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บรู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษามอญ-เขมร อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว มีส�ำนึกร่วม
เชิงชาติพนั ธุท์ ตี่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการจัดพืน้ ทีแ่ ละองค์กรทางสังคม-การเมืองตามระบบความ
เชื่อดั้งเดิม บทความนี้อภิปรายถึงกระบวนการประกอบสร้าง “ความเป็นบรู” ภายใต้โครงสร้าง
อ�ำนาจของรัฐไทยและลาว โดยเน้นพิจารณาในสามมิติ ได้แก่ 1) มิตสิ งั คมการเมือง โดยเฉพาะ
ในแง่ที่สัมพันธ์กับอ�ำนาจของรัฐไทยและรัฐลาว 2) มิติการเมืองวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
ประเด็นว่าด้วยพลวัตของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์บรูและลาว และ 3) มิติเศรษฐศาสตร์การเมือง
โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรและการเคลือ่ นย้ายข้ามท้องถิน่ และพรมแดน
รัฐชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ความเป็นบรูร่วมสมัยมีทั้งมิติที่หลอม
รวมกับกลไกอ�ำนาจรัฐ ยืดหยุ่นตามกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนยึดโยงและสัมพัทธ์กับบริบท
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ: กลุ่มชาติพันธุ์บรู, อัตลักษณ์ชาติพันธุ์, โลกาภิวัตน์, ชายแดนไทย-ลาว

บทคัดย่อ
abstract

Bru is a Mon-Khmer speaking group living in the Thai-Lao borderland. Their traditional
ethnic identity is formed through an indigenous system of belief embedded in spatial
and sociopolitical organisation. This article discusses the reification of contemporary
Bru identity under modern Thai and Lao states, focusing on three key aspects: 1) social
politics, or how Bru have become citizen of the states 2) cultural politics, particularly
on the dynamics of Bru and Lao ethnic identities and 3) political economy, specifically
on the issues of political ecology and translocal and cross-border mobilities. Cases
from field research have illustrated how contemporary Bru identities might be
subordinated to state power, transformed through globalisation, but at the same
time situated within local culture.
keywords: Bru ethnic group, ethnic identity, globalisation, Thai-Lao borderland
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บรู: พื้นที่-โครงสร้างทางสังคมและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์

“บรู” เป็นค�ำเรียกตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก
(Austro-Asiatic) สาขาภาษามอญ-เขมร สาขาย่อยกะตูอคิ (Katuic) (สุวไิ ล เปรมศรีรตั น์
2542, 4; Dang, Chu and Luu 1993; Schliesinger 2003) โดยค�ำว่า “บรู” หมายถึง
ภูเขาหรือคนที่อาศัยอยู่ตามภูเขา ซึ่งสะท้อนรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่เขาและการ
ด�ำรงชีพด้วยการท�ำไร่หมุนเวียน (swidden field) ปัจจุบันประชากรกลุ่มชาติพันธุ์บรู
ประมาณ 104,321 คน อาศัยอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนองคาย
มุกดาหาร อุบลราชธานี ของประเทศไทยและในบริเวณภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยตามระบบการจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการของ
สปป.ลาว ได้ก�ำหนดชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวว่า “กะตาง” (ກົມຊົນເຜົ່າ 2008, 54)
ในขณะที่ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ลาวมักใช้ค�ำเรียกเหมารวมชาวบรูว่าเป็น “ข่า” “ส่วย”
“คนป่าคนดง” ฯลฯ ซึ่งสะท้อนทัศนคติที่มองว่าชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ “เป็นอื่น” และ
ต้องระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ดังค�ำบอกเล่าของชาวลาวบางคนว่า “โตมาก็รับรู้
ว่าคนพวกนี้เป็นข่า .... กินอยู่ตามป่าเขา เว่าบ่คือเฮา ถือผีบ่คือเฮา ....”
บทความนี้เป็นการน�ำเสนอประเด็นอภิปรายจากการวิจัยภาคสนามของผู้เขียนใน
ถิ่นฐานของชาวบรูบริเวณริมน�้ำโขงฝั่งประเทศไทยสองหมู่บ้าน และอีกหนึ่งหมู่บ้านริมน�้ำ
โขงในเขต สปป.ลาว ระหว่าง พ.ศ. 2557-2558 ได้แก่ บ้านสมสนุกและบ้านสายธารา1
ในเขตอ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประชากรประมาณ 95 และ 63 ครัวเรือน
ตามล�ำดับ ส่วนบ้านลาดเสือในเขตเมือง (อ�ำเภอ) ซะนะสมบูน แขวง (จังหวัด) จ�ำปาสัก มี
ประชากรประมาณ 78 ครัวเรือน ชาวบรูในหมู่บ้านสมสนุกและสายธาราเล่าถึงการ
เคลื่อนย้ายจากถิ่นฐานเดิมใน สปป.ลาว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ พ.ศ. 2457
โดยส่วนใหญ่มักอ้างอิงถิ่นฐานเดิมจากบ้านลาดเสือ หมู่บ้านของชาวบรูทั้งในฝั่งไทยและ
1

ชื่อหมู่บ้านและชื่อบุคคลในบทความนี้เป็นชื่อสมมติทั้งหมด.
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สปป.ลาว ตัง้ อยูใ่ นท่ามกลางถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชากรกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวทัง้ ชาวไทยอีสาน2
และชาวลาวใน สปป.ลาว ท�ำให้มปี ฏิสมั พันธ์ทงั้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมกับกลุม่
ชาติพันธุ์ลาวต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ขณะเดียวกัน ชาวบรูทั้งในฝั่งไทยและลาวก็ยังคง
รับรู้ตัวตนว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เป็นเครือญาติพี่น้อง มีประวัติศาสตร์ ภาษา และ
วัฒนธรรมร่วมกัน ดังสะท้อนอยู่ในค�ำกล่าวที่ว่า “บรูคือกัน บ่ทิ้งกัน” (บรูนะระเทร ตอระ
ตอระอาย)
ส�ำนึกร่วมเชิงชาติพันธุ์ของชาวบรูมีพื้นฐานส�ำคัญมาจากการจัดพื้นที่และองค์กรทาง
สังคม-การเมืองตามระบบความเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณที่เรียกว่า “เยียง” (Yiang) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ ได้แก่ เยียง ซู (Yiang Su) คือ ผีสูงสุดหรือผีธรรมชาติ (ซู
หมายถึงธรรมชาติ) และ เยียง ขนีค (Yiang Kaneaq) หรือผีบรรพบุรุษ (Vargyas 1996)
ความเชื่อเรื่อง เยียง มีบทบาทก�ำหนดแบบแผนการจัดพื้นที่และองค์กรทางสังคมวัฒนธรรม
และการปกครอง วิถชี วี ติ ของชาวบรูจงึ เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และข้อห้ามต่างๆ (Schliesinger
2003, 118-120) ภายใต้การก�ำกับดูแลตามล�ำดับชั้นของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจภายใน
กลุ่มตระกูล ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแผนเชิงพื้นที่ของการจัดการที่อยู่อาศัย กล่าวคือ สมาชิก
ของแต่ละกลุ่มตระกูลจะตั้งบ้านเรือนอยู่รายรอบ “เรือนตระกูล” ซึ่งเป็นตัวแทนผีบรรพบุรุษ
และมีกฎควบคุมการเข้าออกหมู่บ้านและเรือนตระกูลทั้งของสมาชิกและคนนอกกลุ่ม
ตระกูล
ในส่วนแบบแผนการจัดองค์กรทางสังคม มีการจัดช่วงชั้นของความสัมพันธ์ตั้งแต่
เจ้าละโบ (ผู้น�ำชุมชน) มีบทบาทน�ำในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เยียง ซู เจ้าฮีต
(ผู้น�ำกลุ่มตระกูล) มีบทบาทน�ำในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เยียง ขนีค ตลอดจน
ผู้อาวุโสและสมาชิกในชุมชน ซึ่งต่างต้องร่วมกันปฏิบัติตาม “รี้ต” หรือที่บางครั้งชาวบรู
อ้างอิงภาษาลาวที่มีนัยใกล้เคียงกันว่า “ฮีต” เพราะแม้จะมีผู้เดียวละเมิดหรือท�ำผิดฮีต
ในบทความนี้ผู้เขียนใช้คำ�ว่า “คนไทยอีสาน” แทนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนากับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาว.

