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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นงานศึกษาชนพื้นเมือง กลุ่มนิกริโต ที่มกี ารกระจายตัวอยู่ในตอนบนของ
ประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาการดาเนินนโยบาย ผลกระทบจากการดาเนินนโยบาย รวมถึงรูปแบบ
และแนวทางการจัดการทางวัฒนธรรมต่อชนพื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย ทัง้ นี้การศึกษาเป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธีการทางมานุ ษยวิทยาการประยุกต์ การเก็บข้อมูลภาคสนามแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มสี ่วนร่วม ณ หมู่บา้ นสุไหงราอูล ในเมืองเจลี่ ในเขตรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
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กรณีศึกษาพบว่าชนพื้นเมืองหรือที่เรียกว่า “โอรังอัสลี” กลุ่มนิกริโต (ยะไฮ) ที่กระจาย
อยู่ในพื้นที่ 5 รัฐ คือ รัฐกลันตัน รัฐเปรัค รัฐปาหัง รัฐเคดาห์และรัฐตรังกานู ได้รบั การยอมรับเป็ น
“พลเมืองมาเลเซีย” ตามกฎหมายสถานะของโอรังอัสลีท่ปี ระเทศมาเลเซียประกาศใช้ตงั้ แต่เ ป็ น
เอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1957 มาเลเซียมีนโยบายเข้าไปจัดการคนพื้นเมืองเหล่านี้อย่างเป็ น
ระบบ โดยจัดตัง้ หน่วยงานราชการทีเ่ รียกว่า “กรมพัฒนาชนพื้นเมือง” เขา้ ไปจัดการและดาเนินการ
โครงการสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล การศึกษา โรงเรียน การฝึ กอาชีพ
การสร้างนิคมและบ้านที่เป็ นมาตรฐานให้อยู่ในที่ดินที่จดั สรรให้ ที่สาคัญความพยายามให้เปลี่ยน
ศาสนาเป็ น อิสลาม เป็ น ต้น ทัง้ นี้ สืบเนื่ อ งจากการรุ กล า้ ของรัฐในการเข้า ไปจัด การพื้น ที่เ พื่อ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ การสัมปทานพื้นที่ป่า การเกษตร และตัดต้นไม้ ทาให้รฐั ต้องจากัดพื้นที่
ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งได้ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชีวิตของกลุ่มโอรังอัสลีในมาเลเซีย เป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะการตัง้ ถิ่นฐานเป็ นหลักแหล่ง การประกอบอาชีพ การศึกษา เป็ นต้น ทัง้ นี้
การเข้ามาจัดการด้วยนโยบายต่ าง ๆ ของรัฐบาลมาเลเซียที่ดาเนินการมา ได้ถูกตัง้ คาถามจาก
นักพัฒนาและนักสิทธิมนุ ษยชนว่า มีความเข้าใจวิถชี วี ติ ตลอดจนปัญหาของกลุ่มคนเหล่านี้แท้จริง
หรือไม่ ประเด็นปัญหาของนโยบายด้านการรับรองสิทธิโอรังอัสลีของประเทศมาเลเซีย คือ การมุ่ง
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีและสามารถดารงอยู่ได้ในสังคม แต่กลับละเลยต่อ
โครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนพื้นเมืองที่มีวฒั นธรรมและวิถีชีวิตต่างกัน รวมถึง
ลิดรอนสิทธิ ทางวัฒนธรรมชนพื้นเมือง โดยเฉพาะสิทธิในที่ดินทากินอันสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของพวกเขาเหล่านัน้ ซึง่ ล้วนแต่อยู่ภายใต้โครงสร้างของเศรษฐกิจการเมืองของรัฐชาติ
คาสาคัญ: โอรังอัสลี, ชนพื้นเมือง, นโยบายการจัดการทางวัฒนธรรม
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Abstract
This paper focuses on the indigenous people of the Negritos group in
northern Malaysia, to study the conditions and policy implementation, policy’ s
impact and implementation as well as to study the forms and guidelines for cultural
management of the indigenous of Malaysia.This qualitative study employed applied
anthropological research methods in which field data were collected through semistructured, in-depth interviews, and non-participant observations at Jahai group at
Sungai Raoul Village (KG. Orangasli Sungai Rual), Jeli district of Kelantan, Malaysia.
In the study of indigenous people, known as " Orang Asli" , Jahai group
who live in 5 states: Kelantan, Perak, Pahang, Kedah and Terengganu and are
accepted as "Malaysian citizens". The Legalization Period of Orang Asli which has
led to policy-making and systematic management of the group established in 1957
after independent. In particular, there is a government agency called "Department
of Indigenous Development" (JAKOA) that manages and operates various programs
and welfare such as health promotion, hospitals, education, vocational training
schools, building estates and standardized houses in the land allocated to, most
importantly, efforts to convert them into Muslims, etc. are due to the encroachment
of the state in managing the area. To suppress communism concessions for forest
and agricultural areas, cutting trees, etc. , causes the state to limit the area of this
group of people; thus, affecting career, economy, identity, in the way of life of the
Orang Asli group in Malaysia. They have changed a lot, especially in the areas of
settlement, career, education, etc. By with the management and policies of the
Malaysian government, questions have been raised by NGO workers and human
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rights persons whether they have fully understood Orang Asli’ s cultures and
problems. Thus, the problem issues of the indigenous people in Malaysia are the
government’ s policy in approving their indigenous rights but reducing the
acknowledgment of the social structure and the relationships of those indigenous
people that have their own unique traditional cultures, particularly in their livelihood
under the economic and political structures of each nation-state.
Keywords: Orangasli, The Indigenous People, Cultural Management Policy

