ษณะข้ า มชาติ

(Transnational) การข้ ามแดน (Transborder) การพลัดถิ่น (Diaspora) แนวคิดเรื่ อง “เครื อข่าย
ความสัมพันธ์ข้ามชาติ” (Transnational Networks) และแนวคิดเรื่ อง “การทูตเชิงวัฒนธรรม”
(Cultural Diplomacy) ซึง่ ผู้วิจยั จะขอนาเสนอรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี ้
๒.๒.๑. แนวคิดเกี่ยวกับพืน้ ที่สังคมข้ ามพรมแดน (Transnational Social Space)
ในแวดวงวิชาการนัน้ ความสนใจศึกษาชายแดนและชนชายแดนในอดีต มักให้ ความ
สนใจกับมิตทิ างกฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์ เป็ นสาคัญ เช่นผลงานเรื่ อง Political Frontiers and
Boundaries ของ Prescott (1987) และผลงานเรื่ อง Frontiers: Territory and State
Formation in the Modern World ของ Anderson (1996) เป็ นต้ น แต่ในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา การย้ ายถิ่นข้ ามพรมแดนของผู้ลี ้ภัยและแรงงานอพยพกลายเป็ นปรากฏการณ์ที่ได้ รับ
ความสนใจเพิ่ ม ขึ น้ งานทางมานุษ ยวิ ท ยามุ่ ง ประเด็ น ไปที่ บ ริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
ผลกระทบของพรมแดนต่อชีวิตและวัฒนธรรม มากกว่ามิติ ทางกฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์ ของ
การก่ อ ก าเนิ ด พรมแดน ๑๐ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น บรรดานั ก คิ ด ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม่ (Post
Modernists) เริ่ มมีการถกเถียงเกี่ยวกับตาแหน่งแห่งที่ของพื ้นที่ทางวัฒนธรรม ทังนี
้ ้กลุ่มนักคิด
กลุ่มนี ้ให้ ความสาคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริ บทของทุนนิยมยุคหลัง (Late
Capitalism) ซึ่งมีการอพยพโยกย้ ายแรงงานข้ ามชาติ และการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมข้ าม
พรมแดนรัฐชาติอย่างรวดเร็ ว ด้ วยเหตุนี ้ นักคิดยุคหลังสมัยใหม่ เช่น Gupta และ Ferguson
เจ้ าของผลงาน Culture, Power, Place: Ethnography at the End of a Era (1999) จึงเสนอ
ว่า วัฒนธรรมนันมิ
้ ได้ หยุดนิ่งหรื อถูกจากัดอยู่แต่เพียงภายในอาณาบริ เวณอันใดอันหนึ่งอย่าง
จ าเพาะเจาะจงอี ก ต่ อ ไป แต่วัฒ นธรรมมี ก ารเลื่ อ นไหลอย่ า งต่อ เนื่ อ งจนมี ลัก ษณะหรื อ
ปรากฏการณ์ไร้ พรมแดนเกิดขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ การจะอธิบายภาพแสดง (representation) ดังเช่น
๑๐

ยศ สันตสมบัติ. ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน (เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน, ๒๕๕๕): ๔.

๒๓

ภาพของชายแดนซึ่งเป็ นสิ่งสร้ าง (construct) ทางสังคมและประวัติศาสตร์ จึงจาเป็ นต้ องมอง
ผ่านมิตขิ องพื ้นที่ทางความคิดใหม่ที่เป็ น “พื ้นที่ในยุคหลังสมัยใหม่” อันมีส่วนสาคัญที่จะหันมา
ให้ ความสนใจกั บ รู ป แบบของการต่ อ ต้ านการครอบง า การเปิ ดโปงมิ ติ ที่ ซ่ อ นเร้ นของ
ความสัมพันธ์ เชิงอานาจ อันนาไปสู่การมองวัฒนธรรมว่าเป็ น “พื ้นที่ของการต่อสู้และต่อรอง”
เพื่อแย่งชิงอานาจและความมีตวั ตนของคนกลุม่ ต่างๆ
เฉกเช่นเดียวกันกับอาณาบริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา กระแสโลกาภิวตั น์ได้ ส่งผลให้
เกิดการเลื่อนไหลเคลื่อนไหวยึดโยงกันอย่างสลับซับซับซ้ อน นับแต่หลังจากสิ ้นสุดยุคสมัยความ
ขัดแย้ งทางอุดมการณ์การเมืองการปกครอง ไทยและกัมพูชาต่างหันหน้ ามาสร้ างความสัมพันธ์
ทางสัง คมและเศรษฐกิ จ ต่ อ กั น โดยนโยบายระหว่ า งประเทศของรั ฐ ชาติ ทัง้ สองต่ า งให้
ความสาคัญและสนับสนุนให้ เกิดการขยายตัวทางการค้ าการลงทุนระหว่างกัน ที่นบั วันจะทวี
ความเข้ มข้ นมากขึ ้น พร้ อมกับแผนการพัฒนาพื ้นที่ชายแดนให้ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
ของรัฐชาติ ดังนัน้ เมื่อพื ้นที่ชายแดนเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจของรัฐ จึง
ส่ง ผลกระทบในทุกมิ ติต่อทัง้ อาณาบริ เวณชายแดนและความสัมพันธ์ ข้ามพรมแดนรั ฐ ชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ ในระดับประชาชน อันเป็ นความสัมพันธ์ ขนั ้ พืน้ ฐานที่ มีอยู่ในอาณา
บริ เวณชายแดน จะเป็ นการเปิ ดพืน้ ที่นาเสนอวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ ข้ามพรมแดนรัฐชาติ
ไทย-กัม พูช า ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะของการยึด โยงความสัม พัน ธ์ ผ่า นเครื อข่ายความสัม พัน ธ์
รูปแบบต่างๆ
งานวิจยั นี ้ แม้ จะไม่ได้ ให้ ความสนใจกับปฏิสมั พันธ์หรื อความสัมพันธ์ของผู้คนในพื ้นที่ที่
เรี ยกว่า “ชายแดน” (Border) อันเป็ นการจากัดขอบเขตพื ้นที่เพียงชุมชนในเขตพื ้นที่ติดกับเส้ น
ปั กปั นแบ่งเขตแดน (Border Line) ของรัฐชาติสมัยใหม่ หากแต่ให้ ความสนใจกับปฏิสมั พันธ์
หรื อ ความสัม พัน ธ์ ข องผู้ค นในพื น้ ที่ ที่ เ รี ย กว่ า “อาณาบริ เ วณพื น้ ที่ ช ายแดน” (Borderland
Area)๑๑ ที่กินความกว้ างการนิยามของ “ชายแดน” ฉะนัน้ “อาณาบริ เวณพืน้ ที่ชายแดน” ใน
๑๑

ผู้วิจยั ใช้ ในความหมายเดียวกับคาว่า “พรมแดน” (Frontiers) ที่ Wilson and Donnan (1998:9)
ได้ ให้ คานิยามไว้ ว่า “เป็ นเขตพื ้นที่ (territorial zone) ที่มีความกว้ างขนาดต่างๆ ทังที
้ ่ข้ามชายแดนและห่าง
ออกไปจากชายแดน อันเป็ นพืน้ ที่ที่ผ้ ูคนต่อรองลักษณะพฤติกรรมและความหมายที่เกี่ยวพันกับการเป็ น

๒๔

ความหมายของการศึกษาครัง้ นี ้จึงครอบคลุมถึงจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างหรื อ “อีสานใต้ ” ที่มีประชากรส่วนหนึ่งพูดภาษาเขมร คื อ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ
และอุบลราชธานี ซึง่ มีเพียงพรมแดนทางธรรมชาติคือเทือกเขาพนมดงรักเป็ นเส้ นกันเขตแดนรั
้
ฐ
ชาติทัง้ สอง โดยผู้วิจัยจะมองความสัม พันธ์ ข้ามชาติพ ระนักศึกษาชาวกัม พูช าข้ ามแดนใน
ประเทศไทย ในฐานะปฏิบตั กิ ารสร้ างปฏิสมั พันธ์ข้ามรัฐชาติของเครื อข่า ยนิสิตนักศึกษากัมพูชา
ในภาคอีสานของไทย ในพื ้นที่ศกึ ษาคือจังหวัดอุบลราชธานี
โดยปกติแล้ วเราสามารถแบ่งพรมแดนออกได้ เป็ น ๓ ประเภท คือ พรมแดนทางสังคม
(Social Border) พรมแดนทางวัฒนธรรม (Cultural Border) และ พรมแดนของรัฐ (NationState Border) พรมแดนทางสังคม คือพรมแดนที่คนไปมาหาสู่กัน ทาการค้ าระหว่างกัน
พรมแดนทางวัฒนธรรม คือคนที่เป็ นชาติพนั ธุ์เดียวกันแต่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน ส่วน
พรมแดนของรัฐคืออาณาเขตของแต่ละรัฐ โดยทัว่ ไปพรมแดนทัง้ ๓ ส่วนนี ้จะซ้ อนทับกันอยู่
ตลอดเวลา บางทีก็เอื ้อประโยชน์กนั บางทีก็ขดั แย้ งกัน แต่คนส่วนใหญ่มกั ให้ ความสาคัญกับ
พรมแดนของรัฐเพียงอย่างเดียว และมักยึดติดว่าชายแดนเป็ นสิ่งที่มีตวั ตน ซึ่งส่งผลให้ คนเชื ้อ
ชาติเดียวกันไม่กลมเกลียวกัน อย่างเช่น ชาวม้ งที่อาศัยอยู่ในที่ตา่ ง ๆ ก็แบ่งแยกกันเป็ นม้ งไทย
ม้ งลาว เป็ นต้ น ซึ่งหากเราจะมองให้ ลึกซึ ้งแล้ ว “ชายแดน” เป็ นเพียงภาพลักษณ์แบบหนึ่ง ซึ่ง
ภาพลักษณ์นี ้เป็ นเพียงพหุวฒ
ั นธรรมที่อดุ มไปด้ วยความขัดแย้ ง ความสมานฉันท์ ความเอื ้อเฟื อ้
ความเอื ้ออาทร รวมทังมี
้ ความสัมพันธ์ที่หลากหลายมาก
ในหนังสือเรื่ อง “Ethnic and Racial Studies” ของ Thomas Faist ได้ ให้ ความหมาย
“พื ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดน” (Transnational Social Space) ว่า เป็ นสายสัมพันธ์ที่มนั่ คงและ
ต่อเนื่องของบุคคล เครื อข่าย และองค์กร ที่ข้ามพรมแดนหลายประเทศ มีตงแต่
ั ้ สายสัมพันธ์ที่มี
ความเข้ มข้ นสูงที่ปรากฏในรูปของสถาบัน สายสัมพันธ์นี ้เรามิได้ หมายถึงเพียงการติดต่อชัว่ ครัง้
ชัว่ คราวระหว่างผู้อพยพในต่างแดนกับญาติมิตรในมาตุภูมิ โดยสรุ ปแล้ ว พืน้ ที่สงั คมข้ าม
สมาชิกของชาติและรัฐ ” และคาว่า “พรมแดน” (Borderlands) ที่ Hertzfeld (๒๐๐๑: ๑๔๑) นิยามว่า
“หมายถึงพื ้นที่ทางกายภาพที่มีนยั ถึงบางสิ่งที่อยู่ระหว่าง (in-between) เป็ นพื ้นที่ของการติดต่อ เป็ นพื ้นที่ที่
ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งกลายเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ชั ด เจน (อ้ างใน ขวัญ ชี วัน บัว แดง. พื ้ น ที ่ พ รมแดนแม่ น้ า เมยกับ
ความสัมพันธ์ ชาติ พนั ธุ์กระเหรี ่ ยง-คนเมื อง (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘: ๖)

๒๕

พรมแดน อาจจาแนกด้ วยความเข้ มข้ นของสายสัมพันธ์ข้ามพรมแดน ทังในรู
้ ปของสถาบันที่ไม่
เป็ นทางการและเป็ นทางการ โดยแบ่งพื ้นที่ทางสังคมออกเป็ น ๓ ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่หนึ่ง พืน้ ที่ สังคมข้ ามพรมแดนของกลุ่มเครื อญาติ เป็ นพืน้ ที่ที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวหรื อเครื อญาติ ข้ ามพรมแดนมาตุภูมิกับประเทศพักพิง สาย
สัมพันธ์ ที่สาคัญในกรณีนีเ้ กิดผลของเงินส่งกลับที่ผ้ ูอพยพให้ แก่ครอบครัวและเครื อญาติเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนบ้ านเกิด
ประเภทที่สอง คือพื ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดนด้ านการแลกเปลี่ยน เช่น การแลกเปลี่ยน
สินค้ า การหมุนเวียนของผู้คน ข้ อมูลข่าวสารข้ ามพรมแดนรัฐชาติ
ประการที่สาม ชุมชนข้ ามพรมแดน (Transnational Communication) หมายถึงพื ้นที่
ทางสังคมที่ถกู ถักทอขึ ้นอย่างเข้ มข้ นและปรากฏในรูปความสัมพัน ธ์ระดับชุมชนรูปแบบพื ้นฐาน
ที่สดุ และพบมากที่สดุ คือ ชุมชนระดับหมูบ่ ้ านที่เชื่อมสัมพันธ์กนั ข้ ามพรมแดน
นอกจากนี ้ ในหนังสือเรื่ อง Trans-Nationalization ของ Thomas Faist ยังได้ กล่าวถึง
กระบวนการข้ ามพรมแดนถึงการย้ ายถิ่นระหว่างประเทศ ในประเด็นความเกี่ยวพันในการศึกษา
ความเป็ นพลเมืองและวัฒนธรรม (Trans-nationalization in international migration :
implications for the study of citizenship and culture) ไว้ ว่า ในการศึกษาพื ้นที่สงั คมข้ าม
พรมแดน การเคลื่อนย้ ายจากพืน้ ที่ทางสังคมเดิมหรื อการข้ ามพรมแดนรัฐชาติ มักอ้ างอิง
เกี่ยวกับผู้คน เครื อข่ายหรื อองค์กรที่ข้ามพรมแดนผ่านหลายรัฐชาติเริ่ มจากเล็กแล้ วเพิ่มมากขึ ้น
ซึ่งมีแนวคิดใหญ่ ๆ อยู่สองแนวคิด ที่ใช้ ศกึ ษาพื ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดนที่เกิดจากการย้ ายถิ่น
ระหว่างประเทศและการอพยพหนีภยั กล่าวคือ
ประการแรก พื ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดนและชุมชนข้ ามพรมแดนมักใช้ เหมือนกัน ราวกับ
ว่าสังคมข้ ามพรมแดนเป็ นรู ปแบบเท่านันหรื
้ อเป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดน เป็ น
การวิเคราะห์เค้ าโครงของกลไกความเกี่ยวพันเบื ้องต้ นในกระบวนการข้ ามพรมแดนโดยมีการ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มเล็กการแลกเปลี่ย นในวงจรและภราดรภาพในชุมชน กลไกที่สอดคล้ อง
ชัดเจนของพื ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดน ได้ แก่ การข้ ามพรมแดนของกลุ่มเครื อญาติ วงจรการข้ าม
พรมแดนและชุมชนข้ ามพรมแดน

๒๖

ประการที่ส อง เกี่ ยวพันกับกระบวนการข้ ามพรมแดนเพื่อความเป็ นพลเมืองและ
วัฒนธรรมมีการเกิดขึ ้นอย่างไม่เป็ นระบบ แนวคิดเรื่ องการข้ ามเขตแดนผูกพันกับเงื่อนไขทาง
สังคม ที่จะทาให้ เรามีความเข้ าใจผู้ย้ายถิ่นรวมอยู่ในเงื่อนไขของการเมืองและวัฒนธรรม มี
ทางเลือกเล็ก ๆ ระหว่างมโนทัศน์กว้ าง ๆ ในการอธิบายและบรรยายการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่น
การรับเอาแบบอย่างพหุลกั ษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์และการกระจายข้ ามพรมแดนของพื ้นที่ทาง
สังคม ในด้ านหนึง่ มโนทัศน์ใช้ อธิบายความเป็ นพลเมืองและวัฒนธรรม ในด้ านอื่น ๆ ในขอบเขต
ของการเมือง มีมโนทัศน์ในเรื่ องรัฐชาติ พหุวฒ
ั นธรรมและการเป็ นพลเมืองข้ ามรัฐชาติและใน
โลกของวัฒนธรรม การรับวัฒนธรรมข้ างเคียงที่มีลกั ษณะมัน่ คงกว่า
ในยุคโลกาภิวตั น์ที่สงั คมโลกเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ ชิด มีการข้ ามพรมแดนอย่างคึกคัก
รวดเร็วของผู้คน สินค้ า และข่าวสาร รัฐก็ดเู หมือนจะมีบทบาทน้ อยลงหรื อควบคุมได้ จากัด หรื อ
แม้ กระทัง่ รัฐเองกลับเปิ ดทาง และเอื ้ออานวยให้ การเคลื่อนย้ ายดังกล่าวเป็ นไปโดยสะดวกขึ ้น
ตามหลักการค้ าเสรี ในยุคใหม่ จึง มี การทบทวนความสัม พันธ์ ในหลายแง่ มุม ระหว่างรั ฐ กับ
พรมแดน หนึง่ ในนันก็
้ คือการทบทวนว่า ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์อานาจรัฐที่พรมแดนมีมากขึ ้น
น้ อยลง หรื อปรั บตัวอย่างไร และความเปลี่ ยนแปลงของอานาจรัฐ ที่ พ รมแดนส่ง ผลกระทบ
อย่างไรต่อผู้คนท้ องถิ่นที่ทามาหากินในบริ เวณนัน้ ดังการศึกษาของ Andrew Walker (1999) ที่
ศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ทางการค้ า หลากหลายรู ป แบบในบริ เ วณพรมแดนลาวทาง
ภาคเหนือ บริเวณเชื่อมต่อกับพรมแดนไทยที่ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ข้ อเสนอที่สาคัญ
ของเขาคือ การทบทวนความคิดที่ว่า การควบคุมของรั ฐ (regulation) กับการเปิ ดเสรี ทาง
เศรษฐกิจ (liberalization) เป็ นความสัมพันธ์ แบบขัว้ ตรงกันข้ าม ในทานองที่ว่า ในอดีตรัฐมี
อานาจควบคุมทางเศรษฐกิจมาก แต่ในกระแสโลกาภิวตั น์ได้ เปิ ดเสรี ทางการค้ ามากขึ ้น รัฐจึงมี
บทบาทแทรกแซงน้ อยลง ทาให้ ธุรกิจภาคเอกชนเติบโตคึกคักมากขึ ้น เขาเสนอว่าทัศนะเช่นนี ้
เป็ นการมองที่ตื ้นเขินและไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง ดังในกรณี ของลาวที่พบว่า ในอดีต
กิจการของเอกชนหลากหลายประเภทกลับเติบโตได้ ดีภายใต้ ระบอบการควบคุมของรัฐอย่าง
เข้ มข้ น เมื่อล่วงสู่ยุคที่รัฐหันมาใช้ นโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้ ามากขึ ้น ก็ไม่ได้ หมายความว่า
อานาจควบคุม ของรั ฐ จะลดลง แต่การควบคุม กลับเพิ่ม ขึน้ โดยเปลี่ ยนไปสู่การควบคุม ใน

๒๗

รูปแบบใหม่ (new regulation) ภายใต้ ระเบียบขันตอนปฏิ
้
บตั ิทางการค้ าในระบบใหม่ ดังนัน้
การควบคุมของรัฐกับการเปิ ดเสรี จึงอาจเป็ นความสัมพันธ์ที่ก้าวไปด้ วยกันและอาจเกื ้อหนุนกัน
ตามแต่กรณี๑๒ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าในยุคโลกาภิวตั น์ อานาจรัฐไม่ได้ ลดน้ อยถอยลง แต่เป็ นเรื่ อง
ของการปรับยุทธศาสตร์ ใหม่ที่เลื่อนไหลซับซ้ อนมากขึ ้น ในขณะที่ภาคเอกชนก็ปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงนี ้แตกต่างกันออกไป๑๓
มุมมองในลักษณะข้ างต้ นนี ้อาจจะต่างจากมุมมองตามแนวคิด "เศรษฐกิจ -การเมือง"
ซึง่ จะมองชายแดนและอธิบายปัญหาชายแดนในฐานะที่เป็ นสิ่งใหม่ที่ "เพิ่งเกิดขึ ้น" อันเป็ น "ผล"
มาจาก "โลกาภิวตั น์" โดยเฉพาะโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในระดับโลก ภายหลังจากที่
กาแพงของสงครามเย็นได้ พงั ทลายลงในช่วงสิบกว่าปี ที่ผ่านมา ฉะนันในมุ
้
มมองของแนวคิด
"เศรษฐกิ จ -การเมื อ ง" มองว่า ผลกระทบประการส าคัญ ประการหนึ่ ง ของโลกาภิ วัต น์ ท าง
เศรษฐกิจ ก็คือความสามารถของรัฐในการบริ หารจัดการและมีอานาจเหนือดินแดนของตนนัน้
ลดลง อันเป็ นผลแปรผันกับการผนึกประสานกันในระดับโลกของเศรษฐกิจซึ่งนับวันจะแนบแน่น
ขึ ้น เห็นได้ จากการเคลื่อนไหวทางด้ านทุนการเงินที่เคลื่อนไหวในลักษณะพื ้นที่เดียวกันทังโลก
้
เชื่อมด้ วยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ดงั ที่ Castells (1996)๑๔ มองว่าการเกิดขึ ้นของสังคม
"เครื อข่าย" ระดับโลก (network society) ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และทาให้ สภาวะที่ชยั อนันต์ สมุทวนิช
(๒๕๓๗) เรี ยกว่า "ไร้ รัฐ-ลอดรัฐ"๑๕ เกิดขึ ้น๑๖
๑๒

Andrew Walker, The Legend of the Golden Boat, Honolulu: University of Hawaii’s
Press, ๑๙๙๙: ๑๘๖-๙ อ้ างใน พฤกษ์ เถาถวิล, ๒๕๕๐: ๒.
๑๓
พฤกษ์ เถาถวิล “อานาจรัฐกับพลวัตการค้ าชายแดน: กรณีศึกษาการค้ ารายย่อยบริ เวณด่าน
พรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ” บทความนาเสนอในเวที การประชุมประจาปี ทางมานุษยวิ ทยา ครั้งที ่ ๖
เรื ่อง “รัฐ จากมุมมองของชี วิตประจาวัน” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐: ๑-๒.
๑๔
Castells, Manuel. ๑๙๙๖. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell. อ้ างใน
พิชญ์ พงษ์ สวัสดิ์ , ๒๕๔๖: ๔.
๑๕

ชัยอนันต์ สมุทวนิช. ๒๕๓๗. โลกานุวตั รกับอนาคตของประเทศไทย. กรุ งเทพ: สานักพิมพ์
ผู้จดั การ. อ้ างใน พิชญ์ พงษ์ สวัสดิ์ , ๒๕๔๖: ๔.
๑๖
อ้ างใน พิชญ์ พงษ์ สวัสดิ์ “การศึ กษาเรื ่องเมื องชายแดนบริ เวณแม่สอดและแม่สาย: ข้อสังเกต
บางประการ (ทางทฤษฎี และเชิ งประจักษ์ ) ว่ าด้วยเศรษฐศาสตร์ การเมื อง ความมั่นคงและวัฒนธรรม ”

๒๘

และเนื่องจากกลุม่ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะ “การข้ ามถิ่น
ที่” (translocality) อันเกิดจากสภาวะข้ ามชาติข้ามพรมแดน (transnational destabilization)๑๗
ฉะนัน้ พื น้ ที่สัง คมข้ ามพรมแดนของกลุ่ม คนเหล่านี จ้ ึงมี ลักษณะเป็ น “พืน้ ที่ ของคนพลัดถิ่ น ”
(diasporic space)๑๘ อยูใ่ นตัวด้ วย
๒.๑.๒. แนวคิด ลัก ษณะข้ า มชาติ (Transnational) การข้ ามแดน (Transborder)
และการพลัดถิ่น (Diaspora)
เนื่องจากปรากฏการณ์ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทยมีลักษณะ
ข้ ามชาติ (Transnational) ซึ่งจัดเป็ นกลุ่มคนที่นกั วิชาการเรี ยกว่า “คนพลัดถิ่น” (Diaspora)
และ/หรื อ “คนข้ ามแดน” (Transborder People) ฉะนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงจาเป็ นที่จะต้ องหยิบ
ยกเอาแนวคิดที่ เกี่ ยวข้ องกับลักษณะข้ ามชาติ การข้ ามแดนและการพลัดถิ่น มาใช้ ซึ่งทัง้ สาม
แนวคิดมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี ้
William Safran (๑๙๙๑) เจ้ าของผลงานการศึกษาเรื่ อง “Diaspora in Modern
Society of Homeland and Return” ได้ ให้ คานิยาม “คนพลัดถิ่น” (Diaspora) ว่า เป็ นกลุ่มคน
ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สาคัญดังต่อไปนี๑๙้
(๑) เป็ นชนกลุม่ น้ อยในพื ้นที่ใหม่ที่อพยพโยกย้ ายจากบ้ านเกิดเมืองนอนของตนเข้ าไป
ในพื ้นที่ชายขอบของสังคมอื่น
(๒) กลุ่มชนเหล่านันยั
้ งมีความทรงจาร่ วม หรื อมีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับบ้ านเกิดเมืองนอน
ของตน

บทความนาเสนอในเวที การประชุมประจาปี ทางมานุษยวิทยา ครั ง้ ที่ ๒ เรื่ อง ชาติและชาติพนั ธุ์ ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖: ๔.
๑๗

Appadurai, ๑๙๙๖: ๑๘๘-๑๙๙ อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ ชวัล โภคาพานิชวงษ์ . “ดะมัสสะจาอะพวย”:
ปฏิบตั ิการสร้ างความเป็ น “เพื่อนบ้ านและชุมชนข้ ามถิ่นที่ ” ของผู้อพยพข้ ามพรมแดนชาวพม่า ในจังหวัด
ระยอง. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง ปี ที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๗): ๗๓.
๑๘
Brickell & Datta (๒๐๑๑) อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ ชวัล โภคาพานิชวงษ์ . เรื ่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน
๑๙
Safran, ๑๙๙๑: ๘๓-๙๙ อ้ างถึงใน พิมเสน บัวระภา, ๒๕๕๒: ๒๓

๒๙

(๓) คนพลัดถิ่นเหล่านี ้เชื่อว่าเขาไม่เป็ นที่ยอมรับ หรื อถูกกีดกันจากสังคมใหม่ที่เข้ าไป
อาศัยอยู่
(๔) ดังนัน้ คนเหล่านี ้จึงมีความหวังอยูล่ กึ ๆ ว่า สักวันหนึ่งจะได้ กลับไปยังบ้ านเกิดเมือง
นอนของตนอีกครัง้ หนึง่
(๕) ได้ ทมุ่ เทให้ กบั ความพยายามที่จะฟื น้ ฟูบ้านเกิดเมืองนอนของตน
(๖) เขาเหล่านี ้ยังมีสานึกร่วมของคนพลัดถิ่นหรื ออัตลักษณ์ของคนเหล่านี ้จึงวางอยู่บน
พื ้นฐานของสายสัมพันธ์ที่มีตอ่ บ้ านเกิดเมืองนอนเป็ นสาคัญ
คุณสมบัติทงั ้ ๖ ประการเหล่านี ้ ได้ ปรากฏให้ เห็นอย่างเด่นชัดอยู่ในคุณสมบัติของชาว
เติร์ก อาร์ เมเนี่ยน ปาเลสไตน์ ชาวจีนโพ้ นทะเล กะเหรี่ ยง ม้ ง ไทยใหญ่ ฯลฯ ที่อพยพเคลื่อนย้ าย
ตัวเองไปอยู่ ณ ประเทศโลกที่สาม อย่างไรก็ตาม คนพลัดถิ่นเหล่านี ้ก็ไม่จาเป็ นต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ทัง้ ๖ ประการดังที่กล่าวมาแล้ ว เช่น ชาวยิวพลัดถิ่นที่เข้ าไปตังหลั
้ กปั กฐานอยู่ในแถบทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี่ยนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1-13 ที่เชื่อมโยงกันด้ วยรูปแบบทางวัฒนธรรม สายสัมพันธ์
ของระบบเครื อญาติ แวดวงธุ รกิ จ การค้ า การเดินทาง รวมทัง้ ความจงรั กภักดีที่มี ต่อศาสน
สาคัญของชาวยิวหลายแห่ง ในสถานที่อื่นๆ หรื อบางครัง้ คนพลัดถิ่นเหล่านี ้ก็เลือกที่จะปรับตัว
ให้ เข้ ากับสังคมใหม่และสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพใหม่ๆ ภายใต้ เงื่ อนไขที่แตกต่างกันออกไป
ดังนัน้ ความเป็ นคนพลัดถิ่นจึงไม่จาเป็ นต้ องมีคณ
ุ ลักษณะแน่นอนตายตัวครบถ้ วนทุกประการ
ตามที่ Safran บ่งบอก๒๐
ในโลกของยุค หลัง ทุนนิ ยมซึ่ง มี ก ารเคลื่ อ นไหวของผู้ค น สิ นค้ า และวัฒ นธรรมข้ า ม
พรมแดนของรัฐชาติอย่างหลากหลายและรวดเร็ ว ความเป็ นคนพลัดถิ่นอาจเกิดขึ ้นจากการเป็ น
แรงงานอพยพข้ ามชาติ การหลีกเร้ นภัยสงครามและความอดอยากหิวโหย ไปจนถึงการแสวงหา
โอกาสและช่องทางในการเลื่อนสถานะของตนเองในยุคโลกไร้ พรมแดน การเลื่อนไหลของผู้คน
ดัง กล่าวข้ างต้ น ทาให้ เกิ ดความผูกพันต่อพื น้ ที่ หลายแห่ง มี บ้านและชุม ชนของคนพลัดถิ่ น
เกิดขึ ้นตามสถานที่ตา่ งๆ ทัว่ โลก ความเชื่อมโยงชุมชนข้ ามชาติของคนพลัดถิ่นกลุ่มต่างๆ ทาให้
ไม่มีศนู ย์กลาง หรื อบ้ านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียว หากแต่ความรู้ สึกผูกพันและสานึกที่เกิด
๒๐

เพิ่งอ้ าง

๓๐

จากประสบการณ์ร่วมของการพลัดพราก การสูญเสีย การดิ ้นรนต่อสู้อาจมีนยั โหยหาบ้ านเกิด
เมืองนอนได้ เหมือนกัน
ส่วน “คนข้ ามแดน” (Transborder People) เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นมายาวนาน จน
อาจกล่าวได้ วา่ ควบคูก่ บั พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์ การศึกษาเรื่ องคนข้ ามแดนจึง
มิใช่เป็ นประเด็นใหม่ที่พึ่งเกิดขึ ้นในวงวิชาการในยุคโลกาภิวตั น์ ที่ผ่านมามีการศึกษาเรื่ องของ
คนข้ ามแดนในศาสตร์ หลากหลายสาขา วิธีวิทยาประเด็นความสนใจและแง่มมุ ในการนาเสนอ
จึงแตกต่างกันไปตามความสนใจของผู้ศกึ ษา สาหรับ Aihwa Ong เป็ นหนึ่งในนักวิชาการเลื่อง
ชื่อในการศึกษาปรากฏการณ์ข้ามแดนร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอเรื่ องราวการ
ข้ ามแดน/พลัดถิ่ นในกลุ่ม “คนจี น ” ดัง ปรากฏในผลงานชิ น้ ส าคัญ อาทิผลงานเรื่ อ ง
“Ungrounded Empires : The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism”
(๑๙๙๗) ที่ Ong และ Donald Nonini เป็ นบรรณาธิการ ซึ่งเสนอภาพความหลากหลายของ
กลุม่ ชาวจีนอพยพหรื อจีนพลัดถิ่นสมัยใหม่จากแถบเอเชียแปซิฟิก เช่น กลุ่มแรงงานปั ญญาชน
นักวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจชาวจีน หรื อในผลงานเรื่ อง “Flexible Citizenship : The
Cultural Logics of Transnationality” (๑๙๙๙) ซึง่ Ong ศึกษากลุม่ ชาวจีนฮ่องกงที่กงั วลใจต่อ
เหตุการณ์การคืนเกาะฮ่องกงกลับคืนแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน จนทาให้ ชาวจีนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ดี ต้ อ งอพยพโยกยายถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ แ ละทุ น ไปยัง ประเทศในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ
โดยเฉพาะแคนาดา
“ภาพ” และ “เรื่ องราว” ของคนจีนข้ ามแดน/พลัดถิ่นที่ Ong นาเสนอนัน้ “โต้ แย้ ง” หรื อ
“ถกเถียง” กับแนวคิดของนักวิชาการที่สนใจปรากฏการณ์ข้ามแดนร่ วมสมัยหลายท่าน อาทิ
Arjun Appadurai ในผลงานชิ ้นเลื่องชื่อ “Modernity at Large : Cultural Dimensions of
Globalization” (๑๙๙๖) โดย Appadurai เสนอทัศนะว่า โลกาภิวตั น์ คือ โลกแห่งการ
เคลื่อนย้ ายไหลเวียนของมิติตา่ งๆ อันได้ แก่ มิติมนุษย์/ชาติพนั ธุ์ (ethnoscapes) มิติด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาการ (Technoscapes) มิติด้านการเงิน (financescapes) มิติด้านข่าวสาร
ข้ อมูล (mediascapes) และมิติทางอุดมการณ์ (ideoscapes) โลกาภิวตั น์จึงเป็ นกระแสที่พดั
พาให้ คนต่างชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ต่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม พร้ อมๆ กับที่พดั พา เงินทุน เทคโนโลยี ข้ อมูลข่าวสาร แนวคิดอุดมการณ์ “ตัดข้ ามผ่าน”
พรมแดน โดยที่รัฐชาติไม่อาจควบคุมได้ อีกต่อไป ขณะที่ Ong เห็นว่าแนวคิดของ Appadurai
ละเลยการพิจารณาบทบาทของรัฐ ชาติและโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จการเมื องในการศึกษา

๓๑

ปรากฏการณ์ข้ามแดนในยุคโลกาภิวตั น์ ละเลยเรื่ องความแตกต่างในความสัมพันธ์เชิงอานาจที่
ฝั งแน่นอยู่ในกระบวนการเคลื่อนย้ ายข้ ามแดนของผู้คน ข้ อเสนอของ Appadurai ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจว่า การข้ ามแดนเป็ นสิ่งที่ใครๆ ก็มีเสรี มีโอกาสเท่ากันที่จะทาได้ ซึ่งในทัศนะของ
Ong ทังรั
้ ฐชาติและโครงสร้ างทางเศรษฐกิจการเมือง ยังคงมีความสัมพันธ์ อย่างแนบแน่นใน
การควบคุมหรื อกาหนดการเคลื่อนย้ ายของผู้คน/เงินทุนและความคิด ความแตกต่างทางชนชัน้
หรื อสถานะของผู้คนย่อมส่ง ผลต่อความแตกต่างของอานาจในการเคลื่อนย้ าย รวมถึงความ
แตกต่างในวิถีวฒ
ั นธรรมและการใช้ ชีวิตข้ ามแดน ๒๑ นอกจากนี ้ Ong ยังวิพากษ์ แนวคิดของ
นักวิชาการแนววัฒนธรรมศึกษาและแนวหลังอาณานิคม (postcolonial theory) เช่น Paul
Gilroy, Stuart Hall ในการศึกษาปรากฏการณ์พลัดถิ่นข้ า มแดนของผู้คน Ong เห็นว่า
นักวิชาการกลุ่มนี ้มักมุ่งนาเสนอภาพการตอบโต้ ต่อต้ าน หรื อการปฏิเสธอย่างกล้ าหาญของ
กลุ่ม คนชายขอบหรื อ กลุ่ม ผู้ถูก ปกครองที่ มี ต่อ ระบบทุ น นิ ย มที่ แ ผ่ อ านาจเข้ า มาครอบง า
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขา ซึ่งในทัศนะ
ของ Ong เห็นว่าเป็ นภาพที่มาจากจินตนาการของนักวิชาการชนชันกลางมากกว่
้
าการศึกษาบน
พื ้นฐานของปรากฏการณ์จริง
ผลงานของ Ong ทังใน
้ “Ungrounded Empires” และ “Flexible Citizenship” จึง
ไม่ใช่การนาเสนอภาพของ “คนข้ ามแดนที่ตกเป็ นเหยื่อ” “คนข้ ามแดนที่ถกู กดขี่ ” แต่เป็ นภาพ
ความหลากหลายของคนข้ ามแดนชาวจีนที่ได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนาในกระแสโลกาภิ
วัตน์ คนข้ ามแดนที่พยายาม “แสวงหาโอกาส” และ “ใช้ ประโยชน์” จากเงื่อนไขโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในการยกระดับสถานะความเป็ นอยู่และการยอมรับทางสังคม
ในประเทศที่เข้ าไปพานัก ในทัศนะของ Ong กลุ่มชาวจีนข้ ามแดนเหล่านี ้เป็ นผลผลิตของทุน
นิยมโลกาภิวตั น์ และมีสานึกแบบสากลนิยม (cosmopolitanism) มองเห็นโลกทังโลกเป็
้
นพื ้นที่
ของการใช้ ชีวิต มากกว่าการเป็ นคนที่มีสานึกผูกพันลึกซึ ้งกับมาตุภูมิตามมโนทัศน์เดิม อัต
ลักษณ์ของคนจีนกลุ่มนี ้จึงมีอตั ลักษณ์แบบพลัดถิ่น (diasporic based) มากกว่ายึดโยงกับ
มาตุภูมิหรื อผืนแผ่นดินจีน (land based) เป็ นอัตลักษณ์ที่มีลกั ษณะลื่นไหล (fluidity) มากกว่า
ยึดตรึ ง แบบตายตัว (fixity) และเป็ นอัตลักษณ์ ที่เป็ นปฏิ บัติการแบบข้ ามแดนข้ ามชาติ
(transnational) มากกว่าอัตลักษณ์แบบท้ องถิ่น (locality)
๒๑

รัตนา โตสกุล, ๒๕๕๒ : ๑๙๕-๑๙๖ อ้ างถึงใน อนินทร์ พุฒิโชติ “หลากชีวิต หลายเส้ นทาง คน
ข้ ามแดน: ประสบการณ์นกั ศึกษาลาวในสังคมไทย” ใน วารสารสังคมลุ่มน้าโขง ปี ที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม
– สิงหาคม ๒๕๕๓): ๑๒๖.