2
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(โล้ย รี้ต) แต่สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนอาจกลายเป็นผู้รับการลงโทษแทนได้ รี้ต จึงเป็น
ชุดของกฎเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมที่มีนัยส�ำคัญต่อการจัดการความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน การจัดองค์กรในเชิงพื้นที่และสังคมการเมือง
ดังกล่าวเป็นปัจจัยพื้นฐานของการธ�ำรงรักษาโครงสร้างและช่วงชั้นความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มตระกูลและในชุมชน สมาชิกจะมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ปกป้องอาณาบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในความสมดุล และปฏิบัติตาม รี้ต อย่างเคร่งครัด ระบบ
ความเชื่อเกี่ยวกับ เยียง จึงเป็นพื้นฐานของการจัดการความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และสังคม
การเมือง ซึ่งมีส่วนในการประกอบสร้างพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ระหว่างชาวบรูกับ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
อย่างไรก็ดี กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมการเมืองภายใต้บริบทของรัฐไทยและ
สปป.ลาว ในห้วงศตวรรษทีผ่ า่ นมา ได้น�ำมาสูก่ ารท้าทาย ต่อรอง และปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวบรูในหลากหลายมิติ บทความนี้จะได้อภิปรายถึงกระบวนการ
ประกอบสร้าง “ความเป็นบรู” ภายใต้โครงสร้างอ�ำนาจรัฐในปริมณฑลชายแดนไทย-ลาว
โดยเน้นพิจารณาในสามประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นบรูในมิติสังคมการเมือง โดย
เฉพาะในแง่ทส่ี มั พันธ์กบั อ�ำนาจของรัฐไทยและรัฐลาว 2) ความเป็นบรูในมิตกิ ารเมืองวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยพลวัตของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์บรูและลาว และ 3) ความเป็น
บรูในมิติเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยการด�ำรงชีพของชาวบรู
ภายใต้เงือ่ นไขเชิงการเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรและการเคลือ่ นย้ายข้ามท้องถิน่ และ
พรมแดนรัฐชาติ ทั้งนี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคมวัฒนธรรม และการ
ปรับตัวต่อรองกับเงื่อนไขต่างๆ ของชาวบรูในสามประเด็นดังกล่าว มีพลวัตตามเงื่อนไข
เฉพาะสถานการณ์และเชื่อมโยงไม่แยกขาดจากกัน การอภิปรายในส่วนต่อๆ ไป จึงมีมิติที่
เชื่อมโยงระหว่างแต่ละประเด็น ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปนี้
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ความเป็นบรูในมิติสังคมการเมือง:
บรูในฐานะพลเมืองของรัฐไทยและรัฐลาว

ด้วยโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมและพรมแดนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของระบบความเชื่อเฉพาะของชาวบรู ท�ำให้บรูที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานในเขตเทือกเขา
บริเวณแขวงจ�ำปาสักและสะหวันนะเขตเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ถูกมองว่า “เป็นอื่น”
ตามค�ำเรียกเหมารวมว่า “ข่า” หรือ “ส่วย” ซึ่งถูกกดดันให้ย้ายลงมาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่
ลุ่มตั้งแต่สมัยที่ดินแดนแถบนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ก่อน
ที่ชาวบรูกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่พอใจกับอ�ำนาจปกครองของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสได้ตัดสินใจย้าย
ไปตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู ่ อี ก ฟากแม่ น�้ำโขง ก่ อ นที่ จ ะได้ อ พยพครั้ งใหญ่ ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานในเขต
ประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2457
บรู: ประชากรในโครงสร้างการปกครองของรัฐไทยและลาว

รัฐไทยได้พยายามที่จะหลอมรวมคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาสู่ความเป็นชาติ โดยใช้
เทคโนโลยีแห่งอ�ำนาจต่างๆ เช่น รูปแบบการปกครอง นโยบายชาติพันธุ์ การศึกษา และ
ศาสนา (Keyes 1979) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการสร้าง “ความเป็นอื่น” ให้กับ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติ อันน�ำ
ไปสู่ความชอบธรรมที่จะหลอมรวมหรือกลืนกลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติไทย
ชาวบรู ที่ ย ้ า ยมาตั้ ง ถิ่ น ฐานในประเทศไทยได้ รั บ การมอบนามสกุ ล ด้ ว ยชุ ด ของค�ำ ศั พ ท์
ที่สะท้อนความรับรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับแบบแผนการด�ำรงชีพของชาวบรู เช่น “พึ่งป่า” และ
“พึ่งดง” ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนสถานะชาวบรูเป็นพลเมืองที่มีตัวตนภายใต้การควบคุมดูแล
ของรัฐ ยังสะท้อนถึงนัยของการผนวกเอาชาวบรูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย
ในแง่รูปแบบการปกครอง มีการจัดตั้งหมู่บ้านชาวบรูเป็นหน่วยหนึ่งในโครงสร้าง
การจัดการปกครองท้องถิน่ ของรัฐไทย มีผใู้ หญ่บา้ นเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐในการปกครอง
ดูแล ซึ่งในระยะแรกๆ ผู้ท่ีได้รับเสนอชื่อให้ดำ� รงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมักเป็นผู้ที่มีสถานะเป็น
ผู้น�ำตามระบบโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมของบรูแต่เดิม ก่อนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนไปในระยะ
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หลัง ในแง่ระบบการศึกษา รัฐไทยได้เริ่มจัดการศึกษาระดับประถมให้กับชาวบรูที่หมู่บ้าน
สมสนุกตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 2480 โดยนอกจากจะสอนภาษาไทยเพือ่ ให้ชาวบรูสามารถติดต่อ
สื่อสารกับคนภายนอกได้สะดวกขึ้นแล้ว ยังปลูกฝังความเป็นไทยผ่านแบบเรียนต่างๆ เช่น
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตลอดจนความเป็นไทยในเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐไทย
ในสมัยนั้น ซึ่งส่งผลให้ชาวบรูบางคนเริ่มขาดความมั่นใจที่จะสื่อสารด้วยภาษาบรูเมื่อออก
มานอกชุมชน เพราะกลัวคนภายนอกมองว่าพวกเขาเป็น “ข่า” ขณะเดียวกัน หลังช่วงปี
2500 เป็นต้นมา ชาวบรูยงั ได้รบั การปลูกฝังค่านิยมให้เคารพในความเป็นชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตระหนักในสถานะความเป็นผู้อพยพที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ
กษัตริย์บนผืนแผ่นดินไทย ดังจะเห็นได้จากการประดับประดาซุ้มทางเข้าหมู่บ้านด้วย
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธงชาติหรือธงธรรมจักร
ที่ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน
ในประเทศลาว ภายหลังชัยชนะของการปฏิวตั สิ งั คมนิยมใน ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2518)
รั ฐ บาลลาวยั ง คงด�ำ เนิ น นโยบายจ�ำ แนกประชากรเชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ใ นแนวทางเดี ย วกั บ ที่
เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสใช้จำ� แนกกลุ่มประชากรในภูมิภาคอินโดจีน (แกรนท์ อีแวนส์ 2549)
โดยการก�ำหนดป้ายชื่อเหมารวมเป็น ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง เป็นการหลอมรวม
ประชากรที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองลาว (Nguyen
2007, 130) แม้ว่าในระยะต่อมาที่มีศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ (The Lao Front for
National Construction: LFNC) รับผิดชอบดูแลนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
(Baird and Shoemaker 2008, 27) และเริ่มมีการจัดจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามวิธีการ
ทางภาษาศาสตร์ซงึ่ แสดงให้เห็นความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุม์ ากขึน้ แต่การก�ำหนด
ชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนั้น บางกรณียังขาดการอ้างอิงกับค�ำเรียกตนเองและส�ำนึก
ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มประชากร เช่น กรณีชาวบรูที่เอกสารของทางการลาวระบุว่าเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ “กะตาง” แต่ผู้วิจัยพบว่าในชีวิตประจ�ำวัน พวกเขาใช้ชื่อเรียกและระบุว่าตนเอง
เป็น “บรู” มากกว่า
รัฐลาวใช้เครื่องมือที่คล้ายคลึงกับรัฐไทยในการหลอมรวมชาวบรูให้เป็นส่วนหนึ่งของ
พลเมืองลาว มีการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสอนภาษาลาวและความเป็นลาวภายใต้อุดมการณ์
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สังคมนิยม ให้ความเสมอภาคระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และหญิงชาย แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความพยายามควบคุมและจัดการกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แม้ภายหลังจากที่ สปป.ลาว
ได้ หั น มาเน้ น การสร้ า งความก้ า วหน้ า และความเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ตามนโยบาย
จินตนาการใหม่ (ค.ศ. 1986 / พ.ศ. 2529) บางครั้งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยยังถูกมองว่า
เป็นปัญหาของการพัฒนา (ภูมิวิไล ศิริพลเดช 2550) ดังจะเห็นได้จากเอกสารเผยแพร่ของ
กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ที่มุ่งให้ข้อมูลกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เกี่ยวกับแบบแผน
การด�ำรงชีวิตตามจารีตประเพณีอันดีงามของชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาชาติ
ลาวและสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าของมวลมนุษย์ (ธีรพันธ์ ล. ทองค�ำ 2544, 7881) ในแง่รูปแบบการปกครอง การจัดระเบียบโครงสร้างการปกครองแบบใหม่ทำ� ให้หมู่บ้าน
กลายเป็นหน่วยสังคมทางการเมืองหนึง่ ของรัฐสังคมนิยม ทีม่ ตี วั แทนสมาชิกพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว นายบ้าน ต�ำรวจบ้าน ฯลฯ กลายเป็นหน่วยทางการเมืองที่มีบทบาทเหนือ
โครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคมตามระบบความเชื่อเดิม อย่างไรก็ดี น่าสนใจว่าใน
กระบวนการนี้ ชาวบรูได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือสร้างความสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และบางกรณีมีการฉวยใช้ประโยชน์เพื่อสมาชิกในกลุ่มตระกูลของตน
เช่น อาศัยความเป็นเครือญาติในการรับประกันการเดินทางข้ามแดนของญาติพี่น้องจาก
ฝั่งประเทศไทย เป็นการรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมตามโครงสร้างเดิมให้ดำ� รง
อยู่ไปพร้อมๆ กัน
บรูในฐานะพลเมืองชาวพุทธ