บทนา
บทความวิจยั นี้ได้ให้ความสนใจศึกษาถึงนโยบายการจัดการทางวัฒนธรรมชนพื้นเมือง
ของมาเลเซีย ในช่วงมากกว่า 60 ปี ท่ีรฐั บาลมาเลเซียได้ให้การรับรองสิทธิ “ชนพื้นเมือง” หรือที่
เรียกว่า “โอรังอัสลี” (Orang Asli) ในภาษามาเลย์ “โอลัง” หมายถึง “คน” ส่วน “อัสรี” หมายถึง
“ดัง้ เดิม” คาว่าโอรังอัสลีเป็ นคาอย่างเป็ นทางการที่รฐั บาลใช้เรียกกลุ่มชาติพนั ธุ ช์ นเผ่าพื้น เมือ ง
มากกว่า 20 กลุ่ม ทัง้ ในกลุ่ม หมู่เ กาะและในคาบสมุทรของประเทศมาเลเซีย หากแบ่ ง ตาม
กลุม่ ภาษาศาสตร์ กลุม่ โอรังอัสลีสามารถจัดแบ่งเป็ น 3 กลุม่ หลัก ๆ ดังนี้ กลุม่ นิกริโต (Negritos)
หรือเซมัง (Semang) กลุม่ ซีนอย (Senoi) และกลุม่ โปรโตมาเลย์ (Proto Malays/ MelayuAsli)
(Endicott, K., 2016: 2) ในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลของมาเลเซียได้มีการสารวจจานวนประชากร
และครัวเรือนอย่างเป็ นทางการ พบว่ามีกลุม่ ชนพื้นเมืองหรือโอรังอัสลีในประเทศมาเลเซียประมาณ
ร้อยละ 0.76 ของจานวนประชากรมาเลเซียทัง้ หมด 23.5 ล้าน
สาหรับในงานวิจยั นี้ ได้ศึ กษาเฉพาะกลุ่มนิ กริโ ต ซึ่งส่วนใหญ่ อาศัยทางตอนเหนื อ ของ
ประเทศมาเลเซีย หรือคาบสมุทรมลายู โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเงือ่ นไขการดาเนินนโยบาย
และผลกระทบจากการดาเนินนโยบายที่มตี ่อชนพื้นเมืองกลุ่มนิกริโตในทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธีการทางมานุ ษยวิทยาการประยุกต์ ศึกษา
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เอกสารที่ศึกษาเกี่ยวกับโอรังอัสลีโดยทัว่ ไป และเอกสารทีศ่ ึกษาเฉพาะกลุ่มนิกริโต และการวิจยั
ภาคสนาม โดยการการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่ วมและสัมภาษณ์เชิงลึกผู น้ าชุมชนนิกริโต
(กลุ่มยะไฮ) และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหมู่บา้ น (กาปง) สุไหงรูอาล เมือง
เจลี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในช่ วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 โดยการติดต่ อผ่าน
หน่วยงานรัฐ กรมพัฒนาชนพื้นเมือง (JAKOA) เมืองเจลี่ รัฐกลันตัน ซึ่งรับผิดชอบหมู่บา้ น (กาปง)
ของโอรัง อัสลีจานวน 4 หมู่บ า้ น โดยมีห วั หน้า กลุ่ม หรือ กาปง คือ ดอเลาะ บิน เตราส เป็ น