๓๒

ผู้วิจัยเห็นว่าการนาแนวคิดลักษณะข้ ามชาติหรื อการข้ ามแดน/พลัดถิ่ นของ Ong
ดังกล่าวข้ างต้ นมาใช้ เป็ นกรอบในการศึกษา จะสามารถสร้ างความเข้ าใจต่อเรื่ องราวการข้ าม
แดนของกลุ่มพระนักศึกษาชาวกัมพูชาในสังคมไทย ซึ่งเป็ นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ รับโอกาสและ
สามารถแสวงประโยชน์ จากกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ ระบบทุนและความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและกัมพูชาในยุคใหม่ ทังจะช่
้ วยเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในเรื่ อง
ชนชันและการข้
้
ามแดนในแง่มมุ ต่างๆ อาทิ เรื่ องวิถีการใช้ ชีวิต การปรับตัวบนเส้ นทางการข้ าม
แดนของพระนักศึกษาชาวกัมพูชาในประเทศไทย
๒.๑.๓. แนวคิ ด เรื่ อง “เครื อ ข่ ายความสั ม พั น ธ์ ข้ ามชาติ ” (Transnational
Networks)
แนวคิดเรื่ อง “เครื อข่ายความสัมพันธ์ ข้ามชาติ” (Transnational Networks) “สภาวะ
ข้ ามชาติ” (Transnationality) และ/หรื อ “ข้ ามชาตินิยม” (Transnationalism) นับเป็ นแนวคิดที่
ถูกนามาใช้ ศกึ ษาประเด็นดังกล่าวนับแต่ช่วงสิบปี ที่ผ่านมาในแวดวงมานุษยวิทยา โดยเฉพาะ
หลังจากที่มีการตีพิมพ์หนังสือเรื่ อง Modernity at Large ของ Arjun Appadurai (๑๙๙๖) และ
Flexible Citizen ของ Aihwa Ong (๑๙๙๙)๒๒
เสรี พงศ์พิศ (๒๐๐๕: ๑๒)๒๓ กล่าวว่า “เครื อข่าย” เป็ นขบวนการหนึ่งทางสังคมที่เกิด
จากการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ ผู้คน กลุม่ องค์กร ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และความต้ องการบางอย่างร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่เขาเหล่านันก็
้ ยงั คงเป็ น
เอกเทศไม่ขึ ้นต่อกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการอธิบายความหมายและรู ปแบบของ พอล สตาร์ คี
(Paul Starkey, ๑๙๙๗)๒๔ ที่กล่าวไว้ วา่ เครื อข่ายเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง
ของกลุม่ คน หรื อองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้ อมูลระหว่างกัน หรื อทากิจกรรมร่วมกัน
ในลักษณะที่บุคคลหรื อองค์กรสมาชิกยังคงมี ค วามเป็ นอิสระในการดาเนินกิ จกรรมของตน
ดังนัน้ การสร้ างเครื อข่ายจึงเป็ นการทาให้ บคุ คลและองค์กรที่กระจัดกระจายกันอยู่ได้ ติดต่อและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้ วยความสมัครใจ อีกทังให้
้ สมาชิกในเครื อข่ายมี
๒๒

วสันต์ ปั ญญาแก้ ว “เณรพระข้ ามชาติ” ใน วารสารศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับ
พิเศษ ๒๕๕๒ ลุม่ น ้าโขงศึกษา หน้ า ๑๕๔.
๒๓
อ้ างใน พิมเสน บัวระภา. เครื อข่ ายและการส่งเงิ นข้ามชาติ : ผู้อพยพข้ามชาติ ชาวไทยใน
ประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ) (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)), ๒๕๕๕: ๒๕-๒๖.
๒๔
เพิ่งอ้ าง

๓๓

ความสัมพันธ์กนั ฉันท์เพื่อนที่ตา่ งก็มีความเป็ นอิสระ มากกว่าสร้ างการคบค้ าสมาคมแบบพึ่งพิง
อย่างไรก็ ตาม เครื อข่ายเป็ นรู ปแบบความสัม พันธ์ ทางสัง คมที่ ไ ม่มี ขอบเขต การเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครื อข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็ นรูปธรรมก็ได้ แต่สาระ
ของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้ มองเห็นรูปธรรมผ่านทางปรากฏการณ์หรื อกิจกรรมของ
เครื อข่ายมี 3 ลักษณะ ดังนี ้
1) เป็ นกิ จกรรมการแลกเปลี ่ยนโดยตรง ทังที
้ ่เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารหรื อ
ผลิตภัณฑ์
2) เป็ นกิ จกรรมการติ ดต่อสื ่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ อานวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนหรื อสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
3) เป็ นกิจกรรมความสัมพันธ์ ทางสังคม –วัฒนธรรม และเศรษฐกิ จในการอยูร่ ่วมกัน
ธนพฤกษ์ ชามะรั ต น (มปป.) ได้ น าเสนอว่า แนวคิด เครื อ ข่า ยทางสัง คม ( Social
Network Concept) มีพฒ
ั นาการมาจากพื ้นฐานของทฤษฎี การแลกเปลี่ยน (Exchange
Theory) โดยมีนกั คิดคนสาคัญ คือ Richard Emerson ซึ่งต่อยอดความคิด มาจาก George C.
Homans โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ในเครื อข่ายสังคม จะประกอบไปด้ วย บุคคลหรื อตัว
แสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรื อหน้ าที่ที่แต่ละคน
หรื อคู่ความสัม พันธ์ มี อยู่ ซึ่ง แต่ล ะคนนัน้ มิไ ด้ มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่
จะต้ องสวมใน ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม บางครัง้ อาจ
เป็ นไปตามทฤษฎีของการ แลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้ าที่ที่คาดหวัง
ในสังคม หรื อตามบรรทัดฐานที่ได้ รับ การถ่ายทอดมาเท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยัง
ขึน้ อยู่บนพืน้ ฐานของการรับรู้ และการตัดสินใจ ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่
ความสัมพันธ์ ทังในด้
้ านวัตถุและทางด้ านจิตใจ ในปั จจุบนั สถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิดนี ้
ได้ ถกู ใช้ ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคม (Social Network Analysis)
การสร้ างตัวตนของเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (Integrated Exchange Forming)
รวมไปถึงการศึกษาอานาจและการพึง่ พา (Power and Dependence) ภายในเครื อข่าย

๓๔

การสร้ างเครื อข่าย (Networking) หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้ เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็ น
กลุ่มองค์กร หรื อกลุ่มบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรื อการผลิต
ระหว่างองค์กรสมาชิก ต้ องอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันมาก่อนหน้ าที่จะทาความตกลงเป็ น
องค์กรเครื อข่าย
เกษม นครเขตต์ (มปป.: ๑๐) ระบุวา่ การสร้ างเครื อข่ายสามารถทาได้ หลายวิธี อย่างไร
ก็ตาม ผู้ปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างและพัฒนาเครื อข่าย ควรมีความเข้ าใจเป็ นพื ้นฐานว่าแท้ จริ ง
เครื อข่าย คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรื อขยายไปถึงระหว่างรัฐชาติ โดยมี
การสื่อสารและสาระที่ นาเข้ าสู่กระบวนการสื่อสาร

เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างและพัฒนา

ความสัมพันธ์ (รวมทังอาจท
้
าลายความสัมพันธ์ ได้ ด้วย) การเกิดของเครื อข่ายไม่ใช่การเรี ยก
ผู้คนมาร่วมประชุมในเวทีที่เป็ นทางการ แต่เกิดจากการที่บุคคล หรื อกลุ่ม/องค์กรได้ มีโอกาส
ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเพื่อการสนับสนุนให้ เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายที่บคุ คล กลุ่ม และองค์กรกาหนดไว้ ข้อพิ จารณาที ่สาคัญประการหนึ่ง คือ การ
เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งไม่จาเป็ นต้ องเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนี่ยวแน่นเสมอไป การมีความสัมพันธ์
แบบหลวม ๆ แต่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอก็
สามารถช่วยให้ การทางานของเครื อข่ายได้ ดี๒๕
เครื อข่ายไม่มีโครงสร้ างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้ างขึ ้นมาทาหน้ าที่
สานความสัมพันธ์ ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ ต่อเนื่ อง แต่ในเครื อข่ายไม่มีใครบังคับให้ ใคร
กระทาอะไรได้ แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายได้ พอ ๆ กัน ดังนัน้
รู ปแบบความสัม พันธ์ ทางสังคมของเครื อข่ายจึง มีความซับซ้ อนกว่ากลุ่ม /องค์กรมาก ซึ่ง
หมายความว่า เครื อข่ายอาจจัดตังขึ
้ ้นอย่างเป็ นทางการจากหน่วยราชการหรื อหน่วยงานพัฒนา
เอกชน หรื ออาจเกิดขึ ้นแบบไม่เป็ นทางการ ด้ วยการวางแผนและการทากิจกรรมร่ วมกันของ
บุคคลหรื อองค์กรที่สมัครใจ โดยโครงสร้ างของเครื อข่ายมีได้ หลายรูปแบบ โดยสมาชิกภายใน
เครื อข่ายต้ องมีการแลกเปลี่ ยนข่า วสารข้ อมูลระหว่างกัน ส่วนช่องทางหรื อวิธีการในการ
๒๕

เกษม นครเขต์. เอกสารวิ ชาการ แนวคิ ดและทฤษฎี เครื อข่ ายทางสังคม (Social Network
Theory). (มปป., มปท.) หน้ า ๑๐.

๓๕

แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันภายในเครื อข่ายนันสามารถจั
้
ดขึ ้นในลักษณะการประชุม การประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารหรื อการทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และการทากิจกรรมร่วมกัน
สาหรับวัตถุประสงค์ของการสร้ างเครื อข่าย นัน้ ก็เพื่อการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม
หรื อการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก สาหรับเหตุผลในการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมนัน้ มีอยู่
ด้ วยกัน ๖ ประการคือ
๑) ต้ องการมีเพื่อนในการทางาน ต้ องการมีหมู่ มีพวก
๒) ต้ องการทรัพยากรในการทางาน
๓) ต้ องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน
๔) ต้ องการความชานาญเฉพาะด้ านในการแก้ ไขปัญหา
๕) ต้ องการประหยัด
๖) ต้ องการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ในการทางานร่ วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริ มที่เป็ น
เงื่อนไขสาคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย
นฤมล นิราทร (๒๕๔๓: ๑๑-๑๒ อ้ างใน ธนพฤกษ์ ชามะรัตน (มปป.)) กล่าวว่าเหตุผล
ในการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมเป็ นเพราะ (๑) ต้ องการมีเพื่อนในการทางาน ต้ องการมีหมู่ มี
พวก (๒) ต้ องการทรัพยากรในการทางาน (๓) ต้ องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน
(๔) ต้ องการความชานาญเฉพาะด้ านในการแก้ ไขปั ญหา (๕) ต้ องการประหยัด และ (๖)
ต้ องการเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริ ม ที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ
คือ ความเต็มใจที่จะเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย
ส่วนพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (๒๕๔๗: ๕๕-๕๘ อ้ างใน ธนพฤกษ์ ชามะรัตน (มปป.))
ให้ เหตุผลว่าการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมเกิดจาก (๑) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้ อมที่
ซ า้ ซ้ อ น หลากหลาย และขยายตัว จนเกิ น ความสามารถของปั จ เจกบุค คลหรื อ กลุ่ม ที่ จ ะ
ดาเนินการแก้ ไข (๒) เครื อข่ายเป็ นเครื่ องมือหรื อยุทธศาสตร์ ในการสร้ างพื ้นที่ทางสังคม และ
(๓) เพื่อให้ การประสานผลประโยชน์เป็ นไปอย่างเท่าเทียม จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น จะเห็น ได้
ว่าเหตุผลสาคัญของการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปั จเจก
บุคคล ซึ่งไม่ สามารถทาได้ ด้วยตนเองโดยลาพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร อันจะ ส่งผลให้ สามารถดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย อันเป็ นการประสาน
ผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน

๓๖

นอกจากนี ้ เครื อข่ายยังเป็ น “เครื่ องมือหรื อยุทธศาสตร์ ในการสร้ างพื ้นที่ทางสังคม” อีก
ด้ วย๒๖ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า เหตุผลสาคัญของการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะบรรลุ
เป้าหมายของปั จเจกบุคคล ซึ่งไม่สามารถทาได้ ด้วยตนเองโดยลาพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัว
กันเป็ นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร อันจะส่งผลให้ สามารถดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย อัน
เป็ นการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยผลประโยชน์ที่ได้ รับมานันอาจจะเป็
้
นทังส่
้ วน
ของผลประโยชน์ทางด้ านรูปธรรมและนามธรรมก็เป็ นได้
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ต้ องการที่จะนาแนวคิด “เครื อข่าย” มาใช้ อธิบายว่า พระ
นักศึกษาชาวกัมพูชาข้ ามชาติในประเทศไทย มีกระบวนการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมข้ ามชาติ
อย่างไร อันเป็ นการสร้ างสายสัมพันธ์ ในพื ้นที่ใหม่ปลายทางที่เรี ยกว่า “เครื อข่ายข้ ามชาติ –
Transnational Networks” ผ่านมิติการสร้ างและนาเสนอพรมแดนทางด้ านอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์
(Ethnic Identity Boundary) การสร้ างพรมแดนทางด้ านสังคม – วัฒนธรรม (Social – Cultural
Boundary) และพรมแดนทางด้ านศาสนา (Religious Boundary) ที่ปรากฏในรูปปฏิบตั ิการใน
ชีวิตประจาวัน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี วฒ
ั นธรรม รวมทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น
ภายในกลุ่มย่อย ๆ ของพระนักศึกษาชาวกัมพูชาข้ ามชาติด้วยกันเอง หรื อกับกลุ่มชาวไทย เข้ า
มาเป็ นเครื่ องมือที่มีพลังสาคัญและส่งบทบาทโดยตรงต่อการสร้ างสายสัมพันธ์ ทางเครื อข่าย
ข้ ามชาติ ไม่ว่าจะเป็ นการรวมกลุ่มสร้ างสายสัมพันธ์ กันภายในกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม การ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในพื ้นที่ทางสังคมใหม่ และสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษาให้ สามารถดารงชีพได้ อย่างมัน่ คงใน
พื ้นที่ใหม่
๒.๑.๔. แนวคิดการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๕๒ : ๗๒)
ได้ ให้ ความหมายของ “การทูตเชิงวัฒนธรรม” ไว้ ว่า หมายถึงกิจกรรมด้ านวัฒนธรรมในกรอบ
กว้ างๆ ทังภาษา
้
ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้ างความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยใช้ แนวทางปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องในลักษณะ
ซึมลึกเพื่อให้ เข้ าถึงประชาชน
๒๖

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. เครื อข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ (กรุ งเทพฯ: โครงการ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้เพื่อ ชุมชนเป็ นสุข) 2547: 58.

๓๗

พร้ อมทัง้ ให้ เ หตุผ ลสนับ สนุน ว่า เนื่ อ งจากสัง คมโลกในวัน นี แ้ คบลงทุก วัน

ใน

ขณะเดียวกันกลับมีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น สิ่งที่เกิดขึ ้นในประเทศหนึ่งในอีกซีกโลกหนึ่งอาจ
เกี่ ย วพันและส่ง ผลกระทบอย่า งคาดไม่ถึง กับ อี กหลายประเทศที่ อ ยู่ค นละซี ก โลก

วัน นี ้

ผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยและของประเทศไทยย่อมผูกพันกับสังคมโลกอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ขณะที่เราไม่อาจปฏิเสธความแตกต่างความหลากหลายที่มีอยู่บนโลกใบนี ้ การ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ในเวทีโลก ไม่จาเป็ นต้ องลงเอยด้ วยการแข่งขันเสมอไป วันนี ้เราได้
เห็นการรวมกลุม่ กันเพื่อสร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยูใ่ นภูมิภาคเดียวกันเพิ่มมากขึ ้น
การนาความเหมือนและความแตกต่างมาหลอมรวมให้ เป็ นจุดแข็ งร่วมกันเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับ
ทุกประเทศไปเสียแล้ ว ไม่เว้ นแม้ แต่กบั ประเทศมหาอานาจ ดังนันการสร้
้
างมิตรกับทังประเทศที
้
่
อยู่ใกล้ และอยู่ไกลให้ ได้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทังที
้ ่ประเทศพัฒนาแล้ วและประเทศกาลัง
พัฒนา เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับประเทศต่างๆ ให้ ได้ อย่างสมดุลและสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของ
ชาติ จึงเป็ นสิ่ ง ที่จ าเป็ นส าหรั บประเทศที่ มีอิทธิ พ ลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ม ากนัก
อย่างเช่นประเทศไทย๒๗
การดาเนินความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไม่ว่ากับประเทศใดก็ตาม แม้ ความสัมพันธ์
ระดับรัฐบาลต่อรัฐ บาลจะเป็ นไปด้ วยดีมีความใกล้ ชิ ดสนิทสนม แต่หากในความรู้ สึกของ
ประชาชนยังมีความหวาดระแวง มีความรู้สึกถูกกดขี่ครอบงาด้ วยเหตุจาเป็ นทางเศรษฐกิจ มี
ความจงเกลียดจงชังซึ่งกันและกันจากความขัดแย้ งในประวัติศาสตร์ และมีความเข้ าใจที่ไม่
ถูกต้ องจากความเชื่อหรื ออิทธิพลของสื่อไร้ พรมแดน ในขณะที่ความขัดแย้ งที่เกิดขึน้ ในระดับ
ประชาชนอาจนาไปสู่การบาดหมาง และการเข้ าใจผิดต่อกันนันอาจยากล
้
าบากในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลขึ ้นตามมาได้ อย่างง่ายดาย

๒๗

กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๔๘ : ๑๕ อ้ างใน พระอภินนั ท์ ทะสุนทร “พุทธศาสนานิกายเถร
วาทในฐานะการทูตเชิ งวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม” วิ ทยานิ พนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
(ภูมิภาคศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕ หน้ า ๑๐.

๓๘

ฉะนัน้ การส่งเสริ มความสัมพันธ์ และความเข้ าใจอันดีที่มีต่อกันในระดับประชาชนกับ
ประชาชน (people-to-people contact) จึงเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญและความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้ ก้าวหน้ าราบรื่ น
การใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื่ องมือในการต่างประเทศนัน้ สหรัฐอเมริ กาซึ่งถือเป็ นประเทศ
มหาอานาจของโลกได้ ใช้ วฒ
ั นธรรมเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายด้ านต่างประเทศ ในสมัย
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวสต์ (Franklin D. Roosevelt) โดยเริ่ มใช้ นโยบายเพื่อนบ้ านที่
ดี (Good Neighbour Policy) กับประเทศลาตินอเมริ กา มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเริ่ มมี
การก่อตังกองความร่
้
วมมือทางวัฒนธรรมขึ ้นในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ สหรัฐอเมริ กาเป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีความสัมพันธ์ ทาง
วัฒนธรรมกับประเทศอื่นๆ ผสมผสาน และโฆษณาชวนเชื่อให้ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็ น
แบบอเมริกนั
ในปี พ.ศ. 2488 ได้ ริเริ่ ม งานองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO)

และให้ มี การประเมิ นผลและบรรยากาศการด าเนิ นงานทาง

วัฒนธรรม มีการลงนามความตกลงการส่งเสริ มกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างสหรัฐอเมริ กา
กับประเทศอาร์ เจนตินา กิจกรรมทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่แล้ วเป็ นผลจากความร่ วมมือจาก
ภาคเอกชน เช่น สถาบัน Smithsonian ซึ่งได้ รับมอบหมายจากรัฐสภาของสหรัฐอเมริ กาในการ
จัดสรรหนังสือ ตาราเรี ยน เครื่ องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปยังประเทศใกล้ เคียง เช่น
ห้ องสมุด เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ในประเทศเม็กซิโก เป็ นต้ น
ในการใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
มีองค์กรหลายแห่งได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทังทางตรงและทางอ้
้
อม และองค์กรเหล่านัน้
สามารถทาให้ รัฐบาลเห็นว่าผลของโครงการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนัน้ สามารถแยกออก
จากการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลได้ และในสมัยประธานาธิบดีเคนเนดี ้ ได้ ให้ ความสนใจ
จุดประสงค์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนนโยบายอีกครัง้ โดยให้ เหตุผลว่า “เพื่อ
เพิ่มความเข้ าใจร่วมกันและผูกพันอย่างแน่นแฟ้น โดยอาศัยการสาธิตผลสาเร็ จและการพัฒนา
ทางการศึกษาและวัฒนธรรม ร่ วมสร้ างสันติสุขและชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ ของประชาชน

๓๙

สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆรวมทังประชาชาติ
้
ทกุ ชาติในโลก เพิ่มพูนความร่วมมือด้ านการศึกษา
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทังยั
้ งเป็ นการช่วยพัฒนาความสนิทสนมเห็นอกเห็นใจกัน เพื่อ
ความสงบสุขของประชาติทกุ ชาติในโลก”๒๘
ในเรื่ องการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากสหรัฐอเมริ กาแล้ วจะเห็นว่า
ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันและสหภาพโซเวียต ก็ให้ ความสาคัญมากเช่นกัน
เช่นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐบาลอังกฤษจ่ายเงินจานวน ๖๕ ล้ านเหรี ยญสาหรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและสารสนเทศแก่สานักงาน British Council ใน ๗๒ ประเทศในระยะนัน้ ฝรั่งเศสส่ง
Cultural Attaché ในคณะทูตคณะกงสุลมากกว่า ๘๐ แห่ง และเยอรมันตะวันออก (ใน พ.ศ.
๒๕๐๒) จ่ายเงินถึง ๑๓ ล้ านเหรี ยญให้ ใช้ จา่ ยในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ด้ านสหภาพโซเวียตได้
เคยส่งเจ้ าหน้ าที่ทางานเกี่ยวกับวัฒนธรรมในช่วง ๘ เดือนแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จานวน
๓,๙๑๘ คน โดยส่งออกไปประจาการจานวน ๑,๕๔๓ คน ในประเทศสังคมนิยม
ประเทศจีนเป็ นประเทศหนึ่งที่ได้ หนั มาใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื่ องมือทางการทูต ในการ
ดาเนินการเรื่ องนี ้จีนได้ ใช้ เครื่ องมือที่สาคัญ คือ สถาบันขงจื ้อ (Confucius Institute) โดยอาศัย
สภาพเงื่ อ นไขที่ เ อื อ้ อ านวยอย่ า งมากคื อ ประเทศจี น สามารถใช้ ประโยชน์ จ ากการมี
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานและการมีลกั ษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ตลอดจนความสนใจที่เพิ่ม
มากขึ ้นของโลกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาจีน การดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมและ
ภาษาจีนในโลกอย่างเอาจริ งเอาจัง การทูตเชิงวัฒนธรรมของจีนมุ่งเน้ นไปที่การส่งเสริ มศิลปะ
และวัฒนธรรม ภาษาจีน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้ าน
สื่อมวลชน ด้ วยเหตุที่ภาษาจีนยังเป็ นเครื่ องกีดขวางสาคัญในการสื่อสารระหว่างจีนและโลก
ภายนอก ดังนันเพื
้ ่อที่จะประสบความสาเร็ จในการแพร่ ขยายวัฒนธรรมจีน การส่งเสริ มการ
เรี ยนภาษาจีนจึงดูจะเป็ นเรื่ องสาคัญที่สดุ ในการทูตเชิงวัฒนธรรมของจีนในปัจจุบนั ๒๙

๒๘

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , ๒๕๓๖ : ๖-๗ อ้ างใน พระอภินนั ท์ ทะสุนทร อ้าง
แล้ว หน้ า ๑๑.
๒๙
ซุม ทิ เฟื อง เหวียน, ๒๕๔๙ อ้ างใน พระอภินนั ท์ ทะสุนทร อ้างแล้ว หน้ า ๑๓.

๔๐

ส าหรั บ ประเทศไทยนัน้ รั ฐ บาลก็ ไ ด้ ตะหนักถึง ความส าคัญในด้ านการแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นับตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็ นต้ นมา โดย
ได้ จัดทาความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิ ภ าคต่างๆ ซึ่งอยู่ในอุดมการณ์
เดียวกัน กล่าวถึงขอบเขตของความร่ วมมือและวิธีการที่จะนาไปสู่การกระชับความสัมพันธ์
ตลอดจนหาหนทางในการดาเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ๓๐ โดยตังแต่
้
ปี พ.ศ.๒๔๙๘ –๒๕๓๔ ประเทศไทยได้ มีการลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมกับประเทศ
ต่างๆ รวม ๑๖ ประเทศ เรี ยงตามลาดับ คือ ญี่ปนุ่ ตูนีเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน ออสเตรเลีย
ฟิ ลิปปิ นส์ อิหร่าน อียิปต์ อินเดีย ฝรั่งเศส บังกลาเทศ ศรี ลงั กา เยอรมันตะวันออก โปรตุเกส
สเปน ปากีสถาน และตุรกี๓๑ โดยให้ ความสาคัญต่อการใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิน
นโยบายต่างประเทศ โดยเน้ นดาเนินกิจการหลักในลักษณะ ๓ ประการ ดังนี ้
๑.การสร้ างความเข้ าใจแก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ให้ เข้ าใจนโยบาย
ต่างประเทศของไทย
การดาเนินการในด้ านนีม้ ่งุ ประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ เพื่อให้
ต่างประเทศเข้ าใจนโยบายต่างประเทศของไทยที่ต้องการเป็ นมิตรกับทุกประเทศและต้ องการ
อยูร่ ่วมกันอย่างสันติ การพึง่ พาอาศัยร่วมมือกันอย่างเป็ นธรรม โดยยึดหลักทางพระพุทธศาสนา
ที่กลายมาเป็ นระเบียบในการดาเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ จนเป็ นพื ้นฐานทางวัฒนธรรม
เนื่องจากเข้ ามาแทรกอยู่ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เป็ นสาระสาคัญของชีวิตที่จะให้ ความ
เจริ ญงอกงามแก่ชีวิต ดังนันการด
้
าเนินกิจกรรมจึงมุ่งให้ ประชาชนไทยเข้ าใจวัฒนธรรมอย่าง
ถ่องแท้ ก่อน จึงจะสามารถสร้ างความเข้ าใจการดาเนินนโยบายต่างประเทศให้ ชาวต่างประเทศ
เข้ าใจต่อไปได้
2.การแก้ ภาพพจน์ของประเทศไทย

๓๐

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒ : ๑๐๑ อ้ างใน พระ
อภินนั ท์ ทะสุนทร อ้างแล้ว หน้ า ๑๓.
๓๑
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๖ : ๑๐ อ้ างใน พระ
อภินนั ท์ ทะสุนทร อ้างแล้ว หน้ า ๑๓.

๔๑

เมื่อมีการดาเนินกิจกรรมเพื่ อสร้ างความเข้ าใจในข้ อ ๑ หากการดาเนินการใดๆ มิได้ ใช้
ความระมัดระวังดาเนินการด้ วยความรอบคอบ หรื อเกิดการกระทาใดๆจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งก็
ตาม อาจก่อให้ เกิดผลทางลบเสียหายกับต่างประเทศ ทาให้ ขาดความเป็ นมิตรหรื อเกิดความไม่
ไว้ วางใจระหว่างมิตรประเทศ คือก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศ ด้ วยเหตุนี ้จึงต้ องอาศัยการ
แก้ ภาพพจน์ที่เกิดขึน้ ให้ เป็ นที่เข้ าใจระหว่างกันต่อไป ด้ วยการใช้ วัฒนธรรมในการดาเนิน
นโยบายต่างประเทศ
3. การเผยแผ่วฒ
ั นธรรมไทยในต่างประเทศ
ในปั จจุบนั พบว่าไทยยังไม่ได้ ให้ ความสาคัญหรื อตระหนักถึงความสาคัญของอิทธิพล
และศักยภาพของวัฒนธรรมอย่างแท้ จ ริ ง เท่าที่ ควร การได้ รับประโยชน์ ในการติดต่อทาง
วัฒนธรรมมักพิจารณาในลักษณะ “รับ” ประโยชน์มากกว่า เช่น ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
การต้ อนรับนาฏศิลป์ นักแสดงจากต่างประเทศ ซึง่ หากพิจารณาจะเห็นว่าเป็ นผลประโยชน์ระยะ
สัน้ แต่ในแง่ของผลประโยชน์ระยะยาวแล้ วผู้ได้ รับผลประโยชน์อย่างแท้ จริ งคือ “ผู้ให้ ” เนื่องจาก
ผู้ให้ สามารถใช้ โอกาสเผยแผ่ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อของตนอย่างชนิดหยัง่ รากลึก และ
ต่อเนื่องเราจึงควรจะมองถึงเหตุผลและข้ อเท็จจริ งในมุมกลับที่ว่า “ผู้ให้ ” มักจะเป็ นประเทศที่มี
นโยบายอย่างชัดแจ้ งหวังผลระยะสันและระยะยาวอย่
้
างไร ทูตทางวัฒนธรรมไม่ใช่ทูตทาง
การค้ าที่จะดาเนินการแล้ วสามารถวัดหรื อเห็นผลเป็ นรู ปธรรมทันทีทนั ใด แต่เป็ นเรื่ องที่ต้อง
อาศัยเวลาและความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวของการติดต่อขึ ้นอยู่กับภูมิหลังและความสัมพันธ์ ใน
อดีตความคล้ ายคลึงและแตกต่าง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและการดาเนินชีวิตประ
จาวัน และสิ่งสาคัญคือการวางรากฐานความเข้ าใจ เป้าหมายและมาตรการดาเนินการที่มี
ความชัดแจ้ งและคาดว่าเป็ นผลดี เพราะกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีมากมายหลายรู ปแบบซึ่ง
อาจจะทาให้ ขาดทิศทางและความเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน และในท้ ายที่สดุ อาจจะไม่เกื ้อกูลให้
บรรลุจดุ มุง่ หมายที่กาหนดไว้ ได้
ความน่า สนใจเกี่ ย วกับ แนวคิด นี ป้ ระการหนึ่ง ของประเทศไทยก็ คือ กระทรวงการ
ต่างประเทศได้ ให้ ความสาคัญกับงาน ดังประกาศกฎกระทรวง เรื่ องการแบ่งส่วนราชการกรม

๔๒

สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒
ก หน้ า ๒๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระบุให้ มีกองการทูตวัฒนธรรมด้ วย๓๒
ฉะนัน้ แนวคิดนี ้จะถูกนามาใช้ ในการวิเคราะห์บทบาทของบรรดาพระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกัมพูชา ที่แสดงออกมาผ่านปฏิบตั กิ ารในรูปแบบต่างๆ ในหลากหลายโอกาส

๓๒

ราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้ า ๒๒-๒๕.

บทที่ ๓
อาณาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชากับพลวัตความสัมพันธ์ ข้ามชาติ
เกริ่นนา
ในบทนี ้ ผู้วิจยั จะได้ นำเสนอเนื ้อหำสำระออกเป็ น ๒ ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นกำรนำเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริบทของอำณำบริ เวณพื ้นที่ชำยแดนไทย-กัมพูชำ ในเขตอีสำนใต้ เพื่อเชื่อมโยง
สู่บริ บทของพื ้นที่ศกึ ษำ ส่วนที่สองนำเสนอกำรเปลี่ยนแปลงของควำมสัมพันธ์ ข้ำมชำติบริ เวณ
พื ้นที่ชำยแดนไทย-กัมพูชำ ที่สมั พันธ์กบั กำรก่อตัวและคลี่คลำยทำงกำรเมื อง เศรษฐกิจ สังคม
ทังในระดั
้
บภูมิภำคลุม่ น ้ำโขง รัฐ และท้ องถิ่น ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
๓.๑. บริบทของอาณาบริเวณพืน้ ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตอีสานใต้
๓.๑.๑. สองฟากฝั่ งพนมดองแร็ ก (ดงรั ก ): บริ บ ทของอาณาบริ เวณพืน้ ที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา
คงจะไม่ผิดนักถ้ ำจะกล่ำวว่ำในบรรดำเทือกเขำที่สำคัญๆ ของประเทศไทยนัน้ เทือก
(ทิ ว )เขำพนมดงรั ก ดูจ ะเป็ น ที่ ร้ ู จัก กัน น้ อ ยที่ สุด จนดูเ สมื อ นว่ ำ เทื อ กเขำนี ไ้ ม่ ค่อ ยมี ค วำม
สลักส ำคัญ นักในกำรรั บรู้ ของคนไทย จะได้ รั บกล่ำ วถึ ง มำกก็ นับ แต่เกิ ดกรณี ค วำมขัดแย้ ง
เกี่ยวกับปรำสำทพระวิหำรซึ่งเป็ นปรำสำทหินที่สำคัญที่สดุ ของเทือกเขำนี ้ในช่วง ๒-๓ ปี ที่ผ่ำน
มำ เหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงจะขอเริ่ มต้ นด้ วยกำรทำควำมรู้ จกั ชื่อเรี ยกและลักษณะทำงภูมิศำสตร์ ของ
เทือกเขำนี ้ให้ มำกขึ ้นเสียก่อน
พนมดองแร็ก (Dongrek Mountain, ดองแร็ก, ฏองแร็ก, ดองเร็ ก) หรื อทิวเขำพนมดงรัก
ในภำษำไทย เป็ นชื่อเรี ยกแนวเทือกเขำที่ต่อเนื่องมำจำกเทือกเขำสันกำแพง เป็ นทิวเขำหินปูน
อยู่ทำงตอนใต้ สดุ ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ มต้ นจำกบริ เวณช่องตะโก ซึ่งเป็ นรอยต่อกับ
ทิวเขำสันกำแพง อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทำงทิศตะวันออกจนถึงภูแดนเมือง แล้ ว
ทอดตัววกขึ ้นเหนือไปสุดที่ลำน ้ำโขง ในเขตอำเภอพิบลู มังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี ทังนี
้ ้คำ
ว่ำ ทิวเขำหรื อเทือกเขำ “ดองแร็ ก ” นัน้ เป็ นภำษำเขมร แต่เมื่อถอดออกมำเป็ นภำษำไทยก็

๔๔

อำจจะสะกดแตกต่ำงกันไป เช่น ดองเร็ ก ฏองแร็ ก และดงรัก ๑ ซึ่งหมำยถึง “ไม้ คำน” เนื่องจำก
ลักษณะทำงกำยภำพของแนวเทือกเขำนีม้ ีลักษณะเหมือนไม้ คำนนั่นเอง ดังที่ ประภัสสร์ ชู
วิเชียร (๒๕๕๖) อธิบำยไว้ ว่ำ “...พนม แปลว่ำ ภูเขำ ส่วน ดองเร็ ก หรื อ ดงเร็ ก แปลว่ำ ไม้ คำน
ชำวกัมพูชำจะเรี ยกเทือกเขำนี ้ตำมลักษณะที่เห็นคือเป็ นสันยำวเหยียดว่ำ พนมดงเร็ ก แปลว่ำ
เขำไม้ คำน “ดังนัน้ จะพนมดงเร็ ก และพนมดงรัก คือเทือกเขำเดียวกันเพียงแต่เรี ยกต่ำงกัน
เท่ำนัน...”
้ ๒

๑

ผู้วิจยั พบว่ำมีกำรสะกดคำเรี ยกชื่อเทือก(ทิว)เขำนี ้อยู่ประมำณ ๔ คำคือ พนมดงรั ก (มักปรำกฏ
ในเอกสำรทำงกำรของไทย รวมทังหนั
้ งสือแบบเรี ยนต่ำงๆ) พนมดองแร็ ก หรื อ พนมดองเร็ ก (มักเป็ นคำ
เรี ยกของกลุ่มชนในพืน้ ที่ที่ใช้ ภำษำเขมรในชีวิตประจำวัน รวมทังปรำกฏในงำนเขี
้
ยนที่ต้องกำร “อธิ บำย
ควำม” ให้ เห็นถึงที่มำของคำเรี ยกชื่อเทือกเขำนี ้ว่ำหมำยถึงภูเขำไม้ คำน (พนม = ภูเขำ, ดองแร็ ก หรื อ ดองเร็ ก
= ไม้ คำน) พนมฎองแร็ก (ปรำกฏในงำนเขียนของกลุม่ สุริ นทร์ สโมสร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ นักคิดนักเขียน
ในท้ องถิ่นที่รวมกันนำเสนอเรื่ องรำวของสุรินทร์ และเขมรผ่ำนงำนเขียน ซึ่งคำๆ นี ้ ผู้วิจยั มองว่ำนอกจำกจะ
ต้ องกำรชี ้ให้ เห็นถึงควำมหมำยของคำเรี ยกชื่อเทือกเขำนี ้แล้ ว ยังเป็ นกำรเลือกใช้ คำที่ต้องกำรตอกย ้ำ “ควำม
เป็ นเขมร” ให้ มำกขึ ้นด้ วย อันเป็ นควำมพยำยำมที่จะผลิตซ ้ำวำทกรรมควำมเป็ นท้ องถิ่นอีกรูปแบบหนึง่ )
๒
ใน “พนมดงเร็ ก-พนมดงรัก “ประตู”สู่สนั ติ ภาพ และมรดกโลกร่ วมของอาเซี ยน” มติ ชนรายวัน วัน
จันทร์ ที่ ๑๗ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๖ หน้ ำ ๒๐.