ศาสนาพุทธเป็นอีกหนึง่ ในกลไกส�ำคัญทัง้ ของรัฐไทยและรัฐลาวในการผนวกรวมกลุม่
ชาติพันธุ์ต่างๆ เข้ามาเป็นพลเมืองของรัฐชาติ โดยผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนจากระบบ
ความเชื่อดั้งเดิมซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เจริญ มานับถือศาสนาที่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐอย่างศาสนาพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
มีการส่งพระสงฆ์ธรรมยุตกิ นิกายจากกรุงเทพมหานคร มาประจ�ำการทีห่ วั เมืองอุบลใน พ.ศ.
2394 แล้วขยายไปทั่วภาคอีสานในเวลาต่อมา (เปรมวิทย์ ท่อแก้ว 2534, 67-75) ซึ่ง
นอกจากจะมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วยังเป็นก�ำลังส�ำคัญในการจัดการศึกษา
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แบบใหม่ เน้นปลูกฝังหน้าที่พลเมืองไทยให้กับประชาชนชาวอีสาน (จารุวรรณ ธรรมวัตร
2538, 87-91) หญิงสูงอายุในหมู่บ้านชาวบรูเล่าว่าเมื่อแรกมีพระธุดงค์เดินทางเข้ามาใน
หมู่บ้านนั้น บางคนกลัวและวิ่งไปหลบซ่อน บางกลุ่มที่ไม่ยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ได้พากันย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่อีกฟากของหมู่บ้าน แต่ก็ถูกกดดันให้กลับเข้ามาอยู่ใน
หมู่บ้านด้วยเหตุผลทางการปกครอง จนท้ายที่สุด ระบบความเชื่อดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ใน
แบบแผนเชิงพื้นที่ของชาวบรูก็ถูกครอบทับด้วยการสถาปนาวัดในพุทธศาสนา จากแต่เดิม
ทีม่ ี “ผีคมุ้ ครอง” ในฐานะสมาชิกของกลุม่ ตระกูลหรือชุมชนทีด่ ี ชาวบรูตอ้ งยอมรับวิถปี ฏิบตั ิ
ของศาสนาทางการด้วยการ “คืนฮีต” (ล่ะละรี้ต) หรือแสดงความจ�ำนงว่าต้องการยกเลิก
การนับถือผีตามระบบความเชื่อดั้งเดิม เพื่อเป็น “พลเมืองที่ดี” ในกระบวนการสร้างชาติ
และความเป็นไทย
ในกรณีของชาวบรูที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศลาว รัฐเริ่มมีบทบาทเข้ามาควบคุมระบบ
ความเชื่อดั้งเดิมภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นสังคมนิยม รัฐสังคมนิยม
ลาวเห็นว่าระบบความเชือ่ และประเพณีดงั้ เดิมเป็นตัวแทนของความล้าหลัง แต่ขณะเดียวกัน
ก็ไม่ได้ปฏิเสธศาสนาทางการอย่างศาสนาพุทธ สถาบันพุทธศาสนาในลาวมีบทบาทสนับสนุน
การเผยแผ่ศาสนาและให้การศึกษาควบคู่ไปกับอุดมการณ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ซึ่งส่งเสริมให้องค์กรสงฆ์มีบทบาทในการผนวกรวม “ฮีตคอง” ต่างๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา อดีตนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) บ้านลาดเสือเล่าว่าเจ้าหน้าที่รัฐลาว
ได้พาพระสงฆ์เข้ามาจ�ำวัดอยู่ในหมู่บ้าน และคอยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตราเป็นระยะ ใน
ที่สุด ชาวบรูต้องค่อยๆ ตัดสินใจคืนฮีตตามแนวทางของชาวบรูที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
ไทย ภายหลังจากทีช่ าวบรูจากฝัง่ ไทยได้อญ
ั เชิญผีกลับมายังบ้านถิน่ ฐานเดิมในลาว ปัจจุบนั
ชาวบรูได้ปรับแบบแผนการบูชา เยียง ซู ในสถานะทีเ่ ทียบเคียงได้กบั “ผีปตู่ า” ในวัฒนธรรม
ลาว และยังคงเหลือชาวบรูท่ีนับถือผีตามระบบความเชื่อดั้งเดิมอยู่เพียงสองตระกูล หนึ่งใน
นั้นเป็นครอบครัวของเจ้าละโบ ของหมู่บ้าน ซึ่งได้เคยพยายามคืนฮีตมาหลายครั้งแล้ว แต่มี
สมาชิกในครอบครัวที่ถูกลงโทษจากผีท�ำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิต จึงต้องท�ำพิธีกลับเข้ามา
นับถือผีอีก เจ้าละโบ ผู้นี้ให้ความเห็นว่าอาจด้วยสถานะเชิงพิธีกรรมของเขา ท�ำให้ผีไม่ยอม
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ให้เขาและครอบครัวคืนฮีต อย่างไรก็ดี เขาคิดว่าหากเขาเสียชีวิตและไม่มีผู้สืบต่อต�ำแหน่ง
เจ้าละโบ ลูกหลานของเขาน่าจะคืนฮีตและกลายเป็นพลเมืองชาวพุทธไปในที่สุด
นอกจากกระบวนการหลอมรวมผ่านกลไกเชิงอ�ำนาจของรัฐไทยและรัฐลาวแล้ว
โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบความเชื่อแบบดั้งเดิมของชาวบรู ยัง
ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
กับวัฒนธรรมหลักในท้องถิ่นอันได้แก่วัฒนธรรมลาว ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้
บรูในมิติการเมืองวัฒนธรรม:
ความเป็นบรูที่สัมพัทธ์กับความเป็นลาว