หัวหน้ากลุ่มยะไฮ ที่ดูแล 4 หมู่บา้ นหรือกาปง (Kampong) คือ กาปงมานก กาปงซูไงรูอาล กาปง
เซอเบอรัง และกาปงกาลก ใช้การสัง เกตการณ์ อ ย่ า งมีส่ ว นร่ ว มและสัม ภาษณ์อ ย่ า งเจาะลึก
กลุ่มโอรังอัสลีในพื้นที่ท่กี ลุ่มเหล่านี้อยู่อาศัย ผูศ้ ึกษาได้สมั ภาษณ์ผูอ้ านวยการกรมพัฒนาชนพื้นเมือง
เขตเมืองเจลี่ รัฐกลันตัน และเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นที่ดูแลหมู่บา้ นโอรังอัสลี รวมถึงชาวบ้านในละแวก
ใกล้เคียง เหตุผลที่ผูศ้ ึกษาศึกษาบริเวณพื้นที่น้ ีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวในรัฐกลันตัน เป็ นพื้นที่
รอยต่อชายแดนประเทศไทยแถบเทือกเขาสันกะลาคีรี บริเวณนี้มกี ลุ่มนิกริโตกระจายอยู่จานวน
มาก และส่วนหนึ่งก็ได้มกี ารอพยพย้ายถิน่ ไปมาระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ขณะเดียวกันชนพื้นเมืองเหล่านี้ได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินวิถีชีวิตเช่นกัน จากงาน
ของมาร์ส นั (Masron et.al., 2013) กล่า วถึง ช่ ว ง 63 ปี ที่ผ่ า นมามีป ระเด็น ที่ ท า้ ทายของ
กลุ่มชนพื้นเมืองในมาเลเซีย พบว่าชนพื้นเมืองในคาบสมุทรมาเลเซียมีการเปิ ดและเข้าถึงง่ายขึ้น
มีการให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐเข้าไปให้การสนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็ นด้านสาธารณสุข แม่และเด็ก
การดูแลด้านทันตกรรม นโยบายความมันคง
่ การศึกษาและการสื่อสาร แต่พบว่า ปัญหาใหญ่ของ
การเข้าไปจัดการเหล่านี้ไม่ได้มกี ารจัดการข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูลเท่าใดนัก ปัญหาของพวกเขายังคง
มีอ ยู่ แ ละยัง ถู ก ละเลยอีก เช่ น เคย สิ่ง ที่พ วกเขาต้อ งเผชิญ คื อ “การถู ก ขับ ไล่อ อกจากพื้น ที่”
อันเนื่องมาจากการพัฒนาเข้ามารุกลา้ พื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติทพ่ี วกเขาต้องพึ่งพิง พวกเขา
จึงได้รบั ผลกระทบอย่างมาก แม้ว่าจะมีหน่วยงานทีเ่ ขา้ มาดูแลชนพื้นเมืองโดยตรง โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาพบว่า การศึกษาของชนพื้นเมืองอยู่ในเกณฑ์ตา่ การศึกษาในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2 275
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2 296