๔๕

แผนที่แสดงสองฟากฝั่ งพนมดองแร็ก (ดงรัก) โดย "เอเตียน แอมอนิเยร์ " (Etienne Aymonier)

พนมดองแร็ ก เป็ นเขตแดนทำงธรรมชำติทำงด้ ำนตะวันออกของภำคอีสำนตอนล่ำง
หรื ออีสำนใต้ กบั ประเทศกัมพูชำและลำว โดยหำกคำนวณระยะทำงนับแต่ด้ำนทิศตะวันออกที่
ปำกแม่น ้ำมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี และบริ เวณที่เรี ยกว่ำสำมเหลี่ยมมรกตอัน
เป็ นพื ้นที่ครอบคลุมสำมประเทศคือไทย ลำว และกัมพูชำ ไปทำงทิศตะวันตกคือจังหวัดศรี สะ
เกษ จัง หวัดสุริ นทร์ จัง หวัดบุรีรั ม ย์ แ ละจัง หวัดนครรำชสี ม ำรวมควำมยำวประมำณ ๕๔๔
กิโลเมตร ทิวเขำมีควำมกว้ ำงระหว่ำง ๔ – ๒๕ กิโลเมตร ทำงด้ ำนเหนือมีลกั ษณะเป็ นลำดยำว
ไปทำงพืน้ รำบสูง ซึ่งสูงประมำณ ๒๐๐ เมตร ส่วนด้ ำนใต้ เป็ นผำชันลงไปสู่ที่รำบต่ำที่เรี ยกว่ำ
เขมรต่ำ ยอดเขำสูงโดยเฉลี่ยประมำณ ๕๐๐ เมตร ยอดสูงสุดคือภูดงรัก (ดองแร็ ก) สูง ๗๔๐
เมตร อยูท่ ำงใต้ อำเภอเดชอุดม เป็ นต้ นกำเนิดของลำน ้ำโดมใหญ่ ยอดสูงๆ จะอยู่ในเขตจังหวัด
ศรี สะเกษ ซึ่งจะมีควำมสูงเฉลี่ยประมำณ ๖๐๐ เมตร ได้ แก่ พนมตำเหมือน สูง ๖๗๒ เมตร อยู่

๔๖

ทำงใต้ อำเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรี สะเกษ และเขำพระวิหำร สูง ๖๕๗ เมตร อยู่ในเขตอำเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ
นอกจำ กทิ ว เ ขำดั ง กล่ ำ ว มำแล้ ว ยั ง มี เนิ น เขำโ ดดๆ ไ ม่ สู ง นั ก อยู่ ใ นแถ บ
ตะวันออกเฉียงเหนือของภำคในบริเวณพื ้นที่ระหว่ำงลำน ้ำสงครำมกับลำน ้ำโขงได้ แก่ ภูสิงห์ สูง
๔๑๘ เมตร ยำวประมำณ ๑๘ กิโลเมตร ภูววั สูง ๔๒๐ เมตร ยำวประมำณ ๒๐ กิโลเมตร ภูเขำ
เหล่ำนี ้เป็ นปลำยของทิวเขำที่ตอ่ เนื่องมำจำกดินแดนฝั่งตะวันออกของลำน ้ำโขง๓
เทือกเขำดองแร็ ก มีช่องเขำที่เป็ นช่องทำงผ่ำนสำคัญหลำยแห่ง ที่สำคัญคือ ช่องจอม
ช่องเม็ก และช่องบก สำหรับช่องบกตังอยู
้ ท่ ี่เขตอำเภอน ้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งเป็ นจุดรวม
พรมแดนของ ๓ ประเทศ คือ ไทย กัมพูชำ และลำว และเป็ นต้ นกำเนิดแม่น ้ำหลำยสำย ได้ แก่
ลำชี ห้ วยขะยูง ลำโดมใหญ่ และ ลำโดมน้ อย เป็ นต้ น๔
นอกจำกนี ้ กำรทำควำมเข้ ำใจลักษณะทำงด้ ำนสังคมและวัฒนธรรมในเขตพนมดงรัก
และอำณำบริเวณโดยรอบนัน้ จำเป็ นที่จะต้ องเข้ ำใจตำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ และสภำพแวดล้ อม
ของท้ องถิ่นดังกล่ำวว่ำอยู่ในลักษณะเช่นใด มีควำมสำคัญและควำมสัมพันธ์กับบริ เวณที่เป็ น
ชุมชน บ้ ำนเมืองหรื อศูนย์กลำงอำนำจอย่ำงไรบ้ ำง ทังนี
้ ้จำกกำรค้ นคว้ ำเชิงเอกสำรของผู้วิจยั
พบว่ำในส่วนของเขตพนมดองแร็กและอำณำบริ เวณโดยรอบในฝั่ งกัมพูชำปั จจุบนั นัน้ ยังไม่พบ
หลักฐำนกำรศึกษำที่เกี่ยวกับสภำพทำงภูมิศำสตร์ แต่อย่ำงใด ยกเว้ นในส่วนที่อยู่ในฝั่ งของเขต
อีสำนใต้ ซึง่ อำจจำแนกอย่ำงกว้ ำงๆ ออกเป็ นสองเขตคือ๕
บริ เวณที ่ราบลุ่มใกล้กบั ลาแม่ น้ ามูล เขตนี ้จะมีลำน ้ำสำยเล็กๆ ซึ่งไหลมำแต่ทำงทิศใต้
จำกเทือกเขำพนมดองแร็กไหลผ่ำนมำสมทบกับแม่น ้ำมูล เช่น ลำจักรำช ลำปลำยมำศ และ ลำ
ชี เป็ นต้ น บริเวณนี ้กว้ ำงใหญ่ เป็ นที่รำบลุ่มที่เรี ยกว่ำ ที่รำบขันบั
้ นได มีบริ เวณที่สงู และภูเขำลูก

๓

http://www๑.tv๕.co.th/service/mod/heritage/nation/geography/geo๖.htm เข้ ำถึงข้ อมูล
๑๓ กันยำยน ๒๕๕๗
๔๔
http://archive.wunjun.com/keemao/๑๕/๑๑๗.html เข้ ำถึงข้ อมูล ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๗
๕
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. แอ่งอารยธรรมอี สาน. พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ (กรุ งเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐):
๔๓๘-๔๓๙.

๔๗

เตี ้ยๆ สลับเป็ นบำงตอน กินอำณำเขตมำจนจรดถนนสำยโชคชัย -เดชอุดม ซึ่งตัดผ่ำนจังหวัด
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ ไปยังอุบลรำชธำนี
บริ เวณที ่ลาดสูง เริ่ มแต่ฝั่งใต้ ของถนนสำยโชคชัย -เดชอุดม ไปจนจรดเทือกเขำพนม
ดองแร็ ก เป็ นบริ เวณที่มีที่รำบสลับกับเขำเล็กๆ ซึ่งส่วนมำกเป็ นภูเขำไฟ เช่น บริ เวณรอบๆ เขำ
พนมรุ้ง เป็ นต้ น
๓.๑.๒. พนมดองแร็กและอาณาบริ เวณโดยรอบ: เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยึดโยงอีสานใต้ กับเขมรเหนือ
กรกฏ บุญลพ (๒๕๕๒) อธิบำยว่ำบริ เวณเทือกเขำพนมดองแร็ ก (ดงรัก) อันเป็ นแนว
ชำยแดนระหว่ำงประเทศไทยกับกัมพูชำไว้ ว่ำ มีลกั ษณะเป็ นที่รำบสูง (high land) มีพฒ
ั นำกำร
กำรตังถิ
้ ่นฐำนของผู้คนมำอย่ำงต่อเนื่องตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศำสตร์ ในช่วงยุคเหล็ก จนเกิด
กำรขยำยตัวของชุมชนและจำนวนประชำกร ก่อเกิดเป็ นชุมชนขนำดใหญ่
ขณะที่ ประภัส สร์ ชูวิเ ชี ยร (๒๕๕๖) ซึ่ง เป็ นอำจำรย์ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัย
ศิล ปำกร อธิ บ ำยถึง ภูมิ ศ ำสตร์ ของเทื อกเขำพนมดงรั กว่ำ เป็ น เทื อกเขำที่ ท อดตัวตำมแนว
ตะวันตก-ตะวันออก ยำวประมำณ ๕๐๐ กิโลเมตร คัน่ ระหว่ำงแม่นำ้ มูลในพืน้ ที่ภ ำคอีสำน
ตอนล่ำงหรื อเขมรสูง กับพืน้ ที่รำบลุ่มทะเลสำบของกัมพูชำหรื อโตนเลสำบที่เรี ยกว่ำเขมรต่ำ
ทังนี
้ ้ แนวของเขำพนมดงเร็ ก เริ่ มจำกแนวเขำทำงตะวันตก เริ่ มที่อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ทับ
ลำน เรื่ อยมำด้ ำนตะวันออก ผ่ำนภูมิประเทศที่เป็ นจุดผ่ำนระหว่ำงที่รำบลุ่มแม่น ้ำมูลทำงด้ ำน
ทิศเหนือกับที่รำบลุม่ โตนเลสำบบริเวณทำงด้ ำนทิศใต้ ด้ วยลักษณะทำงภูมิประเทศที่เป็ นสันเขำ
ที่แบ่งกลำงระหว่ำงทังสองพื
้
้นที่ พนมดงเร็ กจึงกลำยเป็ นฝำยปั นน ้ำ ป้อนน ้ำลงมำที่ฝั่งพื ้นที่คือ
แม่น ้ำมูลและพื ้นที่บริเวณโตนเลสำบ๖
ในแง่ ของสภำพของชุมชนในย่ำนดังกล่ำวนัน้ กรกฏ บุญลพ (๒๕๕๒) ระบุว่ำ ย่ำน
ดัง กล่ำวเป็ น ที่ ตัง้ ของชุม ชนโบรำณและศำสนสถำนอันเป็ นศูนย์ กลำงของชุม ชนใหญ่ น้อ ย
จำนวนมำกมำย รวมถึง ปรำสำทพระวิห ำร ซึ่ง เป็ นเทวสถำนโบรำณแบบศิลปะขอมในลัทธิ
๖

อ้ ำงใน “พนมดงเร็ ก-พนมดงรัก “ประตู”สู่สนั ติ ภาพ และมรดกโลกร่ วมของอาเซี ยน” มติ ชนรายวัน
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถนุ ำยน ๒๕๕๖ หน้ ำ ๒๐.

๔๘

ศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดู ที่กำหนดอำยุได้ ในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรื อประมำณ ๑ พันปี ล่วง
มำแล้ ว กำรที่จะมีศำสนสถำนประจำชุมชนแต่ละแห่งเกิดขึ ้นได้ นนั ้ อำณำบริ เวณอันเป็ นที่ตงศำ
ั้
สนสถำนย่อมจะต้ องมีประวัติพฒ
ั นำกำรในกำรตังถิ
้ ่นฐำนของผู้คน มำเป็ นระยะเวลำต่อเนื่อง
ยำวนำน กระทั่งเกิดพัฒนำกำรทำงสังคมและวัฒนธรรมไปสู่กำรเป็ นสังคมที่มีควำมซับซ้ อน
(Complex society) ตังแต่
้ ระดับแรกเริ่ มไปจนถึงระดับแว่นแคว้ นหรื อรัฐ โดยมีองค์ประกอบ
สำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรขยำยตัวของชุมชนและจำนวนประชำกร ซึ่งอำจจะมำจำกชุมชน
ขนำดใหญ่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพียงแห่งเดียว หรื ออำจจะประกอบด้ วยเครื อข่ำยของชุมชนทัง้
ขนำดเล็กและขนำดใหญ่หลำยๆ แห่งรวมตัวกัน๗
กรกฏ ยัง ระบุต่อไปอี กว่ำ กระนัน้ ก็ ดี แม้ บ ริ เวณที่ ตงั ้ ศำสนสถำนขนำดใหญ่ อ ย่ำ ง
ปรำสำทพระวิหำร จะบ่งชี ้ถึงขนำดและควำมสำคัญของชุมชนในย่ำนดังกล่ำวได้ เป็ นอย่ำงดี แต่
ดูเหมือนว่ำประวัติพฒ
ั นำกำรทำงสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในละแวกดังกล่ำวจะยังไม่เป็ น
ที่ร้ ูจกั มำกนัก นักวิชำกำรด้ ำนโบรำณคดี ประวัติศำสตร์ และมำนุษยวิทยำ เช่น ศรี ศกั ร วัลลิโภ
ดม (๒๕๓๘ ก : ๓๗๕; ๒๕๓๘ ข : ๔๘๓-๔๙๒, ๔๙๖-๔๙๗) และ ธิดำ สำระยำ (๒๕๓๖ : ๓๗๓๙) ที่นำเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับประวัตพิ ฒ
ั นำกำรของผู้คนและสังคมในย่ำนนัน้ มักจะใช้ ข้อมูลใน
เชิงประวัติศำสตร์ จำกจำรึ ก และเนือ้ หำเชิงศิลปะตำมแนวทำงกำรศึกษำด้ ำนประวัติศำสตร์
ศิลปะ จำกรูปแบบศิลปะสถำปัตยกรรมที่ปรำกฏพบในเขตปรำสำทพระวิหำร เพื่อระบุถึงชุมชน
ในพื ้นที่ดงั กล่ำวภำยใต้ เพดำนเวลำย้ อนหลังไปไม่เกินพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เท่ำนัน้ ทว่ำในควำม
เป็ นจริ งนัน้ กำรตังถิ
้ ่นฐำนของมนุษย์ในบริ เวณเทือกเขำพนมดงรักและเขตที่ตงปรำสำทพระ
ั้
วิหำร มีรำกฐำนมำตังแต่
้ ก่อนหน้ ำพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็ นเวลำนำนมำกทีเดียว๘
อย่ำงไรก็ตำม ดังที่ผ้ วู ิจยั นำเสนอไปในหัวข้ อก่อนนี ้แล้ วว่ำ ในส่วนของเขตพนมดองแร็ ก
และอำณำบริ เวณโดยรอบในฝั่ งอีสำนใต้ นนั ้ สำมำรถจำแนกลักษณะทำงภูมิประเทศออกเป็ น
๗

กรกฎ บุญลพ “เขาพระวิ หารและย่านพนมดงรัก : ภาพลักษณ์ เชิ งมานุษยวิ ทยากายภาพ จาก
หลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และชาติ พนั ธุ์วรรณา” ใน http://www.sac.or.th เข้ ำถึงข้ อมูลเมื่อ ๑๗
พฤษภำคม ๒๕๕๗
๘
เรื ่องเดียวกัน

๔๙

สองลักษณะคือ หนึ่งบริ เวณที่รำบลุ่มใกล้ ลำน ้ำมูลและสองบริ เวณที่ลำดสูงนัน้ หำกพิจำรณำ
จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีก็จะพบควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงบริเวณทังสองนี
้
้ กล่ำวคือ๙
บริเวณแรก พบแหล่งชุมชนโบรำณตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศำสตร์ มำจนถึงสมัยทวำรวดี
และลพบุรีโดยเฉพำะในสมัยทวำรวดี ซึง่ เป็ นยุคต้ นประวัติศำสตร์ นนั ้ พบแหล่งชุมชนโบรำณที่มี
คูน ้ำล้ อมรอบกระจำยอยูท่ วั่ ไป โบรำณสถำนวัตถุที่พบเช่น โคกเนินที่เนื่องในกำรฝั งศพ และเศษ
ภำชนะดินเผำ แสดงให้ เห็นถึงกำรสืบเนื่องของกลุ่มชุมชนในยุคก่อนประวัติศำสตร์ มำถึงสมัย
ทวำรวดีและลพบุรีตำมลำดับ
ส่วนบริ เวณหลัง ซึ่งอยู่ในเขตที่ลำดลงมำจำกเทือกเขำพนมดงแร็ กนัน้ พบร่องรอยของ
ชุมชนก่อนประวัตศิ ำสตร์ และสมัยทวำรวดีน้อยแห่ง จนเกือบจะกล่ำวได้ ว่ำ บรรดำโบรำณสถำน
วัตถุส่วนใหญ่ล้ วนเป็ นของตังแต่
้ สมัยลพบุรีลงมำ หรื ออีกนัยหนึ่ง เป็ นกำรตังหลั
้ กแหล่ง ของ
ชุมชนโบรำณในสมัยหลังๆ ที่ได้ รับอำรยธรรมจำกขอมเมืองพระนครแล้ ว
เพรำะฉะนันอำจกล่
้
ำวได้ วำ่ บริเวณหลังคือที่ลำดเชิงเขำพนมดองแร็ กนัน้ นับเป็ นแหล่ง
ชุมชนบ้ ำนเมืองที่เกิดขึ ้นใหม่ ได้ รับอำรยธรรมและควำมเจริ ญทำงเทคโนโลยีจำกเมืองพระนคร
โดยตรง เป็ นบริ เวณที่พบปรำสำทขนำดใหญ่น้อยกระจำยอยู่ทวั่ ไป รวมทังมี
้ สระน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ
บำรำย คันดินและถนน ที่ เนื่องในกำรระบำยนำ้ และกำรคมนำคมอยู่ทั่วบริ เวณ กระนัน้ ก็ ดี
บริ เวณที่ลำดเชิงเขำนี ้เมื่อพิจำรณำศึกษำลักษณะทำงวัฒนธรรมจำกโบรำณสถำนวัตถุแล้ ว ก็
อำจวิเครำะห์ได้ เป็ น ๒ บริเวณจำกตะวันตกไปตะวันออก
บริ เ วณแรกคื อ บริ เ วณตอนตะวั น ตก คลุ ม พื น้ ที่ ตัง้ แต่ เ ขตอ ำเภอครบุ รี จั ง หวั ด
นครรำชสี มำ มำยังอำเภอนำงรอง ประโคนชัย ละหำนทรำย และบ้ ำนกรวด ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็ นบริเวณที่มีลำมูล ลำจักรำช ลำปลำยมำศ และลำนำงรอง ไหลหล่อเลี ้ยง
บริ เ วณที่ ส องคื อบริ เ วณตอนตะวันออก คื อตัง้ แต่เ ขตอำเภอปรำสำท อำเภอสัง ขะ
จังหวัดสุรินทร์ ไปจนถึงเขตศรี สะเกษและอุบลรำชธำนีตำมลำดับ
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมระหว่ำงสองบริ เวณนี ้ก็คือ บริ เวณแรกพบโบรำณสถำน
วัตถุที่เป็ นของเนื่องในพุทธศำสนำลัทธิมหำยำนปะปนอยู่กบั ของในศำสนำฮินดู ผิดกับบริ เวณ
๙

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. เรื ่องเดียวกัน: ๔๓๙-๔๔๐

๕๐

ตอนตะวันออกซึ่งมีกำรสืบเนื่องของศำสนำและศำสนวัตถุที่เป็ นศำสนำฮินดูโดยตลอด เห็นได้
ชัดจำกสิ่งที่ปรำกฏอยู่ เช่น ปรำสำทภูมิโปน ในเขตตำบลดม อำเภอสังขะ ซึ่งเป็ นปรำสำทที่มี
อำยุสมัยก่อนเมืองพระนครเป็ นอำทิ มำถึงปรำสำทอื่นๆ ที่กระจำยอยู่ทวั่ บริ เวณในสมัยเมือง
พระนครลงมำ เช่น ปรำสำทยำยเหงำ เป็ นต้ น
ประภัสสร์ ชูวิเชียร (๒๕๕๖) กล่ำวถึงสภำพของชุมชนในย่ำนพนมดองแร็ กไว้ ว่ำ “พูด
ง่ำยๆ คือ คนสองดินแดนกินน ้ำร่วมกัน ใช้ ทรัพยำกรร่วมกันมำเป็ นพันปี แล้ ว นัน่ คือทรัพยำกรน ้ำ
ที่ ล งมำจำกพนมดงเร็ กนั่นเอง” ทัง้ นี จ้ ุดส ำคัญบนชุดภูมิ ประเทศนี ม้ ี ม ำกมำย ไม่ว่ำ จะเป็ น
อุทยำนแห่งชำติ เมืองโบรำณสำคัญๆ ปรำสำทสำคัญๆอย่ำง พิมำย พนมรุ้ ง วัดภู ก็ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ส่วนทำงภูมิประเทศของพนมดงเร็ ก...พนมดงเร็ ก มีภูมิประเทศบำงอย่ำงอยู่ที่เหนือข้ อแตกต่ำง
ของมนุษย์ ก็คือมันไม่ใช่กำแพง แต่เป็ นช่องประตู ตัวภูเขำแทนแลนด์มำร์ ก (หลักหมุดหมำย)
แล้ ว มี ช่ อ งเขำเป็ น “ประตู” ส ำหรั บ ผ่ำ นไปมำหำสู่กัน โดยมี ก ำรทิ ง้ ร่ อ งรอยหลัก ฐำนทำง
โบรำณคดีในรูปของโบรำณสถำน ศำสนสถำนต่ำงๆ มำกมำย...ปั จจุบนั นักโบรำณคดีได้ ค้นพบ
ว่ำพื ้นตอนเหนือของพนมดงเร็ ก คือ แหล่งผลิตโลหะ, เกลือ ส่วนทำงตอนใต้ ซึ่งเป็ นที่รำบลุ่ม
โตนเลสำบมีปลำและข้ ำว เป็ นผลให้ คนสองฝั่ งขึ ้นมำแลกเปลี่ยนทรัพยำกร และได้ รับอิทธิพล
ทำงด้ ำนควำมเชื่อ ควำมศรัทธำจำกศำสนำและลัทธิตำ่ งๆ ที่ ได้ แพร่เข้ ำมำ ดังตัวอย่ำงเช่น กำร
นับถื อศำสนำ ซึ่งส่งให้ มีกำรสร้ ำงศำสนสถำนสำคัญๆ หรื อ ศำสนบรรพต ในเขตพนมดงเร็ ก
มำกมำย ใน ๓ ประเทศ ที่เทือกเขำนี ้ทอดผ่ำน๑๐
ดังที่ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (๒๕๔๐: ๔๔๙-๔๕๐) ได้ เคยระบุว่ำ บริ เวณที่ลำดเชิงเทือกเขำ
พนมดงเร็กนันมี
้ ควำมสำคัญในตัวเอง อันเนื่องมำกจำกอยู่ในตำแหน่งบนเส้ นทำงกำรคมนำคม
ระหว่ำงที่รำบสูงโครำชกับเมืองพระนครและรัฐใกล้ เคียงในที่รำบเขมรต่ำ เพรำะมีช่องทำงผ่ำน
เทือกเขำพนมดงเร็ กที่สะดวกสบำย ไม่จำเป็ นที่จะต้ องปี นป่ ำยเขำสูงชัน ช่องทำงผ่ำนเหล่ำนี ้
ได้ แก่ ช่องตะโก ในเขตอำเภอละหำนทรำย ไปออกที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอตำพระยำ จังหวัด
ปรำจีนบุรี ช่องโอบก ช่องแบแบก และ ช่องไซตะกู ในเขตอำเภอบ้ ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไป
๑๐

มติ ชนรายวัน “พนมดงเร็ ก-พนมดงรัก “ประตู”สูส่ นั ติภำพโลก และมรดกโลกร่ วมของอำเซียน”
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถนุ ำยน ๒๕๕๖ หน้ ำ ๒๐.

๕๑

ออกที่รำบเขมรต่ำ ถัดไปก็เป็ น ช่องตำเหมือน ในเขตอำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งไปออก
เขมรต่ำเช่นกัน หลักฐำนที่แสดงให้ เห็นว่ำช่องทำงเหล่ำนี ้เป็ นเส้ นทำงผ่ำนแต่โบรำณก็คือ พบ
แหล่งชุมชน หรื อไม่ก็ศำสนสถำน เช่น ปรำสำท บ่อน ้ำ สระน ้ำ ระหว่ำงทำงเป็ นระยะๆ ไป๑๑
ฉะนัน้ ถ้ ำหำกมองในด้ ำนภูมิหลังทำงสังคมวัฒนธรรมจำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
และโบรำณคดีแล้ ว อำณำบริเวณพนมดองแร็กและบริ เวณโดยรอบ โดยเฉพำะบริ เวณที่ลำดเชิง
เทือกพนมดองแร็กในหลำยๆ แห่งในเขตอีสำนใต้ อันจัดว่ำเป็ น “เขตที่สงู ” คือบริ เวณตังแต่
้ ฝั่งใต้
ของแม่น ้ำมูลที่ลำดขึ ้นไป จนถึงเทือกเขำพนมดองแร็ กที่กนั ้ เขตแดนไทยจำกกัมพูชำนัน้ แม้ จะ
ไม่พบแหล่งชุมชนโบรำณที่มีอำยุตงแต่
ั ้ สมัยทวำรวดีขึ ้นไปจนถึงยุคก่อนประวั ติศำสตร์ แต่ก็เป็ น
แหล่ง ศิล ปวัฒ นธรรมที่ มี ควำมโดดเด่นเป็ นพิ เศษ อี ก ทัง้ บำงแห่ง ก็ มี สภำพภูมิ ประเทศและ
สภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติ ที่ ส วยงำม ดัง เช่ น พนมรุ้ ง ที่ มี ทั ง้ ที่ ร ำบลุ่ ม ที่ ใ ช้ ในกำรท ำ
เกษตรกรรม สลับด้ วยที่สูงเช่นภูเขำไฟลูกเตี ้ยๆ ที่มีปรำสำท ศำสนสถำนและวัด สร้ ำงมำแต่
โบรำณ เมื่อขึ ้นไปอยู่บนยอดเขำเหล่ำนันก็
้ สำมำรถมองดูภูมิประเทศ ทุ่งนำ ป่ ำเขำ อ่ำงเก็บน ้ำ
โบรำณ รวมทังหมู
้ ่บ้ำนในปั จจุบนั ได้ โดยรอบ เป็ นทิวทัศน์ที่สวยงำมโดยเฉพำะเมื่อมองไปด้ ำน
ตะวันออก แลเห็นเทือกเขำพนมดองแร็ กซึ่งกัน้ แดนระหว่ำงไทยกับกัมพูชำอย่ำงชัดเชน แต่ถ้ำ
มองไกลไปทำงเหนือ ก็แลเห็นที่รำบลุม่ แม่น ้ำมูลในสภำพเวิ ้งว้ ำงไม่มีที่สิ ้นสุด ส่วนอำณำบริ เวณ
ที่อยูถ่ ดั จำกแม่น ้ำมูลขึ ้นไปทำงทิศเหนือ อันเป็ นบริเวณที่จดั ว่ำเป็ น “เขตที่รำบลุ่ม” เนื่องด้ วยภูมิ
ประเทศส่ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร ำบลุ่ม จึง เป็ น แหล่ง ชุม ชนโบรำณนับ แต่ส มัย ก่ อ นประวัติ ศำสตร์
อย่ำงไรก็ดี ทังสองเขตนี
้
้ต่ำงก็มีควำมสัมพันธ์กนั มำนับแต่อดีต
จำกที่ ไ ด้ นำเสนอไปแล้ ว ข้ ำงต้ น จะเห็ นได้ ชัดเจนว่ำ เมื่ อ พิจ ำรณำในมิ ติเ ชิ ง สัง คม
วัฒนธรรมแล้ วเทือกเขำพนมดองแร็ กหำใช่เป็ นเส้ นกัน้ อำณำเขตระหว่ำงกลุ่มชนที่พูดภำษำ
เขมรในเขตกัมพูชำเหนือกับเขตอีสำนใต้ ของไทยไม่ หำกแต่เป็ นประตูหรื อสะพำนเชื่อมโยงและ
ร้ อยรั ด ควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ำงกลุ่ม ชนที่ อำศัย อยู่ใ นเขตที่ ร ำบสูง โครำชกับที่ ร ำบต่ำ กัม พูช ำ
ต่ำงหำก ด้ วยเหตุนี ้ จึง อำจกล่ำวได้ ว่ำพนมดองแร็ กและอำณำบริ เวณโดยรอบนับเป็ นเขต
๑๑

๔๔๙-๔๕๐.

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม.แอ่งอารยธรรมอี สาน. พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ (กรุ งเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐):

๕๒

เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรมส ำคัญ ที่ ยึ ด โยงดิ น แดนอี ส ำนใต้ กับ ดิ น แดนเขมรเหนื อ อัน น ำมำซึ่ ง
ปฏิสมั พันธ์ของผู้คนสองฟำกฝั่งเทือกเขำพนมดองแร็กมำนับแต่อดีต
๓.๒. พลวัตความสัมพันธ์ ข้ามชาติอาณาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้ บทบริ การ
พัฒนาภูมิภาคลุ่มนา้ โขง
อำณำบริเวณชำยแดนไทย-กัมพูชำในภำคอีสำนเป็ นพื ้นที่ที่มีควำมหลำกหลำยของกำร
ปฏิสมั พันธ์ของผู้คน ที่ข้ำมแดนผ่ำนไปมำ ในลักษณะที่เคลื่อนไหว ซับซ้ อน เกลื่อนกล่นไปด้ วย
กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนตำมบริ บท มีทงควำมขั
ั้
ดแย้ ง แลกเปลี่ยน ต่อสู้ตอ่ รอง กำรสร้ ำงเครื อข่ำย
ควำมสัมพันธ์ในหลำยรูปแบบ เพื่อกำรดำรงชีวิต และผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับประเด็นปั ญหำ
ของอำนำจ กระบวนกำรโลกำภิวัตน์ซึ่งทำให้ ทุน ผู้คน สินค้ ำ วัฒนธรรมและอื่นๆ ก้ ำวข้ ำม
พรมแดนอย่ำงรวดเร็ ว เลื่อนไหลไปมำอย่ำงต่อเนื่อง เกิดกำรพัฒนำพื ้นที่ชำยแดนในด้ ำนต่ำงๆ
มำกมำย โดยเฉพำะ เศรษฐกิจ กำรค้ ำ กำรท่องเที่ยว

กลุ่มผู้เฒ่ าผู้แก่ ชาวกัมพูชากลุ่มนี ้ กาลังเตรียมตัวเดินทางไปทอดผ้ าป่ าในจังหวัดสุรินทร์
(สมหมำย ชินนำค ถ่ำยภำพ ณ ด่ำนชำยแดนช่องสะงำ จังหวัดศรี สะเกษ, ๑๐ ธค. ๒๕๕๔)

หำกมองย้ อนไปในอดีตก็จะพบว่ำ ไทยและกัมพูชำมีควำมสัมพันธ์ กันมำนับแต่อดีต
ด้ วยเหตุที่เ ป็ นประเทศที่ ไ ม่เ พี ยงแต่มี พ รมแดนติด กัน เท่ำ นัน้ หำกยัง เป็ นประเทศที่ มี ค วำม
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คล้ ำยคลึง กันทัง้ ทำงด้ ำนสัง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม โดยเฉพำะ “อำณำบริ เวณพื น้ ที่
ชำยแดน” (Borderland) ในปั จจุบนั ที่ผ้ คู นในอดีตที่อำศัยอยู่ในบริ เวณดังกล่ำวไม่เพียงแต่มี
กำรเดินทำงติดต่อสัมพันธ์ กนั อย่ำงเสรี เพรำะผู้คนเหล่ำนันต่
้ ำงมีวฒ
ั นธรรมหรื อวิถีกำรดำเนิน
ชีวิตที่คล้ ำยคลึงกัน ไม่วำ่ จะเป็ นภำษำ ศำสนำ ควำมเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวทำง
ปฏิบตั ิตำ่ ง ๆ นำมำซึ่งปฏิสมั พันธ์ที่หลำกหลำย ทังควำมสั
้
มพันธ์ที่ดีผ่ำนรูปแบบของเครื อญำติ
กำรแต่งงำน ญำติพี่น้อง เพื่อน ผู้รับอุปถัมภ์ -ผู้ให้ อปุ ถัมภ์ และควำมสัมพันธ์ในเชิงควำมขัดแย้ ง
ในบำงกรณี อันจัดว่ำเป็ นรูปแบบควำมสัมพันธ์ในยุคจำรี ต
อย่ำ งไรก็ ต ำม กำรเดิน ทำงติด ต่อ สัม พันธ์ กันอย่ำ งเสรี ข องผู้ค นทัง้ ที่ อ ยู่ใ น “อำณำ
บริ เวณพื ้นที่ชำยแดน” (Borderland) ในปั จจุบนั และที่อยู่ห่ำงออกไป รวมทังควำมคล้
้
ำยคลึง
ทำงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดังกล่ำวที่ดำรงอยู่มำเป็ นเวลำยำวนำนในยุคจำรี ตก็ต้อง
สิน้ สุดลง เมื่ อช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ภำยหลัง จำกที่ ไ ด้ มี กำรกำหนดกรอบควำมคิดเกี่ ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงประเทศขึ ้น คือ กรอบควำมคิดของควำมเป็ นรัฐชำติสมัยใหม่ (modern
nation state) โดยเน้ นขอบเขตและดินแดนที่ชัดเจน รวมทัง้ กำรปกครองที่เป็ นเอกภำพใน
ดินแดน มีกำรกำหนดเขตแดนและก่อตังรั้ ฐชำติขึ ้นในนำมไทยและกัมพูชำขึ ้นมำ โดยมีเส้ นเขต
แดนเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ เป็ นกำรลำกเส้ นพรมแดนทำงกำรเมือง (รัฐชำติ) ทำบลงไปบนเส้ นพรมแดน
ทำงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผลให้ กำรเดินทำงติดต่อสัมพันธ์กนั ของผู้คนที่อยู่ตำ่ งรัฐ
ชำติต้องอยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมอย่ำงเข้ มงวดของรัฐ
แม้ ว่ำ ในอดี ตรู ปแบบกำรเดิน ทำงข้ ำมพรมแดนของผู้ค นทัง้ สองฝั่ ง นี ม้ ี หลำกหลำย
นับตังแต่
้ กำรเดินทำงเพื่อเยี่ยมเยียนญำติพี่น้อง กำรจับจ่ำยซื ้อของเพื่อกำรอุปโภคบริ โภค กำร
เข้ ำมำเป็ นแรงงำน กำรค้ ำขำย กำรเข้ ำร่วมเทศกำลงำนบุญต่ำงๆ เป็ นต้ น แต่ในปั จจุบนั ที่เรี ยก
กันว่ำยุคโลกำภิวตั น์ กำรเดินทำงเคลื่อนไหวของผู้คนทังสองฝั
้
่ง กลับมีรูปแบบที่หลำกหลำยและ
ซับซ้ อนมำกยิ่งขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนับตังแต่
้ ประเทศไทยมีนโยบำยส่งเสริ มกำรค้ ำกับประเทศ
เพื่อนบ้ ำน โดยได้ ประกำศใช้ นโยบำยเปลี่ยนสนำมรบเป็ นสนำมกำรค้ ำในยุครัฐบำลของ พล.อ.
ชำติชำย ชุณหะวัณ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้ ำนในอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง ก็
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเข้ ำสู่ยุคหลังสังคมนิยม โดยกัมพูชำเองก็มี
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นโยบำยส่งเสริมกำรค้ ำและเปิ ดประเทศมำกขึ ้น รวมทังปั
้ จจัยเกื ้อหนุนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
ภำยใต้ พลังขับเคลื่อนของอภิมหำโครงกำรพัฒนำ และควำมร่วมมือด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำระดับ
ภูมิภำคในเขตลุ่มน ้ำโขง หรื อที่ร้ ู จักกันในชื่อย่อว่ำ GMS (Greater Mekong Subregion)
นับ ตัง้ แต่ปี ๑๙๙๒

เป็ น ต้ นมำ ตลอดจนยุท ธศำสตร์ ค วำมร่ วมมื อ ทำงเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -

เจ้ ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation
Strategy - ACMECS) และกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมในภูมิภำค ทำให้ เกิดกำรเคลื่อนย้ ำย
ของคนและกำรไหลทะลักข้ ำมพรมแดน ทัง้ แรงงำนรำคำถูก พ่อค้ ำแม่ค้ำตำมแนวชำยแดน
นักท่องเที่ยว ตลอดจนนิสิต นักศึกษำเข้ ำมำในประเทศไทยเป็ นจำนวนมำก เนื่องจำกกำรเดิน
ทำงเข้ ำออกที่สะดวกตำมแนวชำยแดนที่ติดแนวชำยแดนไทยกว่ำหนึ่งพันกิโลเมตร (โดยเป็ น
ชำยแดนทำงบกยำว ๙๗๐ กิโลเมตร และทำงทะเล ๔๕๐ กิโลเมตร ซึ่งมีช่องทำงติดต่อกัน
ตลอดแนวชำยแดนถึง ๖๗ ช่องทำง) โดยอำณำเขตส่วนหนึ่งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรื อที่ ร้ ู จัก กันในนำมของ “ภำคอี ส ำน” อัน เป็ น พื น้ ที่ ที่อ ยู่ในเขตอนุภูมิ ภ ำคลุ่ม น ำ้ โขงนัน้ มี
ชำยแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชำอยู่หลำยจังหวัด โดยเฉพำะกลุ่มจังหวัดที่เรี ยกว่ำ “อีสำนใต้ ”
อันประกอบด้ วย นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ และอุบลรำชธำนี ทังนี
้ ้เฉพำะในส่วน
ของจังหวัดสุรินทร์ นนั ้ อำจนับเป็ น “เมืองหลวง” ของประชำกรที่พดู ภำษำเขมรในประเทศก็ว่ำได้
เพรำะมี ประชำชนที่ พูด ภำษำเขมรและมี วิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมคล้ ำ ยคลึง กับ ชำวเขมรใน
ประเทศกั ม พูช ำนับ แสนคน ทัง้ นี ก้ ็ เ นื่ อ งมำจำกประชำกรเหล่ ำ นัน้ ต่ ำ งอำศัย อยู่ใ น “เขต
วัฒนธรรมเขมร” (Khmer Cultural Area) ร่วมกัน แม้ ว่ำจะมีเทือกเขำพนมดงรัก เป็ นพรมแดน
ตำมธรรมชำติแบ่งแยกระหว่ำงชำวเขมรในฝั่งกัมพูชำกับชำวเขมรในฝั่งไทยออกจำกกันก็ตำม
ในทำงประวัตศิ ำสตร์ ผู้คนสองฟำกฝั่ งพนมดงรัก มีควำมผูกโยงสัมพันธ์กนั มำยำวนำน
ทังภำษำ
้
วัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมควำมเชื่อ กำรแต่งกำย อำหำรกำรกิน ฯลฯ กล่ำวได้ ว่ำ
แทบจะถอดออกมำจำกเบ้ ำหลอมอันเดียวกัน มีกำรเดินทำงไปมำหำสู่กันผ่ำนช่องเขำต่ำงๆ
ของพนมดงรัก ทังกำรติ
้
ดต่อค้ ำขำยและกำรแลกเปลี่ยนทำงสังคมวั ฒนธรรม กำรแต่งงำนผูก
สัมพันธ์ทำงเครื อญำติ เพียงแต่สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี ้มำขำดหำยไปในช่วงสงครำมในระยะ ๔๐-๕๐
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ปี ที่ผำ่ นมำ ภำยหลังสงครำมสงบลง มีหลำยฝ่ ำยที่พยำยำมรื อ้ ฟื น้ ควำมสัมพันธ์นี ้ขึ ้นมำใหม่ แต่
ก็เป็ นเรื่ องไม่ง่ำยนัก
ปรำกฏกำรณ์กำรข้ ำมแดนของผู้คนในอำณำบริ เวณดังกล่ำว ก็ได้ รับควำมสนใจศึกษำ
ค้ นคว้ ำจำกแวดวงวิชำกำรด้ วยเช่นกัน หำกพิจำรณำในแง่ของประเด็นกำรศึกษำก็จะพบว่ำ แม้
จะมีผลงำนศึกษำค้ นคว้ ำ/วิจยั เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์กำรข้ ำมพรมแดนระหว่ำงกัมพูชำกับไทย
แต่ส่วนใหญ่ ประเด็น ที่ ศึกษำมัก จะเป็ นเรื่ องกำรค้ ำชำยแดน แรงงำนข้ ำ มชำติช ำวกัม พูช ำ
สุขภำพอนำมัย ขอทำนชำวกัมพูชำ เป็ นหลัก ยังไม่พ บว่ำมี กำรศึกษำวิจัยเกี่ ยวกับชีวิตและ
วัฒนธรรมของชำวกัมพูชำในประเทศไทยแต่อย่ำงใด ทังๆ
้ ที่ในปั จจุบนั มีนกั ศึกษำชำวกัมพูชำ
ที่เ ข้ ำมำศึกษำอยู่ในประเทศไทยจ ำนวนไม่น้อย ทัง้ ที่ เข้ ำมำศึกษำโดยทุนส่วนตัวและได้ รับ
ทุนกำรศึกษำ ดัง ที่ ส ำนักยุทธศำสตร์ อุดมศึกษำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ เคยรำยงำนในปี ๒๕๕๑ ว่ำในช่วงระยะเวลำตังแต่
้ เดือนกรกฎำคม
๒๕๕๐ – เดือนกรกฎำคม ๒๕๕๑ พบว่ำมีนกั ศึกษำต่ำงชำติศกึ ษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำ
ทังสิ
้ ้นจำนวน ๑๖,๓๖๑ คน โดยจำนวนนักศึกษำจำกกัมพูชำจัดอยู่ในลำดับที่ ๔ มีจำนวน
๙๘๔

คน หรื อ ร้ อยละ ๖.๐๑

ทัง้ นี จ้ ำนวนนัก ศึก ษำต่ำ งชำติ ที่ เ ข้ ำมำศึก ษำอยู่ใ น

สถำบันอุดมศึกษำของไทยมำกที่สดุ คือจีนซึ่งมีถึง ๗,๓๐๑ คน หรื อร้ อยละ ๔๔.๖๒ รองลงมำ
คือลำว จำนวน ๑,๓๐๑ คน หรื อร้ อยละ ๔๔.๖๒ และพม่ำ จำนวน ๙๙๙ คน หรื อร้ อยละ
๖.๑๑๑๒
แม้ ว่ ำ ตัว เลขดัง กล่ ำ วน่ ำ จะยัง ไม่ ค รอบคลุม ไปทุก สถำบัน กำรศึก ษำ เพรำะจำก
ประสบกำรณ์ของผู้วิจยั ก็พบว่ำ ยังมีนกั ศึกษำชำวกัมพูชำที่ศกึ ษำอยู่ในสถำบันกำรศึกษำที่ต่ำ
กว่ำระดับปริ ญญำตรี หรื อสถำบันกำรศึกษำที่เพิ่งยกระดับเปิ ดสอนระดับปริ ญญำบัณฑิต เช่น
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ วิทยำลัยพลศึกษำ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล เป็ นต้ น ดังในกรณีของ
จังหวัดศรี สะเกษ สุรินทร์ และอุบลรำชธำนี ที่มีนักศึกษำชำวกัมพูชำมำศึกษำอยู่เป็ นจำนวน
หลำยร้ อยคน และจำกกำรที่ได้ สัมผัสกับบรรดำนักศึกษำชำวกัมพูชำเหล่ำนีก้ ็พบว่ำมีควำม
น่ำสนใจอยูห่ ลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องปรับตัวเข้ ำกับวัฒนธรรม
๑๒

สำนักยุทธศำสตร์ อดุ มศึกษำต่ำงประเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, ๒๕๕๑: ๙.

๕๖

ไทยและวัฒนธรรมอีสำน (ลำว) กำรมีบทบำทสำคัญในกำรนำเสนอ “อัตลักษณ์เขมร” ผ่ำนกำร
จัดประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศำสนำในแบบเขมร อำทิกำรจัดงำนสำรทเขมร (ปจุม
บิณฑ์) งำนขึ ้นปี ใหม่เขมร (สงกรำนต์) กำรจัดงำนบุญกฐิ น-ผ้ ำป่ ำข้ ำมแดน ฯลฯ กำรนำเสนอ
ศิลปะและวัฒนธรรมเขมรผ่ำนเวทีต่ำงๆ เป็ นต้ น โดยกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะ
ดำเนินงำนภำยใต้ ชมรมพระนิสิตเขมรประจำจังหวัดอุบลรำชธำนีที่มีกำรจัดตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ.
๒๕๕๒

บทที่ ๔
วิถีชีวิต และการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของ
พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
เนื อ้ หาในบทนี เ้ ป็ นผลของการศึกษาเกี่ ยวกับวิถีชีวิตและการปรั บตัวทางสังคมและ
วัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา ซึง่ เนื ้อหาส่วนหนึ่งผู้วิจยั อาศัยข้ อมูลจากสมุด
บันทึกสนามของตนเองที่ ได้ สัมภาษณ์ และสอบถามบรรดานิสิตและนักศึกษาชาวกัมพูชาที่
คุ้นเคย นับตังแต่
้ ปี ๒๕๕๒ เป็ นต้ นมา รวมทัง้ บันทึกการสัมภาษณ์ พระสุเธี ย ยนต์ อดีต พระ
นักศึกษาข้ ามชาติชาวกัมพูชาที่กลับไปจับงานด้ านพัฒนาชุมชนที่บ้านเกิดของท่านคือจังหวั ด
เสียมเรี ยบ เมื่อต้ นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนการดาเนินการศึกษาข้ อมูลเชิงเอกสารและเก็ บ
ข้ อมูลสนามเพิ่มเติมในภายหลัง
ฉะนันในบทนี
้
้ ผู้วิจยั จะได้ นาเสนอผลการศึกษา โดยจะจาแนกเนื ้อหาสาระออกเป็ น ๒
ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังและความเป็ นมาของพระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนที่สองเป็ นการนาเสนอวิถีชีวิตและการปรับตัวของ
พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
๔.๑. ภูมิหลังและความเป็ นมาของพระนักศึกษาชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี
ชีวิตภายใต้ รัฐไทยของพระนักศึกษาชาวกัมพูชาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย
เริ่ มก่อตัวขึน้ อย่างเด่นชัดเมื่อปลายทศวรรษ ๒๕๔๐ ภายหลังจากที่รัฐไทยได้ ดาเนินนโยบาย
หรื อยุทธศาสตร์ เ กี่ ยวกับชายแดนที่สาคัญ ๒ ระดับคือ ระดับชาติและระดับอนุภูมิภ าค โดย
ระดับชาติ ประกอบด้ วย ๒ นโยบายหลัก คือ ๑) นโยบายเปลี่ ยนสนามรบเป็ นสนามการค้ า
ในช่วงต้ นทศวรรษ ๒๕๓๐ เมื่อครัง้ ที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
และ ๒) นโยบายการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา หรื อผู้ว่า CEO ที่ถือ
กาเนิดขึ ้นในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๔ ในยุครัฐบาลภายใต้ การนาของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร ดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนระดับอนุภูมิภาค ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง๒

๕๘

ยุทธศาสตร์ ด้วยกัน คือ ๑) ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จ ในอนุภูมิ ภาคลุ่ม นา้ โขง
(Greater Mekong Subregion: GMS)ที่เป็ นความร่ วมมือของ ๖ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว
กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน)ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank- ADB) เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนหลักและ ๒) ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้ าพระยา-แม่โขง หรื อชื่อเดิมยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
กัมพูชา ลาว พม่าและไทย (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation
Strategy - ACMECS หรื อ Economic Cooperation Strategy - ECS)ที่เป็ นความร่วมมือกัน
ของ ๕ประเทศคือ ไทย สหภาพพม่า กัม พูชา เวี ยดนาม และลาว เมื่ อปี ๒๕๔๖ เป็ นกรอบ
แนวความคิดเพื่อการพัฒนาในระดับอนุภมู ิภาค ในการส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจขันพื
้ ้นฐาน
โดยยุทธศาสตร์ ACMECS มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้ เกิด
การเจริ ญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ส่งเสริ มการเคลื่อนย้ ายภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรและการผลิตไปยังบริ เวณที่มีการได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบโอกาสในการจ้ างงาน ลดความ
แตกต่างของรายได้ ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัง่ คัง่ ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
พระนักศึกษาชาวกัมพูชารุ่ นแรกๆ ที่เข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีนนอดี
ั ้ ตประธานชมรมพระนิสิตชาวกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานี
ระบุว่าเริ่ มมี “พระภิกษุชาวกัมพูชา” มาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคอีสานประมาณปี พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยมาเรี ยนในสาขาวิชาทางด้ านพุทธศาสตร์ ในระดับชันปริ
้ ญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาเขตขอนแก่น ช่วงแรกๆ ยังมีไม่
มากนั ก โดยก่ อ นหน้ านั น้ มี ฆ ราวาสจ านวนหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี สถาบันการพลศึกษาศรี สะเกษ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรี สะเกษ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรี สะเกษ ภายใต้ ทนุ ของผู้วา่ CEO มาศึกษาแล้ วจานวนหนึง่ ๑
จากการศึกษาพบว่า พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาที่เข้ ามาศึกษาในเมืองไทยนัน้
จะมีเงื่ อนไขทังที
้ ่เป็ น “ปั จจัยผลักดัน” และ “ปั จจัยดึงดูด” ประกอบกับบทบาทของเครื อข่าย
๑

พระสุเทีย ยนต์. อดีตประธานชมรมพระนิสติ ชาวกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีรูปแรก [สัมภาษณ์],
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕๙

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่คอยให้ ความช่วยเหลือในการข้ ามแดน ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น
นี ้ จึงสามารถสะท้ อนให้ เห็นได้ ว่า การเป็ นนักศึกษาข้ ามแดนของพระภิกษุชาวกัมพูชาเหล่านี ้
มิได้ เป็ นการหนีมาตายดาบหน้ า แต่เป็ นการข้ ามแดนรัฐชาติ ที่มีเป้าหมายปลายทาง และมีการ
วางแผนที่คอ่ นข้ างรอบคอบและรัดกุม
๔.๑.๑. เงื่อนไขจากประเทศต้ นทาง
ก่อนที่พระนักศึกษาข้ ามแดนจะเดินทางข้ ามแดนมายังเมืองไทยนัน้ เงื่อนไขสาคัญที่
เป็ นเสมือนแรง “ผลักดัน” ที่ทาให้ เกิดการเดินทางข้ ามแดนก็คือ เงื่อนไขทางด้ านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว เช่น ครอบครัวมีรายได้ น้อย หรื อบิดามารดามีภาระที่จะต้ องเลี ้ยงดูลกู หลายคน และ
เงื่ อ นไขทางด้ า นสัง คมและการเมื อ ง เช่น การที่ ส ถาบัน อุดมศึก ษาของสงฆ์ ใ นประเทศไม่
เพียงพอ หรื อการที่รัฐบาลเข้ มงวดกับพระภิกษุเชื ้อสายเขมรที่อาศัยอยู่ในเวียดนามตอนใต้ อัน
เนื่องมาจากเป็ นกลุม่ ที่มีจิตสานึกทางการเมืองสูง ดังคาบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
พระสุเธีย ยนต์ : “...อาตมามี พีน่ อ้ งหลายคน และโยมทางบ้าน (พ่อแม่) ก็ฐานะไม่ค่อย
จะสูด้ ี นกั เลยอยากแบ่งเบาภาระท่าน เลยไปเรี ยนที เ่ มื องไทย...”
พระเมียน เคือน : “...พ่อแม่อาตมา ท่านก็เห็นด้วยนะที ่มาเรี ยนที ่นี่ เพราะฐานะทาง
บ้านค่อนข้างยากจน ถ้าอยู่ทีโ่ น่นคงไม่ได้เรี ยนหรอกนะ เพราะไม่มีเงิ น แถมมหาวิ ทยาลัยสงฆ์ ก็
มี นอ้ ย...”
พระคิน สุวนั : “...อาตมามี น้องชายที ่กาลังเรี ยนอยู่ด้วย ก็ เลยคิ ดว่าอยากจะช่วยแบ่ง
เบาภาระของทางบ้านด้วย พอดี มีรุ่นพีท่ ี ร่ ู้จกั เขาเรี ยนอยู่ทีน่ ี ด่ ว้ ย ก็เลยตัดสิ นใจมา...”
พระคิน สิ ทธิ : “...พูด ถึ ง สาเหตุที่ ม าเรี ย นที ่นี่ ก็ เ หมื อนๆ กับ หลวงพี ่สุวันนั่น แหล่ ะ
อาตมามี พีน่ ้องสี ่คน พ่อแม่ก็ทานา ฉะนัน้ โอกาสที ่จะเรี ยนถึงระดับปริ ญญามันยาก ก็เลยหา
ลู่ทางดู...ที ต่ ดั สิ นใจมาเรี ยนที น่ ี ก่ ็อยากช่วยเหลือครอบครัว...”
พระแถ็ ง สื น : “...อยู่ที่ โ น่น (จัง หวัด จาวิ ง ห์ – Travinh ทางตอนใต้ ข องเวี ย ดนาม)
ครอบครัวก็ทานา ไม่ได้ร่ ารวยอะไร แล้วอยู่ที่โน่นพวกเจ้าหน้าที ่รัฐที ่เป็ นคนเวี ยดนามเขามักจะ
มองว่ า เราต่ างจากเขา เพราะเราเป็ นเขมร ก็ เ ลยถู ก จับ ตามองตลอด เขาควบคุม ด้ ว ยนะ
โดยเฉพาะพระสงฆ์ นี่เขากลัวจะต่อต้านรัฐบาล จะทาอะไรก็ ยาก ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที ่

๖๐

เมื ่อก่ อนภาษาเขมรเขาห้ามเรี ยนห้ามสอนเลยนะ พระก็ ถูกจับ ...แต่อาตมาอยากเรี ยน ชอบ
เลยหาช่องทาง พอดี รุ่นพีท่ ี เ่ ขาเรี ยนอยู่ที่ มจร. เขาบอก เลยตัดสิ นใจมา...”
จากคาบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาข้ างต้ น สะท้ อนให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจของครอบครัว และเงื่อนไขทางสังคมและการเมือง
เป็ นองค์ประกอบหรื อเงื่ อนไขสาคัญที่กลุ่ม พระนักศึกษาข้ ามแดนเหล่านี ้ นามาประกอบการ
ตัด สิ น ใจเดิ น ทางข้ ามแดนเข้ ามาในเมื อ งไทย จั ด ว่ า เป็ น “ปั จ จั ย ผลัก ดัน ” ที่ ท าให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ “พระนักศึกษาข้ ามแดน”
๔.๑.๒. เงื่อนไขจากประเทศปลายทาง
นอกจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของครอบครัว และเงื่อนไขทางสังคมและการเมือง ที่เป็ น
เสมื อ นแรงผลัก ดัน ส าคัญ ที่ ท าให้ ก ลุ่ม พระนัก ศึก ษาข้ า มแดนน ามาประกอบการตัด สิ น ใจ
เดินทางข้ ามแดนเข้ ามาในเมื องไทยแล้ ว ยังมี องค์ประกอบหรื อเงื่ อนไขส าคัญของประเทศ
ปลายทางคือเมืองไทยที่เป็ นเสมือนแรงดึงดูด หรื อ “ปั จจัยดึงดูด” ที่สาคัญที่ทาให้ พระนักศึกษา
เหล่านีต้ ดั สินใจข้ ามแดน นัน่ ก็คือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจของไทยที่
ดีกว่า ทาให้ เป็ นหลักประกันต่อการดาเนินชีวิตของพระนักศึกษาข้ ามแดนเหล่านี ้ในระหว่างที่
ศึกษาเล่าเรี ยน เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ได้ แก่ คุณภาพของการศึกษาของพระภิกษุ การ
เป็ นสัง คมพุทธเช่นเดียวกัน รวมทัง้ มีวัฒนธรรมประเพณี ที่คล้ ายกัน ดังคาบอกเล่าของกลุ่ม
ตัวอย่างที่วา่
พระสุเ ธี ย ยนต์ : “...อยู่ ที่เ มื อ งไทยอาหารการกิ น ดี อุด มสมบู ร ณ์ อาจจะพู ด ได้ ว่ า
เหลื อเฟื อก็ ว่าได้ คนไทยก็ ชอบไปวัดทาบุญ ค่ าครองชี พก็ ไม่ สูง คุณภาพการศึ กษาก็ ดีกว่าที ่
กัม พูช า แถมที ่ มจร. ค่ าเทอมก็ ไ ม่ แพงด้วย...อาหารการกิ นอาจจะเผ็ ดบ้าง แต่ วัฒ นธรรม
ประเพณี ก็ไม่ต่างจากกัมพูชา...”
พระเมียน เคือน : “...อยู่ที่นี่ไม่ ต้องกลัวอด เพราะคนไทยก็เป็ นพุทธเหมื อนคนกัมพูชา
นัน่ แหล่ะ ปัจจัยที ่ได้รับก็เพียงพอที ่จะนามาเป็ นค่าเทอม เพราะจริ งๆ แล้วนี ่ค่าเทอมที ่นี่ไม่แพง
นัก...”

๖๑

พระคิน สุวนั : “...ถ้าอยู่ที่บ้าน อาตมาก็คงไม่ได้เรี ยนเพราะไม่มีเงิ น แต่อยู่ที่นี่ ถ้าไม่ใช้
จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ปัจจัยทีญ
่ าติ โยมถวายก็พอนะ...”
พระคิน สิทธิ : “...เมื องไทยเศรษฐกิ จดี กว่าที ก่ มั พูชา ญาติ โยมเลยทาบุญมากกว่า...”
พระแถ็ง สืน : “...ตัดสิ นใจไม่ผิดนะที ่มา เพราะได้เรี ยนตามที ่ตงั้ ใจไว้ อาหารการกิ นก็
เพี ยงพอ ด้านการเงิ นการทองก็ พอที ่จะใช้จ่ ายในการเล่าเรี ยนจนจบได้ คนไทยกับคนเขมรก็
เหมื อนๆ กัน นับถือพุทธเหมื อนกัน งานบุญประเพณี อะไรก็คล้ายๆกันกับบ้านอาตมา...”
นอกจากเงื่อนไขจากประเทศต้ นทางในฐานะปัจจัย “ผลักดัน” และ เงื่อนไขจากประเทศ
ปลายทางในฐานะปั จจัย “ดึงดูด” ที่ทาให้ เกิดปรากฏการณ์ พระนักศึกษาข้ ามแดนแล้ ว ยังมี
เงื่อนไขบทบาทของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมที่คอยให้ ความช่วยเหลือในการข้ ามแดน
อีกด้ วย ซึง่ จะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อถัดๆ ไป
๔.๑.๓. ภูมิหลังของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
มี ข้ อมู ล ว่ า พระภิ ก ษุ กั ม พู ช าที่ ม าเรี ยนในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ ม าเรี ย นกั น ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) นอกจากนันก็
้ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ที่มี
วิทยาเขต๒ รวมแล้ วประมาณ ๑,๐๐๐ รูป สาเหตุที่พระกัมพูชาเข้ ามาเรี ยนในไทยเพราะมองว่า
เมืองไทยมีมหาวิทยาลัยเปิ ดให้ เรี ยนหลายสาขา จะเลือกเรี ยนสายพุทธศาสนาไปเลยก็ได้ จะ
เลือกเรี ยนสายเกี่ยวกับทางโลกก็ดี และที่สาคัญมีความสะดวกสบายในการศึกษา บิณฑบาต
ง่าย สะดวกในการเลี ้ยงชีวิต๓
จากการเก็บข้ อมูลของผู้ศกึ ษาพบว่า พระนักศึกษาชาวกัมพูชา ที่เข้ ามาศึกษาศึกษาใน
จังหวัดอุบลราชธานีนนั ้ มีจานวนมากในช่วงแรกๆ และค่อยๆ ลดลงไปเรื่ อยๆ โดยเฉพาะในช่วง
ต้ นทศวรรษ ๒๕๕๐ นัน้ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

๒

ประกอบด้ วยวิทยาเขต๑๐ แห่ง ได้ แก่ นครปฐม แพร่ เชียงใหม่ พะเยา หนองคาย ขอนแก่น
นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี และนครศรี ธรรมราช
๓
ศาสนาพุทธในกัมพูชา ศรัทธาหลังถูกทาลาย ใน http://www.thairath.co.th/content/428729
เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๖๒

แห่งเดียวมีพระนักศึกษาชาวกัมพูชาเกือบ ๔๐ รูป๔ แต่ในปั จจุบนั (พ.ศ.๒๕๕๗) เหลือเพียง ๙
รูป โดยกระจายตัวไปจาวัดตามวัดต่างๆ ทังในเขตเทศบาลนครอุ
้
บลราชธานี และเทศบาลเมือง
วาริ นชาราบ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลนครอุบลราชธานีประมาณ ๓ กิโลเมตร ทัง้ นี ้เพราะพระ
นักศึกษาชาวกัมพูชาเหล่านี ้ต้ องเดินทางไปเรี ยนหนังสือเกือบทุกวัน การที่จาพรรษาวัดที่อยู่ไกล
จากมหาวิทยาลัยย่อมจะเป็ นสิ่งที่ลาบากต่อการเดินทาง๕

(ซ้ ายมือ) พระสุเทีย ยนต์ (Sothea Yon) อดีตพระ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี นับเป็ นพระนักศึกษาชาว
กัมพูชารุ่ นแรกๆ ที่เดิน ทางมาศึกษา ณ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยท่านสาเร็ จการศึกษาทังในระดั
้
บ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ทั ง้ ยั ง เป็ น พระ
นัก ศึ ก ษาชาวกัม พูช าเพี ย งรู ป เดี ย วในขณะนี ท้ ี่
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จากวิทยาเขต
แห่งนี ้

พระนิสิตชาวกัมพูชาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานีนนั ้ เกือบทุกรูปมาศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จะมีเพียงรูปเดียวคือพระสุเธีย ยนต์
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ จนถึ ง จบขั น้ ปริ ญ ญาโท และสาขาที่ เ ป็ นที่ นิ ย มมากที่ สุ ด ก็ คื อ สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเหตุผลหลักๆ ก็คือ พระนิสิตชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่เคยเรี ยนภาษาไทยมา
ก่อน ฉะนัน้ เมื่อเดินทางมาศึกษาในประเทศไทย ก็จะต้ องเลือกเรี ยนสาขาที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การใช้ ภาษาของตนมากนัก ฉะนัน้ ภาษาอังกฤษจึงมักถูกเลือกเป็ นลาดับต้ นๆ นอกจากนี ้ ใน
๔

สมหมาย ชินนาค, บันทึกสนามการเข้าร่ วมประชุมเตรี ยมงานเทศกาลและบุญกลุ่มประเทศอิ นโด
จี น ณ พิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อบุ ลราชธานี . ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๕
พระเมียน เคือน, ประธานชมรมสมณะนิสติ เขมรจังหวัดอุบลราชธานี [สัมภาษณ์], ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗

๖๓

ชีวิตประจาวันช่วงที่อยู่เมืองไทยแรกๆ ก็จะต้ องใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แม้ อาจจะไม่
อาจจะใช้ สื่ อสารกับคนไทยที่ พ บเห็นทั่วไปได้ ทว่าเมื่ ออยู่ในชัน้ เรี ยนหรื อในมหาวิทยาลัยก็
สามารถที่จะสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ ในชันและครู
้
บาอาจารย์ได้ ทาให้ ปัญหาที่เกิด
จากการไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ บรรเทาลงไปได้ มาก ๖แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเรี ยนสาขา
บริหารรัฐกิจ เนื่องจากมองว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ วจะสามารถหางานทาได้ มาก เพราะเคยมีรุ่น
พี่ที่จบการศึกษาไปแล้ ว เมื่อลาสิกขาบทไป ก็สามารถหางานทากันได้ ทกุ คน๗
ตารางที่ ๑
ข้ อมูลพระนิสติ กัมพูชามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๒
ลาดับ

ชื่อ

นามสกุล

คณะ/วิชาเอก

๑

พระสุเธีย

ยนต์

๒

พระมุนีรมย์

เรื อน

๓

พระสุตมึ

ท่าจ

บัณฑิตวิทยาลัย/พุทธศาสน์
(ปริ ญญาโท)
ครุศาสตร์ /การสอน
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

พระสุเธีย

เพื่อน

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๕

พระภิรมย์

ชิน

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๖

พระคีม

ทูน

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๗

พระกุศล

สม

๘

พระสาวาด

คีน

มนุษยศาสตร์ /เอก
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๖

ชัน้ ปี

ที่อยู่(ไทย/
กัมพูชา)
๑
วัดศรี แสงทอง/
จังหวัดเสียมราบ
สาเร็ จ ....................../
การศึกษา จังหวัดกาปอต
๔
วัดไชยมงคล/กัมปู
เจียกร็ อม
๔
วัดกลาง/กัมปู
เจียกร็ อม
๔
วัดปทุมมาลัย/กัมปู
เจียกร็ อม
๔
วัดบ้ านนิคม/จังหวัด
กาปงสปื อ
๔
วัดแสนสุข/จังหวัด
กาปงจาม
๔
วัดกุดคูณ/จังหวัด
กาปงจาม

พระเมียน เคือน, ประธานชมรมสมณะนิสติ เขมรจังหวัดอุบลราชธานี [สัมภาษณ์], ๒๕ ธันวาคม

๒๕๕๗
๗

พระคิน สุวนั (Sovann Khin), [สัมภาษณ์], ๑๐พฤศจิกายน๒๕๕๗

๖๔

๙

พระสุเพื่อน

พล

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๐

พระสุฆีม

ดีม

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๑

พระบุญเธือน ขัด

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๒

พระเมงลี

ฉอน

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๓

พระบุนนา

นี

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๔

พระจันพิสี

ทุม

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๕

พระวีระ

ขีด

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๖

พระวิศาล

ฆวน

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๔

๑๗

พระสุเภียพ

จีบ

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๘

พระเคือต

ควต

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๑๙

พระมุนี

ฬกึ

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๒๐

พระสาเรื อน

รุง

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๔

๒๑

พระเมน

เม้ า

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๓

๒๒

พระบุญเธีย

ผุน

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๓

๒๓

พระสุภกั ดิ์

สัง

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๓

๒๔

พระสุง

แวน

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๓

วัดกุดคูณ/จังหวัด
ไพรแวง
วัดปทุมมาลัย/
จังหวัดเสียมราบ
วัดกุดคูณ/จังหวัด
กาปงจาม
วัดบ้ านนิคม/จังหวัด
กาปงจาม
วัดมณีวนาราม/
จังหวัดกาปอต
วัดมงคลโกวิทาราม/
จังหวัดบัดดาบอง
วัดมณีวนาราม/
จังหวัดกาปงธม
วัดมงคลโกวิทาราม/
จังหวัดบัดดาบอง
วัดปทุมมาลัย/
จังหวัดตาแก้ ว
วัดมณีวนาราม/
จังหวัดกาปงธม
วัดศรี ประดู/่ จังหวัด
สวายเรี ยง
วัดปทุมมาลัย/กัมปู
เจียกร็ อม
วัดศรี ประดู/่ จังหวัด
กาปงสปื อ
วัดสารพัฒนึก/
จังหวัดกาปงสปื อ
วัดสารพัฒนึก/
จังหวัดกาปงสปื อ
วัดศรี แสงทอง/
จังหวัดกาปงจาม

๖๕

๒๕

พระจุด
สมบูรณ์
พระสุขอน

จวง

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๒

มืน

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๒

๒๗

พระสุวรรณ
ฤทธิ์

ลึม

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๒

๒๘

พระบุญเธือน แส

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๒

๒๙

พระพุทเทีย

วอน

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๒

๓๐

พระสมณาง

โม้ ว

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๒

๓๑

พระดารา

สม

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๒

๓๒

พระวิชา

แหม

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๑

๓๓

พระเจริ ญ

นวน

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๑

๓๔

พระกรกฏา

เสาร์

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๑

๓๕

พระสุภกั ดี

สุข

มนุษยศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ

๑

๓๖

พระรัฐธา

ชิล

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๑

๓๗

พระเสือน

ดี

สังคมศาสตร์ /บริ หารรัฐกิจ

๑

๒๖

วัดกลาง/จังหวัดกา
ปงฉนัง
วัดปทุมมาลัย/
จังหวัดกาปงสปื อ
วัดกลาง/พนมเปญ
วัดปทุมมาลัย/
พนมเปญ
วัดปทุมมาลัย/
จังหวัดกันดาล
วัดกลาง/จังหวัดกา
ปงจาม
วัดกุดคูณ/จังหวัด
เกาะกง
วัดกลาง/จังหวัดกา
ปงสปื อ
วัดกลาง/จังหวัดกา
ปงสปื อ
วัดมงคลโกวิทาราม/
จังหวัดบัดดาบอง
วัดไชยมงคล/
จังหวัดตาแก้ ว
วัดผาสุการาม อ.วา
ริ นชาราบ/จังหวัด
กาปอต
วัดวรรณวารี อ.วา
ริ นชาราบ/จังหวัดกา
ปงจาม

ที่มา: สมหมาย ชินนาค. [สัมภาษณ์ พระสุเธี ย ยนต์ ].บันทึ กสนามการเข้าร่ วมประชุมเตรี ยมงาน
เทศกาลและบุญกลุ่มประเทศอิ นโดจี น ณ พิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อบุ ลราชธานี . ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๖๖

พระชาวกัม พูช าที่ เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะ
ระดับปานกลางถึงยากจน บางส่วนก็เคยมาทางานที่ประเทศไทยมาก่อน แล้ วเมื่อกลับไปแล้ วก็
บวชเป็ นพระภิกษุ จากนันก็
้ หาช่องทางเดินทางมาศึกษาต่อยังเมืองไทย ดังตัวอย่างกรณีศกึ ษา
ต่อไปนี ้
พระคิน สิทธิ
พระคิน สิทธิ (Khin Sithi) พระหนุม่ ชาวกัมพูชาวัย ๑๙ พรรษา จากจังหวัดแกบ (Kep)
จังหวัดที่อยูต่ ดิ ชายทะเลฝั่งอ่าวไทยของประเทศกัมพูชา และมีพี่น้องจานวน ๔ คน ท่านเป็ นคน
สุดท้ อง บิดามีอาชีพเป็ นทหารและมารดาเป็ น ชาวนา พระคิน บวชมาแล้ วจานวน ๓ พรรษา
ปัจจุบนั พานักอยูท่ ี่วดั ปทุมมาลัย ซึง่ อยูใ่ นเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
พระคิน ได้ เดินทางมาประเทศไทยครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อมาศึกษาเล่าเรี ย น
โดยท่านได้ บวชมาแล้ วเป็ นเวลาหนึ่ง ปี ก่อนที่จะเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย และเดินทางมา
โดยรถบัส และผ่านเข้ ามาทางด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งขณะนันเดิ
้ นทางมากัน ๕ รูป เป็ น
พระ ๓ รูป และเณร ๒ รูป
พระเมียน เคือน (Mean Keoun)
พระเมียน เคือน ปั จจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๗) ทาหน้ าที่เป็ นประธานชมรมสมณะนิสิตเขมร
ประจ าจัง หวัด อุ บ ลราชธานี ท่ า นอายุ ๒๖ ปี เป็ น คนอ าเภอบัน ทายมาศ จัง หวัด ก าโปด
(Kampot) จังหวัดที่ติดชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย ได้ เดินทางมาประเทศไทยครัง้ แรกเมื่อปี ๒๕๔๘
โดยมารับจ้ างเก็บลาไย ที่อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีจากนันเมื
้ ่อเดินทางกลับบ้ านไม่นานก็
ตัดสินใจบวชและจาพรรษาอยู่ที่วัดที่บวชเป็ นระยะเวลา ๑ พรรษา จึงได้ ตดั สินใจเดินทางไป
ศึกษาต่อที่เมืองไทยเมื่อปี ๒๕๕๔ เนื่องจากทราบว่าที่เมืองไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เปิ ดสอน
ระดับปริ ญญาตรี และค่าเล่าเรี ยนไม่แพง และมีพระภิกษุชาวกัมพูชาหลายรูปที่ศึกษาอยู่ เมื่อ
ตัดสินใจแล้ ว ก็ได้ ชกั ชวนเพื่อนพระภิกษุอีก ๑ รู ป เดินทางเข้ ามาประเทศไทย โดยประสานกับ
พระภิกษุชาวกัมพูชาที่เป็ นพระธรรมทูตกัมพูชาซึ่งมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

๖๗

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้ อยเป็ นผู้ไปรับ เดินทางมาโดยรถมาทางจังหวัดอุดรมีชยั (อุดอเมียน
เจย) ข้ ามด่านโอร์ เสม็ดเข้ าด่านช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ แล้ วต่อรถไปยังจังหวัด
อุบลราชธานี พระที่ มาด้ วยกันปั จจุบันส าเร็ จ การศึกษาและสึกแล้ ว เดินทางกลับไปทางาน
ประจาที่กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา

พระเมียน เคือน เป็ นประธานชมรมสมณะนิสติ เขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานี

พระแถ็ง สืน (Thang Saon)
พระแถ็ง สืน เป็ นพระภิกษุ เขมรที่มาจากจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh) ทางภาคใต้ ของ
ประเทศเวียดนาม ปั จจุบนั อายุ ๓๔ ปี มีพี่น้องในครอบครัว ๖ คน ท่านเป็ นคนที่ ๒ พ่อแม่มี
อาชีพทานา ท่านได้ บวชมาแล้ วถึง ๑๕ พรรษา ท่านเดินทางมาประเทศไทยครัง้ แรกเมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี ๒๕๕๕ เพื่ อมาเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ง ตอนนัน้ ท่านบวชได้ ๑๒ พรรษา
เดินทางมาโดยทางรถจากเวี ย ดนามเข้ าสู่ประเทศกัม พูช าทางด่า นบาแว็ต จัง หวัด ตาแก้ ว
จากนันเดิ
้ นทางผ่านพนมเปญมายังด่านช่องสะงา มากันหมด ๕ รูปเป็ นพระทังหมด
้

๖๘

พระแถ็ง สืน เป็ นพระเขมรจากเวียดนามไม่กี่รูปที่เลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่
จังหวัดอุบลราชธานี เพราะส่วนใหญ่มกั จะมุ่งหน้ าไปที่วิทยาเขตวังน้ อย ซึ่งเป็ นที่ตงหลั
ั ้ กของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระคิน สุวัน (Sovann Khin)
พระคิน สุวนั พระภิกษุหนุม่ ชาวกัมพูชาวัย ๒๒ พรรษา จากพนมเปญ ซึง่ บิดาเป็ นทหาร
ขณะที่มารดาเป็ นแม่ค้า เล็กๆน้ อยๆ ก็เป็ นพระภิกษุกัมพูชาอีกรูปหนึ่งที่ต้องการความก้ าวหน้ า
ในชีวิต ประกอบกับฐานะทางบ้ านไม่คอ่ ยสู้จะดีนกั จึงตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ ามาศึกษาต่อใน
ประเทศไทย เพราะได้ รับรู้จากพระภิกษุรุ่นพี่ที่เดินทางมาก่อนแล้ ว ครัน้ เมื่อได้ มาอยู่ที่ประเทศ
ไทยได้ ประมาณหนึง่ ปี ก็ชกั ชวนน้ องชายซึง่ เป็ นพระภิกษุเช่นกันให้ มาเรี ยนต่อที่ประเทศไทย๘
เป็ นที่ น่าสัง เกตว่าบรรดาพระนักศึกษาชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี (และใน
ประเทศไทย) จะนับรวมพระกลุม่ ชาติพนั ธุ์เขมรที่มาจากจังหวัดทางภาคใต้ ของเวียดนาม ที่รับรู้
กันในหมูช่ าวกัมพูชาและชาวเขมรในเขตภาคใต้ ของเวียดนามว่า “กัมปูเจียกร็ อม” ว่าเป็ น “พระ
เขมร” และถื อเป็ นสมาชิ กชมรมสมณะนิสิตเขมรจัง หวัดอุบลราชธานี ด้วย โดยบางรู ปก็ ถือ
หนังสือเดินทางกัมพูชา๙ ซึ่งก็มีจานวนหลายรูปเช่นกัน สาหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมรในเวียดนาม
แล้ ว จานวนไม่น้อยที่ยงั คงผูกพันกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชาปั จจุบนั พวกเขาจึงพยายามที่
จะรักษาอัตลักษณ์ ความเป็ นเขมรไว้ ในหลากหลายรู ปแบบ ทัง้ ในแง่ของชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา รวมถึงพุทธแบบเถรวาทเช่นเดียวกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชา พวกเขาชอบ
ที่จะให้ เรี ยกพวกเขาว่า “กัมปูเจียกรอม” (Kampuchea Krom) หรื อ “ขะแมร์ กรอม” (Khmer
Krom) มากกว่า เพราะคาดัง กล่าวมี นัยะถึง ความเป็ นอิ สระ ปลอดจากการครอบง าของ
เวี ยดนาม ดัง จะเห็ นได้ จ ากการพยายามเรี ย กร้ องเพื่ อปกครองตนเองในนามของ Khmers

๒๕๕๗

๘

พระคิน สุวนั [สัมภาษณ์], ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ วัดปทุมมาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

๙

พระเมียน เคือน, ประธานชมรมสมณะนิสติ เขมรจังหวัดอุบลราชธานี [สัมภาษณ์], ๒๕ ธันวาคม

๖๙

Kampuchea-Krom Federation (KKF)๑๐ซึ่งเป็ นองค์กรที่เคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศ ทังนี
้ ้แกน
นาส่วนหนึ่งก็เป็ นพระภิกษุนนั่ เอง ฉะนัน้ ในอดีตพุทธแบบเขมรในเวียดนามจึงถูกควบคุมจาก
รัฐบาลค่อนข้ างเข้ มงวด เนื่องจากมองว่าเกี่ยวเนื่องกับความมัน่ คงของชาติ

ภาพที่ ๑แผนที่แสดงอาณาเขตของ “กัมปูเจียกรอม” ในปั จจุบนั
(ที่มา:http://www.accessjusticeasia.org/wp-content/uploads/๒๐๑๓/๐๕/KKKsmallmap.gif)

๔.๑.๔. ปฏิบัตกิ ารข้ ามแดนของพระนักศึกษาชาวกัมพูชา
งานศึกษาของพระสุเธี ย ยนต์ (๒๕๕๓) ระบุถึงปั ญหาการกระจุกตัวของสถานศึกษา
ของคณะสงฆ์ กมั พูชาปั จจุบนั ว่า จากัดอยู่เฉพาะเมืองหลวง (เขต/กรุ ง) ส่วนในชนบท จากการ
สารวจจากตารางรายชื่อของสถาบันการศึกษาและการลงพืน้ ที่ของผู้วิจยั พบว่าพุทธิ กศึกษา
ประจาอาเภอมีน้องมาก ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดใหญ่ๆ เช่นกันดาล บัดดาบอง กาปงจาม และ
เสี ยมเรี ยบ เป็ นต้ น ขณะที่ ก ารจัด พุทธิ กศึกษาระดับอาเภอมี เ พี ยงระดับประถมเท่ า นัน้ ซึ่ง
บางครัง้ ก็ไม่ผา่ นกระบวนการทางกฎหมาย หมายความว่าต่างคนต่างจัด เมื่อถึงฤดูสอบต้ องมา
ขอสมัครในตัวจังหวัด ดังนันจึ
้ งเป็ นปัญหาสาหรับพระสงฆ์ที่อยู่ห่างเมืองหลวงที่ต้องเดินทางไป
หาสถานที่พกั อาศัยด้ วยตนเอง นอกจากนี ้ปั จจุบนั นี ้ก็มีข้อจากัดอีกประการหนึ่งคื อ หากพระรูป
๑๐

ในวัน ที่ ๒๑พฤษภาคม ของทุก ปี ชาวกัม ปูเ จี ย กรอมทั่ว โลกจะจัด งานร าลึก ถึ ง การสูญ เสี ย
ดินแดนกัมปูเจียกรอม ไปอยู่ในการปกครองของเวียดนามในช่วงที่เจ้ าอาณานิคมฝรั่งเศสปกครอง ในส่วน
ของกัมพูชามักจะรวมตัวจัดงานกันตามวัดกัมปูเจียกรอม ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

๗๐

ใดที่สอบผ่านมัธ ยมศึกษาตอนต้ นขึน้ ไปจึง มี สิทธิ์ ในการจับสลากเพื่อเลือกวัดที่พักอาศัย ซึ่ง
จังหวัดบัดดาบอง และเสียมเรี ยบกาลังดาเนินการในรูปแบบนี ้
จากที่กล่าวมา ชีใ้ ห้ เ ห็นว่าการศึกษาของคณะสงฆ์มีแต่ในเขตเมื องหลวง(เขต/กรุ ง )
เท่านัน้ จึงสร้ างช่องว่างระหว่ างผู้ได้ รับการศึกษากับผู้ที่ไ ร้ การศึกษา ผู้ที่ต้องการศึกษาต้ อง
เดินทางมาในเมืองหลวง ซึ่งก็หมายความว่าผู้นนต้
ั ้ องมีความตังใจมั
้ น่ แนวแน่ทางการศึกษา จึง
จะทนอยูไ่ ด้ นาน๑๑
เนื่ องจากระบบการศึกษาของกัม พูช าส่วนใหญ่ ยัง คงกระจุกตัวอยู่เฉพาะตามเมื อง
ใหญ่ๆ และในต่างจัง หวัดยัง ไม่มีสถาบันอุดมศึกษามากนัก โดยเฉพาะสถานศึกษาส าหรั บ
พระสงฆ์ อีกทังถ้
้ าหากไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ค่าใช้ จ่ายก็ยิ่งแพงมาก ขณะที่รายได้ ส่วน
ใหญ่ของประชาชนยังอยู่ในระดับต่า ฉะนัน้ พ่อแม่จานวนไม่น้อยก็ยงั นิยมให้ บตุ รหลานของตน
ได้ บวชเรี ยนตังแต่
้ ยังเป็ นเด็ก อย่างน้ อยก็จนกระทัง่ จบการศึกษาภาคบังคับ (เกรด ๑๒) ครัน้
เมื่อภิกษุสามเณรเหล่านันส
้ าเร็ จการศึกษาภาคบังคับแล้ ว หากยังไม่ลาสิกขาบท ส่วนหนึ่งก็จะ
ครองสมณเพศ ทาหน้ าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป อีกส่วนหนึ่งแม้ จะยังครองสมณเพศอยู่
แต่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในขันสู
้ งต่อไป ในกรณีเช่นนี ้อาจรวมไปถึงเด็กหนุ่มชาวกัมพูชา
บางคนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ครอบครัวไม่มีทนุ ทรัพย์เพียงพอ ก็จะอาศัย
ผ้ าเหลืองเป็ นที่พงึ่ เพราะอย่างน้ อยศรัทธาของญาติโยมก็อาจจะช่วยจุนเจือค่าเล่าเรี ยนได้
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์กัมพูชาปั จจุบนั มีเพียงสี่แห่ง โดยแห่งแรกคือ
พุทธิกอุดมศึกษาเปรี ยะสีหนุราช (Preah Sihanouk Raja Buddhist University) ซึ่งก่อตังขึ
้ ้น
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ปี ๑๙๕๔ ภายใต้ พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระสีหนุ พระมหากษัตริ ย์ใน
ขณะนัน้ แต่ก็หยุดดาเนินการไปเมื่อเกิดสงครามกลางเมือง และเริ่ มเปิ ดทาการเรี ยนการสอนอีก
ครัง้ ในปี ๑๙๙๗ และเริ่ มให้ ปริ ญญาในปี ๑๙๙๙ โดยในช่วงสามปี แรกนันมี
้ เพียงคณะเดียวคือ
คณะพุทธศาสตรศึกษา สามารถรับนักศึกษาได้ เพียงปี ละ ๕๐ รู ป/คนเท่านัน้ จนกระทั่ง ปี
๑๑

พระสุเธีย สุวณฺณเถโร (ยนต์). การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา : กรณีศึกษายุค
อาณานิคมจนถึงยุคปั จจุบนั (ค.ศ. ๑๘๖๓ – ๒๐๐๙). วิ ทยานิ พนธ์ พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิ ต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓, หน้ า ๑๒๘.

๗๑

๒๐๐๒ ได้ เปิ ดคณะวิทยาศาสตรศึกษาเพิ่มอีกคณะหนึ่ง ทังนี
้ ้ต่อมาได้ มีการเปิ ดวิทยาเขตเพิ่ม
อีก ๓ แห่งคือ ที่จงั หวัดบัดดาบอง (พระตะบอง) จังหวัดกาปงจาม และจังหวัดกาปงชนัง โดยมี
พระนักศึกษาจากลาวและเวียดนามเดินทางมาศึกษาด้ วย๑๒

พุทธิกอุดมศึกษาเปรี ยะสีหนุราช (Preah Sihanouk
Raja Buddhist University) วิทยาเขตพระตะบอง
ซึง่ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี ใน ๗ สาขาวิชา คือพุทธ
ศาสนา สัง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ การจัด การทั่ว ไป
วรรณคดีเขมร วรรณคดีฝรั่งเศส และภาษาบาลี โดย
เ ปิ ด รั บฆ รา ว า สทั ง้ ช า ย -หญิ ง เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ
เช่ นเดีย วกับมหาวิท ยาลัย ของสงฆ์ ไทยในปั จจุบัน
(ภาพถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

ทังนี
้ ม้ ีตวั เลขว่าปั จจุบนั มี จานวนพระนักศึกษาทั่วประเทศประมาณ ๑,๕๐๐ รู ป การ
ดาเนินการเรี ยนการสอน รัฐบาลเป็ นผู้จ่ายทัง้ หมด นักศึกษาที่เรี ยนมีทงั ้ เรี ยนเพื่อสึกออกไป
ทางาน และเรี ยนเพื่อออกไปเป็ นเจ้ าอาวาสในต่างจังหวัด และเป็ นครูบาอาจารย์สอนหนังสือ
ด้ วยข้ อจากัดเรื่ องจ านวนสถานศึกษาและที่ตงั ้ ที่ มีเฉพาะเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ทาให้
พระภิกษุ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเหล่านันหากไม่
้
เดินทางเข้ าไปศึกษาในเมือง
ใหญ่ๆ เช่น พนมเปญ บัดดาบอง (พระตะบอง) กาปงจาม หรื อกาปงชนัง ส่วนหนึ่งก็จะเดินทาง
ไปศึกษายังต่างประเทศที่ส่วนใหญ่นับถื อพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเทศไทย ศรี ลังกาและ
อินเดีย อันเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเป็ นพระนักศึกษาข้ ามแดน
๑๒

http://atbu.org/node/34 (สืบค้ น ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗)

๗๒

พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาทุกรูปที่เดินทางมาศึกษาในประเทศไทยนัน้ ต่างก็มี
หนังสือเดินทาง (passport) เพราะจะต้ องใช้ สาหรับขอวีซ่านักศึกษาเมื่อทางสถาบันการศึกษา
ออกหนังสือยืนยันการรับเข้ าศึกษาด้ วย
แน่นอนว่าในการเดินทางนัน้ พระนักศึกษาข้ ามแดนแต่ละรู ปย่อมจะต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพระนักศึกษาข้ ามแดนแต่ละรู ปก็จะมีลกั ษณะ
แตกต่า งกัน ออกไป ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ เงื่ อ นไขและบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ว่า จะเป็ น ภูมิ ห ลัง ของ
ครอบครัว ช่องทางที่ใช้ ในการเดินทาง และวิธีการเดินทาง
พระคิน สิ ทธิ (Khin Sithi) ปั จ จุบัน พ านักอยู่ที่วัดปทุม มาลัย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ เล่าถึงการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยว่ามีความยุ่งยาก
มากทีเดียว โดยปั ญหาแรกที่พบก็คือการทา Passport ที่ย่งุ ยากและเสียค่าใช้ จ่ายสูง และการ
เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยของบรรดาพระภิกษุ เหล่านัน้ ก็จะต้ องกระทาผ่านจุดผ่า นแดน
ถาวรระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่กระจายอยู่ตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชา นับแต่จงั หวัดตราด
จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยจุดผ่านแดนที่พระนักศึกษาชาวกัมพูชานิยมเลือกใช้ มีอยู่ด้วยกัน
๓ แห่งหลักๆ ด้ วยกันคือ จุดผ่านแดนปอยเปต อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว จุดผ่านแดน
โอเสม็ ด-ช่องจอม อาเภอกาบเชิ ง จังหวัดสุรินทร์ และจุดผ่านแดนจวม-สะง า อาเภอภูสิง ห์
จังหวัดศรี สะเกษ ทังนี
้ ้ ส่วนใหญ่จะเดินทางผ่านด่านโอเสม็ด อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
อยู่ติดกับจังหวัดอุดรมีชยั ของกัมพูชา เนื่องจากสะดวกในเรื่ องการเดินทางโดยรถยนต์เมื่อถึง
ด่าน อีกทัง้ คนไทยแถบนัน้ ก็พูดภาษาเขมรได้ พอที่จะสามารถสื่อสารกันได้ และไม่ไกลจาก
จังหวัดอุบลราชธานีนกั เมื่อเปรี ยบเทียบกับจุดผ่านแดนปอยเปต อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ ว
การเดินทางมายัง ประเทศไทยของพระนักศึกษาชาวกัม พูช านัน้ ส่วนใหญ่ จ ะได้ รับ
ความช่วยเหลือจาก “เครื อข่าย” พระนักศึกษาชาวกัมพูชารุ่นพี่ที่เข้ ามาก่อน ในบางกรณี “รุ่นพี่”
ก็จะข้ ามแดนไปรับถึงในฝั่ งกัมพูชาเลย ดังในกรณี ของพระเคือน ที่เดินทางมาพร้ อมกับเพื่อน
พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง ก็ได้ รับความช่วยเหลือจากรุ่นพี่พระนักศึกษาชาวกัมพูชารูปหนึ่งที่เป็ นพระ
สมณทูตด้ วย โดยท่านกาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัง

๗๓

น้ อย จังหวัดอยุธยา และได้ ข้ามแดนไปรับพระเคือนและเพื่อนพระอีกรู ปถึงในฝั่ งกัมพูชา แล้ ว
พาเดินทางไปยัง ด่า นปอยเปต-อรั ญ ประเทศ จัง หวัด สระแก้ ว ก่ อนที่ จ ะเดิน ทางต่อโดยรถ
โดยสารไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี “รุ่นพี่” ที่เป็ นพระนักศึกษา
ชาวกัมพูชา ณ ที่นนั่ ก็จะทาหน้ าที่ช่วย “รับไม้ ตอ่ ” จากพระภิกษุที่เป็ นผู้พามา ทังในแง่
้
ของการ
จัดหา/ติดต่อเจ้ าอาวาสวัดที่จะขอให้ พระภิกษุชาวกัมพูชารู ปใหม่มาจาพรรษาเพื่อศึกษาเล่า
เรี ยน รวมทังการพาไปด
้
าเนินการสมัครเรี ยนและแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั และการใช้ ชีวิต
๔.๑.๕ วิถีชีวิตและการปรับตัวของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
“อยู่ทีก่ มั พูชา ฉันข้าวเจ้า แต่อยู่ทีน่ ี ฉ่ นั ข้าวเหนี ยว นานๆ ที ถึงจะได้ฉนั ข้าวเจ้า”๑๓
“ตอนแรกก็คิดว่าที ่นี่ (จังหวัดอุบลราชธานี -ผู้วิจัย) พูดภาษาไทยกันนะ เพราะว่าเป็ น
ประเทศไทย แต่พอมาถึงกลับพบว่าคนส่วนใหญ่พดู ภาษาลาว เลยสื อ่ สารกันไม่ค่อยรู้ เรื ่ อง แถม
อาหารการกิ นก็ เป็ นแบบคนลาว รสเผ็ดมาก ถึ งขัน้ คิ ดว่าตัวเองจะอยู่ได้ไหม ต้องปรับตัวมาก
เลย”๑๔
คาให้ สมั ภาษณ์ข้างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าการเข้ ามาใช้ ชีวิตในฐานะพระนักศึกษาข้ าม
แดนในประเทศไทยนัน้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจะต้ องเผชิญกับปั ญหานานาประการ
ยังผลให้ วิถีชีวิตของพวกเขาต้ องปรับตัวในหลายๆ ด้ าน
เมื่อพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาเข้ ามาในประเทศไทยแล้ ว สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ก็คือ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจะต้ องมีการปรับตัวให้ เข้ ากับบริ บทของประเทศ
ไทย ซึ่งการปรั บตัวที่เ กิ ดขึน้ นัน้ จะมีทัง้ การปรั บตัวทางด้ านสัง คม และวัฒนธรรม โดยจาก
การศึกษาพบว่า พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาสามารถปรับตัวทางด้ านสังคมได้ คอ่ นข้ างดี
เพราะสังคมไทยเป็ นสังคมพุทธเถรวาทเช่นเดียวกับกัมพูชา

๑๓

พระเมียน เคือน [สัมภาษณ์], ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ วัดปทุมมาลัย จังหวัดอุบลราชธานี
๑๔
พระคิน สุวนั [สัมภาษณ์], ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ วัดปทุมมาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

๗๔

ก่ อนเป็ นนักศึกษา
พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาไม่ได้ มีสถานภาพเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทันทีที่มาถึงเมืองไทย หากแต่ จะต้ องมีการดาเนินการสมัครเข้ ารับ
การศึกษาตามขันตอนของมหาวิ
้
ทยาลัย ยกเว้ นบางรูปที่ได้ ดาเนินการล่วงหน้ า โดยมีเครื อข่าย
ช่วยดาเนินการให้ ขณะเดียวกันบางรู ปก็ อาจจะต้ องเปลี่ยนแปลงที่ อยู่คือวัดที่จ ะจ าพรรษา
ตลอดระยะเวลาที่ยงั ศึกษาอยู่ เพราะอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางหรื ออื่นๆ ทังนี
้ ้ เนื่องจากวี
ซ่า (visa) ที่ ไ ด้ รับครั ง้ แรกนัน้ เป็ นวี ซ่านัก ท่องเที่ ยว (tourist visa) ซึ่ง สามารถพ านักอยู่ใ น
เมืองไทยได้ ไม่เกินหนึ่งเดือน ฉะนัน้ การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหนังสือรับรองการเป็ นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะต้ องดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
การปรับตัวช่ วงเป็ นนักศึกษา
เมื่ อได้ กลายมาเป็ น นิสิ ตของมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัยแล้ ว พระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาก็จะต้ องมีการปรับตัวทังทางด้
้
านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจากผล
การศึกษา มีดงั นี ้
การปรับตัวทางสังคม พบว่า พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชามี ความจาเป็ นต้ อง
ปรับตัวทางด้ านนี ้มาก ทังนี
้ ้เนื่องจากในจังหวัดอุบลราชธานีมีคนเขมรอาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่
คนท้ องถิ่น พระลูกวัดที่จาวัดด้ วยกัน และพระนิสิตที่เรี ยนร่ วมชันนั
้ น้ ก็เป็ นคนอีสานที่ใช้ ภาษา
ลาวในการสื่ อสาร ท าให้ พ ระนักศึกษาข้ า มแดนชาวกัม พูช าไม่ค่อยได้ มี โอกาสปฏิ สัง สรรค์
ภายในกลุม่ คนเขมรด้ วยกันได้ ฉะนัน้ การที่ต้องมีการปฏิสงั สรรค์กบั คนไทยหรื อคนอีสานทุกวัน
นัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่าพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาต้ องมีการปรับตัวทางสังคมอย่างมาก
ด้ วย
ส่วนการปรับตัวทางด้ านวัฒนธรรม พบว่า พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจะมีการ
ปรับตัวด้ านวัฒนธรรมการใช้ ภาษาเป็ นอย่างมาก ซึง่ ในการปรับตัวทางด้ านภาษานัน้ จะกระทา
โดยการเรี ย นรู้ ภาษาไทยจากบุค คลรอบข้ า งทัง้ โดยทางตรงและทางอ้ อ ม และกว่า ที่ พระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาแต่ละรู ปจะสามารถสื่อสารโดยใช้ ภาษาไทยได้ นนั ้ ก็จะใช้ เวลา
แตกต่างกันไป มากบ้ างน้ อยบ้ าง ซึ่งจะต่างจากการปรับตัวทางด้ านวัฒนธรรมในเรื่ องอื่น ๆ

๗๕

เช่น อาหารการกิน พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจะสามารถปรับตัวได้ เร็ ว และปรับตัวได้
เป็ นอย่างดี ทังนี
้ เ้ นื่องจากมีวัฒนธรรมด้ านอาหารการกิน คล้ าย ๆ กัน ต่างกันเพียงเล็กน้ อย
โดยเฉพาะรสชาติที่อาหารไทยจะเผ็ดมากกว่าเท่านัน้
พระคิน สิ ทธิ (Khin Sithi) ปั จ จุบัน พ านักอยู่ที่วัดปทุม มาลัย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ เล่าถึงปั ญหาในการปรับตัวว่า ช่วงแรกๆที่มาอยู่เมืองไทย
ท่านยังไม่ร้ ูภาษาไทยมากนัก จึงทาให้ มีปัญหาเรื่ องการสื่อสาร เพราะท่านไม่ได้ เรี ยนภาษาไทย
มาก่อนเลย ท่านมีพระรุ่ นพี่ที่เข้ ามาเรี ยนในไทยก่อนเป็ นคนช่วยเหลือและสอนภาษาไทยให้ จึง
ทาให้ แก้ ปัญหานันได้
้ และในการใช้ ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนันท่
้ านต้ องมีการปรับตัวเป็ นอย่าง
มาก ทัง้ เรื่ องภาษาและการปฏิบตั ิตวั เหมือนพระชาวไทย มีการไปบิณฑบาตตังแต่
้ เช้ า กวาด
และทาความสะอาดบริ เวณวัด มีการทาวัตร ๒ เวลา เช้ า-เย็น ส่วนเรื่ องอาหารนัน้ อาหารไทย
รสชาติคอ่ นข้ างจัดกว่าที่กัมพูชา จึงต้ องพยายามปรับตัวเพื่อให้ สามารถฉันอาหารนันได้
้ ส่วน
เรื่ องภาษา ท่านฝึ กพูดภาษาไทยตอนที่เข้ ามาเรี ยนที่ไทย โดยพระรุ่นพี่เป็ นคนช่วยเหลือ
การปรับตัวที่สาคัญๆ ของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชามีดงั นี ้
(๑) การปรับตัวด้ านภาษา
การปรับตัวด้ านนี ้ นับเป็ นสิ่งที่พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาทุกรูปจะต้ องประสบ
ภาษาเขมรนันมี
้ พยัญชนะ ๓๓ ตัว ซึ่งแยกออกได้ เป็ น ๒ ประเภทคือ อักษรมูลหรื ออักษรขอม
บรรจง (มูล = กลม) ซึ่งใช้ สาหรับเขียนหนังสือธรรม กับ อักษรเจรี ยง (เจรี ยง หรื อ เชรี ยง =
เอียง) ที่ใช้ สาหรับเขียนทัว่ ๆ ไป ส่วนสระนันแบ่
้ งเป็ นสระลอย ๑๘ ตัว และสระจมอีก ๒๑ ตัว
ภาษาเขมรแม้ จะอยู่ในกลุ่มตระกูลที่ตา่ งจากภาษาไทย แต่ก็มีหลายคาที่คล้ ายคลึงกัน
ทังนี
้ ้เพราะไทยกับกัมพูชานัน้ มีสมั พันธ์ กันมาช้ านาน ต่างก็รับถ่ายทอดวัฒนธรรมและอารย
ธรรมของกันและกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษา ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วไทยมักยืมคาภาษาเขมร
มาใช้ มากกว่าที่เขมรจะยืมภาษาไทยไปใช้ คาเหล่านันไทยรั
้
บมาแต่อดีต จนเราไม่ร้ ูสึกว่าคาที่
เราพูดอยู่ทุกวันนี ้บางคานันเป็
้ นคาภาษาเขมร นอกจากนี ้ ยังมีคาอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนกัน
เพราะต่างก็ยืมมาจากภาษาบาลี -สันสกฤต แม้ จะว่าทัง้ ไทยและกัม พูช าจะเป็ นประเทศที่ มี
อาณาเขตติดต่อกัน แต่ภาษาไทยและภาษาเขมรนัน้ ค่อนข้ างแตกต่างกันมาก จนอาจกล่าวได้

๗๖

ว่าสื่อสารกันไม่ร้ ู เรื่ องเลยก็ว่าได้ จึงจาเป็ นที่บรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจะต้ อง
พยายามพัฒนาภาษาไทยของตนให้ อยูใ่ นขันที
้ ่สามารถจะสื่อสารได้
ภาษาเขมรต่างจากภาษาไทยอยู่อย่างหนึ่งคือ สามารถสร้ างคาด้ วยการเติมอุปสรรค
และคาเติมกลางได้ ซึ่งตาราไวยากรณ์ ไทยเรี ยกว่า “การทาแผลง” อันเป็ นวิธีการที่ไม่ใช่
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ส่วนการเรี ยงประโยคนัน้ ภาษาไทยกับภาษาเขมรเหมือนกัน
ฉะนันการเรี
้
ยนภาษาเขมรก็อาจไม่ยากเกินไปนัก ถ้ าผู้เรี ยนมีความพยายามพอสมควร
เป็ นที่น่าสังเกตว่าในการพยายามพัฒนาด้ านภาษาของบรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดน
ชาวกัมพูชานัน้ ก็จะพบอุปสรรคอีกประการหนึง่ ก็คือ การที่คนในท้ องถิ่นคือจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนใหญ่พดู ภาษาลาว (อีสาน) ซึ่งมีคาหลายคาที่แตกต่างไปจากภาษาไทย สร้ างความสับสน
ให้ กบั บรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาอยูไ่ ม่น้อย
พระสืน (Thang Saon) พระภิกษุเขมร (แขมร์ กรอม) จากจังหวัดจ่าวิงห์ (Tra Vinh)
ภาคใต้ ของเวียดนาม ได้ เล่าถึงความยากลาบากในด้ านภาษาของตนไว้ วา่
“ตอนที ่มาแรกๆ อาตมาพูดและฟังภาษาไทยไม่ ได้เลย ได้แต่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื ่อสารแทน เป็ นแบบนี ้นานนับเดื อน จึ ง เริ่ ม พอรู้ บ้าง อาศัยที ่พ ระรุ่ นพี ่ช่วยสอนให้ บางที ก็
เพื ่อนๆ พระด้วยกันนี ่แหล่ะ ท้อเหมื อนกันนะช่ วงแรกๆ แต่ก็อดทนเอา เพราะคิ ดว่าไหนๆ ก็
มาแล้ว ต้องเรี ยนให้จบ ตัวอาตมาเองก็อายุมากกว่าเพื ่อนๆ (๓๔ พรรษา – ผู้วิจยั ) ดี หน่อยที ่
เรี ยนเอกอังกฤษ ก็พอสือ่ สารกับเพือ่ นๆ ในชัน้ เรี ยนได้”๑๕
ภาษาไทยนับเป็ นเครื่ องสาคัญในการดารงชีวิตของบรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชา เพราะไม่เพียงแต่จะทาให้ การดาเนินชีวิตประจาวัน หากแต่ภาษาไทยยังเป็ นการเพิ่ม
โอกาสให้ กับตนเองด้ วย ดังกรณีของพระเมียน เคือน ที่ได้ รับความไว้ วางใจจากหลวงพ่อที่เป็ น
เจ้ าอาวาสวัดให้ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการประจาตัว ทาให้ ท่านไม่ต้องกังวลเรื่ องที่อยู่แต่อย่างใด
และยังสามารถใช้ “สถานภาพ” ดังกล่าวในการขออนุญาตเจ้ าอาวาสวัดใช้ สถานที่ในการจัด

๑๕

พระแท็งค์ สืน (Thang Saon) [สัมภาษณ์], ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ วัดปทุมมาลัย จังหวัด
อุบลราชธานี

๗๗

กิจกรรมประจาปี ของชมรมพระนิสิตเขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานี คือประเพณี สารทเขมร
หรื อ “ปจุมบิณฑ์” ถึงสองครัง้ ติดต่อกันอีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม สาหรับพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี การ
ปรับตัวด้ านภาษานัน้ มิ ได้ จากัดแค่ภาษาไทยกลางเท่านัน้ เพราะคนท้ องถิ่นส่วนใหญ่ยังใช้
ภาษาลาว (อีสาน) ในการสื่อสารเป็ นหลักในชีวิตประจาวัน ทาให้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชาเหล่านี ้ต้ องพยายามเรี ยนรู้ภาษาถิ่นด้ วย ดังคาพูดของพระเมียน เคือนที่ว่า “...อาตมาก็
ต้องเรี ยนรู้ภาษาลาวด้วย เพราะญาติ โยมส่วนใหญ่ทีม่ าวัดนี ่ จะพูดภาษาลาวกัน แต่พอเขารู้ ว่า
อาตมาไม่ ใช่คนไทย เขาก็ จะใช้ภาษาไทยกับอาตมา แต่ ถ้าคนเฒ่ าคนแก่ ก็ จะพูดภาษาลาว
ตลอด อาตมาก็ตอ้ งพยายามหัดพูดให้ได้ จะได้ฟังรู้เรื ่อง...”
(๒) การปรับตัวด้ านการปฏิสัมพันธ์ กับคนนอกกลุ่ม
นอกเหนือจากการมีเพื่อนที่เป็ นคนชาติเดียวกันหรื อกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแล้ ว
การดารงชีวิตในต่างแดนจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างสัมพันธ์กบั คนที่ไม่ใช่เป็ นชาติเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับคนในชาตินนๆ
ั ้ เช่นเดียวกับ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา ที่จะต้ องพยายาม
สร้ างสัมพันธ์ คนไทย กับเพื่อนพระภิกษุที่ไม่ใช่ชาวกัมพูชาหรื อพระเขมรด้ วยกัน ซึ่งมีทงญาติ
ั้
โยมที่ ม าท าบุญ ที่ วัด เป็ น ประจ า พระภิ ก ษุ ที่ จ าวัด เดี ย วกัน และเพื่ อ นพระภิ ก ษุ ที่ เ รี ย นอยู่ที่
เดียวกัน
การเข้ ามาศึกษาในเมืองไทยนัน้ แม้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่
จะมาจ าวัดเดียวกับเพื่ อนพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัม พูช ารุ่ นพี่ ที่ม าอยู่ก่อนหน้ า แต่ พ ระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาแต่ละรู ปก็ต้องมีปฏิสังสรรค์กับคนนอกกลุ่ม โดยเฉพาะกับคน
ไทย ในช่วงแรกๆ สาหรับพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาที่ยงั ไม่ร้ ูภาษาไทยมากนักก็อาจจะ
ดูมีปัญหาบ้ าง ทังนี
้ ้เนื่องจากเงื่อนไขของการแตกต่างด้ านภาษา ทาให้ ไม่สามารถปฏิสงั สรรค์
กับคนไทยได้
การมีปฏิสงั สรรค์กับคนนอกกลุ่มนัน้ มีความสาคัญต่อบรรดาพระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกั ม พู ช าหลายประการด้ ว ยกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นการช่ ว ยเหลื อ ในด้ านการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน การช่วยเหลือในด้ านภาษาไทย การช่วยเหลือด้ านการให้ กาลังใจ รวมทังการ
้
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ช่วยเหลือด้ านการเงิน เป็ นต้ น ดังที่ พระสุเธี ย ยนต์ เล่าว่า “...เป็ นธรรมดาที ่เรามาต่างบ้านต่าง
เมื อง เราก็ ต้องแสวงหาเพื ่อนหรื อคนรู้ จักไว้ เพราะอย่างน้อยถ้าเผื ่อเรามี ปัญหาอะไร เราก็ จะ
สามารถพึ่ง เขาได้ คนเหล่านี ้ก็มีทั้งญาติ โยมที ่มาวัด ซึ่ ง ส่วนใหญ่ ก็อธั ยาศัยดี บางคนยังคง
ติ ดต่อกันจนถึงทุกวันนี ้เลย เกื อบๆเจ็ ดแปดปี แล้วมั้ง ส่วนเพื ่อนๆ ที ่เรี ยนด้วยกันเราก็ ต้องคบ
เพราะเราต้องพึ่งเขาโดยเฉพาะเรื ่ องภาษาไทย อาตมาก็ มีเพื ่อนสนิ ทที ่เป็ นพระไทยที ่เรี ยนอยู่
ด้วยกันหลายคนนะ แล้วยังมี เพื ่อนต่างมหาวิ ทยาลัยที ่เป็ นฆราวาสก็เยอะ อ้อ...ยังมี พระลาว
ด้วยนะ ทีเ่ รี ยนด้วยกัน เราก็คบหมดนัน่ แหล่ะ...”
นอกจากนี ้ เนื่ องจากพระนัก ศึก ษาข้ ามแดนชาวกัม พูช าต้ อ งประสานงานกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ โดยเฉพาะกับเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง (ตม.) เพื่อทาการต่อวีซ่าทุกปี ฉะนัน้
จึงพบว่าในการต่อวีซา่ แต่ละครัง้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาบางรูปจะมีโยมอุปถากหรื อ
เพื่อนชาวไทยช่วยอานวยความสะดวก โดยเฉพาะการจัดหาพาหนะรับ -ส่ง ซึ่งสถานที่ที่ พระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชามักจะเดินทางไปต่อวีซ่าก็คือที่ทาการตรวจคนเข้ าเมือง (ตม.)
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตังอยู
้ ่ที่อาเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวจังหวัดราวๆ ๔๐ กิโลเมตร
ปัจจุบนั จานวนของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาค่อยๆ น้ อยลงๆ ทุกปี ทาให้ พระนักศึกษา
ข้ ามแดนชาวกัมพูชาไม่มีเพื่อนพระภิกษุชาวกัมพูชาจาวัดอยูด่ ้ วย จาเป็ นที่จะต้ องแสวงหาเพื่อน
หรื อคนรู้จกั ที่เป็ นคนไทย
(๓) วิถีชีวิตและการปรับตัวในฐานะเพศบรรพชิต
กลุ่มตัวอย่างที่ผ้ ูวิจัยทาการศึกษาในครั ง้ นี ม้ ีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจยั ได้ เคยศึกษามาอย่างชัดเจนในแง่ที่ว่าเป็ นพระภิกษุ ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตถูกกาหนดโดย
กรอบของวัตรปฏิบตั ิของสงฆ์ในบวรพุทธศาสนา ฉะนัน้ แม้ สงั คมไทยที่พระนักศึกษาข้ ามแดน
ชาวกัม พูช าพ านักอยู่จ ะเป็ นสัง คมพุทธแบบเถรวาท แต่วัตรปฏิ บัติหลายอย่า งแตกต่างกัน
อย่างเช่น บทสวดมนต์แม้ จะเป็ นภาษาบาลีเหมือนกัน แต่เนื่องจากสาเนียง การออกเสียงสระที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะเสียง “โอ” และเสียง “เอีย” รวมทังท่
้ วงทานองในการสวดที่แตกต่างกัน ก็
นับว่าเป็ นอุปสรรคแก่บรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาอยู่ไม่น้อย ดังนัน้ บรรดาพระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจาเป็ นที่จะต้ องปรับตัวโดยการฝึ กฝนการสวดมนตร์ ด้วยสาเนียง
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และท่วงทานองแบบเดียวกับพระภิกษุชาวไทยของวัดที่ตนเองจาพรรษาอยู่ นอกจากนี ้ แม้ ว่าข้ อ
วัตรปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์กมั พูชา จะมีการบิณฑบาตเหมือนพระไทย แต่ในเมืองส่วนใหญ่แล้ วไม่
ค่อยได้ ออกเพราะมีโยมมาทาถวายที่วดั ยังต้ องปฏิบตั ิตามกิจของสงฆ์อีกด้ วย เช่นงานนิมนต์
ต่างๆ ซึง่ มีทงท
ั ้ าบุญบ้ านใหม่ แต่งงาน และทาบุญในวันสาคัญทางศาสนา เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ในฐานะ “พระภิกษุชาวต่างประเทศ” พระภิกษุชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เห็น
ว่าพวกตนจะต้ องปฏิบตั ิตวั ให้ เป็ นที่รักใคร่ ของเจ้ าอาวาสและพระลูกวัด รวมทังญาติ
้
โยมด้ วย
พระเมียน เคือน ได้ เล่าว่า “...นอกเหนื อไปจากการช่วยงานวัดเป็ นพระรู ปอื ่นๆ แล้ว อาตมาก็ยงั
ทาหน้าที ่เป็ นเลขาให้กบั หลวงพ่อเจ้าอาวาสด้วย ท่านก็ เมตตาและเอ็นดูอาตมามาก และพระ
ลูกวัดรู ปอื น่ ๆ เขาก็ยอมรับเรา จริ งๆ แล้วเขาก็มองเราอยู่ตลอดนัน่ แหล่ะ...” เช่นเดียวกับพระโส
วัน คิน พระภิกษุ ร่วมชาติที่จาวัดอยู่ที่เดียวกันกับพระเมียน เคือน ที่กล่าวว่า “...อยู่ที่นี่ อาตมา
เองต้องทาให้คนอื ่นยอมรับเรา เพราะเราเป็ นพระกัมพูชาใช่ ไหม ไม่ ใช่พระไทย เราก็ เหมื อนผู้
อาศัย พอเรี ยนจบเราก็ต้องกลับ ฉะนัน้ เราต้องทาเต็มที ่ บางครั้งไม่ต้องรอให้เขามาบอกหรอก
เราก็ ทาไปเลย อย่างกวาดลานวัด บริ เวณเจดี ย์ อะไรแบบนี ้ ตอนนี ้อาตมาอยู่ที่นี่มาสามปี แล้ว
ช่วงแรกๆ ก็อึดอัดเหมื อนกัน เพราะเวลาได้รับนิ มนต์ ไปกับหลวงพ่อ (เจ้าอาวาส-ผู้วิจัย) สวด
ท านองแบบไทยยัง ไม่ ไ ด้ ก็ ไ ด้ แ ต่ นั่ง หลับ ตาพนมมื อ เอา อายโยมนะ เป็ นแบบนี ้ อ ยู่ น าน
เหมื อนกันนะ แต่ก็พยายามฝึ กฝนบทสวดและทานอง ก็ถามจะหลวงพีเ่ คื อนบ้าง พระไทยที ่วั ด
บ้าง จนสวดได้ ก็ภูมิใจนะ...”
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(ซ้ าย) พระคิน สุวนั ขณะทาความสะอาดบริ เวณวัด

(ขวา) พระคิน สุวัน กับน้ องชายที่เป็ นพระซึ่งเพิ่ง
เดินทางมาเพื่อเตรี ยมตัวสมัครเรี ยนที่ มจร. วิทยา
เขตอุบลราชธานี

พระสืน (Thang Saon) ได้ เล่าถึงการดาเนินชีวิตแต่ละวันว่า ก็เหมือนพระไทยทุกอย่าง
เช่น ตื่นตีสี่ ทาภารกิจส่วนตัว เตรี ยมตัวบิณฑบาต เสร็ จ กลับมาทาวัตร ฉันอาหารเช้ า ทา
ความสะอาดวัด ถ้ ามีกิจนิมนต์ก็ไป ถ้ าวัดมีงานก็มาช่วย ฉันเพล ๑๑ โมง ทาหน้ าที่ของแต่ละ
รูป พอถึง สี่โมงเย็นก็ทาวัตรเย็น เสร็จก็แยกย้ ายทาธุระส่วนตัว อ่านหนังสือ นัง่ สมาธิ จาวัด เป็ น
ต้ น ส่วนเรื่ องเรี ยนจะไปเรี ยนตอน ๙ โมงเช้ า โดยท่านจะเดินจากวัดไปขึ ้นรถที่วดั มหาวนาราม
(วัดป่ าใหญ่) ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร เพราะจะมีรถมารับ -ส่ง โดยจะเรี ยนเฉพาะวัน
จัน ทร์ -วัน พุธ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

โดยท่า นเรี ย นที่ ค ณะมนุษ ยศาสตร์ วิ ช าเอก

ภาษาอังกฤษ ทาให้ ปัจจุบนั ท่านพูดได้ ทงภาษาอั
ั้
งกฤษ เขมร เวียดนามและภาษาไทย
ขณะที่ พ ระคิ น ได้ เ ล่ า ถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ของในแต่ ล ะวัน ว่ า ท่ า นจะตื่ น นอนเวลา
ประมาณ ๐๔.๔๐ น. จากนันก็
้ ล้างหน้ าทาธุระส่วนตัวเพื่อเตรี ยมตัวออกไปบิณฑบาต หลังจาก
บิณฑบาตเสร็ จแล้ วก็จะทาวัตรในเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. และฉันอาหารเช้ า หลังจากนัน้
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เวลา ๐๙.๐๐ น. ถ้ าเป็ นวันจันทร์ อังคาร และพุธ ท่านจะเดินทางไปเรี ยนโดยใช้ วิธีการเดินเท้ า
ไปที่วดั มหาวนาราม (วัดป่ าใหญ่) เพราะจะมีรถของมหาวิทยาลัยมารับไปส่งที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยท่านกาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลังจากเรี ยนช่วงเช้ าเสร็ จ ก็จะพักช่วงเที่ยง และเริ่ ม
เรี ยนอีกช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แล้ วจึงเดินทางกลับมาที่วดั ปทุมมาลัย หากเป็ นวันปกติ
ที่ไม่มีเรี ยนท่านก็จะอ่านหนังสือ ช่วยทางานภายในวัด เช่น กวาดใบไม้ ทาความสะอาดบริ เวณ
วัด และช่วยงานท่านเจ้ าอาวาสวัดหรื อหากมีกิจนิมนต์ท่านก็จะไปด้ วย ช่วงเย็นท่านก็จะทาวัตร
แล้ วจึงเข้ านอนเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.
กล่าวโดยสรุ ป การปรั บตัวในฐานะเพศบรรพชิ ตสาหรั บพระนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชานัน้ ไม่ต้องมีการปรับตัวในเรื่ องของวัตรปฏิบตั ิมากนัก จะมีก็แต่การปรับตัวด้ านบทสวด
มนต์เ ป็ นหลักเท่านัน้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทาง “ภาษา” ระหว่างภาษาเขมรกับ
ภาษาไทย
(๔) วิถีชีวิตและการปรับตัวในสถานการณ์ ท่ เี ปราะบาง
ใช่ ว่ า การด าเนิ น ชี วิ ต ของพระนัก ศึก ษาข้ า มแดนชาวกัม พูช าในเมื อ งไทยจะ
ราบเรี ยบเสมอไป หากแต่ในบางช่วงเวลาการดาเนินชีวิตของพวกพระภิกษุเหล่านี ้ก็ตกอยู่ใน
สภาวะที่คบั ขันเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีความขัดแย้ งระหว่างไทยกับกัมพูชากรณีเขาพระ
วิหารเมื่อปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ พระเมียน เคือน ได้ เล่าให้ ผ้ วู ิจยั ฟั งว่า ช่วงนันตนเองเพิ
้
่ งเข้ าเรี ยน
ชันปี
้ ที่ ๑ เมื่อมีเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น ตนและเพื่อนๆ พระภิกษุชาวกัมพูชา ต่างก็พยายามเก็บ
ตัวเงี ยบที่ สุด ไม่พ ยายามออกไปข้ างนอก ยกเว้ นกรณี มี กิจ นิม นต์ ตอนนัน้ เพื่ อนพระภิ ก ษุ
กัมพูชาก็ปรึ กษากันว่าจะเอาอย่างไร เพราะมีนักศึกษากัมพูชาที่เป็ นฆราวาสบางคนถึ งขัน้
เดินทางกลับประเทศก็มี แต่สาหรับตนเองนันมี
้ เหตุการณ์หนึ่งที่รุนแรงก็คือ ช่วงกลางดึกวันหนึ่ง
มีคนขับรถมอเตอร์ ไซต์นาเอาสิ่งปฏิกลู มากองทิ ้งที่หน้ ากุฎิ และก่นด่าพร้ อมทังใช้
้ หนังสะติ๊กยิงที่
หน้ าต่างของกุฏิ ตนกับเพื่อนพระภิกษุกัมพูชาด้ วยกันก็ได้ แต่ปิดไฟนอนเงี ยบอยู่ จนกระทัง่ รุ่ ง
เช้ าจึงลุกขึน้ มาทาความสะอาด และปรึ กษากับทางประธานชมรมสมณะนิสิตเขมรประจ า
จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้ รับคาตอบว่าให้ อดทน ไม่โต้ ตอบ เพราะคงเป็ นการแสดงออกเชิงข่มขู่

๘๒

เท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็ไม่มีอะไร เพียงแต่ตนกับเพื่อนพระภิกษุกัมพูชาที่จาวัดอยู่ในกุฏิด้วยกัน
จะขึ ้นไปนอนอยูช่ นสอง
ั้
ไม่นอนอยูช่ นล่
ั ้ างเหมือนเดิม๑๖
เหตุการณ์ข้างต้ นนัน้ แม้ อาจจะดูว่าเล็กน้ อยสาหรับบางคน แต่สาหรับผู้ที่เป็ น “คนต่าง
ด้ า ว” แล้ ว เหตุก ารณ์ เ ช่ น นี น้ ับ ว่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพจิ ต ใจอยู่ไ ม่ น้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม
เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ น้ เพี ย งครั ง้ เดี ย วเท่ า นัน้ จากนัน้ ก็ ค่อ ยๆคลี่ ค ลายลงตามบริ บ ท
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ผู้วิจัยได้ สอบถามท่านเพิ่มเติมว่า ท่านใช้ แนว
ทางการปรับตัวอย่างไรในการใช้ ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ช่วงนัน้ ท่านตอบว่า อยู่ที่ที่ใจเราด้ วย
เราจะต้ องทาให้ คนไทยหรื อญาติโยมรู้ สึกว่าเรากับเขาไม่ตา่ งกัน ตรงที่เราก็เป็ นพุทธเหมือนกัน
ฉะนันเราก็
้
เป็ นญาติกนั แม้ ทางการเมืองจะมีปัญหาแบ่งแยกกัน แยกเขา แยกเรา แต่สาหรับเรา
คือญาติพี่น้องกัน ดังนัน้ นับจากวันนันเป็
้ นต้ นมา ท่านก็พยายามเข้ าไปพูดคุย สนทนากับญาติ
โยมที่ม าวัดบ่อยขึน้ ขณะเดียวกันก็เมื่ ออยู่ในชัน้ เรี ยนท่านก็หลี กเลี่ ยงที่ จ ะพูดคุยหรื อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ โดยพยายามให้ เหตุผลกับเพื่อนๆ ที่ถามว่า ไม่มี
ความรู้ และขณะเดียวกันก็พยายามชวนคุยเรื่ องพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาและไทยแทน
ท่านยังกล่าวอีกต่อไปว่า โดยภาพรวมแล้ วคนไทยน่ารัก ใจดี เป็ นมิตร ชอบทาบุญสุนทาน คนที่
มีความคิดไม่ดีแบบที่ทา่ นประสบนันน่
้ าจะเป็ นส่วนน้ อย ท่านเองก็ร้ ูเป็ นหนี ้บุญคุณประเทศไทย
คนไทย ที่ได้ ให้ โอกาสท่านมาศึกษาเล่าเรี ยน แม้ ท่านกลับไปแล้ วก็ยงั ไม่ลืมความรู้ สึกดีๆ และ
มิตรภาพนี ้
จากคาตอบข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็น รู ปแบบการปรับตัวประการหนึ่ง ของพระนักศึกษา
ข้ ามแดนชาวกัมพูชาว่า ได้ อาศัย “พืน้ ที่ทางศาสนา” เป็ นตัวอ้ างอิงการเป็ นสมาชิกชุมชนใน
จินตนาการเดียวกับคนไทยในพื ้นที่ เป็ นคนพวกเดียวกันในฐานะ “ชาวพุทธด้ วยกัน” เพราะใน
ระดับชีวิตประจาวัน (everyday life) ทังของคนไทยและคนกั
้
มพูชา พุทธศาสนาเถรวาทยังดารง
อยูอ่ ย่างสัมพันธ์คอ่ นข้ างแนบแน่นกับชีวิตของผู้คนทังสองประเทศนั
้
น่ เอง

๑๖

พระเมียน เคือน [สัมภาษณ์] , ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทที่ ๕
เครื อข่ ายทางสังคมข้ ามพรมแดนและบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรม
ของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
เนื อ้ หาในบทนี จ้ ะชี ใ้ ห้ เ ห็นถึง บทบาทและความส าคัญของเครื อข่ายทางสัง คมข้ า ม
พรมแดนของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา และบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา โดยอาศัยการสัมภาษณ์พระนิสิต๑ชาวกัมพูชาที่กาลังศึกษาอยู่
ณ มหาวิ ท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย วิ ท ยาเขตอุบ ลราชธานี การเข้ า ร่ ว มและ
สังเกตการณ์ ประเพณีบุญข้ าวสารทเขมร (บ็อนปจุมบิ ณฑ์ ) ที่ชมรมสมณะนิสิตเขมร ประจา
จัง หวัด อุบ ลราชธานี จัด ขึ น้ เป็ น ประจ าทุก ปี นับ แต่ปี ๒๕๕๒ และล่ า สุด คื อ เมื่ อ วัน ที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดปทุมมาลัย ตาบลในเมืองอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ฉะนันในบทนี
้
้ ผู้วิจยั จะได้ นาเสนอผลการศึกษา โดยจะจาแนกเนื ้อหาสาระออกเป็ น ๒
ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมข้ ามพรมแดน
ของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา และส่วนที่สองจะเป็ นการนาเสนอบทบาทในฐานะทูต
ทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
๕.๑. เครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมข้ ามพรมแดนของพระนั กศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชา
ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ ๒ แล้ วว่า เครื อข่ายทางสังคมเป็ น “เครื่ องมือหรื อยุทธศาสตร์ ใน
การสร้ างพื ้นที่ทางสังคม” อีกด้ วย๒ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า เหตุผลสาคัญของการสร้ างเครื อข่ายทาง
สังคม คือ การมุง่ ที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซึง่ ไม่สามารถทาได้ ด้วยตนเองโดยลาพัง
แต่ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร อันจะส่งผลให้ สามารถดาเนิน
๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเรี ยกนักศึกษาว่า “นิสิต” ฉะนัน้ ในลาดับถัดไป
ผู้วิจยั จะขอใช้ คาว่า “พระนิสติ ” และ “พระนักศึกษา” สลับกันไปตามแต่ละบริ บท
๒
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. เครื อข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ (กรุ งเทพฯ: โครงการ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้เพื่อ ชุมชนเป็ นสุข) ๒๕๔๗: ๕๘.

๘๔

การให้ บรรลุเป้าหมาย อันเป็ นการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยผลประโยชน์ที่ได้ รับ
มานันอาจจะเป็
้
นทังส่
้ วนของผลประโยชน์ทางด้ านรูปธรรมและนามธรรมก็เป็ นได้
กรณี ของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัม พูชาที่ ศึกษานัน้ การเข้ ามาใช้ ชี วิตในฐานะ
นักศึกษาข้ ามแดนในเมืองไทยนัน้ พวกเขาจะต้ องเผชิญกับสภาวะของการถูกจัดวางในฐานะ
“คนอื่น” ในสังคมไทย รวมทัง้ ยังต้ องเผชิญกับปั ญหานานาประการภายใต้ ความสัมพันธ์ เชิง
อานาจกับรัฐไทย พระภิกษุชาวไทย และผู้คนในสังคมไทย จนในบางสถานการณ์พวกเขาก็ต ก
อยู่ในสภาวการณ์ ของการถูกเบียดขับให้ อยู่ในภาวะ “คนต่างด้ าว” ในสัง คมไทย ฉะนัน้ จึง
พบว่า พระนัก ศึก ษาข้ า มแดนชาวกัม พูช าเหล่า นัน้ มี ก ารสร้ างเครื อ ข่า ยทางสัง คม (Social
Networking) เพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ทางสังคมของตน ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
๕.๑.๑. การสร้ างเครือข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมกับชุมชนบ้ านเกิด
การด ารงชี วิ ต ของพระนัก ศึก ษาข้ า มแดนชาวกัม พูช านัน้ มี ก ารติด ต่อ สื่ อ สารข้ า ม
พรมแดนรัฐชาติอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพราะความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้ โทรศัพท์มือถือ การใช้ social media เช่น Email, Line , Facebook หรื อ Skype เป็ นต้ น
ทาให้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาสามารถติดต่อกับครอบครัวและชุมชนที่บ้านเกิดได้
สะดวกขึ ้น รวมทังการกลั
้
บไปร่วมกิจกรรมสาคัญๆ ในบ้ านเกิดและติดตามความเป็ นไปในเรื่ อง
ต่า งๆ ทัง้ ของบ้ า นเกิ ด และที่ เ มื อ งไทยก็ ส ามารถท าได้ ง่ า ย อี ก ทัง้ การคมนาคมที่ ค่อ นข้ า ง
สะดวกสบายและมี ด่ า นชายแดนระหว่ า งไทยกั บ กั ม พู ช าหลายด่ า น ที่ ส ามารถจะเดิ น
ทางเข้ าออกประเทศไทยได้ อย่างสะดวก แต่ถึงกระนันก็
้ ตาม เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง
ทาให้ บรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เลือกใช้ การติดต่อกับชุมชนบ้ านเกิด
ผ่านทาง social media มากกว่า ยกเว้ นจะมีเหตุจาเป็ นหรื อร่ วมงานบุญประเพณีที่สาคัญๆ
เท่านัน้
กิจกรรมสายสัมพันธ์ของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาระหว่างบ้ านเกิดในประเทศ
กัมพูชากับประเทศที่อยู่อาศัยปั จจุบนั คือเมืองไทยที่ผ่านทังการเดิ
้
นทางกลับไปเยี่ยมบ้ านเกิด
และการการใช้ social media ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ทาให้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาว

๘๕

กัมพูชายังคงรักษาและผลิตซา้ ความสัมพันธ์ ทางสังคมกับบ้ านเกิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
แม้ วา่ จะมีระดับความเข้ มข้ นที่แตกต่างกันไปก็ตาม

การใช้ โทรศัพท์มือถือ และการใช้ social media เช่น
Email, Line , Facebook หรื อ Skype เป็ นต้ น ทาให้
พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาสามารถติดต่อกับ
ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ บ้ านเกิ ด ได้ สะดวกขึ น้ ซึ่ ง
นับเป็ นสิ่งที่ช่วยโยงใยไม่ให้ พระนักศึกษาข้ ามแดน
เหล่านี ้ ซึ่งเผชิ ญปั ญหาต่างๆ ขณะอยู่ในเมืองไทย
รู้ สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวมากนัก อย่างน้ อยที่สดุ พวก
เขาก็ ยัง มี ค วามรู้ สึก ว่ า พวกเขายัง มี “บ้ าน” ของ
ตนเอง แม้ วา่ จะเป็ นบ้ านที่อยูห่ า่ งออกไปจากสถานที่
ที่ พ วกเขาอาศั ย อยู่ ใ นปั จจุ บั น ก็ ต าม (ในภาพ:
พระคิน สุวนั (ซ้ ายมือ) และพระเมียน เคือน (ขวามือ)
กาลังใช้ Facebook

๕.๑.๒. การสร้ างเครือข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมในระดับบุคคล
นอกเหนือจากการมีเพื่อนที่เป็ นคนชาติเดียวกันหรื อกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแล้ ว การ
ดารงชีวิตในต่างแดนจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างสัมพันธ์ กับคนที่ไม่ใช่เป็ นชาติเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับคนในชาตินนๆ
ั ้ เช่นเดียวกับ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา ที่จะต้ องพยายาม
สร้ างสัมพันธ์ คนไทย กับเพื่อนพระภิกษุที่ไม่ใช่ชาวกัมพูชาหรื อพระเขมรด้ วยกัน ซึ่งมีทงญาติ
ั้
โยมที่ ม าท าบุญ ที่ วัด เป็ น ประจ า พระภิ ก ษุ ที่ จ าวัด เดี ย วกัน และเพื่ อ นพระภิ ก ษุ ที่ เ รี ย นอยู่ที่
เดียวกัน
พระคิน สุวนั ได้ เล่าถึงการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับบุคคลของตน
ว่า “...การมี คนรู้ จกั มักคุ้นที ่เป็ นคนไทย ย่อมดี แน่นอน เพราะเราเป็ นคนต่างชาติ ใช่ไหม บางที
ขนบธรรมเนี ยมบางอย่างที ่เราไม่เข้าใจลึกซึ้ งก็ถามเขาได้ หรื อเขาจะช่วยบอกช่วยเตื อนเรา นี ่
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กรณี ที่เป็ นเพื ่อนสนิ ทจริ งๆ นะ แล้วยังมี ญาติ โยมที ่มาวัดอี ก อาตมาก็สนิ ทกันหลายคน แต่ที่
สนิ ทจนเรี ยกได้ว่าเป็ นแม่บญ
ุ ธรรมนี ม่ ี เหมื อนกัน ท่านก็เอ็นดูอาตมาเหมื อนลูกหลานจริ งๆ คอย
ถามไถ่ทงั้ เรื ่ องการเรี ยน เรื ่ องความเป็ นอยู่ เวลาจะกลับไปเยี ่ยมบ้านที ก็ขบั รถไปส่งที ่ช่องสะงา
(ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ-ผู้วิจยั ) แถมยังถวายปัจจัยอี ก บาง
ทีก็พาไปสังฆทานทีว่ ดั ในต่างอาเภอ ต่างจังหวัดด้วย...”๓
นับว่าเครื อข่ายความสัมพันธ์ ในลักษณะเช่นนี ้ ช่วยเป็ นหลักประกันในการดารงชีวิต
ของบรรดาพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทยได้ เป็ นอย่างดี
๕.๑.๓. การสร้ างเครื อข่ า ยความสั ม พันธ์ ทางสั งคมข้ า มพรมแดน: มองผ่ า น
กรณีศึกษาประเพณีและพิธีกรรม “บ็อนปจุมบิณฑ์ ”
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้วิจยั ได้ มีโอกาสทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุม
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของพระภิกษุชาวกัมพูชารูปหนึ่งที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี คือ พระสุเธีย ยนต์ (Sothea Yon) พระภิกษุ
กัมพูชารูปนี ้ นอกจากจะมีทกั ษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยค่อนข้ างดีแล้ ว ท่านยังเป็ นตัวตัง้
ตัว ตี ใ นการรวบรวมบรรดานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาข้ ามพรมแดนชาวกั ม พู ช าที่ ม าศึ ก ษาอยู่ ใ น
สถาบันการศึกษาในจังหวัดศรี สะเกษและอุบลราชธานีจดั ตังเป็
้ น “เครื อข่ายนิสิตนักศึกษาชาว
กัมพูชาจังหวัดศรี สะเกษและอุบลราชธานี” รวมทังจั
้ ดตัง้ “ชมรมพระนิสิตเขมรประจาจังหวัด
อุบลราชธานี” ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยท่านรับหน้ าที่เป็ นประธานชมรมคนแรกด้ วย
กิ จ กรรมที่ ส าคัญ ของเครื อ ข่า ย/ชมรมดัง กล่า วประการหนึ่ ง ก็ คื อ การจัด กิ จ กรรม
ประจาปี อันเป็ นอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่เรี ยกว่า “บ็อนปจุมบิณฑ์ ” (อนึ่งคานีอ้ าจ
ออกเสียงได้ ทงั ้ บ็อน-ปะ-จุม-บิ น และ บ็อน-ปะ-จุม-เบน) หรื องานวันสารทเขมร ซึ่งไม่เพียงแต่
จะเป็ นการสร้ างและผลิตซา้ ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มนักศึกษาข้ ามแดนชาว
กัมพูชาด้ วยกันเท่านัน้ หากยังเป็ น การสร้ างและผลิตซ ้าความสัมพันธ์ข้ามชาติระหว่างพวกเขา
กับคนไทยในท้ องถิ่นที่พวกเขามาอาศัยอยู่อีกด้ วย ซึ่งได้ มีการจัดงานติดต่อกันมาเป็ นประจา
ทุกปี จนถึงปัจจุบนั โดยที่ผ้ วู ิจยั ก็ได้ รับเชิญให้ ไปร่วมงานประเพณีดงั กล่าวเป็ นประจาทุกปี
๓

พระคิน สุวนั [สัมภาษณ์] ณ วัดปทุมมาลัย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
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คาว่า“ปจุมบิ ณฑ์ ”ตามศัพท์แยกเป็ นสอง คือคาว่า “ปจุม” หมายถึงการเก็บมากองไว้
การรวม ส่วนคาว่า “บิ ณฑ์ ” หมายถึงก้ อน (ก้ อนข้ าว) ฉะนัน้ ปจุมบิ ณฑ์ จึงหมายถึงการเก็บ
ก้ อนข้ าวมารวมกัน อันเป็ นงานบุญประเพณีที่จดั ขึ ้นในช่วงเดือนสิบ ซึ่งตรงกับประเพณีของไทย
คือ “วันสารท” ที่ภาคกลางเรี ยกว่า “สารทไทย” ภาคเหนือเรี ยกว่า “งานทานสลากภัต ” หรื อ
“ตานก๋วยสลาก” ภาคอีสานเรี ยกว่า “บุญข้ าวสาก” และภาคใต้ เรี ยกว่า “งานบุญเดือนสิบ” หรื อ
“ประเพณี ชิงเปรต”ถึงแม้ การทาบุญเดือนสิบในแต่ละท้ องที่จ ะมี ชื่อเรี ยกแตกต่างกัน แต่ก็มี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือ การทาบุญกลางปี เพื่อให้ เกิดความเป็ นสิริมงคลแก่ตนเองที่มีชีวิตผ่าน
พ้ นเวลามาได้ ถึงกึ่งปี และเป็ นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ วสาหรับ
ชาวเขมรแล้ ว เนื่องจากประเพณีนี ้เป็ นงานบุญ (บ็อน) จึงมักเรี ยกกันว่า “บ็อนปจุมบิ ณฑ์ ”
พระสุเธีย ยนต์ (Sothea Yon) อดีตพระนิสิตระดับปริ ญญาโทของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และประธานชมรมพระนิสิตเขมรประจ า
จังหวัดอุบลราชธานีคนแรก จากจังหวัดเสียมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา ได้ สาธยายถึงประเพณี
“บ็อนปจุมบิณฑ์ ” ว่า “บ็อนปจุมบิ ณฑ์ (บุญข้ าวสารท) นับเป็ นพิธีบญ
ุ ใหญ่และมีความสาคัญ
มากที่ สุดสาหรั บชาวเขมร ซึ่งผู้ที่นับถื อพระพุทธศาสนาทุกคนต้ องทา และพิธี บุญนีม้ ี ความ
เป็ นมาอันยาวนาน ตามปรกติ พิธีบุญมีการแบ่งเป็ นสองช่วง ช่วงแรกคือวันแรม ๑ - ๑๔ ค่า
เดือน ๑๐ ซึง่ เรี ยกว่าถือบิณฑ์(กันบิ ณฑ์ ) ช่วงที่สอง ในวันแรม ๑๕ ค่า เรี ยกว่าบ็อนปจุมบิ ณฑ์
บ็ อนปจุ ม บิ ณ ฑ์ นี ้ ในสมัย ครั ง้ พุท ธกาลเรี ย กว่า บุญถวายภัตตาหารแก่สงฆ์ ที่ นาง
วิสาขามหาอุบาสิกา และอนาบิณฑกเศรษฐี มหาอุบาสกทาถวายแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้ าเป็ น
ประธาน อนึ่งบุญนี ้ เป็ นบุญทักขิณานุปทาน ที่พระเจ้ าพิมพิสารได้ ทาเพื่ออุทิศให้ พวกเปรตซึ่ง
เป็ นญาติได้ รับส่วนบุญกุศลนี ้ ในติโลกขสูตร ว่า ญาติที่ทากรรมที่เป็ นอกุศล เมื่อล่วงลับไป ย่อม
ไปเกิดในอบายภูมิ มีเปรตเป็ นอาทิ ถ้ าบาปกรรมเบาๆ เปรตนันจะมี
้
สิทธิ์ได้ รับบุญกุศลที่ญาติ
อุทิศไปให้
บ็อนปจุม บิ ณฑ์ นี ้ ได้ จัดขึน้ ในช่วงเข้ าพรรษาซึ่ง พระภิกษุ สามเณรไม่สามารถออก
เดินทางเพื่อปฏิบตั ิธรรม ศึกษาเล่าเรี ยนได้ จึง เป็ นโอกาสดีสาหรั บพุทธศาสนิกจะได้ ทาบุญ
ในช่วง ๓ เดือน ส่วนบ็อนปจุมบิ ณฑ์ ในประเทศกัมพูชา ในสมัยโบราณชาวเขมรนับถือศาสนา
พราหมณ์ พึง่ หันมานับถือพระพุทธศาสนาหลังจากมีการทาสังคายนาครัง้ ที่สามในสมัยพระเจ้ า
อโศกมหาราช แล้ วได้ สง่ ศาสนทูตเข้ าไปยังประเทศกัมพูชา นับแต่บดั นันวั
้ ฒน ธรรมพุทธศาสนา
ก็เริ่มมีอิทธิพลในสังคมชาวเขมร ประเพณีบอ็ นปจุมบิณฑ์ก็เริ่ มปรากฏขึ ้น แต่ยงั ไม่ปรากฏชัดว่า
เริ่มทาในสมัยใด ทังนี
้ ้จากการบันทึกการเดินทางของทูตจีน คือจูต้ากวน ในสมัยเมืองพระนคร ก็
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ได้ กล่าวถึงประเพณีบอ็ นปจุมบิณฑ์ไว้ ในเทศกาลประจาปี ด้วย ฉะนันประเพณี
้
บ็อนปจุมบิณฑ์ก็
น่ า จะมี ม านานแล้ ว อย่ า งน้ อยก็ ใ นสมัย พระเจ้ าชัย วรมัน ที่ ๗ ผู้ ทรงเลื่ อ มใสและนับ ถื อ
พระพุทธศาสนา ที่ทรงเห็นพระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาตรในหน้ าฝนไม่สะดวก เนื่องจากต้ อง
เผชิญกับฝนและโคลน จึงทรงให้ จดั พิธีนี ้ขึ ้นในช่วง ๓ เดือนนับตังแต่
้ วนั เข้ าพรรษาจนถึงออก
พรรษา เพื่ อ ความสะดวกแก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรในช่ว งเข้ า พรรษา รวมทัง้ เพื่ อ ให้ พ ระภิ ก ษุ
สามเณรมีโอกาสได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยน และปฏิบตั ธิ รรม
หลังจากยุคเมืองพระนคร ประเทศเขมรประสบปั ญหาทางการเมือง ทัง้ การปกครอง
ภายในและนอกประเทศ ภาวะสัง คมที่ มี โรคระบาด และภาวะเศรษฐกิ จคือการเกษตรของ
ประชาชนไม่คอยดี เนื่องจากมีน ้าท่วมประจา จึงย้ ายเมืองหลวงไปตังอยู
้ ่ลงเวก (ละแวก) และ
ในสมัยของพระเจ้ าองค์ด้วงแห่ง กรุ ง ลงเวกนี่ เอง พระองค์ ทรงได้ กาหนดให้ จัดงานบ็อนปจุ
มบิณฑ์เหลือเพียง ๑๕ วัน จึงมีการปฏิบตั สิ ืบต่อๆ กันจนถึงทุกวันนี ้
ทัง้ นี ้ ชาวเขมรเชื่อว่าการจัดพิธี บ็อนปจุม บิณฑ์ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการ
ด้ วยกันคือ หนึ่ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไปแล้ ว (ตามความเชื่อ ใน
พระพุทธศาสนา) สอง เพื่อสะสมบุญกุศล ความสุขความเจริ ญ และความสุขสวัสดิ์ที่เกิดจาก
การให้ ทาน และสาม เพื่อสร้ างความสามัคคีกนั ระหว่างญาติ โดยในช่วงเทศกาลญาติที่อยู่ใกล้
ไกล ต้ องกลับมาหาพ่อแม่ หรื อผู้อาวุโสในครอบครัว มีการทาขนมนมเนยมาฝากญาติผ้ ใู หญ่
และจัดเซ่นผีบรรพบุรุษ (โดนตา) รวมทังบั
้ งสุกลุ ให้ แก่ญาติที่ลว่ งลับไปแล้ ว
คงจะไม่เป็ นการแปลกเท่าใดนัก หากว่าบ็อนปจุมบิณฑ์ (ตามแบบฉบับเขมร) จะจัดขึ ้น
ที่ ป ระทศกัม พูช า แต่เ มื่ อ บ็อ นปจุม บิณ ฑ์ ที่ จัด โดยคนเขมร (ผู้วิ จัย หมายถึ ง เครื อ ข่า ยนิ สิ ต
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา โดยมีชมรมสมณะนิสิตเขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานีเป็ นแม่
งาน) มาจัด ที่ จัง หวัด อุ บ ลราชธานี และผู้ จัด สามารถระดมให้ คนท้ องถิ่ น ทัง้ ในจัง หวั ด
อุบลราชธานีและใกล้ เคียงเข้ ามาร่ วมได้ เป็ นจานวนมาก จึงเป็ นประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจ
ยิ่ง โดยเฉพาะในแง่ที่ว่าปรากฏการณ์ ดงั กล่าวมีความเกี่ ยวเนื่องกับปฏิบตั ิการของเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ข้ามชาติอย่างไร
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(ซ้ าย) หนังสือเชิญผู้วิจัยร่ วมงานปจุมบิณฑ์ ที่ชมรม (ขวา) ป้ายผ้ าข้ อความ ”ยินดีต้อนรับบุญพจมบิณฑ์
พระนิ สิตเขมรจัดขึน้ ครั ง้ แรกที่จังหวัดอุบ ลราชธานี ประเพณีเขมร” ที่จัดขึ ้นครั ง้ แรก ณ วัดศรี แสงทอง
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒

ในตัวเมืองอุบลราชธานี

อนึ่งเครื อข่ายนิสิตนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชานี ้ เป็ นการรวมตัวกันของบรรดานิสิต
นัก ศึกษาชาวกัม พูช าที่ ศึก ษาอยู่ใ นสถาบัน การศึก ษาในจัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยเฉพาะศรี สะเกษ อุบลราชธานี และมหาสารคาม ซึ่ งได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทังนี
้ ้ผู้ที่
เป็ นแกนหลักในการประสานนันจะเป็
้
นนิสิตพระที่มาศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตอุบลราชธานี เนื่องจากกลุ่มพระนิสิตดังกล่าวได้ ร่วมกัน
จัดตัง้ “ชมรมสมณะนิสิ ตเขมรประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ” ๔ ขึน้ เมื่ อปี พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นกัน
ปัจจุบนั ประธานชมรมคือ พระเมียน เคือน ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ้ ที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ การที่
ประธานเครื อข่าย/ชมรมเป็ นพระภิกษุนนั ้ สัมพันธ์ โดยตรงกับการพยายามผนวกเอาประเพณี
และพิธีกรรมปจุมบิณฑ์ อันเป็ นประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อ งกับพุทธศาสนาเข้ ามาใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างความสัมพันธ์ทงในหมู
ั้
่นิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชาเองและกับบรรดา “ญาติ
โยม” ที่เข้ ามาร่วมในประเพณีและพิธีกรรม
๔

เหตุผลที่ไม่ใช้ ชื่อว่า “ชมรมสมณะนิสติ กัมพูชาประจาจังหวัดอุบลราชธานี” เพราะต้ องการให้ พระ
นิสติ เขมรที่มาจากประเทศเวียดนามตอนใต้ ได้ เป็ นสมาชิกด้ วย
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ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมนี ้ที่สมั พันธ์ กับมิติความสัมพันธ์ข้าม
ชาติ มีอยูด่ ้ วยกันหลายประการ
ประการที่หนึ่ง ก็คือ สถานที่จดั งานแต่ละปี ซงึ่ เป็ นวัดนัน้ จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ไปในแต่ละปี โดยอิงตามวัดที่มีพระภิกษุชาวกัมพูชาไปจาวัดอยู่ ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจยั พบว่าการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่จดั งานดังกล่าว ได้ ก่อให้ เกิดการขยายเครื อข่ าย
ความสัมพันธ์ ทางสังคมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชากับคนท้ องถิ่นมากขึ ้นเรื่ อยๆ อย่าง
น้ อยก็กบั กลุม่ อุบาสกอุบาสิกาของแต่ละวัดที่ได้ จดั งานนี ้ขึ ้น

สถานที่จดั งานแต่ละปี ซึ่งเป็ นวัดนัน้ จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละปี โดยอิงตามวัดที่มีพระภิกษุ
ชาวกัมพูชาไปจาวัดอยู่ ดังในภาพ (ซ้ าย) วัดศรี แสงทอง สถานที่จดั งานเมื่อปี ๒๕๕๒ และ (ขวา) วัดศรี ประดู่
สถานที่จดั งานเมื่อปี ๒๕๕๕ ก่อให้ เกิดการขยายเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมของกลุม่ นิสติ นักศึกษาชาว
กัมพูชากับคนท้ องถิ่นมากขึ ้นเรื่ อยๆ

ประการที่สอง ผู้ที่เ ข้ ามาร่ วมงานมี หลายระดับ โดยเฉพาะในแวดวงของพระทัง้ นี ้
สามารถจาแนกออกเป็ น ๖ กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือผู้ที่จะเป็ นประธานในพิธี ซึ่งก็คือรองอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (มจร.) วิ ท ยาเขตอุ บ ลราชธานี อั น เป็ น
สถาบัน การศึก ษาที่ บ รรดาพระนิ สิ ต ชาวกัม พูช าได้ ศึก ษาอยู่ กลุ่ม ที่ ส อง ก็ จ ะมี ก ารนิ ม นต์
พระภิ กษุ เ ขมรระดับเกจิ อาจารย์ ที่เป็ นเจ้ าอาวาสวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เช่น จาก
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ เข้ ามาร่วมในพิธีด้วย ซึ่งพระภิกษุเหล่านี ้ก็จะมาพร้ อมญาติโยมของวัด
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นันๆ
้ กลุม่ ที่สาม คือ พระสงฆ์ไทยที่จาพรรษาอยูใ่ นวัดนันๆ
้ กลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มอุบาสก อุบาสิกา
ของวัด ที่จดั งาน กลุ่มที่ ๕ คือ บรรดาโยมอุปถากของพระนิสิตเขมรแต่ละรู ป ที่โดยมากมักจะ
เป็ นญาติโยมที่อยูใ่ กล้ ๆ กับวัดที่พระนิสิตเขมรจาพรรษาอยู่ และกลุ่มที่ ๖ คือ ญาติโยมทัว่ ไปที่
ได้ รับการบอกบุญทัง้ ในรูปของจดหมายเชิญ และที่ได้ รับทราบการจัดงานทังจากชมรมสมณะ
้
นิสิตฯ และจากบุคคลอื่น
ประการที่สาม รู ปแบบของการจัดงาน ในแง่ของพิธีกรรมจะเน้ นการจัดรู ปแบบตาม
แบบฉบับเขมร ไม่วา่ จะใช้ พระภิกษุเขมรสวด ที่สวดมนต์เป็ นทานองเขมร (ปกติพระภิกษุเขมรที่
จาวัดตามวัดต่างๆ จะต้ องสวดมนต์ทานองเช่นเดียวกับพระสงฆ์ในวัดนันๆ)
้ นอกจากนี ้ในส่วน
ของฆราวาสที่ เป็ นนักศึกษาชาวกัมพูช าที่ ม าร่ วมงาน ก็จ ะพากันสวดมนต์ด้วยทานองเขมร
เช่นกัน
นอกจากนี ้ ในงานก็ยงั มีการแสดงนาฏศิลป์ ของบรรดานักศึกษากัมพูชาอีกด้ วย ด้ วย
เหตุนี ้ อาจกล่าวได้ ว่าในขันตอนของพิ
้
ธีกรรม เป็ นการดาเนินการโดยชาวกัมพูชาทังหมด
้
ไม่ว่า
บรรพชิตหรื อฆราวาส ขณะที่พระภิกษุและคนไทยที่ไปร่ วมงาน ต่างมีฐานะเพียง “แขก” หรื อ
“ผู้ชม” เท่านัน้ แต่นอกเหนือจากพิธีกรรม ก็จะพบว่าคนไทยที่ไปร่วมงานล้ วนแล้ วแต่มีบทบาท
หรื อมีสว่ นร่วมในพิธีกรรมนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการนาข้ าวปลาอาหาร จตุปัจจัยมาร่วม และที่สาคัญก็
คือ การจัดทาโรงทาน ซึง่ ในแต่ละปี ก็มีอยูไ่ ม่ต่ากว่า ๔-๕ โรง และเป็ นที่น่าสังเกตว่า เจ้ าของโรง
ทานเหล่านัน้ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้ที่ให้ ความอุปการะ (โยมอุปถาก) พระภิกษุชาวกัมพูชาหรื อนิสิต
นักศึกษาชาวกัม พูชาในแง่ของการสนับสนุนด้ านทุนการศึกษา ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
รวมทังช่
้ วยดูแลและอานวยความสะดวกด้ านต่างๆ ในระหว่างพระภิกษุ/นักศึกษาชาวกัมพูชา
เหล่านันยั
้ งอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ดัง นัน้ เมื่ อ นาแนวคิด เรื่ องเครื อ ข่า ยความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมมาวิ เคราะห์ ประเพณี
พิธีกรรม “บ็อนปจุมบิณฑ์ ” ก็จะเห็นการซ้ อนทับของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ในหลากหลายมิติ
ดังต่อไปนี ้
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๕.๑.๓.๑. บ็อนปจุมบิณฑ์ กับการสร้ างชุมชนในจินตนาการในพื้นที่ใหม่ เพื่อผลิต
ซ้าความสัมพันธ์ ทางสังคมภายในกลุ่ม
ผลการศึกษาชีช้ ัดว่านิสิตนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานีและ
ใกล้ เคียง เลือกใช้ วิธีการสร้ าง“เครื อข่ายทางสังคม”เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างตัวตน และการ
สร้ างชุมชนในจินตนาการในพื ้นที่ใหม่ผ่านประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่เรี ยกว่า “บ็อนปจุ
มบิณฑ์” เพื่อช่วยให้ พวกเขารู้สกึ คุ้นเคยผูกพันและรู้สกึ ถึงความมัน่ คงและปลอดภัยในพื ้นที่ใหม่
ท่ามกลางความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมกับเจ้ าของพื น้ ที่ เดิม (คนท้ องถิ่น) เพราะ
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาดังกล่าว ไม่เพี ยงเป็ นพืน้ ที่แห่งการพบปะและทากิ จกรรม
ร่วมกันของบรรดานิสิตนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้ เคียงหาก
ยังเป็ นพื ้นที่สร้ างความผูกพันในการเป็ นสมาชิกของ “เครื อข่าย” ให้ แก่นิสิตนักศึกษาข้ ามแดน
ชาวกัมพูชาจากต่างที่ตา่ งทางได้ อย่างมีชีวิตชีวาและมีพลังซึ่งเกิดขึ ้นบนความรู้ สึกโหยหาและ
หวนราลึกต่อสังคมที่บ้านเกิดในกัมพูชาช่วยให้ “ความเป็ นชุมชนพวกเดียวกัน” ของพวกเขาถูก
สร้ างขึ ้นมาใหม่ในแบบข้ ามถิ่นที่ (trans-local communities) บนความสัมพันธ์แบบเห็นหน้ าค่า
ตา (face-to-face relation)

“บ็อนปจุมบิณฑ์” ช่วยสร้ างชุมชนในจินตนาการในพื ้นที่ใหม่ผา่ นประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา
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อนึ่งเครื อข่ายนิสิตนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชานี ้ เป็ นการรวมตัวกันของบรรดานิสิต
นัก ศึกษาชาวกัม พูช าที่ ศึก ษาอยู่ใ นสถาบัน การศึก ษาในจัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยเฉพาะศรี สะเกษ อุบลราชธานี และมหาสารคาม ซึ่งได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ รู้ จกั กัน
ในกลุม่ ว่า “เครื อข่ายนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชาจังหวัดศรี สะเกษและอุบลราชธานี ” ทังนี
้ ้ผู้ที่เป็ น
แกนหลักในการประสานนันจะเป็
้
นนิสิตพระที่มาศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตอุบลราชธานี เนื่องจากกลุ่มพระนิสิตดังกล่าวได้ ร่วมกัน จัดตัง้ “ชมรม
พระนิสิตเขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานี” ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นกัน ปั จจุบนั ประธานชมรม
คือ พระเมียน เคือน ที่ทาหน้ าที่เป็ นประธานเครื อข่ายด้ วย ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ที่ ๔ คณะ
สังคมศาสตร์ การที่ประธานเครื อข่ายเป็ นพระภิกษุที่เป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (เรี ยกว่าพระนิสิต) นัน้ ก็ สื บเนื่ องมาจากเหตุผล ๒-๓
ประการคือ (๑) ประธานเครื อข่ายคนแรกก็เป็ นพระภิกษุ คือ พระ Sothea Yon (สุเธีย ยนต์) ๒)
พระนิสิตส่วนมากจะเรี ยนหลักสูตร ๔ ปี ทาให้ มีเวลาศึกษานานกว่านักศึกษาที่เป็ นฆราวาสชาว
กัมพูชาที่สว่ นใหญ่มาเรี ยนในหลักสูตรอนุปริ ญญาประมาณ ๑-๒ ปี อีกทังคนกั
้ มพูชาก็ให้ ความ
เคารพนับถือและเชื่อฟั งพระสงฆ์มาก ฉะนัน้ บทบาทของการเป็ นประธานเครื อข่ายก็จะทางาน
ได้ สะดวกกว่า ๓) สัมพันธ์โดยตรงกับการจัดงานชุมนุมสมาชิกของเครื อข่ายผ่านประเพณีและ
พิธีกรรมปจุมบิณฑ์ อันเป็ นประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาของชาวกัมพูชา ซึ่ง
ถูกมองว่าสถานภาพของความเป็ น “พระ” จะง่ายและสะดวกในการดาเนินงาน๕
๕.๑.๓.๒. บ็อนปจุมบิณฑ์ กับการสร้ างเครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมกับคน
ท้ องถิน่
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ ยวกับประเพณี และพิธีกรรมนี ท้ ี่สัม พันธ์ กับการสร้ างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมข้ ามแดนกับคนท้ องถิ่นมีอยูด่ ้ วยกันอย่างน้ อย ๒ ประการคือ
ประการที ่ห นึ่ ง ก็ คือ สถานที่ จัดงานซึ่ง เป็ นวัด นัน้ ส่วนมากแล้ วจะมี ก ารสับเปลี่ ย น
หมุนเวียนไปในแต่ละปี โดยในปี แรก (๒๕๕๒) จัดที่วดั ศรี แสงทอง ปี ที่สอง (๒๕๕๓) จัดที่วัด
๕

๒๕๕๗

พระเมียน เคือน, ประธานชมรมสมณะนิสิตเขมรจังหวัดอุบลราชธานี [สัมภาษณ์ ], ๖ ตุลาคม

๙๔

ไชยมงคล ปี ที่สาม (๒๕๕๔) จัดที่วดั วาริ นทราราม ปี ที่สี่ (๒๕๕๕) จัดที่วัดห้ วยวังนอง ปี ที่ห้า
และปี ที่ ๖ (๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) จัดที่วดั ปทุมมาลัย โดยอิงตามวัดที่มีพระภิกษุชาวกัมพูชาไป
จาวัดอยู่ (สัมภาษณ์พระเมียน เคือน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗) ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
พบว่ า การสับ เปลี่ ย นหมุน เวี ย นสถานที่ จัด งานดัง กล่ า ว ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขยายเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชากับคนท้ องถิ่นมากขึน้ เรื่ อยๆ อย่างน้ อยก็กับ
กลุม่ อุบาสกอุบาสิกาของแต่ละวัดที่ได้ จดั งานนี ้ขึ ้น๖

“โรงทาน” ศรัทธาของญาติโยม ที่สว่ นใหญ่เป็ นโยม
อุป ถากของพระนัก ศึ ก ษาข้ ามแดนชาวกั ม พูช า
สะท้ อนให้ เห็นถึงรูปธรรมที่วา่ ประเพณีและพิธีกรรม
นี ้สัมพันธ์ กับการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทาง
สังคมข้ ามแดนกับคนท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี

๖

สัมภาษณ์นาย Chan Phearam นักศึกษาจากจังหวัดศรี สะเกษ, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

๙๕

ประการที ่สอง จากการสังเกตการณ์ในงานบ็อนปจุมบิณฑ์ ณ วัดไชยมงคล เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ พบว่ามีผ้ รู ่วมงานที่มิใช่ชาวกัมพูชาประมาณ ๒๐๐ คน ผู้ที่เข้ ามาร่วมงาน
มีหลายระดับ โดยเฉพาะในแวดวงของพระทังนี
้ ้สามารถจาแนกออกเป็ น ๖ กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือ
ผู้ที่จะเป็ นประธานในพิธี ซึ่ง ก็คือรองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.) วิทยาเขตอุบลราชธานี อันเป็ นสถาบันการศึกษาที่บรรดาพระนิสิตชาวกัมพูชาได้ ศกึ ษา
อยู่ กลุ่ม ที่สอง ก็ จะมี การนิมนต์พ ระภิ กษุ เขมรระดับเกจิอาจารย์ที่เป็ นเจ้ าอาวาสวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จากจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ เข้ ามาร่วมในพิธีด้วย ซึ่งพระภิกษุเหล่านี ้ก็
จะมาพร้ อมญาติโยมของวัดนันๆ
้ กลุ่มที่สาม คือ พระสงฆ์ไทยที่จาพรรษาอยู่ในวัดนันๆ
้ กลุ่มที่
๔ คือ กลุม่ อุบาสก อุบาสิกาของวัด ที่จดั งาน กลุม่ ที่ ๕ คือ บรรดาโยมอุปถากของพระนิสิตเขมร
แต่ละรูป ที่โดยมากมักจะเป็ นญาติโยมที่อยูใ่ กล้ ๆ กับวัดที่พระนิสิตเขมรจาพรรษาอยู่ และกลุ่ม
ที่ ๖ คือ ญาติโยมทัว่ ไปที่ได้ รับการบอกบุญทังในรู
้ ปของจดหมายเชิญ และที่ได้ รับทราบการจัด
งานทังจากชมรมพระนิ
้
สิตฯ และจากบุคคลอื่น
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ในงานนอกจากจะมีคนท้ องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้ เคียง
แล้ ว ยังมีบรรดาญาติโยมและคณะนักแสดงชาวลาวจากเมืองปากเซ แขวงจาปาสัก สปป.ลาว
อีกด้ วย ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าได้ เข้ าร่ วมเป็ นปี แรก เนื่องจากได้ รับการติดต่อจากพระ
นิสิตชาวลาวที่เรี ยนอยู่สถาบันเดียวกับพระนิสิตชาวกัมพูชาให้ มาร่วมงาน จึงได้ มาร่วมทาบุ ญ
และนาการแสดงมาแสดงในงานด้ วย๗
๕.๑.๓.๓. บ็ อ นปจุ ม บิ ณ ฑ์ กั บ การสร้ าง “เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนข้ า มถิ่ น ที่ ชั่ ว คราว”
ผ่ านอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เขมร
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของการจัดงานบ็อนปจุมบิณฑ์นนั ้ ในแง่ของพิธีกรรมจะ
เน้ นการจัดรู ปแบบตามแบบฉบับเขมร ไม่ว่าจะใช้ พระภิกษุ เขมรสวด ที่สวดมนต์เป็ นทานอง
เขมร (ปกติพระภิกษุเขมรที่จาวัดตามวัดต่างๆ จะต้ องสวดมนต์ทานองเช่นเดียวกับพระสงฆ์ใน

๗

สัมภาษณ์แม่ใหญ่สไี พ ชาวเมืองปากเซ, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

๙๖

วัดนันๆ)
้ นอกจากนี ้ในส่วนของฆราวาสที่เป็ นนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มาร่วมงาน ก็จะพากันสวด
มนต์ด้วยทานองเขมรเช่นกัน
นอกจากนี ้ ในงานก็ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ ของบรรดานักศึกษากัมพูชาอีกด้ วย ด้ วย
เหตุนี ้ อาจกล่าวได้ ว่าในขันตอนของพิ
้
ธีกรรม เป็ นการดาเนินการโดยชาวกัมพูชาทังหมด
้
ไม่ว่า
บรรพชิตหรื อฆราวาส ขณะที่พระภิกษุและคนไทยที่ไปร่ วมงาน ต่างมีฐานะเพียง “แขก” หรื อ
“ผู้ชม” เท่านัน้ แต่นอกเหนือจากพิธีก รรม ก็จะพบว่าคนไทยที่ไปร่วมงานล้ วนแล้ วแต่มีบทบาท
หรื อมีสว่ นร่วมในพิธีกรรมนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการนาข้ าวปลาอาหาร จตุปัจจัยมาร่วม และที่สาคัญก็
คือ การจัดทาโรงทาน ซึง่ ในแต่ละปี ก็มีอยูไ่ ม่ต่ากว่า ๔-๕ โรง และเป็ นที่น่าสังเกตว่า เจ้ าของโรง
ทานเหล่านัน้ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้ที่ให้ ความอุปการะ (โยมอุปถาก) พระภิกษุชาวกัมพูชาหรื อนิสิต
นักศึกษาชาวกัม พูชาในแง่ของการสนับสนุนด้ านทุนการศึกษา ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
รวมทังช่
้ วยดูแลและอานวยความสะดวกด้ านต่างๆ ในระหว่างพระภิกษุ/นักศึกษาชาวกัมพูชา
เหล่านันยั
้ งอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย๘

บทสวดภาษาเขมร การแต่งกายด้ วยชุดประจาชาติของบรรดานักศึกษาชาวกัมพูชา การละเล่นพื ้นเมืองเขมร
โดยเฉพาะระบาอัปสรา ได้ ทาให้ สถานที่จดั งานปจุมบิณฑ์แต่ละครัง้ ถูกสร้ างให้ เป็ น “พื ้นที่ทางวัฒนธรรมเขมร
ชัว่ คราว” ทีอ่ ตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์เขมรถูกนาเสนออย่างเต็มที่ เป็ นการปรับเปลี่ยนพื ้นที่ทาง
กายภาพให้ เป็ น “ชุมชนข้ ามถิ่นที่ชวั่ คราว”

๘

สัมภาษณ์แม่ติ๋ม (นามสมมติ) เจ้ าของโรงทาน, งานบ็อนปจุมบิณฑ์ ณ วัดปทุมมาลัย อาเภอเมือง
อุบลราชธานี, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

๙๗

กิจกรรมดังกล่าวได้ ทาหน้ าที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ทางเครื อข่ายของนิสิตนักศึกษาชาว
กัมพูชา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคนรุ่นหนุ่มสาวเข้ าด้ วยกันในการสร้ างพื ้นที่ใหม่ทางพรมแดนชาติพนั ธุ์
(ethnic boundary) ในมิติทางด้ านพรมแดนทางสังคม (Social boundary) และพรมแดน
ทางด้ านวัฒนธรรม (cultural boundary) เพื่อให้ เขาเหล่านันได้
้ มีพื ้นที่ในการนาเสนออัตลักษณ์
เขมร (Khmer identity) ผ่านประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ตรงกับสิ่งที่ Appadurai
(๑๙๙๖: ๑๗๘-๑๘๔) อธิ บ ายว่ า เป็ น กระบวนการผลิ ต ความเป็ น ถิ่ น ที่ ข องโครงสร้ างทาง
ความรู้สึก (a structure of feeling) ที่มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่เชิงความสัมพันธ์และในเชิงบริ บท
กล่า วคื อ ในสัง คมหนึ่ง ๆ มัก มี ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น เช่น ประเพณี พิ ธี ก รรม ฯลฯ ที่ ส ร้ างให้ เ กิ ด
ความรู้สกึ ร่วมแก่ผ้ คู นที่อยูภ่ ายในถิ่นที่เดียวกันและช่วยผลิตซ ้าความเป็ นตัวตน/คนท้ องถิ่นและ
ความรู้สึกเป็ นละแวกบ้ าน/เพื่อนบ้ านทางสังคมต่อกัน (local neighborhood) ในทางกลับกัน
ปฏิสมั พันธ์ภายในเพื่อนบ้ านก็นามาซึ่งการผลิตสานึกความเป็ นตัวตน/คนท้ องถิ่น ขณะที่การมี
กิจกรรมร่ วมกันของคนท้ องถิ่ นก็ช่วยสร้ างขยายพรมแดนความเป็ นเพื่อนบ้ านหรื อความเป็ น
หมูบ่ ้ านออกไป๙
เนื่องจากกลุ่มพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาและนักศึกษาชาวกัมพูชาอยู่ในภาวะ
พลัดถิ่น/ข้ ามแดน ฉะนัน้ ความเป็ นเพื่อนบ้ านดังกล่าวจึงอยู่ในภาวะที่เรี ยกว่า “การข้ ามถิ่นที่ ”
(translocality) นัน่ เอง ในแง่นี ้บ็อนปจุมบิณฑ์จึงถูกใช้ เป็ นพื ้นที่ในการนาเสนออัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรม อันเป็ นการสร้ างพรมแดนทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural
Boundary) เป็ นปรากฏการณ์ ส่วนหนึ่ง ที่ เกิ ดจากในการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ การ
รวมกลุม่ หรื อการจัดองค์การทางสังคมข้ ามพรมแดน

๙

อ้ างใน ณัฏฐ์ ชวัล โภคาพานิชวงษ์ . “ดะมัสสะจาอะพวย”: ปฏิบตั ิการสร้ างความเป็ น “เพื่อนบ้ าน
และชุมชนข้ ามถิ่นที่” ของผู้อพยพข้ ามพรมแดนชาวพม่า ในจังหวัดระยอง. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง ปี ที่ ๑๐
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๗): ๗๓.

๙๘

๕.๒. บทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๕๒: ๗๒) ได้
ให้ ความหมายของคาว่า “การทูตเชิ ง วัฒ นธรรม” (Cultural Diplomacy) ไว้ ว่า “หมายถึง
กิ จ กรรมด้ านวัฒ นธรรมในกรอบกว้ า งๆ ทัง้ ภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี
วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นเครื่ องมือสร้ างความรู้ สึกที่ดีต่อกันโดยใช้
แนวทางปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อให้ เข้ าถึงประชาชน
ส าหรั บ พระนัก ศึ ก ษาข้ ามแดนชาวกั ม พู ช าในเมื อ งไทย โดยเฉพาะในจั ง หวั ด
อุบลราชธานีนนั ้ นับว่ามีบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมที่ โดดเด่นไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน่วยงาน
ภาครัฐเลยทีเดียว โดยเฉพาะการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย
และการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาให้ กับคนไทย ผ่าน
กิจกรรมด้ านวิชาการและวัฒนธรรม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นงานแบบกึ่งทางการและไม่เป็ นทางการ ทัง้
ในระดับส่วนตัวและในระดับกลุ่ม (ชมรม) สาหรับในระดับส่วนตัวนัน้ พบว่าพระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกัม พูช าแต่ล ะรู ป ได้ พ ยายามทาหน้ า ที่ ในการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมของกัมพูชาในหลากหลายรูปแบบ ดังคาพูดของพระสุเธีย ยนต์ ที่วา่
“...อาตมาก็พยายามถ่ายทอดให้ความรู้ เกี ่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของกัมพูชาหลาย
รู ปแบบนะ ไม่ว่าจะเป็ นการอธิ บายให้คนไทยที ส่ นใจเรื ่องราวของกัมพูชาได้ทราบ การรับนิ มนต์
ไปบรรยายให้นกั เรี ยนตามโรงเรี ยนต่างๆ ฟัง ที ่มหาวิ ทยาลัยอุบลฯ ของอาจารย์ ก็เคยไปนะ
บางที เวลามี ประชุมสัมมนาอะไรนี ่ ถ้าอาตมาไม่ติดภารกิ จอะไรก็จะเข้าร่ วม และก็จะหาช่วง
โอกาสที ่จะพูดถึ งประเพณี วฒ
ั นธรรมเขมรด้วย เพราะมี หลายอย่างที ่อาตมาคิ ดว่ าคนไทยยัง
เข้าใจไม่ถูกต้อง...บางที ก็พดู คุยให้ความรู้ กบั ญาติ โยมที ่มาวัดนัน่ แหล่ะ บางคนได้ฟังแล้วถึงขัน้
อยากจะให้อาตมาพาไปเที ย่ วกัมพูชาก็มีนะ...”
ส่วนบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมในระดับกลุ่ม (ชมรม) นัน้ ก็เห็นได้ อย่างชัดเจน
จากกิจ กรรมที่ช มรมสมณะนิสิตเขมรประจ าจัง หวัดอุบลราชธานี ไ ด้ ดาเนินไปแล้ ว ดังจะได้
ยกตัวอย่างมาอย่างน้ อย ๒ กิจกรรม ดังนี ้

๙๙

๕.๒.๑. กิจกรรมเนื่องในงานเทศกาลและงานบุญกลุ่มประเทศอินโดจีน (ปี พ.ศ.
๒๕๕๒)
ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบ ลราชธานี จัด งาน “เทศกาลและงานบุญ ในกลุ่ม ประเทศอิ น โดจี น ”

ขึน้ ณ บริ เ วณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอบุ ลราชธานี ซึง่ ในงานมีการแสดงซุ้มนิทรรศการเทศกาลและงานบุญ
ของกลุ่มประเทศอินโดจีน ได้ แก่ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม นอกจากนี ้ยังมีการบรรยายทาง
วิชาการ การสาธิตการละเล่นพื ้นบ้ าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจาหน่ายสินค้ าของที่
ระลึกต่าง ๆ อย่างมากมาย เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ที่มาของเป็ นเทศกาลและงานบุญในกลุ่มประเทศอินโดจีนที่เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบนั อันจะ
นาไปสู่การส่ง เสริ ม และสื บ สานให้ คงอยู่สื บไป ตลอดจนการสร้ างสรรค์มิ ต รภาพที่ ดีต่อกัน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ านในกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ มีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ ในท้ องถิ่นด้ วย
กิจกรรมดังกล่าวทางชมรมพระนิสิตกัมพูชาประจาจังหวัดอุบลราชธานี (ชื่อในขณะนัน้
ปัจจุบนั คือชมรมสมณะนิสิตเขมรประจาจังหวัดอุบลราชธานี) ได้ เข้ ามาร่วมกิจกรรมนี อ้ ย่างแข็ง
ขัน ภายใต้ การน าของพระสุเ ธี ย ยนต์ ประธานชมรมฯ ในขณะนัน้ โดยได้ ประสานงานกับ
นักศึกษาชาวกัมพูชาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานีเข้ าร่วมจัดงานด้ วย ทังนี
้ ส้ ิ่งที่ชมรม
และกลุม่ นักศึกษาชาวกัมพูชาทาในช่วงกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้ วย
(๑) การจัดทาซุ้มราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการประดับตกแต่งซุ้ม ให้ สะท้ อนถึงอัต
ลักษณ์ ของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนครวัด และภาพแกะสลักนางอัปสรา
พร้ อมทังจั
้ ดบอร์ ดนิทรรศการให้ ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนเทศกาลและงานบุญ
ของประเทศกัมพูชา โดยมีพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาทาหน้ าที่เป็ นผู้คอยให้ ข้อมูล ซึ่งซุ้ม
ของราชอาณาจักรกัมพูชานี ถ้ ือว่าโดดเด่นที่สดุ ในบรรดาซุ้มของทังสามประเทศ
้
อันสะท้ อนถึง
ความร่วมแรงร่วมใจของบรรดานิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชาทังที
้ ่เป็ นบรรพชิตและฆราวาสได้ เป็ น

๑๐๐

อย่างดี ดังจะเห็นได้ จากเป็ นซุ้มได้ รับความสนใจทังจากบรรดานั
้
กเรี ยน ครูและผู้ชมงานเข้ ามา
เยี่ยมชมเป็ นจานวนมาก

“เทศกาลและงานบุญกลุม่ ประเทศอินโดจีน” นับเป็ นกิจกรรมที่กลุม่ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาได้ ทา
หน้ าที่ “ทูตทางวัฒนธรรม” ในการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาให้ กบั
คนไทยได้ เป็ นอย่างดี

(๒) การร่ วมขบวนพาเหรดในพิธี เปิ ดงาน โดยในวันเปิ ดงานนัน้ มี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนัน้ (นายวิจิตร ศรี แสง) เป็ นประธานในพิธี และก่อนที่จะเปิ ดงาน
นัน้ ได้ มีขบวนพาเหรดทางวัฒนธรรมของ ๔ ประเทศคือ ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ด้ วย
ซึง่ สร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้พบเห็นและร่วมงานอยู่ไม่น้อย เพราะแต่ละขบวนต่างก็ แต่งกาย
ด้ วยชุดประจาชาติของตน สร้ างสีสนั ให้ กบั งานเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ จากมีผ้ ชู มเข้ าไปขอ
ถ่ายรูปร่วมกับผู้ที่แต่งกายด้ วยชุดประจาชาติที่กาลังเดินพาเหรดอยู่เป็ นระยะๆ จนทาให้ ขบวน

๑๐๑

เคลื่อนตัวได้ อย่างเชื่องช้ า ทังนี
้ ้ ในส่วนของขบวนกัมพูชานัน้ มีนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชาที่กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานีและศรี สะเกษเข้ าร่วมในขบวนกว่า ๑๔๐ คน โดยนิสิตนักศึกษา
ที่เป็ นฆราวาสต่างก็แต่งกายด้ วยชุดพื ้นเมือง และบางส่วนก็แต่งกายในชุดนักแสดง เนื่องจาก
จะต้ องแสดงในพิธีเปิ ดและแสดงบนเวทีด้วย ซึง่ ก็ได้ รับความสนใจจากผู้ชมเป็ นอันมาก

แผนผัง ซุ้ ม ของประเทศกัม พูช าใน
งาน “เทศกาลและงานบุ ญ กลุ่ ม
ประเทศอินโดจีน ” ที่มีชมรมสมณะ
นิ สิ ต เ ข ม ร ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี เป็ นผู้รั บผิดชอบหลัก
สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง พลัง ของความ
ทุ่ม เทและร่ ว มแรงร่ ว มใจในฐานะ
“ทู ต ทางวัฒ นธรรม” ของบรรดา
“นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา” ใน
การน าเสนอวัฒ นธรรมของตนได้
เป็ นอย่างดี

(๓) การจัดการแสดงในพิธีเปิ ดและเวทีกลาง โดยในพิธีเปิ ดนัน้ ได้ รับเกียรติจากกงสุล
เวียดนามประจาจังหวัดขอนแก่น กงสุลลาวประจาจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากสถานทูต
กัมพูชาประจาประเทศไทย ร่ วมเปิ ดงานด้ วย ทังนี
้ ้ผู้จัดได้ จดั ให้ มีการแสดงในพิธีเปิ ดด้ วย ใน
ส่ว นของกัม พูช านัน้ ได้ ส่ ง การแสดงร าอัป ราเป็ น ชุด การแสดงหลัก ซึ่ ง นางร าทัง้ หมดเป็ น
นักศึกษาชาวกัมพูชาที่กาลังศึกษาอยู่ ณ จังหวัดศรี สะเกษ การแสดงดังกล่าวได้ สร้ างความ

๑๐๒

ประทับใจให้ กับผู้ชมที่มาร่ วมงานเป็ นอันมาก ด้ วยท่วงท่าร่ ายราที่แช่มช้ อย เครื่ อ งแต่งกายที่
อลังการ สามารถตรึงให้ ผ้ ชู มแทบจะไม่ละสายตาไปจากการแสดงดังกล่าวเลยก็วา่ ได้
นอกจากนี ้ ในช่วงที่มีการแสดงการละเล่นพื ้นเมืองบนเวทีนนั ้ ทางนิสิตนักศึกษาชาว
กัมพูชาก็ได้ สง่ ชุดการแสดงกว่า ๕ ชุด อาทิระบากะลา ระบาเคาะสาก ระบาจับปลา ระบากุลา
เป็ นต้ น ซึง่ แทบจะกล่าวได้ วา่ คนในจังหวัดอุบลราชธานีหรื อผู้ชมงานในวันนันไม่
้ เคยได้ รับชมมา
ก่อนเลยก็วา่ ได้ เหตุนี ้เองจึงทาให้ ได้ รับการร้ องขอให้ แสดงเพิ่มอีกหนึง่ รอบด้ วย
(๔) การร่ วมนาเสนอบทความทางวิช าการเกี่ ยวกับเทศกาล งานประเพณี

และ

วัฒนธรรมของชาวเขมรในเวทีการประชุมทางวิชาการในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้ อง
ประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ซึ่งจากจานวนบทความที่นาเสนอทังสิ
้ ้น ๑๑
เรื่ องนัน้ ในส่วนของนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชาได้ ร่วมนาเสนอถึง ๕ เรื่ องด้ วยกันคือ (๑) โจล
ฉนา ทะไม (ปี ใหม่กมั พูชา) โดย นายเปรม สุข และคณะ (๒) บ็อน ประจุมเบ็ญ (สารทเขมร)
โดย พระสุเภือน ผล และ พระสุฆีม ดีม (๓) บ็อน อม ตูก ซาเปี ๊ ยะเปรี ยะแค (เทศกาลแข่งเรื อ
และไหว้ พระจันทร์ ) โดยพระสุตึม ท่าจ (๔) โจล มลบ (พิ ธีกรรมเปลี ่ยนสถานภาพของผู้หญิ ง
เขมร) โดย พระสุเธี ย ยนต์ และ (๕) เรี ยบ การ (พิ ธีการแต่งงานของชาวเขมร) โดย นายฤทธี
เขียว และคณะ
กิจ กรรมดัง กล่าวข้ างต้ นนี ้ ไม่เพี ยงแต่จ ะเป็ นการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาให้ กบั ผู้เข้ าร่วมงานโดยเฉพาะประชาชนคนไทยเท่านัน้
หากยังเป็ นการภาพพจน์ที่ ดีของประเทศ และการเผยแผ่วฒ
ั นธรรมของประเทศกัมพูชาให้ กับ
สาธาณชนได้ เป็ นอย่างดีด้วย
๕.๒.๒. ประเพณี “บ็อนปจุมบิณฑ์ ” หรือ “สารทเขมร”
จากที่ได้ นาเสนอเกี่ ยวกับประเพณี “บ็อนปจุมบิณฑ์ ” หรื อ “สารทเขมร” ไปในหัวข้ อ
๕.๑ ก่อนหน้ านี ้แล้ วนัน้ เป็ นการวิเคราะห์ในแง่ของการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคม
ข้ ามพรมแดน รวมทัง้ การผลิ ตซ า้ อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ ในล าดับต่อไปผู้วิจัยจะวิเคราะห์
ประเพณีนี ้ในแง่ของการทาหน้ าที่เป็ นทูตทางวัฒนธรรม
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หากเราพิ จ ารณาในเชิ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ประเพณี ดัง กล่า ว จะพบว่า กิ จ กรรม
ดัง กล่า วมี มิ ติ ข องการทูต เชิ ง วัฒ นธรรมโดยภาคประชาชนค่อ นข้ า งชัด เจน เพราะบรรดา
พระภิกษุ นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาได้ ทาหน้ าที่ในการพยายามสร้ างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยผ่านมิติทางศาสนา ดังข้ อความในบันทึกภาคสนามของผู้วิจยั
บางส่วนดังนี ้
“...คณะนิ สิตนักศึกษาชาวกัมพูชาและลาวทัง้ ที ่เป็ นพระและนักศึกษาที ่เข้ามาศึกษาใน
ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานบุญประเพณี ปจุมบิ ณฑ์ เพื ่อเป็ นการสื บสานประเพณี อนั ดี งาม
ทางศาสนาของชาวกัมพูชา ซึ่ งจัดขึ้ นเป็ นประจาทุกปี ในช่ วงเดื อนสิ บ เป็ นประเพณี คล้ายบุญ
ข้าวสากของชาวลาวในภาคอี สาน บุญตานก๋วยสลาก ของภาคเหนื อ บุญเดื อนสิ บ (ชิ งเปรต)
ทางภาคใต้ หรื อบุญสารท ของภาคกลาง ในปี นี ้ได้จดั ขึ้นในวันอาทิ ตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ วัดปทุมมาลัย จ.อุบลราชธานี ซึ่ งเป็ นวันแรกของการจัดงาน โดยงานบุญนี ้ ถ้าหากใน
ประเทศกัมพูชาจะจัดเป็ นเวลา ๑๕ วัน บรรยากาศในงาน ด้านหน้าจะมี การจัดโต๊ะลงทะเบี ยน
ไว้ โดยมี พระเขมร ๒-๓ รู ปนัง่ อยู่ พร้ อมมี บาตรสาหรับให้ผู้มาร่ วมงานนาซองใส่ปัจจัยที ่ได้รับ
แจกไปวาง ในช่วงเช้าพิ ธีเปิ ดงาน มี เจ้าคณะจังหวัดซึ่ งเป็ นรองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย วิ ท ยาเขตอุบ ลราชธานี เป็ นประธานเปิ ดพิ ธี โดยมี ตัว แทนพระ
นักศึ กษาชาวกัมพูชาเป็ นผู้กล่ าวรายงาน จากนัน้ ก็ จะเป็ นการแสดงราอวยพรชุดนางอัปสรา
โดยนักศึกษาสาวกัมพูชาที ่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรี สะเกษ เมื ่อการแสดง
จบลงก็เป็ นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยการสวดมนต์ตามแบบฉบับพระสงฆ์ เขมร ฟัง
ดูแล้วก็ แปลกๆ หู และในระหว่ างสวดนัน้ พระก็ จ ะโปรยดอกไม้ด้วย (ดอกบัวและดอกมะลิ )
จากนัน้ ก็จะเป็ นการตักบาตรด้วยอาหารสาเร็ จรู ปและผลไม้ที่ทางคณะนักศึกษาเป็ นผู้จดั เตรี ยม
ไว้ให้ผไู้ ปทาบุญได้นาไปใส่บาตร (ส่วนอาหารคาว ทางญาติ โยมจะนาไปรวมกันในโรงครัว และ
จะมี ชาวบ้านร่ วมสิ บกว่าคน ทาหน้าทีจ่ ดั อาหารลงในถาด สาหรับยกไปถวาย) และถวายปัจจัย
แด่พระภิ กษุสงฆ์ ...
... สาหรับ แขกที ่ม าก็ ทะยอยกันมาร่ วมงานกันเรื ่ อยๆ ส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นคนไทยและ
ชาวบ้านในละแวกใกล้ๆ วัด รวมทัง้ โยมอุปถากของพระนักศึกษาชาวกัมพูชา ประมาณร้อยกว่า
คน และนักศึกษามหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประมาณ
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๒๐ กว่าคน ส่วนนิ สิตนักศึ กษาชาวกัมพูชาที ่มานัน้ ก็จะมี นิสิตที ่เป็ นพระจาก มจร. วข. อุบล
(๙ รู ป) พระธรรมทูตกัมพูชา ๑ รู ป ที ่เดิ นทางมาจาก มจร. วิ ทยาเขตวังน้อย อยุธยา ขณะที ่
นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาที ่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรี สะเกษ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏศรี สะ
เกษ รวมประมาณ ๖๐ รู ป/คน
...ระหว่างที ่พระฉัน ญาติ โยมที ่ร่วมงานก็จะรับประทานอาหารไปด้วย หลังจากที ่พระ
ฉันเสร็ จแล้ว ก็จะมี การแสดงบริ เวณด้านข้างของศาลาที ่จัดงาน เป็ นการแสดงพื ้นเมื องของ
นักศึกษาชาวกัมพูชาประมาณ ๖ ชุด สร้ างความบันเทิ งให้กบั ผู้เข้าร่ วมงานเป็ นอันมาก จากที ่
ตอนแรกๆ นัง่ ชมอยู่บนเก้าอี ้ สุดท้ายพื น้ หน้าเวที แทบจะไม่มีที่นงั่ เลยที เดี ยว ปี นี ้พิเศษกว่าทุกปี
เพราะพระนิ สิตชาวลาวได้ติดต่อการแสดงจากเมื องปากเซ แขวงจาปาสัก สปป.ลาว นาการ
แสดงเต้นบัดสะลบเข้าร่ วมด้วย ตอนท้ายเลยได้เห็นทัง้ นางอัปสรา นักแสดงชาวกัมพูชาทัง้ ชายหญิ ง ร่ วมเต้นบัดสะลบกับนักแสดงชาวลาวด้วย ม่วนอีหลี...
...ด้านนอกมี โรงทานอยู่ ๔-๕ โรง มี โรงทานน้าดืม่ และน้าหวาน โรงทานไอศรี ม โรงทาน
ข้าวราดแกง โรงทานข้าวจี ่ และโรงทานขนมจี น...สอบถามได้ว่าโรงทานเหล่านี ้เป็ นของญาติ
โยมชาวไทยที ่รู้จกั มักคุ้นกับพระนิ สิตชาวกัมพูชา บางคนร่ วมออกโรงทานแทบทุกปี เลยที เดี ยว
น่าสนใจว่าญาติ โยมบางคนเรี ยกว่าเป็ น “โยมอุปถาก” เลยที เดี ยว เคยคุยกับหลวงพี ่สุเธี ย ที ่
กลับไปเสียมเรี ยบแล้ว ท่านก็มีโยมอุปถากแบบนี ้เช่นกัน และยังติ ดต่อกันเสมอๆ จนถึงทุกวันนี ้
ผ่ า นทาง facebook… อี ก ทั้ง ท่ า นยัง มี ก ารระดมก าลัง ศรั ท ธาจากฝั่ ง ไทยไปช่ ว ยสนับ สนุน
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในจังหวัดเสี ยมเรี ยบ การนาญาติ ธรรมไปทอดกฐิ น ผ้าป่ าที ่
วัดในจังหวัดเสี ยมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา หลายครั้ง...
....ในงานยังมี นิทรรศการที ่จดั แสดงขึ้นในบริ เวณวัด จัดทาขึ้นโดยพระนิ สิตชาวกัมพูชา
และชาวลาวที ่ศึกษาอยู่ที่ มจร. วข.อุบลฯ และจากการสอบถามก็เป็ นปี แรกที ่ทางพระนิ สิตลาว
ได้เข้าร่ วมจัดงานอย่างเป็ นทางการ เพราะที ่ผ่านๆมาได้รับเชิ ญเข้าร่ วมในพิ ธีเท่านัน้ เนื ้อหา
หลักๆ ของนิ ทรรศการจะเกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การแต่งกาย เศรษฐกิ จ และความ
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เป็ นอยู่ของชาวกัมพูชาและลาว ก็นบั ว่าสร้ างบรรยากาศให้กบั งานได้ไม่น้อย จากที ่สงั เกตก็มี
ผูส้ นใจเดิ นดูนิทรรศการไม่นอ้ ย โดยมี พระนิ สิตชาวกัมพูชาคอยบรรยาย...”๑๐
บทบาทของ “ทูตทางวัฒนธรรม” ดังกล่าวของพระภิกษุนกั ศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา
จัดว่าเป็ น “การทูตภาคประชาชน” (public diplomacy or people to people diplomacy)
รูปแบบหนึ่ง ที่แตกต่างไปจาก “การทูตแบบทางการ” (standard diplomacy) ซึ่งเป็ นการทูตที่
ผู้น าระดับ สูง ของประเทศต่ างๆ มาเจรจากันอย่า งเป็ นทางการเพื่ อสร้ างความสัม พันธ์ ที่ ดี
ระหว่างประเทศ เพราะการทูตภาคประชาชนเน้ นการสื่อสารกับภาคประชาชนในอีกประเทศ
หนึ่ง/ทั่วโลก เน้ นการจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของรัฐ ผ่านสื่อสาธารณะ องค์กร
เอกชน พรรคการเมือง บริ ษัท ตัวแทนการค้ า สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษา องค์กรทาง
ศาสนา กลุ่มชาติพนั ธุ์ รวมทังบุ
้ คคลที่มีอิทธิพล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประเทศ๑๑
ในกระแสโลกาภิวตั น์ที่อานาจทุน เทคโนโลยีการสื่อสาร และบริ โภคนิยม ได้ ทาให้ เกิด
สภาวะข้ ามพรมแดนและพ้ นความเป็ นชาติ ขณะที่ความคิดเรื่ องความมัน่ คงและพรมแดนก็ยงั
ดารงอยู่ โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันและมีความสัมพันธ์ที่เปราะบาง การนาการ
ทูตภาคประชาชนมาเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันด้ วยการเปิ ด
โอกาสให้ ภาคประชาชนหรื อผู้คนที่อยูใ่ นพื ้นที่ชายแดนให้ เข้ ามามีสว่ นในการสร้ างความสัมพันธ์
โดยมิ ติทางวัฒ นธรรมหรื ออัตลักษณ์ ที่ผ้ ูคนทัง้ สองฝั่ ง มี ร่วมกัน นับเป็ นแนวทางการดาเนิน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศที่สอดรับกับกระแสของการเปลี่ยนแปลง ๑๒ เพราะย่อมนามาซึ่ง
ความไว้ วางใจ และความเข้ าใจระหว่างประชาชนทังสองประเทศในที
้
่สดุ
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สมหมาย ชินนาค [บันทึกภาคสนามงานปจุมบิณฑ์ ณ วัดปทุมมาลัย จ.อุบลราชธานี ] ๒๑
กันยายน ๒๕๕๗
๑๑
เสาวภา พรสิริพงษ์ “การทูตภาคประชาชน: จากพรมแดนรั ฐชาติส่พู รมแดนวัฒนธรรม” ใน
วารสารสังคมลุ่มน้าโขง ปี ที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖): ๑๐๖-๑๐๗
๑๒
เรื ่องเดียวกัน

๑๐๖

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
๖.๑. สรุปผลการศึกษา
ยุคปัจจุบนั ที่เรี ยกว่า “ยุคโลกาภิวตั น์” อาณาบริ เวณพื ้นที่ชายแดนอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
ต่างกาลังตกอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั อันเป็ นผลมาจากกิจกรรมที่เรี ยก
กันว่า “การพัฒนา” (Development) ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ซึ่งไม่เพียงแต่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในแง่ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเท่า นัน้ หากยัง
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีกด้ วย
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาระดับภูมิภาคในปั จจุบนั การเดินทางข้ ามพรมแดนรัฐชาติ
ที่ดเู หมือนว่าจะมีอิสระเสรี มากขึน้ แต่ในความเป็ นจริ ง คนข้ ามแดนเหล่านันล้
้ วนแล้ วแต่ต้อง
เผชิญกับอานาจของรัฐชาติสมัยใหม่ ที่คอยกากับ ควบคุม และบงการคนข้ ามแดนเหล่านัน้
หรื ออาจจะกล่าวอย่างง่ายๆ ได้ ว่า ท่ามกลางนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิ ดกว้ างตามแนวทางทุน
นิยมเสรี ที่ดเู หมือนว่าทังนโยบายและชายแดนต้
้
อง “เปิ ดเสรี ” ตามไปด้ วยนัน้ แต่ในความเป็ น
จริง ชายแดนไม่ได้ เปิ ดเสรี แต่อย่างใด โดยเฉพาะชายแดนที่เคยมีปัญหาระหว่างรัฐชาติ ดังเช่น
กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา อานาจรัฐก็ยงั คงทรงอิทธิพลในแง่ของการควบคุมการเดินทางและ
เคลื่อนที่ทงของผู
ั้
้ คน สินค้ า รวมทังข่
้ าวสารต่างๆ
ที่ผ่านมา แม้ จะมีผลงานศึกษาค้ นคว้ า /วิจัยเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ การข้ ามพรมแดน
ระหว่างกัมพูชากับไทย แต่ส่วนใหญ่ประเด็นที่ศึกษามักจะเป็ นเรื่ องการค้ าชายแดน แรงงาน
ข้ ามชาติชาวกัมพูชา สุขภาพอนามัย ขอทานชาวกัมพูชา เป็ นหลัก ยังไม่พบว่ามีการศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับชี วิตและวัฒ นธรรมของนักศึกษาชาวกัม พูช าในประเทศไทยแต่อย่างใด ทัง้ ๆ ที่ ใน
ปั จจุบนั มี นักศึกษาชาวกัมพูชาที่เข้ ามาศึกษาอยู่ในประเทศไทยจานวนไม่น้อย ทัง้ ที่ เป็ น
ฆราวาสและบรรพชิต หรื อในงานวิจยั ชิ ้นนี ้เรี ยกว่า “พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา”
การศึกษาวิจัยในครั ง้ นี ้ มี วัตถุประสงค์หลักเพื่ อชี ใ้ ห้ เห็น “ชี วิตประจ าวัน ” ของพระ
นักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา ในแง่ของการดาเนินชีวิตประจาวันทัง้ ในฐานะพระภิกษุ และ
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นักศึกษา การปรั บ ตัว การสร้ างเครื อ ข่า ยความสัม พันธ์ ตลอดจนบทบาทในฐานะทูต ทาง
วัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาที่เข้ ามาศึกษาในเมืองไทยนัน้
จะมีเงื่ อนไขทังที
้ ่เป็ น “ปั จจัยผลักดัน” และ “ปั จจัยดึงดูด” ประกอบกับบทบาทของเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่คอยให้ ความช่วยเหลือในการข้ ามแดน ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น
นี ้ จึงสามารถสะท้ อนให้ เห็นได้ ว่า การเป็ นนักศึกษาข้ ามแดนของพระภิกษุชาวกัมพูชาเหล่านี ้
มิได้ เป็ นการหนีมาตายดาบหน้ า แต่เป็ นการข้ ามแดนรัฐชาติที่มีเป้าหมายปลายทาง และมีการ
วางแผนที่คอ่ นข้ างรอบคอบและรัดกุม
ปั จจัยผลักดัน ที่ทาให้ เกิ ดการเดินทางข้ ามแดนก็ คือ เงื่ อนไขทางด้ านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว เช่น ครอบครัวมีรายได้ น้อย หรื อบิดามารดามีภาระที่จะต้ องเลี ้ยงดูลกู หลายคน และ
เงื่ อ นไขทางด้ า นสัง คมและการเมื อ ง เช่น การที่ ส ถาบัน อุดมศึก ษาของสงฆ์ ใ นประเทศไม่
เพียงพอ หรื อการที่รัฐบาลเข้ มงวดกับพระภิกษุเชื ้อสายเขมรที่อาศัยอยู่ในเวียดนามตอนใต้ อัน
เนื่องมาจากเป็ นกลุม่ ที่มีจิตสานึกทางการเมืองสูง ส่วนปั จจัยดึงดูดนัน้ พิจารณาได้ จากประเทศ
ปลายทางคือประเทศไทย จะพบว่า ปั จจัยดึงดูดที่สาคัญที่ทาให้ พระนักศึกษาเหล่านี ้ตัดสินใจ
ข้ ามแดน นัน่ ก็คือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจของไทยที่ดีกว่า ทาให้ เป็ น
หลักประกันต่อการดาเนินชีวิตของพระนักศึกษาข้ ามแดนเหล่านีใ้ นระหว่างที่ศึกษาเล่าเรี ยน
เงื่ อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ได้ แก่ คุณภาพของการศึกษาของพระภิกษุ การเป็ นสังคมพุทธ
เช่นเดียวกัน รวมทังมี
้ วฒ
ั นธรรมประเพณีที่คล้ ายกัน
ส าหรั บ พระชาวกัม พูช าที่ เ ดิน ทางมาศึก ษา ณ มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี นัน้ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมีฐานะระดับปานกลางถึงยากจน บางส่วนก็เคยมาทางานที่ประเทศไทยมาก่อน แล้ วเมื่อ
กลับไปแล้ วก็บวชเป็ นพระภิกษุ จากนันก็
้ หาช่องทางเดินทางมาศึกษาต่อยังเมืองไทย
เมื่อพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาเข้ ามาในประเทศไทยแล้ ว สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ก็คือ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจะต้ องมีการปรับตัวให้ เข้ ากับบริ บทของประเทศ
ไทย ซึ่งการปรั บตัวที่เ กิ ดขึน้ นัน้ จะมีทัง้ การปรั บตัวทางด้ านสัง คม และวัฒนธรรม โดยจาก
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การศึกษาพบว่า ด้ านการปรั บตัวทางสัง คมนัน้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัม พูช ามี ความ
จาเป็ นต้ องปรับตัวทางด้ านนี ้มาก ทังนี
้ ้เนื่องจากในจังหวัดอุบลราชธานีมีคนเขมรอาศัยอยู่น้อย
ส่วนใหญ่คนท้ องถิ่น พระลูกวัดที่จาวัดด้ วยกันและพระนิสิตที่เรี ยนร่วมชันนั
้ น้ ก็เป็ นคนอีสานที่
ใช้ ภาษาลาวในการสื่อสาร ทาให้ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาไม่ค่อยได้ มีโอกาสปฏิสัง
สรรค์ภายในกลุ่มคนเขมรด้ วยกันได้ ฉะนัน้ การที่ต้องมีการปฏิสงั สรรค์กบั คนไทยหรื อคนอีสาน
ทุกวันนัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่าพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาต้ องมีการปรับตัวทางสังคมอย่าง
มากตามมาด้ วย
ส่วนการปรับตัวทางด้ านวัฒนธรรม พบว่าแม้ ไทยกับกัมพูชาจะเป็ นวัฒนธรรมพุทธเถร
วาทเช่นกัน แต่พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาก็จะต้ องมีการปรับตัวด้ านวัฒนธรรมการใช้
ภาษาเป็ นอย่างมาก ซึง่ ในการปรับตัวทางด้ านภาษานัน้ จะกระทาโดยการเรี ยนรู้ภาษาไทยจาก
บุคคลรอบข้ างทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม และกว่าที่พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาแต่ละ
รูปจะสามารถสื่อสารโดยใช้ ภาษาไทยได้ นนั ้ ก็จะใช้ เวลาแตกต่างกันไป มากบ้ างน้ อยบ้ าง ซึ่ง
จะต่างจากการปรับตัวทางด้ านวัฒนธรรมในเรื่ องอื่น ๆ เช่น อาหารการกิน พระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกัมพูชาจะสามารถปรับตัวได้ เร็ ว และปรับตัวได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เนื่องจากมีวฒ
ั นธรรม
ด้ านอาหารการกิน คล้ าย ๆ กัน ต่างกันเพียงเล็กน้ อยโดยเฉพาะรสชาติที่อาหารไทยจะเผ็ด
มากกว่าเท่านัน้
ทังนี
้ ้การปรับตัวในฐานะเพศบรรพชิตสาหรับพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชานัน้ ไม่
ต้ องมีการปรับตัวในเรื่ องของวัตรปฏิ บตั ิมากนัก จะมีก็แต่การปรับตัวด้ านบทสวดมนต์เป็ นหลัก
เท่านัน้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทาง “ภาษา” ระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย
อีกทัง้ การเข้ ามาใช้ ชี วิตในฐานะนักศึกษาข้ ามแดนในเมื องไทยนัน้ พวกเขาจะต้ อง
เผชิญ กับสภาวะของการถูกจัดวางในฐานะ “คนอื่น ” ในสัง คมไทย รวมทัง้ ยังต้ องเผชิญกับ
ปั ญหานานาประการภายใต้ ความสัมพันธ์ เชิงอานาจกับรัฐไทย พระภิกษุชาวไทย และผู้คนใน
สังคมไทย จนในบางสถานการณ์ พวกเขาก็ตกอยู่ในสภาวการณ์ของการถูกเบียดขับให้ อยู่ใน
ภาวะ “คนต่างด้ าว” ในสังคมไทย ฉะนัน้ จึงพบว่าพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพู ชาเหล่านันมี
้
การสร้ างเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) อย่างน้ อย ๒ รูปแบบ คือการสร้ างเครื อข่าย
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ความสัมพันธ์ทางสังคมกับชุมชนบ้ านเกิด และการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ าม
พรมแดนผ่านประเพณีและพิธีกรรม “บ็อนปจุมบิณฑ์” เพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ทางสังคม
ของตน
เนื่ องจากพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัม พูช ามีสถานะความเป็ นพลเมื องในมิ ติทาง
กฎหมายเป็ น “คนอื่น” มิใช่ “พลเมืองไทย” ดังกล่าว พวกเขาจึงถูกปิ ดกันทั
้ งการแสดงออกและ
้
การดาเนินชีวิตตามแบบฉบับของ “พลเมืองไทย” ด้ วยเหตุที่มีอานาจรั ฐไทยคอยควบคุมและ
กากับ ฉะนันพวกเขาจึ
้
งพยายามใช้ มิติทางวัฒนธรรมเป็ นพื ้นที่ในการแสดงออก ทังนี
้ ้ก็ทงเพื
ั ้ ่อ
สร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติ
พันธุ์ และเพื่อสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั คนท้ องถิ่นในประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงจากความ
เข้ มข้ นของอานาจรัฐไทยไปในคราเดียวกัน เพราะในฐานะของ “คนต่างด้ าว” พวกเขาก็ย่อม
เผชิ ญ กับปั ญ หาและอุปสรรคบางประการ ทัง้ หนักบ้ าง เบาบ้ าง ฉะนัน้ การสร้ างเครื อข่า ย
ความสัมพันธ์ กับคนท้ องถิ่น จึงเป็ นหลักประกันในเชิงความมั่นคงและความปลอดภัยในการ
ดาเนินชีวิตอยูต่ า่ งแดนของพวกเขาอีกด้ วย
จากผลการศึก ษาที่ ไ ด้ น าเสนอในบทต่า งๆ แล้ ว นัน้ นอกจากจะชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความ
สลับซับซ้ อนของวิถีการดาเนินชีวิตของนักศึกษาพระ ตลอดจนบรรดานิสิตนักศึกษาข้ ามชาติ
ชาวกัมพูชาในประเทศไทย ภายใต้ บริ บทของการพัฒนาระดับภู มิภาคในลุ่มน ้าโขงได้ เป็ นอย่าง
ดีแล้ ว การจัดงานสารทเขมรหรื อ “บ็อนปจุมบิณฑ์ ” ของนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชาในจังหวัด
อุบลราชธานีและใกล้ เคียงที่มีชมรมสมณะนิสิตชาวเขมรในจังหวัดอุบลราชธานีเป็ นแม่งาน ใน
มิตหิ นึง่ นันได้
้ สะท้ อนให้ เห็นถึงพลวัตของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ ข้ามพรมแดนรัฐชาติของ
ชาวกัมพูชาและชาวไทยในอาณาบริ เ วณชายแดนของรัฐชาติทงสอง
ั้
โดยมี นิสิตนักศึกษาชาว
กัมพูชาในประเทศไทยเป็ นผู้สร้ างและธารงรักษาไว้ ซึ่งเครื อข่ายความสัมพันธ์ ข้ามชาติระหว่าง
พวกเขากับชุมชนคนไทยที่พวกเขาไปพักอาศัยในฐานะคนพลัดถิ่นชั่วคราว ขณะเดียวกัน ยัง
ก่อให้ เกิดการสร้ างและกระชับความสัมพันธ์ กันภายในกลุ่ม ทังยั
้ งเป็ นเวทีที่สามารถแสดงอัต
ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของตนได้ อย่างเต็มที่อีกด้ วย
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ขณะเดียวกัน การหยิบฉวยเอาวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาวกัมพูชา
ในประเทศไทย มาเป็ นกลไกในการสร้ างความสัมพันธ์ข้ามชาติ ดงั กล่าว ในแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็ น
การพยายามนิยามความหมายของอาณาบริ เวณชายแดนบริ เวณดังกล่าวใหม่ จากที่มกั จะถูก
มองในมิติของการเป็ นพรมแดนของรัฐชาติเป็ นหลัก มาเป็ นพรมแดนทางวัฒนธรรม โดยการ
ผลิตซ ้าวาทกรรมทางศาสนามาสนับสนุน ทังยั
้ งชี ้ให้ เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่พื ้นที่ ชายแดนรัฐชาติ
ถูกซ้ อนทับด้ วยการเป็ นพื ้นที่การพัฒนาทังการค้
้
าการลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ ทาง
สังคมจะเริ่มซับซ้ อนมากขึ ้น และพรมแดนของรัฐชาติจะเริ่มยืดหยุน่ มากขึ ้น
กล่าวได้ ว่ารู ปแบบการปรับตัวและการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมประการ
หนึ่งของพระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาก็คือ การอาศัย “พืน้ ที่ทางศาสนา” เป็ นตัวอ้ างอิง
การเป็ นสมาชิกชุมชนในจินตนาการเดียวกับคนไทยในพื ้นที่ เป็ นคนพวกเดียวกันในฐานะใน
ฐานะ “ชาวพุทธด้ วยกัน” เพราะในระดับชีวิตประจาวัน (everyday life) ทังของคนไทยและคน
้
กัมพูชา พุทธศาสนาเถรวาทยังดารงอยู่อย่างสัมพันธ์คอ่ นข้ างแนบแน่นกับชีวิตของผู้คนทังสอง
้
ประเทศนัน่ เอง
เราอาจจะเรี ย กการรวมตัว เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ งานประเพณี ท างศาสนาของบรรดา
นัก ศึก ษาหนุ่ม สาวชาวกัม พูช า โดยอ้ า งอิ ง กับ รู ป แบบ/วิ ถี วัฒ นธรรมในบ้ า นเกิ ด ที่ กัม พูช า
ท่า มกลางสภาพแวดล้ อ ม เงื่ อนไขและบริ บ ทที่ แ ตกต่า งกัน ทัง้ ในแง่ ข องขอบเขตพื น้ ที่ ท าง
กายภาพและสังคมอย่างชัดเจนว่าเป็ น “ชุมชนเครื อข่ายข้ ามถิ่นที่ทางศาสนาของนักศึกษาหนุ่ม
สาวชาวกัมพูชา” ที่มีโครงสร้ างทางสังคมค่อนข้ างยืดหยุน่ ไม่ตายตัว และไม่มีขอบเขตพื ้นที่ทาง
กายภาพที่แน่นอน หากสามารถยืดขยายหรื อหดแคบได้ ต ามแต่สถานการณ์โดยอ้ างอิงกับพื ้นที่
ทางศาสนาเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ พระนัก ศึก ษาข้ า มแดนชาวกัม พูช าในเมื อ งไทย โดยเฉพาะในจัง หวัด
อุบลราชธานีนนั ้ นับว่ามีบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน่วยงาน
ภาครัฐเลยทีเดียว โดยเฉพาะการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย
และการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาให้ กับคนไทย ผ่าน
กิจกรรมด้ านวิชาการและวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นงานแบบกึ่งทางการและไม่เป็ นทางการ
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บทบาทของ “ทูตทางวัฒนธรรม” ดังกล่าวของพระภิกษุนกั ศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาจัดว่าเป็ น
“การทูตภาคประชาชน” (public diplomacy or people to people diplomacy) รูปแบบหนึ่ง ที่
แตกต่างไปจาก “การทูตแบบทางการ” (standard diplomacy)
๖.๒. อภิปรายผล
ปรากฏการณ์ พระภิกษุนกั ศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาที่ศกึ ษานี ้ ส่วนหนึ่งนันก็
้ เป็ นผล
พวงของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขงที่ทาให้ เกิดการเลื่อนไหลของผู้คน
สินค้ า ทุน และวัฒนธรรมข้ ามพรมแดนรัฐชาติตา่ งๆอย่างรวดเร็ว๑
ทังนี
้ ้ก็สืบเนื่องมาจากในยุคโลกาภิวตั น์ที่สงั คมโลกเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ ชิด มีการข้ าม
พรมแดนอย่างคึกคักรวดเร็ วของผู้คน สินค้ า และข่าวสาร รัฐก็ดเู หมือนจะมีบทบาทน้ อยลงหรื อ
ควบคุมได้ จากัด หรื อแม้ กระทัง่ รัฐเองกลับเปิ ดทาง และเอื ้ออานวยให้ การเคลื่อนย้ ายดังกล่าว
เป็ นไปโดยสะดวกขึน้ ตามหลักการค้ าเสรี ในยุคใหม่ นอกจากนี ้ เครื อข่ายความสัมพันธ์ ที่เกิด
จากการก้ าวข้ ามพรมแดนเป็ นประจ าและต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ เรามองเห็ น และตระหนั ก ถึ ง
“กระบวนการข้ ามชาติ” (Transnationalisation) ของเวลาและพื ้นที่ ภายใต้ เงื่อนไขนี ้ รัฐชาติเริ่ ม
มีอิทธิพลน้ อยลงต่อชีวิตของนักเดินทางผู้อพยพข้ ามพรมแดนนานาชาติ แม้ ว่าผู้อพยพจานวน
ไม่น้อยจะเผชิญหน้ ากับกฎระเบียบที่เข้ มงวดขึ ้นของการตรวจคนเข้ าเมืองก็ตาม๒
ปรากฏการณ์ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัม พูช าในประเทศไทยมี ลักษณะข้ ามชาติ
(Transnational) ซึ่งจัดเป็ นกลุ่ม คนที่ William Safran (๑๙๙๑)เรี ยกว่า “คนพลัดถิ่น ”
(Diaspora) และ/หรื อ “คนข้ ามแดน” (Transborder People)๓ ซึ่งในโลกของยุคหลังทุนนิยมที่มี
การเคลื่อนไหวของผู้คน สินค้ าและวัฒนธรรมข้ ามพรมแดนของรัฐชาติอย่างหลากหลายและ
รวดเร็ ว ความเป็ นคนพลัดถิ่นอาจเกิ ดขึน้ จากการเป็ นแรงงานอพยพข้ ามชาติ การหลีกเร้ นภัย
สงครามและความอดอยากหิวโหย ไปจนถึงการแสวงหาโอกาสและช่องทางในการเลื่อนสถานะ
๑

ยศ สันตสมบัติ และคณะ. ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน (เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน, ๒๕๕๖): ๔๒.
๒
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า ๓๘.
๓
Safran, ๑๙๙๑ อ้ างถึงใน พิมเสน บัวระภา, ๒๕๕๒
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ของตนเองในยุคโลกไร้ พรมแดน การเลื่อนไหลของผู้คนดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ เกิดความผูกพัน
ต่อพื น้ ที่หลายแห่ง มี บ้านและชุม ชนของคนพลัดถิ่นเกิดขึ น้ ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ความ
เชื่อมโยงชุมชนข้ ามชาติของคนพลัดถิ่นกลุ่มต่างๆ ทาให้ ไม่มีศนู ย์กลาง หรื อบ้ านเกิดเมืองนอน
เพียงแห่ง เดียว หากแต่ความรู้ สึกผูกพันและสานึกที่เกิดจากประสบการณ์ ร่วมของการพลัด
พราก การสูญเสีย การดิ ้นรนต่อสู้อาจมีนยั โหยหาบ้ านเกิดเมืองนอนได้ เหมือนกัน
ส่วน “คนข้ ามแดน” (Transborder People) เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นมายาวนาน จน
อาจกล่าวได้ วา่ ควบคูก่ บั พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์ การศึกษาเรื่ องคนข้ ามแดนจึง
มิใช่เป็ นประเด็นใหม่ที่พึ่งเกิดขึ ้นในวงวิชาการในยุคโลกาภิวตั น์ ที่ผ่านมามีการศึกษาเรื่ องของ
คนข้ ามแดนในศาสตร์ หลากหลายสาขา วิธีวิทยาประเด็นความสนใจและแง่มมุ ในการนาเสนอ
จึงแตกต่างกันไปตามความสนใจของผู้ศกึ ษา สาหรับ Aihwa Ong เป็ นหนึ่งในนักวิชาการเลื่อง
ชื่อในการศึกษาปรากฏการณ์ข้ามแดนร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอเรื่ องราวการ
ข้ ามแดน/พลัดถิ่ นในกลุ่ม “คนจี น ” ดัง ปรากฏในผลงานชิ น้ ส าคัญ อาทิผลงานเรื่ อ ง
“Ungrounded Empires : The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism”
(๑๙๙๗) ที่ Ong และ Donald Nonini เป็ นบรรณาธิการ ซึ่งเสนอภาพความหลากหลายของ
กลุม่ ชาวจีนอพยพหรื อจีนพลัดถิ่นสมัยใหม่จากแถบเอเชียแปซิฟิก เช่น กลุ่มแรงงานปั ญญาชน
นักวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจชาวจีน หรื อในผลงานเรื่ อง “Flexible Citizenship : The
Cultural Logics of Transnationality” (๑๙๙๙) ซึง่ Ong ศึกษากลุม่ ชาวจีนฮ่องกงที่กงั วลใจต่อ
เหตุการณ์การคืนเกาะฮ่องกงกลับคืนแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน จนทาให้ ชาวจีนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ดี ต้ อ งอพยพโยกยายถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ แ ละทุ น ไปยัง ประเทศในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ
โดยเฉพาะแคนาดา
ด้ วยสถานะของความเป็ น “คนพลัดถิ่น” หรื อ “คนข้ ามแดน” ดังกล่าว ทาให้ คนเหล่านี ้
ถูกจัดวางให้ เ ป็ น “คนอื่ น ” ในสัง คมไทย สอดคล้ องกับงานศึกษาของ วาสนา ละอองปลิ ว
(๒๕๔๙) ที่ศกึ ษาแรงงานข้ ามชาติชาวไทยใหญ่ในพื ้นที่ชายแดนไทย-พม่า ที่ระบุว่า ถึงแม้ คนใน
พื ้นที่จะตระหนักถึงความสาคัญของแรงงานข้ ามชาติในภาคการผลิตในพื ้นที่ แต่แรงงานข้ าม
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ชาติชาวไทใหญ่ทงั ้ สองกลุ่มก็ถูกจัดวางอยู่ในสถานะของการเป็ น “คนอื่น”๔ ทาให้ กลุ่มคน
เหล่านี ้ต้ องพยายามสร้ างการต่อรองโดยใช้ เครื อข่ายทางสังคมในระดับต่างๆ สอดคล้ องกับ นฤ
มล นิราทร (๒๕๔๓)๕ ที่ระบุว่าเหตุผลในการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมเป็ นเพราะ (๑) ต้ องการมี
เพื่อนในการทางาน ต้ องการมีหมู่ มีพวก (๒) ต้ องการทรัพยากรในการทางาน (๓) ต้ องการ
รับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน (๔) ต้ องการความชานาญเฉพาะด้ านในการแก้ ไขปั ญหา
(๕) ต้ องการประหยัด และ (๖) ต้ องการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน รวมไปถึงมี
ปัจจัยเสริมที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ คือความเต็มใจที่จะเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย
งานวิจยั ชิ ้นนีย้ งั ชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญของเครื อข่ายทางสังคมที่สาคัญประการหนึ่ง
ของบรรดาพระภิกษุนกั ศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชา รวมทังนั
้ กศึกษาชาวกัมพูชาข้ ามแดน และ
แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในประเทศไทยนัน่ ก็คือ “เครื อข่ายทางศาสนา/พิธีกรรมบุญสารท
เขมรหรื อบ็อนปจุมบิณฑ์ ” คล้ ายคลึงงานศึกษาของ ขวัญชีวนั บัวแดง และคณะ (๒๕๔๙) ที่
ศึกษาเครื อข่ายทางศาสนาของชาวไทใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า นอกเหนือจากญาติพี่
น้ องและคนบ้ านเดียวกัน ที่กลายเป็ นเครื อข่ายทางสังคมอันเหนียวแน่นของแรงงานอพยพชาว
ไทใหญ่ในประเทศไทยแล้ ว วัดก็ถือเป็ นเครื อข่ายทางสังคมอย่างหนึ่งที่ชาวไทใหญ่ ยึดถือและมี
กิจกรรมที่เกี่ ยวเนื่องกับวัดอยู่อย่างสม่ าเสมอเมื่อใช้ ชี วิตอยู่ในเมืองไทย ทาให้ วัดกลายเป็ น
ศูนย์กลางของชุมชนไทใหญ่ที่ อพยพเข้ ามาในเมืองไทยโดยปริ ยาย วัด ที่อยู่ใกล้ ชุมชนไทใหญ่
เหล่านี ้ ยามปกติมกั จะมีชาวไทใหญ่ไปทาบุญ หรื อไปพบเจ้ าอาวาสเพื่อขอคาปรึ กษาในเรื่ อง
ต่างๆ หากเป็ นในช่วงเทศกาลงานบุญ วัดเหล่านี ้ก็จะจัดงานบุญ ตระเตรี ยมสถานที่เพื่อให้ ชาว
ไทใหญ่มาทาบุญที่วดั ๖

๔

วาสนา ละอองปลิว. ความสัมพันธ์ ทางสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน: กรณี ศึกษาชาวไทใหญ่ใน
พืน้ ที ่ชายแดนไทย-พม่ า. รายงานการวิจัยเสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๙.
๕
นฤมล นิราทร, ๒๕๔๓: อ้ างใน ธนพฤกษ์ ชามะรัตน (มปป.)
๖
ขวัญชีวนั บัวแดง และคณะ. การศึกษาและพัฒนาการสือ่ สารสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ :
กรณีศึกษากลุ่มแรงงานไทใหญ่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชี ยงใหม่ . (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๙).

๑๑๔

การศึกษานี ้ยังพบว่า “ประเพณีและพิธีกรรมบุญสารทเขมรหรื อบ็อนปจุมบิณฑ์ ” ที่เป็ น
เสมื อนเวที ที่ทาให้ คนกัม พูช าในประเทศไทย ทัง้ พระนักศึกษาข้ ามแดน นักศึกษาข้ ามแดน
แรงงานข้ ามแดน ได้ มาทาบุญ พบปะกัน และและออกซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์เขมร รวมทัง้
เปิ ดโอกาสให้ คนท้ องถิ่ น เข้ ามาร่ ว มด้ วยนั น้ ก็ จั ด ว่ า เป็ น “พื น้ ที่ ส าธารณะข้ ามชาติ ”
(transnational public space) อีกด้ วย ดังงานศึกษาของ อัมพร จิรัฐติกร (๒๕๕๘) เกี่ยวกับ
พื ้นที่สาธารณะข้ ามชาติของแรงงานอพยพไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุว่า ในช่วงทศวรรษ
ที่ผา่ นมา ชาวเชียงใหม่เริ่มรับรู้ถึงการเกิดขึ ้นของพื ้นที่สาธารณะแบบใหม่ๆ ที่แรงงานอพยพชาว
ไทใหญ่สามารถเข้ าถึงได้ และเป็ นพื ้นที่ที่แรงงานเหล่านี ้ใช้ พบปะสังสรรค์เพื่อแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของตน๗
นอกจากนี ้ เรายังอาจจัดให้ กลุม่ พระนักศึกษาข้ ามแดนชาวกัมพูชาเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะ
ที่ Appadurai (๑๙๙๖) เรี ยกว่า “การข้ ามถิ่นที่ ” (translocality) อันเกิดจากสภาวะข้ ามชาติ
ข้ ามพรมแดน (transnational destabilization)๘ ฉะนันพื
้ ้นที่สงั คมข้ ามพรมแดนของกลุ่มคน
เหล่านีจ้ ึงมีลักษณะที่ Brickell & Datta (๒๐๑๑) เรี ยกว่าเป็ น “พืน้ ที่ของคนพลัดถิ่น ”
(diasporic space)๙ อยูใ่ นตัวด้ วยเช่นกัน
๖.๓. ข้ อเสนอแนะ
ในการทางานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั มีความคาดหวังถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับอย่างน้ อย
๒ ประการคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับพระนักศึกษาชาวกัมพูชา เช่น สานักงานตรวจคน
เข้ าเมือง วัฒนธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กระทรวงการต่างประเทศ และ
สถาบันอุดมศึก ษาที่ มี นักศึกษาพระชาวกัม พูช าศึกษาอยู่ เป็ นต้ น ได้ ท ราบถึ ง วิ ถีชี วิต การ
ปรับตัว เครื อข่ายทางสังคม ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค ทัศนคติ มุมมองที่มีตอ่ ประเทศไทย ของ
๗

อัมพร จิรัฐติกร. พืน้ ทีส่ าธารณะข้ามชาติ การเมื องเรื ่องพืน้ ที ่ของแรงงานอพยพไทใหญ่ในจังหวัด
เชี ยงใหม่ (เชียงใหม่: ศูนย์วิจยั และบริ การวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘) : ๑-๒.
๘
Appadurai, ๑๙๙๖: ๑๘๘-๑๙๙ อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ ชวัล โภคาพานิชวงษ์ . “ดะมัสสะจาอะพวย”:
ปฏิบตั ิการสร้ างความเป็ น “เพื่อนบ้ านและชุมชนข้ ามถิ่นที่ ” ของผู้อพยพข้ ามพรมแดนชาวพม่า ในจังหวัด
ระยอง. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง ปี ที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๗): ๗๓.
๙
Brickell & Datta (๒๐๑๑) อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ ชวัล โภคาพานิชวงษ์ . เรื ่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน

๑๑๕

พระนักศึกษาชาวกัมพูชาและอดีตพระนักศึกษาชาวกัมพูชาข้ ามชาติในประเทศไทย อันจะมีผล
ต่อการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการดาเนินกิ จกรรมในรู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้ าง
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยกับกัมพูชา รวมทังได้
้ ทราบถึงบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมในการ
สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาของพระนักศึกษาข้ ามแดนและอดีตพระนักศึกษาข้ าม
แดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย อันจะมีผลต่อการหนุนเสริ มบทบาทดังกล่าว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมี
ข้ อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
๑. ในระหว่างการเก็บข้ อมูลงานวิจัยชิน้ นี ้ ผู้วิจัยพบว่า ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มิได้ มีเพียง “พระนักศึกษาข้ ามแดน” จากประเทศกัมพูชาเท่านัน้ หากแต่ยงั มี
พระนักศึกษาข้ ามแดนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและลุ่มน ้าโขงจานวนไม่น้อย อาทิ พระ
นักศึกษาข้ ามแดนจากประเทศลาว พระนักศึกษาข้ ามแดนจากประเทศเมียนมา พระนักศึกษา
ข้ ามแดนจากประเทศเวียดนาม และพระนักศึกษาข้ ามแดนจากสิบสองปั นนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจี น ฉะนัน้ หากได้ มี ก ารวิ จัย เกี่ ย วกับ วิ ถี ชี วิ ต การปรั บ ตัว การสร้ างเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ทางสังคม รวมทังบทบาทในฐานะทู
้
ตทางวัฒนธรรม ของบรรดา “พระนักศึกษา
ข้ ามแดน” เหล่านันในเชิ
้
งเปรี ยบเทียบ ก็น่าจะทาให้ สงั คมไทยเข้ าใจเรื่ องราวเกี่ยวกับ “พระ
นักศึกษาข้ ามแดน” ในประเทศไทยโดยรวมได้ ซึ่งย่อมจะยังประโยชน์ต่อการนาไปใช้ ในการ
กาหนดนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
๒. การศึก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ค้ น พบประเด็น ที่ น่ า สนใจหลายประเด็ น ประเด็ น หนึ่ ง ก็ คื อ
ประเทศไทยยังเป็ นจุดหมายปลายทางของพระภิกษุสามเณรชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ ามาศึกษา
ต่อในระดับปริ ญ ญา เนื่ อ งจากสถาบัน อุด มศึกษาในประเทศไทยมี คุณ ภาพที่ ดีก ว่า และมี
จานวนมากกว่าในกัมพูชา อีกทังค่
้ าใช้ จ่ายในการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์เช่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไม่สูงนัก ฉะนัน้ การให้ ความสาคัญกับนักศึกษา
ต่างชาติที่เป็ นบรรพชิตสาหรับมหาวิทยาลัยของสงฆ์ (รวมถึงมหาวิทยาลัย ทัว่ ๆไปด้ วย) น่าจะ
เป็ นสิ่งที่ควรทา ไม่ใช่เพราะเป็ นการเพิ่มนักศึกษาในเชิงปริ มาณ หากแต่การเข้ ามาอยู่อาศัยใน
ประเทศไทยนานหลายปี (อย่างน้ อย ๔ ปี สาหรับขันปริ
้ ญญาตรี ) นัน้ ย่อมทาให้ “พระนักศึกษา
ข้ ามแดน” เหล่านัน้ ซึมซับวิถีวฒ
ั นธรรมไทยเข้ าไปไม่มากก็น้อย และที่สาคัญก็คือมีความรู้สึกที่
ดีกับคนไทยและประเทศไทย ขณะที่คนไทยเองก็จะได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจวิถีวัฒนธรรมกัมพูชา
ด้ วยเช่นกัน

๑๑๖

๓. การศึกษาครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นถึงบทบาทอันโดดเด่นของบรรดา “พระนักศึกษาข้ ามแดน
ชาวกัมพูชา” ในแง่ของการเป็ นทูตทางวัฒนธรรมทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคลและระดับกลุ่ม ดังนัน้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในระดับนโยบายควรให้ ความสนใจและให้ ความสาคัญต่อกิจกรรมที่ม่งุ สร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้ นทางของ“พระนักศึกษาข้ ามแดน” เหล่านัน้
โดยอาจเข้ าไปประสานกับสถาบันการศึกษาที่ “พระนักศึกษาข้ ามแดน” เหล่านัน้ ศึกษาอยู่
รวมทัง้ อาจประสานกับ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อง อาทิ ส ถานทูต /กงสุ ล ของประเทศเหล่ า นัน้
กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒ นธรรม สานักงานวัฒ นธรรม
จังหวัด ตลอดจนบริ ษัท ห้ างร้ านเอกชน ในการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มกิจกรรมในลักษณะเช่นนี ้
ให้ เป็ นมรรคเป็ นผลมากขึ ้น