ในบริบทของรัฐชาติไทย กลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีสถานะดังที่
ธงชัย วินิจจะกูล เสนอว่าเป็น “คนอื่นภายในชาติเดียวกัน” (Winichakul 2000) และต้อง
เผชิญกับกระบวนการทีย่ อ้ นแย้งของการสร้างภาพเหมารวมว่าเป็นอืน่ เป็นคนบ้านนอก หรือ
เป็น “ลาว” (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 2542) แต่ขณะเดียวกันก็มีความพยายามหลอมรวมให้เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย โดยลดทอนความเชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับลาวใน
ดินแดนอีกฟากของแม่น�้ำโขง (ณรงค์ อาจสมิติ 2555, 60) อย่างไรก็ดี กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ที่มีจ�ำนวนประชากรน้อยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาวในพื้นที่สองฝั่งแม่น�้ำโขง ก็มีสถานะที่อาจ
เรียกได้ว่ามี “ความเป็นอื่น” ซ้อนอยู่ใน “ความเป็นอื่น” ของวัฒนธรรมลาวอีกชั้นหนึ่ง โดย
ปรากฏในค�ำเรียกเหมารวมกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งชาวบรูว่าเป็น “ข่า” หรือ “ส่วย” ดัง
ที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความ ชาวบรูจึงไม่เพียงต้องเผชิญกับกระบวนการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรมผ่านกลไกอ�ำนาจรัฐ หากยังเป็นส่วนหนึง่ ของการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นพลวัตของปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
วัฒนธรรมบรูกบั วัฒนธรรมลาว โดยเฉพาะในมิตทิ สี่ ะท้อนให้เห็นความเป็นผูก้ ระท�ำการของ
ชาวบรู ผ่านกระบวนการนิยามตัวตนและประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นบรูในสังคม
ร่วมสมัย ดังต่อไปนี้
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บรูในบริบทพหุวัฒนธรรมนิยม

หลังจากยุคสมัยของการหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ
ใน สปป.ลาว แม้รัฐสังคมนิยมจะประกาศนโยบายที่เน้นความเท่าเทียมเสมอภาค แต่ใน
ทางปฏิบัติ กระบวนการเปลี่ยนประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยให้เป็นลาวยังคงด�ำเนินไป
อย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทย นับจากทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา เริ่มมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายมาให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 2548, 13-17) ส่งผลให้การด�ำเนิน
นโยบายชาติพันธุ์เริ่มหันมาตระหนักในสิทธิ์และการธ�ำรงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
และน�ำไปสู่การรับรองในเชิงกฎหมายให้กับกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์หลายๆ กลุ่ม (ดู ศิริจิต สุนันต๊ะ 2556, 19) ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ มีพ้ืนที่ในการปรับตัวต่อรองกับอ�ำนาจรัฐมากขึ้น “ความเป็นอื่น” และ
แตกต่างจากศูนย์กลางของอ�ำนาจหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นกระแสหลัก ไม่ได้ถูกเหมารวมใน
เชิงลบเสมอไป แต่ได้รับการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการให้คุณค่าแบบพหุวัฒนธรรม
นิยม
อย่างไรก็ดี มีประเด็นวิพากษ์ว่าการให้คุณค่ากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกับ “ความเป็นอื่น” ให้สยบยอมต่อ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียม เช่น ถูกลดทอนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว หรือถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึง่ ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีห่ นุนเสริม
ความเป็นชาตินิยม ซึ่งเป็นการผลิตซ�้ำความไม่เท่าเทียมและส่งเสริมความชอบธรรมของ
อ�ำนาจจากศูนย์กลาง (ดู ศิรจิ ติ สุนนั ต๊ะ 2556, 9-18) กระนัน้ ก็ตาม ผูเ้ ขียนพบว่ากระบวนการ
รื้อฟื้นวัฒนธรรมของชาวบรูที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงวัฒนธรรมบรู
กับวัฒนธรรมลาวภายใต้บริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้สะท้อนให้เห็นกลไก
ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใช้ในการปรับตัว ต่อรอง หรือประดิษฐ์สร้าง เพื่อธ�ำรงอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์และแบบแผนทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่แต่ละ
ชุ ม ชนต้ อ งเผชิ ญ ซึ่ ง ด�ำ เนิ นไปพร้ อ มกั บ การเปิ ด รั บ วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ตามพลวั ต ของ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ-การเมืองระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ (ดู Condominas 1990, 70-73)
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หรือด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม-เศรษฐกิจ (Seidenfaden 1952, 159) ดังจะได้น�ำ
เสนอผ่านสองประเด็นอภิปรายต่อไปนี้
“ความเป็นลาว” กับเครือข่ายบรูข้ามพรมแดน