วัฒนธรรมและขนบประเพณีของกลุม่ ชนพื้นเมืองอย่างแท้จริง ส่งผลต่อเด็กกลุม่ เสีย่ งในบริบทของ
ความทันสมัยและเผชิญหน้ากับปัญหารุนแรง
สาหรับกรอบแนวคิด “การจัดการทางวัฒนธรรม” (Cultural Management) ในที่น้ ีผู ้
ศึกษาหมายถึง การให้สถานะความเป็ นพลเมือง การกาหนดทิศทางสิทธิทางวัฒนธรรม และการที่
รัฐบาลยอมรับความหลากหลายทางวัฒ นธรรมระหว่า งชาติพนั ธุ ์และกลุ่ม ชนพื้นเมือ งต่ า ง ๆ
สืบเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียได้มพี ฒั นาการด้านนโยบายและการจัดการชนพื้นเมืองมาตัง้ แต่ หลัง
ได้รบั เอกราชจากอาณานิคมจนถึงปัจจุบนั ดังนัน้ ผูศ้ ึกษาได้คานึงถึงปัจจัยของการกาหนดนโยบาย
ของรัฐมาเลเซีย และความพยายามของรัฐในการเข้าไปจัดการวัฒนธรรมของกลุ่มชนพื้นเมือง
ในช่ ว งระยะต่ า ง ๆ ทาให้น โยบายต่ า ง ๆ ส่ง ผลกระทบและสร า้ งเงื่อ นไขต่ อ การดารงชีว ิต
ของชนพื้นเมืองของมาเลเซีย
การเข้าไปจัดการวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเหล่านี้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของรัฐที่เ ข้า ไปจัด การสภาพชีวิตความเป็ น อยู่ ที่อ ยู่ อ าศัยและที่ทากิน รวมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อภายใต้แนวคิดของการเป็ นพลเมืองที่เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐ ซึ่ง
จาเป็ น ต้อ งดู แ ลรัก ษาและอนุ ร กั ษ์ แต่ ข ณะเดียวกัน การปฏิบ ตั ิก็ม ีล กั ษณะย อ้ นแย ง้ คือ เป็ น
การทาลายวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของกลุม่ ชนพื้นเมือง และมีอคติต่อชนพื้นเมืองจากคนส่วนใหญ่ในสังคม
นิ กริโตในประเทศมาเลเซีย
หากจะแบ่ ง กลุ่ ม ตามเชื้ อ ชาติ ก ารศึ ก ษา แบรนด์ (Brandt, S. H., 1961) เห็ น ว่ า
โอรังอัสลีเชื้อสายนิกริโ ต ซึ่งกระจัดกระจายตามพื้น ที่ต่า ง ๆ ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริ กา
แบ่งกลุ่มนิกริโตออกเป็ น 2 พวกคือ 1) พวกอัฟริกนั นิกรอยด์ (African Negroid) เป็ นนิกริโตที่
อาศัยอยู่ในแถบทวีปแอฟริกา และ 2) พวกโอเชียนิคนิกรอยด์ (Oceanic Negroid) เป็ นนิกริโต
ลู กผสมระหว่างพวกมองโกลอยด์ (Mongoloid) ออสตราลอยด์ (Australoid) และนิกรอยด์
(Negroid) สาหรับทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจัดว่าเป็ นกลุม่ โอเชียนิคนิกรอยด์ หาก
เป็ น การจัด แบ่ ง ทางภาษาศาสตร์ จากการศึ ก ษาของนัก ภาษาศาสตร์จ อฟฟรี ย ์ เบนจามิน
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(Benjamin, G., 1998) ในหนัง สื อ “Austroasiatic Subgroupings and Prehistory in the
Malay Peninsula” เขาได้จดั แบ่งชื่อกลุ่มต่ า ง ๆ ของโอรังอัสลีในประเทศมาเลเซียที่สามารถ
รวบรวมได้ ประมาณ 19 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มมาฮ์ เมรี (Mah Meri) 2) กลุ่มซามะ เบรี (Semaq
Beri) 3) กลุม่ เซเมลาย (Semelai) 4) กลุม่ เตเมาะ (Temoq) 5) กลุม่ เซมนัม (Semnam) 6) กลุม่
ซะบุม (Sabum) 7) กลุ่มละเนาะฮ์ เฌ็งเฌ็ง(Lanoh JengJeng) 8) กลุ่มละเนาะฮ์ ยีร์ (Lanoh
Yir) 9) กลุ่มเตแมร์ (Temair) 10) กลุ่มเซมาย (Semai) 11) กลุ่มจาฮุต (Jah Hut) 12) กลุ่มเคนซุย
(Kansiu) 13) กลุ่ ม คิ น ตัค บ็ อ ง (Kintaq Bong) 14) กลุ่ ม ยะไฮ(Jahai) 15) กลุ่ ม เมนดริ
(Mendriq) 16) กลุ่มบาแต๊กแด๊ะ(BategDeq) 17) กลุ่มมินติล (Mintil) 18) กลุ่มบาแต๊ก น็อง
(Bateg Nong) 19) กลุม่ เชว็อง (Che Wong) (Benjamin, G. & Chou, C., 2002)
จากการศึกษามักพบว่า กลุ่มนิกริโตที่มีลกั ษณะรู ปร่ างเล็ก ผิวคลา้ ผมหยิก หยอง 1
อาศัยกระจายอยู่ตามรัฐตอนบน และบริเวณรอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ตามแนวเทือ กเขาสัน กลาคีรี หรื อ ติติวงั ซา และข้า มไปมาระหว่ า งไทยและมาเลเซีย
แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย ๆ ตามภาษาและลักษณะรูปร่าง เป็ น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มคินตัค (Kintaq)
กลุ่มเคนซุย (Kensiu) กลุ่มยะไฮ (Jahai) กลุ่มเมนดริค (Mendriq) และกลุ่มบาตัค (Batek)
(Endicott, 2016: 2)

1

งานของบุญเสริม ฤทธาภิรมย์ (2557, น. 45-46) ได้รวบรวมที่มาหรือหลักฐานของการเรียกชื่อ “กลุ่มนิกริโต” (Negritos)
ในแถบแหลมมลายู ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาสเปนหมายถึง Little Negro หรือนิโกรน้อย ซึ่งนักมานุษยวิทยาอังกฤษคือ
วอลเตอร์ วิลเลียม สคีต (Walter William Skeat) และ ชาร์ลส์ออตโต แบลกเด็น (Charles Otto Blagden) (1906) ได้
เรียกคนกลุ่มนี้ว่า “เซมัง” (Semang) ขณะที่กรมพัฒนาชนพื้นเมือง (JAKOA) ของมาเลเซียไม่ใช้คาเรียกว่า “เซมัง” แต่
เรียกโดยรวมว่า “โอรังอัสลี” ซึ่งมีกลุ่มนิกริโตเป็ นประเภท 1 ใน 3 ที่ถูกจัดแบ่งจากลัก ษณะรูปร่างหน้าตา การดารงชีพ
รวมถึงการกระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ในมาเลเซีย
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนกลุ่มนิกริโตทีก่ ระจายตามรัฐต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย
กลุ่ม

การดารงชีพ

รัฐ

จานวน
ประชากร

คินตัค (Kintaq)

การเก็บของป่ าและค้าขาย

เปรัค

234

เคนซุย (Kensiu)

การเก็บของป่ าและค้าขาย

เคดะห์

280

ยะไฮ (Jahai)

การเก็บของป่ าและค้าขาย

เปรัคและกลันตัน

2,326

เมนดริค (Mendriq)

ไร่หมุนเวียนและการเก็บของป่ า

กลันตัน

253

บาตัค (Batek)

การเก็บของป่ าและค้าขาย

กลันตัน ปาหังและตรังกานู

1,359

รวม

4,452

ทีม่ า: Endicott (2016: 2-3)
จากตารางแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคินตัค เคนซุย และยะไฮกระจายตัวอยู่ทางตอนบนของ
มาเลเซียและชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ดังนี้ กลุ่มคินตัคอยู่บริเวณรัฐเปรัค มี
พื้นที่รอยต่อกับอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย กลุ่มเคนซุยอยู่บริเวณรัฐเคดะห์ ที่มพี ้นื ที่
รอยต่อกับอาเภอธารโต และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยเฉพาะกลุ่มยะไฮเป็ นกลุ่มที่ใหญ่
ทีส่ ุดทีอ่ ยู่อาศัยบริเวณรัฐเปรัคและกลันตันรอยต่อกับจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็ นต้น
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงแผนทีก่ ารกระจายตัวของกลุม่ โอรังอัสลีในคาบสมุทรมาเลเซีย

ทีม่ า: Endicott (2016: 4)
นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 และ 19 พบว่ามีการรุกรานเขา้ ไปในพื้นที่ป่าของกลุม่ นิกริโตโดย
ชาวมลายู อพยพเข้ามาเป็ นระยะ ๆ เพื่อจับตัวเป็ นทาสและนาไปใช้งานของตนเอง รวมทัง้ เพื่อ
การค้าทาสระหว่างประเทศ นิกริโตจากเผ่าต่าง ๆ ถูกฆ่าและถูกแย่งเอาลูกไปเลี้ยงเพียงคนเดียว
ทาให น้ ิก ริโ กต้อ งหนีก ลับ เข า้ ไปในป่ า ลึก และพยายามหลีก เลี่ย งการติด ต่ อ กับ ชาวมลายู
หรือ ทาการติดต่อกับคู่คา้ ที่ไว้วางใจมากที่สุด พวกเขาเกิดความกลัวและความคลางแคลงใจที่มีต่อ
ชาวมลายู ทาให้เกิดการฝังใจกับความรูส้ กึ อันโหดร้าย และยังคงเป็ นเรื่องเล่าที่พวกเขาเล่าสืบต่อกันมา
แมก้ ระทัง่ ทุกวันนี้กลุ่ม ชนพื้นเมืองยังคงสอนเด็ก ๆ ให้กลัวและไม่ไวว้ างใจคนนอกโดยเฉพาะ
ชาวมาเลย์ (Dentan, 1968; 1978)
กลุ่มนิกริโตหรือเซมังไม่มีศาสนา ความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ ละกลุ่ม ถึงอย่างนัน้ ก็ มี
ความคล้ายคลึงกัน เช่น เชื่อว่าโลกเป็ นจานที่วางอยู่บนหลังของงูใหญ่หรือเต่า เบื้องบนเป็ นสวรรค์
ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ ที่มเี สาหินเชื่อมกับพื้นโลก และเชื่อว่ามีส่งิ เป็ นอมตะอาศัยอยู่ในเสาหิน
และใต้พ้นื ดิน บางคนเคยเป็ นมนุ ษย์และบางครัง้ ก็กลับคืนสู่แผ่นดินและปรากฏในความฝันของ
ผูค้ น สิ่งเหล่านี้ถูกนามาเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน ฟ้ า ต้นไม้หรือผลไม้
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เป็ นต้น จะมีบทลงโทษ เช่น ผูใ้ ดละเมิดข้อห้ามจะถูกลงโทษโดยเทพแห่งฟ้ าผ่า ผูม้ ีอานาจโค่นล้ม
ต้นไม้ มีแม่ย่าในโลกของนรกทีช่ ่วยสนับสนุ นเทพพระเจ้าแห่งฟ้ าผ่า รวมถึงงูใหญ่ทร่ี องรับแผ่นดิน
ที่สามารถทาให้เกิดนา้ ท่วมรุนแรงได้ อีกทัง้ พวกเขาก็เชื่อว่า การได้รบั บาดเจ็บ การเกิดอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ โรคภัยไข้เจ็บ นา้ ท่วม ฟ้ าผ่า หรือถูกสัตว์ป่าทาร้าย เป็ นต้น ล้วนแล้วแต่เป็ นการถูกลงโทษ
จากสิ่งที่อยู่เหนือมนุ ษย์ ทาให้พวกเขาต้องมีกฎทางสังคมทีค่ วบคุมพฤติกรรมของคนในเผ่า เช่น
ข้อห้ามทางเพศ ไม่ให้มเี พศสัมพันธ์กบั ญาติสนิท เป็ นต้น (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2560)
พวกเขามีหมอผี ที่เรียกว่า “ฮาลา” (Hala) เป็ นได้ทงั้ ชายหรือหญิง หมอผีเหล่านี้ได้รบั
การฝึ กฝนผ่านความฝันของพวกเขา หมอผีเหล่านี้ใช้เพลง การนวด ยาสมุนไพรและเวทมนตร์
คาถาต่าง ๆ เพื่อรักษาโรค ในพิธีบาบัดเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ และการเข้าสู่สภาวะภวังค์หรือมึนงง
เป็ นการแสดงถึงการนับถือ สิ่งที่เหนื อมนุ ษย์ เช่ น การทาเสียงดังราวกับฟ้ าร้อ ง การพูดถึงชื่ อ
ผู อ้ าวุโ ส เป็ น ต้น กลุ่ม คนเหล่า นี้ ส่ว นใหญ่ เ ชื่อ ว่า เมื่อ ตายแล ว้ พวกเขาจะกลายเป็ น เงาแห่ ง
ดวงวิญญาณที่ล่องลอยไปเกาะที่อยู่ในหลังขอบโลกฝัง่ ขอบฟ้ าตะวันตก ก่อนที่เงาแห่งวิญญาณจะ
ออกเดินทาง บางครัง้ กลายเป็ นผีรา้ ย จึงมีการทาพิธีกรรมการฝังศพผู ต้ ายหรือใต้ตน้ ไม้ เพื่อ
ปกป้ องจากปี ศาจร้าย
สาหรับการสร้างครอบครัว คู่ แต่ งงานจะเกิดจากการชอบพอกันเอง ส่วนพ่อแม่ไม่มี
อิทธิพลต่อ การเลือ กคู่ครอง แต่ม ีข อ้ หา้ มการแต่งงานของญาติสนิท การสมรสมักถูกกาหนด
เมื่อคู่สามีภรรยาเริ่มอาศัยอยู่ดว้ ยกัน ฝ่ ายเจ้าบ่าวมอบสินสอดให้กบั ครอบครัวของเจ้าสาวและมี
ข้อตกลงที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องใช้เวลาปี หรือสองปี เป็ นแรงงานให้กบั ครอบครัวเจ้าสาว หลังจากนัน้
ทัง้ คู่ก็อาจสลับกันไปอยู่กบั ครอบครัวอีกฝ่ าย ภายหลังการสลับการไปอยู่กบั กลุ่มของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
แล้ว เมือ่ ทัง้ คู่มลี ูกจะแยกตัวเป็ นกลุ่มใหม่ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั โอกาสและเงือ่ นไข ซึง่ วิถขี องพวกเขาก็ยงั
ชอบการย้ายถิน่ เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่อยู่เสมอ สาหรับการหย่าเป็ นที่ยอมรับได้ในกรณีถา้ คู่ใดไม่
มีลูกด้วยกัน
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ในปัจจุบนั จะเห็นว่า การเข้ามาจัดการรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียทีด่ าเนินการ
มาร่ ว มศตวรรษที่ผ่ า นมา สภาพวิถีชีวิตของกลุ่ม โอรังอัสลีในมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการตัง้ ถิน่ ฐานเป็ นหลักแหล่ง การประกอบอาชีพ การศึกษา เป็ นต้น
โอรังอัสลีกบั การกาหนดสถานะทางกฎหมาย
แม้จะเป็ นชนพื้นเมืองและถูกกาหนดว่าเป็ น “ภูมิบุตรา” (Bumiputras) ของมาเลเซีย
แต่โอรังอัสลียงั คงมีสถานะด้อยโอกาสในสังคมมาเลเซีย พวกเขาไม่ได้รบั สิทธิพเิ ศษใด ๆ ที่มผี ล
ผูกพันตามรัฐธรรมนู ญแก่ชาวชนพื้นเมือง รัฐธรรมนู ญของมาเลเซียให้พลเมืองโอรังอัสลีพึงจะ
ได้รบั สิทธิและความคุม้ ครองในการเป็ นพลเมืองของประเทศและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
(รัฐบาลมาเลเซีย 1982 อ้างใน Endicott, K. & Dentan, R.K., 2004) อย่างไรก็ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับชนพื้นเมืองได้ถูกร่างขึ้นในช่วงการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ทัง้ นี้เพือ่ ให้กลุม่ โอรังอัสลีออก
จากอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ และยังมีผลบังคับใช้ทาให้รฐั บาลแต่ งตัง้ อธิบดีกรมพัฒนาชนพื้นเมือง
(JAKOA) และมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ดังนัน้ กรมพัฒนาชนพื้นเมือง
จึง มีอานาจควบคุ ม โอรัง อัส ลี โดยมีเ จ้า หน้า ที่ข องกรมฯ เป็ น ผู อ้ นุ ญ าตและควบคุ ม ผู ค้ นที่
จะเข้าเยี่ยมชมหมู่บา้ นโอรังอัสลี ทาให้กลุ่มโอรังอัสลีเองไม่สามารถทาอะไรได้หากไม่มีคาแนะนา
และยินยอมจากกรมฯ
จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 2002 กฎหมายมาเลเซีย ก็ไม่ย อมรับสิทธิ์ ในที่ดิน ของบรรพบุรุษ
ชาวโอรังอัสลี ซึง่ กฎหมายที่ดนิ ของประเทศมาเลเซียอันมีมาตัง้ แต่ยุคอาณานิคมโดยรัฐเป็ นผูถ้ อื ครอง
ทัง้ หมดไม่อนุญาตให้โอรังอัสลีจดและมีทะเบียนโฉนดที่ดนิ รัฐยังคงถือครองทีด่ ินขนาดใหญ่ โดย
ไม่ได้ชดเชยให้กบั ผูท้ ่สี ู ญเสียที่ดิน ทาให้กลุ่มโอรังอัสลียงั คงต่อสู ก้ บั การถูกยึดที่ดิน แม้ว่าจะมี
ราชกิจจานุ เบกษาที่คุม้ ครองและสงวนไว้สาหรับโอรังอัสลี แต่รฐั ก็นาพื้นที่เหล่านี้ให้นายทุนสัมปทาน
เป็ นพื้นที่สวนยางพารา สวนปาล์มนา้ มัน สัมปทานเหมืองแร่ รวมถึงสัมปทานป่ าไม้ เป็ นต้น ทาให้
กลุม่ โอรังอัสลีตอ้ งสูญเสียพื้นทีจ่ านวนมหาศาล ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญมาตรา 83 ทีใ่ ห้รฐั
มีอานาจเพียงพอทีจ่ ะได้มาซึง่ ทีด่ นิ
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นโยบายและกฎหมายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโอรังอัสลีถูกละเลยและถูกท้าทาย คือ
ทาอย่า งไรให้กลุ่ม โอรังอัสลีสามารถดารงวิถีชีว ิตด้ว ยเศรษฐกิจ ที่พึ่งตนเองได้ หลุด ออกจาก
ความยากจน เนื่องจากทุกวันนี้พวกเขาไม่สามารถถือครองทีด่ นิ ทีม่ นคงได้
ั่
และมีการอพยพย้ายทีอ่ ยู่ใหม่
(Nicholas, 2002, pp. 38-39) นอกจากนี้โครงการพัฒนาไม่ได้มกี ารทาข้อมูลให้ถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของกลุ่มโอรังอัสลี และการคุม้ ครองของรัฐบาลกลับยิ่งตอกยา้ การไม่มเี สียงของ
กลุ่ม โอรังอัสลี เพราะรัฐเองได้แย่งชิงทรัพยากร ที่ดิน ของชาวพื้นเมืองไป โดยแปลงให้เป็ น
สวนยางพารา ปาล์มนา้ มัน มีระบบการสัมปทานต่าง ๆ การสร้างสาธารณู ปโภค เขื่อน ทางหลวง
และโครงการต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งยิ่งเพิ่มภยันตรายและความเสี่ยงให้กบั กลุ่มโอรังอัสลีมากตามไปด้วย
ดังนัน้ กฎหมายทีอ่ อกมาเพือ่ คุม้ ครองและปกป้ องจึงเสมือนเป็ น “การควบคุม” มากกว่า
ในแง่ของวิถีชีวิตปัจจุบนั พบว่า แม้จะมีหน่ วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง แต่
อัตราความยากจนและไร้การศึกษายังสู ง ซึ่งความลม้ เหลวของการพัