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บทคัดยอ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาทําความเขาใจเร่ืองราวของผูหญิงงวนกับการเมืองของ

ความสัมพันธทางชาติพันธุใน ส.ป.ป. ลาว ซึ่งเปนประเทศที่มีความสัมพันธทางชาติพันธุที่แตกตาง 

หลากหลาย ซับซอน เลื่อนไหล หรือมีพลวัต ลักษณะดังกลาวน้ี มีมาตลอดประวัติศาสตรรวมสมัย

ของลาวที่วาทกรรมวาดวยความเปนลาว หรืออัตลักษณลาวถูกถูกประกอบสรางขึ้นมาในแตละยุค

สมัยอยางมีความแตกตางไปตามบริบทของอํานาจรัฐในขณะนั้น เชน ยุคที่ลาวตกเปนอาณานิคม

ของฝร่ังเศส กลุมคนงวนถูกกําหนดนิยามใหเปนกลุมเดียวกันกัน “ชนชาติขา” ซึ่งเปนกลุมที่มี

สถานภาพ “ตํ่ากวา” กลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ยุคตอมา อํานาจรัฐเปนแบบราชอาณาจักรลาว ชวงแรก

ชาวงวนถกูกาํหนดนิยามใหเปนคน “ตางดาว” ตอมาเปลี่ยนเปนพลเมืองลาว แตมีสถานภาพเปน 

“คนลาว-ตางดาว” ยุคที่สามเปนยุค “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว” กลุมชาติพันธุงวน

ถูกนิยามใหมอีกคร้ังวาเปนพลเมืองลาวที่มี “เชื้อชาติลาว” และมีสถานะภาพเปน “ชนเผางวน” หน่ึง

ในชนเผาตางๆ ที่ถูกกําหนดนิยามใหรวมกันเปนอัตลักษณลาวที่มีความยืดหยุนมากขึ้น เพื่อกลบ

เกลื่อนความแตกตางที่เชื่อมโยงกับความไมเทาเทียมและการเลือกปฏิบัติตางๆ บนฐานของอคติ 

มายาคติที่ผูกติดอยูกับการประกอบสรางความเปนชาติพันธุกับความเปนพลเมืองลาว ผลที่เกิดขึ้น

ในระดับการเมืองในชีวิตประจําวันพบวา คนงวน-เวียด-ลาว มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชนในฐานะเปนพลเมืองลาวและเปนสมาชิกชุมชนเดียวกัน แตเปนไปในลักษณะของ

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธทางชาติพันธุโดยไม

มีมิติเพศภาวะ ชนชั้น (ฐานะทางเศรษฐกิจ) อายุ และสภาวะทางรางกาย จิตใจยอมขาดความ ลึกซึ้ง 

เน่ืองจากวาทกรรมวาดวยความเปนชาติพันธุก็ดี ความสัมพันธภายในกลุมชาติพันธุและระหวาง

กลุมชาติพันธุเชื่อมโยงกันไปมากับวาทกรรมวาดวยเพศภาวะ ชนชั้น อายุ และสภาวะทางรางกาย-

จิตใจ การศึกษาน้ีซึ่งเปนการศึกษาเร่ืองราวของผูหญิงงวน ซึ่งเปนกรณีศึกษาสี่กรณีพบวา พวกเธอมี

บทบาทสําคัญยิ่งในการเมืองในชีวิตประจําวันวาดวยความสัมพันธทางชาติพันธุ กลาวคือ พวกเธอ

เปนทั้งผูถูกกระทําและผูกระทํา หรือเปน “ประธาน” อยูในกระบวนการประกอบสราง การผลิตซ้ํา 
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การตอสู ตอรอง ภายในกลุมชาติพันธุและระหวางกลุมชาติพันธุ ทั้งในระดับครอบครัว เครือญาติ 

ระดับชุมชนและนอกชุมชนโดยรวมที่มีทั้งเพศภาวะ/เพศวิถี ชนชั้น อายุ และสภาวะทางรางกาย

จิตใจอยางแตกตางกันไปในแตกรณี การแตงงานขามกลุมชาติพันธุทําใหผูหญิงงวนเผชิญและตอสู

ตอรองกับปตาธิปไตยของแตละกลุมชาติพันธุที่ไมเหมือนกัน ทําใหเราเห็นวาความสัมพันธทางชาติ

พันธุเปนการเมืองของความแตกตางที่ซับซอนหลายมิติ และมีความเลื่อนไหล ยืดหยุน สภาวะ

ดังกลาว เปนทั้งเหตุและผลของการตอสู ตอรอง หรือการปะทะประสานของปจจัย หรือมิติตางๆ 

ดังกลาวอยางไมหยุดน่ิง อันเปนเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไมไดใน ส.ป.ป. ลาว ซึ่งเปนสังคมพหุลักษณ 

ดังน้ัน อัตลักษณทั้งหลาย เชน อัตลักษณทางชาติพันธุและความสัมพันธทางชาติพันธุจึงเปนเร่ืองที่

ไมอาจเขาใจไดถาไมมีมิติทางเพศภาวะ 
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ABSTRACT 

 

This thesis is set out to understand the Nguon women and the politics of ethnic 

relations in Lao PDR, a country where ethnic relations are characterized by complexity, fluidity 

and dynamism. Throughout its contemporary history, the discourse of “Lao” identity is 

constructed in each period according to the context of the state’s power in that era, for example, 

since the early times when Laos was colonized by the French, the Nguon group had been defined 

as the "Kha Main Ethnic group". As a group, their social status is considered “inferior” as 

compared to other ethnic groups. The subsequent period was the era when Laos was ruled by the 

Royal Government of Laos. The Nguon group had been defined then as the" outlander” and later 

had been changed to “Lao citizens” which the status of “Lao-outlander”. In the third period 

during which Laos was ruled by the Lao people's Democratic Republic (Lao PDR), the Nguon 

ethnic group was defined again as Lao citizens with the status of “Nguon ethnic” among various 

ethnic groups that have shaped the Lao identity. The redefinition was aimed to increase flexibility 

among ethnic groups and to conceal the differences which have been linked to inequality and 

discrimination, based on the myth of ethnic bias. The thesis found that, in the political life was 

the Nguon – Viet and Lao people have participated in various activities of the community as 

citizens of Lao PDR, and as community members, despite inequality in their power relations, 

however, the study of ethnic relations, without incorporating gender, class (economic status), age, 

and physical and emotional conditions is deemed devoid of depth. This is because the discourses 

of ethnic identities as well as of the relationships within and between the ethnic groups are 

inextricably intertwined to the discourse on gender, class, age and physical/mental condition. This 

thesis with its focus on of Nguon women, found that women in the four cause studies have played 

an important role in the politics of everyday lives of ethnic relations, that is, they are both objects 

and actors or (subjects) in the process of identity construction, reproduction, struggle, and 
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negotiation within ethnic groups and cross ethnic groups, in the family, kinship, community and 

outside communities. The overall conditions of gender/sexuality, class, age, as well as mental and 

physical condition are found to be different in each case studies. In the marriage across ethnic 

groups, Nguon women has faced and resisted, and bargained with patriarchy embedded in each of 

the different ethnic groups. It was found that ethnic relations are complex and characterized by 

multi-dimensional, fluid and flexible conditions as mentioned above. It is inevitable in a pluralist 

society of Lao PDR, which ethnic identities and relations are intricated. In order to understand 

them, gender perspective has to be taken up in the analysis. 
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