กระบวนการหลอมรวมเป็นพลเมืองของรัฐชาติและการปฏิสงั สรรค์ระหว่างวัฒนธรรม
ส่งผลให้พรมแดนอัตลักษณ์ชาติพนั ธุข์ องชาวบรูพร่าเลือน การคืนฮีตภายใต้เงือ่ นไขของการ
เป็นพลเมืองของรัฐชาติ ในขณะเดียวกันก็มสี ว่ นผลักดันให้ชาวบรูเปิดรับวัฒนธรรมลาวผ่าน
วิถีปฏิบัติของพุทธศาสนา “ความเป็นบรู” ในบริบทสังคมร่วมสมัยจึงก่อรูปจากอัตลักษณ์
เชิงสัมพัทธ์ระหว่างวัฒนธรรมบรู ลาว และไทย ใน สปป.ลาว การถูกกดดันให้ย้ายลงมา
ตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่ม น�ำมาสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนบรูและชุมชนลาว ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนในระยะแรกถูกจ�ำกัดด้วยอคติเชิงชาติพันธุ์ที่ชาวลาวมีต่อกลุ่มคนที่พวกเขา
เรียกว่า “ข่า” และอัตลักษณ์ชาติพันธุ์บรูที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบความเชื่อดั้งเดิม จน
ต่อมากลไกของกระบวนการหลอมรวมให้เป็นพลเมืองรัฐได้มีส่วนสลายก�ำแพงด้านภาษา
ตลอดจนความจ�ำเป็นในการปรับวิถีการด�ำรงชีพมาเป็นผู้ท�ำนาในที่ลุ่ม เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้ชาวบรูค่อยๆ ซึมซับรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวมากขึ้น ปัจจุบัน
หมู่บ้านบรูโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองมีแนวโน้มจะรับเอาทั้งภาษาและวัฒนธรรม
ลาวมาใช้ในระดับชีวิตประจ�ำวันเกือบทั้งหมด ยังคงเหลือผู้อาวุโสเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นที่
สามารถพูดภาษาบรูและมีความทรงจ�ำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน
อย่างไรก็ดี ในกรณีของหมู่บ้านชาวบรูที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ผู้เขียนพบ
ว่ามีพลวัตของปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวัฒนธรรมบรูกับวัฒนธรรมลาว ทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรมลาวมีนัยเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนสองฝั่งแม่น�้ำโขง ทั้ง
“คนไทยอีสาน” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและชาวลาวในสปป.ลาว เมื่อชาวบรู
จ�ำเป็นต้องเปิดรับวัฒนธรรมลาวด้วยเงื่อนไขเชิงสังคมการเมือง ก็ได้เชื่อมโยงชุมชนบรูเข้า
กับเครือข่ายวัฒนธรรมลาวข้ามพรมแดนไปพร้อมกันด้วย ชาวบรูในหมู่บ้านทั้งสามจึงมี
แนวโน้มทีจ่ ะน�ำเสนอตัวตนและแสดงอัตลักษณ์ทหี่ ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกิจกรรม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดน เช่น ชาวบรูในหมู่บ้านลาดเสือ
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แม้ปัจจุบันจะมีวิถีชีวิตตามกรอบวัฒนธรรมลาวเป็นหลัก แต่ยังเลือกอ้างอิงลักษณะเฉพาะ
ของวัฒนธรรมบรูบางอย่าง เช่น ภาษา กลุ่มตระกูล ความทรงจ�ำร่วม เพื่อแสดงความเป็น
บรู ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ญาติ พี่ น ้ อ งทั้ งในฝั ่ ง ลาวด้ ว ยกั น และกั บ เครื อ ญาติ ช าวบรู ใ น
ประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน การไปมาหาสู่ระหว่างเครือญาติบรูทั้งสองฝั่งในปัจจุบัน
มักเป็นไปตามเงื่อนไขเชิงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในวัฒนธรรมลาว เช่น ไปร่วมงานบุญ
ผเวสหรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ ที่ผสานทั้งความเป็นบรูและลาวเข้าไว้ด้วยกัน
ความเป็นบรูที่เชื่อมกันด้วยวัฒนธรรมลาวดังกล่าว เป็นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ดังมีค�ำพูดติดปากหยอกล้อกันว่า “ขึ้นไปกินปลา ลงมากินข้าว” หมายถึงการที่
ชาวบรูจากฝั่งลาวมักได้ของฝากเป็นปลาจากญาติพี่น้องในหมู่บ้านบรูฝั่งไทย ในขณะที่
ผู้มาเยือนจากฝั่งไทยซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีที่นาเป็นของตนเอง มักได้รับข้าวสารจากชาวบรูใน
หมู่บ้านฝั่งลาวที่ส่วนใหญ่มีผลผลิตข้าวส่วนเกินจากการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้
ชาวบรูยังขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านกลไกสร้างเครือญาติเชิง
สมมติ (fictive kinship) บนพื้นฐานของการอ้างอิงอัตลักษณ์ความเป็นลาว เช่น การผูก
เสี่ยว หรือการมีพ่อฮักแม่ฮักเป็นชาวลาว อันเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทส�ำคัญในกิจกรรมทาง
สังคม-เศรษฐกิจข้ามพรมแดนไม่นอ้ ยไปกว่าเครือข่ายภายในกลุม่ ญาติพนี่ อ้ งชาวบรูดว้ ยกัน
และสุดท้าย ในบางกรณี ผู้เขียนพบว่าชาวบรูที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเลือกแสดงตัวตน
เป็นพลเมืองไทยในการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามแดน
“ความเป็นบรู” ในบริบทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

หนึ่งในกลไกที่รัฐไทยใช้ควบคุมและจ�ำกัดการใช้พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ คือการ
ประกาศพื้นที่เขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์
ตั้งหมู่บ้านอยู่เดิม ในกรณีของที่ตั้งหมู่บ้านสมสนุกและหมู่บ้านสายธารา ได้แยกกันกลาย
เป็นส่วนหนึง่ ของวนอุทยานดงหินกอง (ประกาศเมือ่ พ.ศ. 2522) และเขตป่าสงวนดงภูโหล่น
(ประกาศเมือ่ พ.ศ. 2526) ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ใน พ.ศ. 2524
และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ใน พ.ศ. 2534 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถานะ
ของที่ตั้งดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ชุมชนชาวบรูมีบทบาทในหลากหลาย
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กิจกรรมทีส่ บื เนือ่ งมาจากการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นสายธารา
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับผาแต้มมากกว่าหมู่บ้านสมสนุก นอกจากจะอยู่ในท่ามกลางพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนาเชิงกายภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ชาวบรูบางครัวเรือนปรับที่
อยู่อาศัยของตนเองเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แล้ว อัตลักษณ์วัฒนธรรมของ
ชาวบรูยังถูกแปรให้เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในแง่หนึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาพ
ตัวแทนที่ลดทอนความซับซ้อนและผลิตซ�้ำภาพเหมารวมของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรียบง่าย
และแปลกตา ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวบรูพยายามน�ำเสนอวิถีชีวิต “ดั้งเดิม” ที่มีความ
ผูกพันกับธรรมชาติ ภูผา สายน�้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ สื่อสารด้วยภาษาพื้นเมือง
และด�ำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย
ในอีกแง่หนึ่ง การแปร “วัฒนธรรมบรู” ให้เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวก็สะท้อนให้
เห็นความเป็นผู้กระท�ำการของชาวบรูในกระบวนการประดิษฐ์ประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว
ชาวบรูในหมู่บ้านสายธาราได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงจ�ำลองวิถีชีวิตของ “มนุษย์ถ�้ำ” ซึ่ง
เชื่อมโยงกับภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์บนผาแต้ม ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานรัฐในการประดิษฐ์เพลงและการฟ้อนร�ำแบบ “บรู” เพือ่ จัดแสดงให้นกั ท่องเทีย่ ว
ชม ผู้แต่งเพลงและออกแบบท่าฟ้อนดังกล่าวเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขาแต่งท�ำนองเพลงขึ้นมา
ใหม่และประยุกต์เนื้อหาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชุมชน
นอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในการออกแบบท่าฟ้อน โดยผสมผสานจากท่าฟ้อนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ญ้อและผู้ไทที่เขาได้เคยเห็นมา ในส่วนของผู้แสดงก็ไม่จ�ำกัดเฉพาะชาวบรูเท่านั้น
โดยสามารถให้ชาวไทยอีสานเข้ามาสวมบทบาทเป็นชาวบรูเมื่อขาดผู้แสดงได้ การประดิษฐ์
สร้างวัฒนธรรมบรูเพื่อการท่องเที่ยวจึงมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังเช่นการน�ำเสนอ
การแต่งกายแบบประเพณีที่แตกต่างกันระหว่างในหมู่บ้านสายธาราและหมู่บ้านสมสนุก
โดยที่ชาวบรูท้ังสองหมู่บ้านต่างก็ยืนยันว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบบรูด้วยกันทั้งคู่
อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายในการเลือกใช้ประโยชน์จากภาพตัวแทนทาง
วัฒนธรรมและความเป็นผู้กระท�ำการในกระบวนการประดิษฐ์ประเพณีของชาวบรู ยังตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการต่อรองกับกลไกอ�ำนาจรัฐซึ่งสร้างข้อจ�ำกัดในการใช้พื้นที่และทรัพยากร
และผลักดันให้ชาวบรูตอ้ งปรับเปลีย่ นแบบแผนการด�ำรงชีวติ เพือ่ เข้าสูร่ ะบบของอุตสาหกรรม

การประกอบสร้าง “ความเป็นบรู” ร่วมสมัย บนพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว
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การท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว โดยตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่เป็นการปรับเปลี่ยนในระดับ
โครงสร้างอย่างชัดเจน คือการที่ชาวหมู่บ้านสายธาราตัดสินใจประกอบพิธีคืนฮีตพร้อมกัน
ทั้งหมู่บ้านใน พ.ศ. 2530 ซึ่งนอกจากจะเป็นผลของกระบวนการหลอมรวมชาวบรูเป็นส่วน
หนึ่งของพลเมืองรัฐไทยผ่านกลไกของพุทธศาสนาดังได้กล่าวถึงแล้ว ยังเป็นช่วงปีที่รัฐบาล
ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย
บรูในมิติเศรษฐศาสตร์การเมือง

ดังกล่าวมาแล้วว่าชาวบรูต้องผ่านกระบวนการหลอมรวมเป็นพลเมืองของรัฐไทยอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย โดยมีแนวโน้มจะเลือกยุทธวิธี
ต่อรองกับกลไกอ�ำนาจรัฐด้วยการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
ในฐานะพลเมื อ งที่ ดี เช่ น ในยุ ค สงครามเย็ นโดยเฉพาะหลั ง การสถาปนาสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใน ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2518) รัฐไทยมีแนวคิดให้ย้ายหมู่บ้านชาว
บรูไปตั้งใน “นิคมสร้างตนเอง” ที่รัฐจัดพื้นที่ไว้ให้ แต่ชาวบรูได้แสดงความจ�ำนงที่จะอยู่ใน
พืน้ ทีเ่ ดิม โดยต้องยอมแลกกับการจัดระเบียบพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามผังหมูบ่ า้ นของทางการไทย
การเลือกยุทธวิธีต่อรองดังกล่าว ได้กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ลดทอนบทบาทของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจตามโครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคมแบบเดิม เนื่องจากการ
จัดสรรที่อยู่อาศัยตามผังหมู่บ้านของทางการไทยใช้วิธีการให้สมาชิกในชุมชนจับสลากที่อยู่
ใหม่ ท�ำให้ไม่สามารถเลือกตั้งบ้านเรือนตามโครงสร้างแบบกลุ่มตระกูลได้ ชุมชนบรูได้
กลายเป็นหน่วยทางการปกครองในโครงสร้างของรัฐไทย มีสถานะเป็นหมู่บ้านที่มีผู้นำ� จาก
ระบบเลือกตัง้ อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนพบว่าแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตามโครงสร้าง
การจัดองค์กรทางสังคมแบบเดิมของชาวบรู ยังคงเป็นเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญและเป็นพืน้ ฐานเชือ่ มโยง
ชุมชนชาวบรูกับโครงสร้างทางสังคม-การเมือง-เศรษฐกิจในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย โดย
เฉพาะในประเด็ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยการเมื อ งท้ อ งถิ่ น การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเคลื่อนย้ายประชากรเพื่อเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ดังจะได้
อภิปรายต่อไปนี้
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เครือข่ายการเมืองท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์

เครื อ ข่ า ยการเมื อ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ของชาวบรู เ ป็ น การผสานทั้ ง เครื อ ญาติ ต าม
โครงสร้างกลุ่มตระกูลดั้งเดิม เครือข่ายทางสังคมข้ามชาติพันธุ์-วัฒนธรรม และเครือข่าย
กับนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ตั้งแต่
ในระดับชีวิตประจ�ำวันที่ชาวบรูบางคนอาจอ้างอิงว่ารู้จักคุ้นเคยกับนักการเมืองท้องถิ่นหลัง
จากมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยเป็นครั้งคราว และในระดับของผู้นำ� ชุมชน เช่น
ชาวบรูทเี่ ป็นหัวคะแนนให้กบั นักการเมือง มักได้รบั ความช่วยเหลือในการเลือกตัง้ ระดับท้องถิน่
หรือให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงงบประมาณของรัฐ ดังในกรณีของ เล็ก อดีตผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านสมสนุก ในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้พยายามสร้างสายสัมพันธ์กับ
นั ก การเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ จนสามารถดึ ง งบประมาณมาใช้ ใ นการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการก่อสร้างต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาเครือข่ายความ
สัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งส่งผลให้คนในตระกูลของเขาอีกหลายคนได้มีบทบาทน�ำในท้องถิ่น
ทั้งในฐานะนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐสืบต่อมา หนึ่งในนั้นคือ ไก่ บุตรชายของเล็ก
ซึ่งปัจจุบันมีอายุเกือบหกสิบปีแล้ว ไก่ตามรอยเส้นทางการเมืองของบิดาด้วยการเป็น
ผู้ใหญ่บ้านและสร้างสายสัมพันธ์ด้วยการเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองท้องถิ่น ส่วนเจ้า
หน้าที่รัฐได้อาศัยความเป็น “คนกว้างขวาง” ของไก่ เมื่อจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชายแดนทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและลาว ในขณะเดียวกัน
ไก่เป็นแกนน�ำช่วยกระจายข่าวเชิญชวนคนไปร่วมกิจกรรมท�ำบุญกับเครือญาติชาวบรูและ
เครือข่ายชาวลาวในประเทศลาว อีกทั้งยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน
ตลอดจนเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝั่งประเทศไทยและลาวในกรณีที่มีปัญหา
ในทางกลับกัน ไก่ได้อาศัยสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทั้งเครือญาติ เครือข่ายทางสังคม
และการเมือง เป็นปัจจัยสนับสนุนการด�ำรงชีวติ ในท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ผ่านเครือญาติเชิงสมมติ ท�ำให้ไก่มีความผูกพัน “ฮักแพง” กับ
ผู้น�ำชุมชนลาวทั้งในฝั่งประเทศไทยและ สปป.ลาว และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการ
ด�ำรงชีพของไก่ ซึ่งปัจจุบันเริ่มสูงวัยและพึ่งพารายได้จากลูกๆ ที่ย้ายถิ่นไปท�ำงานอยู่ตาม
เมืองใหญ่ โดยต้องรับภาระช่วยเลี้ยงดูหลานให้ด้วย การเดินทางไปร่วมงานบุญ โดยเฉพาะ
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ในหมูบ่ า้ นทางฝัง่ ลาว ได้นำ� ไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นของกินของใช้ในระดับบุคคล ซึง่ ไก่สามารถ
น�ำกลับมาบริโภคใช้สอยในครัวเรือนได้ ในขณะที่สายสัมพันธ์กับนักการเมืองช่วยให้ไก่
สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ เช่นโครงการที่รัฐให้ความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ
ผูม้ ฐี านะยากจน ซึง่ ต่อมากลายเป็นข้อครหาและประเด็นโจมตีทางการเมืองจากกลุม่ ตระกูล
ซึง่ เป็นคูแ่ ข่งทางการเมืองในหมูบ่ า้ น บทบาทของเครือข่ายการเมืองระดับท้องถิน่ เครือญาติ
และเครือข่ายทางสังคมข้ามพรมแดนปรากฏเด่นชัดในปริมณฑลของการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะได้น�ำเสนอประเด็นอภิปรายจากกรณีตัวอย่างในหัวข้อต่อไป
เครือข่ายทางสังคมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การประกาศเขตวนอุทยานและต่อมาเป็นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อวิถีการด�ำรงชีพของชาวบรูที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณดังกล่าว ต้องยุติการท�ำไร่หมุนเวียน
และไม่สามารถเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ควบคุมได้ บางครัวเรือนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่ทำ� กิน
แม้แต่พืชผักสวนครัวก็ต้องหาซื้อจากตลาด การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติจึงมีนัยส�ำคัญต่อ
การด�ำรงชีพ จนบางกรณีกลายเป็นประเด็นขัดแย้งในชุมชน อย่างเช่นโครงการสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิง่ ริมแม่นำ�้ ในหมูบ่ า้ นสมสนุก ซึง่ มีทงั้ กลุม่ ชาวบรูทสี่ นับสนุนและต่อต้านโครงการ
ดังกล่าว กลุ่มที่สนับสนุนถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากนายทุน ซึ่งมีสายสัมพันธ์
กับผู้น�ำทางการเมืองในหมู่บ้าน ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการต้องการให้มีการขุดเจาะหินใน
หมู่บ้านไปสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ราบให้ตนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนกลุ่ม
ที่ต่อต้าน เป็นกลุ่มที่พยายามต่อรองให้ผู้รับเหมาขนดินจากริมตลิ่งมาให้ชาวบ้านได้ใช้
เพาะปลูกในครัวเรือน เพราะพวกเขาจะไม่สามารถท�ำการเพาะปลูกบนตลิ่งได้อีกภายหลัง
การก่อสร้างเขื่อนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้รับเหมาไม่ยินยอมน�ำดินมามอบให้ใช้เพาะปลูกใน
ครัวเรือน ประกอบกับขั้นตอนการระเบิดหินท�ำให้เกิดเสียงรบกวนและฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว
ทั้งหมู่บ้าน ชาวบรูกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการจึงพยายามยื่นเรื่องร้องเรียน แต่ผู้น�ำ
ทางการเมืองในชุมชนกลับเก็บจดหมายร้องเรียนไว้ ไม่น�ำเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขณะที่ผู้รับเหมาแสดงความรับผิดชอบเพียงการปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานไม่ให้รบกวน
ผู้อยู่อาศัย และเพิ่มการฉีดน�้ำควบคุมไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายมากเกินไป แต่ไม่ตอบสนอง
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ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการส่งมอบดินเพื่อการเพาะปลูก จึงน�ำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
สายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้น�ำทางการเมืองในชุมชน เช่น ค�ำบอกเล่า
เกี่ยวกับการใช้รถตักดินปรับหน้าดินในลักษณะที่เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับเครือญาติของ
ตนเอง เป็นต้น
การย้ายถิน่ ฐานมาตัง้ บ้านเรือนอยูร่ มิ แม่นำ�้ โขง ท�ำให้ชาวบรูในประเทศไทยต้องเรียนรู้
วิถีการด�ำรงชีพด้วยการหาปลามาหลายชั่วรุ่น จนท�ำให้ชาวบรูส่วนหนึ่งเลือกนิยามความ
เป็นบรูในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชีวิตผูกพันกับสายน�้ำ ดังที่ชาวบรูคนหนึ่งบอกกับผู้เขียนว่า
จะไม่เลิกหาปลาเพราะว่าท�ำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ภาพตัวแทนความเป็นบรูในมิติดังกล่าว
ยังได้รับการผลิตซ�้ำเพื่อน�ำเสนอผ่านสื่อ เช่น รายการที่นี่บ้านเรา ตอน “บรู ราชันย์แห่ง
สายน�้ำ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ดี นับจากช่วงหลังทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา เมื่อความนิยมบริโภค “ปลาน�้ำโขง”
เพิ่มขึ้นและท�ำให้ปลามีราคาสูงขึ้น จึงเริ่มมีการครอบครองและจ�ำกัดการเข้าถึงแหล่งหา
ปลาซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งน�้ำสาธารณะ มีการประกาศความเป็นเจ้าของ
คุ้งน�้ำต่างๆ ตามล�ำน�้ำโขงด้วยการกางมองหาปลาไว้เป็นประจ�ำเพื่อกันไม่ให้ชาวประมง
รายอื่นเข้ามาหาปลาในบริเวณดังกล่าว ชาวบรูบางส่วนจึงต้องไปเช่าพื้นที่หาปลาริมฝั่ง
แม่น�้ำโขงในเขต สปป.ลาว โดยอาศัยเครือข่ายทางสังคม-เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการ
อ้างอิงอัตลักษณ์ความเป็นลาวในรูปแบบเครือญาติเชิงสมมติ หรือที่ชาวบรูเรียกว่าเป็น
การให้ “ญาติพนี่ อ้ งท�ำกิน” ซึง่ ในบางกรณีเป็นการเช่าตลอดชีพและสามารถส่งมอบสิทธิใ์ ห้
ลูกหลานเข้ามาท�ำมาหากินสืบต่อได้ด้วย
นอกจากข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่หาปลาแล้ว จ�ำนวนปลาน�้ำโขงที่หาได้ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ชาวบรูบางคนได้เข้าร่วมในขบวนการ “ย้อมปลา” โดยน�ำปลาเลีย้ ง
มาสมอ้างเป็นปลาน�้ำโขงเพื่อขายภายในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ขายปลาน�้ำโขงให้ผู้รับซื้อที่
ให้ราคาสูงกว่าเพื่อน�ำกลับไปขายในเขตภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร จะเห็นว่าชาวบรู
เลือกอ้างอิงอัตลักษณ์ที่หลากหลายในการแสดงตัวเป็น “ญาติพี่น้องท�ำกิน” เพื่อการเข้า
ถึงพื้นที่หาปลา หรือการเข้าร่วมขบวนการ “ย้อมปลา” ดังกรณีของ ขนุน ผู้ค้าปลาชาวบรู
วัยห้าสิบกว่าปี ขนุนเกิดใน สปป.ลาว ก่อนจะย้ายตามพ่อแม่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
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และต่อมาได้แต่งงานกับลูกสาวของเล็ก ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เขาได้เป็นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (อบต.) อยู่หนึ่งสมัย ขนุนจึงมีเครือข่ายทางสังคม-เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้ง
ชาวไทยอีสานและชาวลาวใน สปป.ลาว จนสามารถใช้วิธีการโทรศัพท์สอบถามเส้นทางของ
ปลาในแต่ละวัน เพื่อจะเลือกวางมองดักปลาในฝั่งนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ จากการที่ขนุนมักได้
ท�ำหน้าที่น�ำทางให้กับพ่อค้าชาวไทยอีสานข้ามไปขายสินค้าในฝั่ง สปป.ลาว ท�ำให้เขาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยน และเริ่มพัฒนาทักษะความเป็นผู้ค้ารายย่อย
โดยน�ำสินค้าจากไทย เช่น ปลานิล ยา และอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือน ข้ามพรมแดนไปขาย
ตามความต้องการของเครือข่ายในลาว และน�ำสินค้าจากลาว เช่น เรือไม้ ชันไม้ หวดไม้ไผ่
และถ่านไม้ กลับเข้ามาขายในตลาดฝั่งประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ

เมือ่ กล่าวถึงกระแสโลกาภิวตั น์มกั ครอบคลุมประเด็นพิจารณาเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้าย
ข้ามพรมแดนของผู้คน และการไหลเวียนของเงินทุน สื่อ และเทคโนโลยีข้ามชาติ แต่ใน
กรณีของกลุ่มชาติพันธุ์บรูในพื้นที่ศึกษา จะเห็นว่าชาวบรูมีประสบการณ์การเคลื่อนย้ายนับ
ตั้งแต่ถูกกดดันโดยเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสให้โยกย้ายจากถิ่นฐานเดิมบนที่สูงมาสู่ที่ราบลุ่ม
จนน�ำมาสู่การตัดสินใจอพยพข้ามแม่น�้ำโขงเข้ามาตั้งรกรากในเขตประเทศไทย ความ
เชื่อมโยงระหว่างถิ่นฐานในไทยและลาวเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชาวบรูแสวงหาช่องทางการ
ด�ำรงชีพในทั้งสองพื้นที่ เช่น กรณีของไก่และขนุนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ในกรณีของ ดี ชาย
ชาวบรูอายุหกสิบกว่าปี เป็นพลเมืองไทยทีเ่ คยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทหารรับจ้างให้สหรัฐอเมริกา
เข้าไปท�ำการรบในพื้นที่ประเทศลาวช่วงสงครามอินโดจีน จนได้แต่งงานและอาศัยอยู่กับ
ภรรยาในประเทศลาว ดีกลับมายังบ้านเกิดหลังจากภรรยาชาวลาวเสียชีวิต และได้แต่งงาน
ใหม่กับหญิงชาวบรูในหมู่บ้านสมสนุกในเวลาต่อมา อาจกล่าวได้ว่า ดี ไก่ และขนุน เป็น
ตัวแทนของชาวบรูที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หมู่บ้านบรูในปัจจุบัน และ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากสายสัมพันธ์ข้ามแดน ดังที่ดีเล่าว่านอกจากจะรับจ้างทั่วไป
ในหมู่บ้านแล้ว เขายังให้บริการเรือรับส่งข้ามแดนเพื่อหารายได้เสริมให้เพียงพอกับรายจ่าย
ในครัวเรือนด้วย
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นอกจากนี้ ชาวบรูในช่วงอายุไล่เลีย่ กับดี ยังเป็นตัวแทนของชาวบรูวยั แรงงานรุน่ แรกๆ
ที่ออกไปหางานท�ำนอกหมู่บ้าน เช่น ดีเคยไปรับจ้างกรีดยางและตัดสับปะรดทางภาคใต้
การเคลื่อนย้ายเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่ด�ำเนินไปพร้อมๆ กับการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมและการปรับตัวต่อรองกับจารีตตามระบบความเชื่อ
ดั้งเดิม ดังกรณีครอบครัวฝ่ายภรรยาของชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวชาวบรูที่เลือกไม่ท�ำพิธี
คืนฮีต แต่เน้นการปรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับฮีตให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตใน
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และเป็นครอบครัวแรกๆ ที่ตัดสินใจท�ำพิธีขอขมา
ผีเพื่อรับชัยซึ่งเป็นชายชาวไทยอีสานเข้ามาเป็นเขย ชัยเป็นอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทาง
เข้าไปหางานท�ำในกรุงเทพฯ เนื่องจากไม่มีภาระต้องใช้แรงงาน เพราะครอบครัวฝ่ายภรรยา
ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจของชัยและภรรยาเริ่มจาก
เป็นแรงงานก่อสร้างและงานรับจ้างอื่นๆ จนปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
ชัยจึงเป็นตัวแบบตลอดจนเป็นที่พึ่งในการเคลื่อนย้ายเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กับเครือญาติชาวบรูวยั แรงงานในปัจจุบนั ซึง่ มีอตั ราการเคลือ่ นย้ายด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่ชาวบรูจากหมู่บ้านในประเทศไทยมักเดินทางเข้าไปหางานในกรุงเทพฯ
ชาวบรูจาก สปป.ลาว ก็ข้ามพรมแดนรัฐเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยต่างมีเป้าหมาย
คล้ายคลึงกันคือเพื่อส่งเงินให้กับครอบครัวที่บ้านเกิด ในแง่หนึ่ง แบบแผนการเคลื่อนย้าย
ดังกล่าวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรและสังคม กล่าวคือ
ประชากรวัยแรงงานชาวบรูส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเกิดและมีแนวโน้มจะ
สมรสกับประชากรจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมากขึ้น ดังเช่นกรณีหลานสาวฝ่ายภรรยาของชัย
2 คน ที่เดินทางไปท�ำงานในกรุงเทพฯ จนได้พบกับคู่ชีวิตซึ่งเป็นชาวไทยอีสาน แต่ในอีกแง่
หนึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงประสบการณ์ ข ้ า มพื้ น ที่ เ ชิ ง กายภาพ ตลอดจนปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
วัฒนธรรมทั้งในบริบทท้องถิ่นและข้ามท้องถิ่น ได้สะท้อนให้เห็นกลยุทธ์การปรับตัวต่อรอง
กับเงื่อนไขอันหลากหลายในกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นบรู” ร่วมสมัย
ดังในกรณีของส้ม หนึ่งในหลานสาวที่ได้รับความช่วยเหลือจากชัยให้เข้ามาท�ำงานใน
กรุงเทพฯ ส้มใช้ชีวิตภายหลังแต่งงานและมีลูก เดินทางไป-มาระหว่างท�ำงานในกรุงเทพฯ
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และกลับบ้านเกิดเป็นระยะเพื่อเลี้ยงลูกซึ่งปกติฝากให้พ่อแม่ช่วยดูแล ก่อนที่สุดท้ายส้มจะ
ตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดด้วยเหตุผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และเหตุผลเชิงสังคมในฐานะลูกสาวที่ดีของพ่อแม่และในฐานะแม่ที่ดีของลูก
สรุป: การประกอบสร้าง “ความเป็นบรู” ร่วมสมัย

บทความนี้ได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบความเชื่อกับโครงสร้างทางสังคม
วัฒนธรรมและพรมแดนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาวบรูที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพรมแดนไทยลาว ซึ่งถูกกดดันให้ย้ายลงมาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส และได้
ผ่านกระบวนการหลอมรวมเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐไทยและลาว โดยอ�ำนาจรัฐมีบทบาทในความ
เปลีย่ นแปลงของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจผ่านกลไกเชิงการเมืองการปกครอง การ
ศึกษา และโดยเฉพาะวิถีปฏิบัติทางศาสนา ขณะเดียวกันก็ได้ชี้ให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อ�ำนาจครอบง�ำและผู้กระท�ำการ (Giddens 1984, 14) ภายใต้กลไกเชิงอ�ำนาจของรัฐสมัย
ใหม่ ชาวบรูมีความเป็น “ผู้กระท�ำการ” ผ่านกระบวนการปรับตัว ต่อรอง ในปฏิบัติการใน
ระดับชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งมีส่วนในการก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นบรู” ร่วมสมัย ใน
บริบทของการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมลาวซึ่งเป็นระบบคุณค่าหลักในท้องถิ่น
พลวัตของปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวัฒนธรรมบรูกับวัฒนธรรมลาว สะท้อนให้
เห็นความเป็นผู้กระท�ำการของชาวบรู ผ่านกระบวนการนิยามตัวตนและประกอบสร้าง
อัตลักษณ์ความเป็นบรูภายใต้กรอบคุณค่าแบบพหุวัฒนธรรมนิยมและเครือข่ายทางสังคม
ข้ามพรมแดนรัฐชาติและชาติพนั ธุ์ ท�ำให้ชาวบรูสามารถเลือกแสดงอัตลักษณ์ได้หลากหลาย
และสัมพัทธ์กับความเป็นไทยอีสานหรือความเป็นลาว อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการวิจัย
ภาคสนามก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตามโครงสร้างการ
จัดองค์กรทางสังคมแบบดัง้ เดิม ยังคงเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงชุมชนชาวบรูกบั โครงสร้าง
ทางสังคม-การเมือง-เศรษฐกิจในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย โดยเฉพาะในประเด็นความ
สัมพันธ์กับเครือข่ายการเมืองท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการ
เคลื่อนย้ายประชากรเพื่อเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ
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การปะทะปฏิสัมพันธ์กับอ�ำนาจรัฐ วัฒนธรรมท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม-เศรษฐกิจ ท�ำให้ชาวบรูต้องเผชิญกับความย้อนแย้งระหว่างการธ�ำรงรักษาและ
ปรั บ เปลี่ ย นอั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ ์ ซึ่ ง น�ำไปสู ่ ก ระบวนการปรั บ ตั ว ต่ อ รอง หรื อ แปร
เจตนารมณ์และนโยบายรัฐให้เป็นประโยชน์แก่เครือญาติหรือชุมชน ควบคู่ไปกับการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านการเลือกอ้างอิงและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเชิง
วัฒนธรรมต่างๆ เช่น การคืนฮีตอันเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการต่อรองกับจารีตเดิมและเป็น
เครื่องมือปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการรับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก การปรับตัว
ต่อรองต่างๆ นั้นเป็นพื้นฐานส�ำคัญของกระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ความเป็นบรูร่วมสมัย
ที่ยืดหยุ่นและสัมพัทธ์กับบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น พรมแดนความเป็นบรูในบริบทสังคม
ร่วมสมัยจึงอาจดูพร่าเลือน มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน แต่ขณะเดียวกัน การปรับตัว
ต่อรองกับอ�ำนาจและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็สะท้อนให้เห็นว่าพลวัตของวิถีชีวิตและ
ตัวตนความเป็นบรูที่หลอมรวมกับกลไกอ�ำนาจรัฐ และเป็นผลสืบเนื่องของกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ยังมีมิติที่ยึดโยงและผสานกับทั้งระบบคุณค่าดั้งเดิมและเครือข่ายทางสังคมเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่ ด้วยเช่นกัน
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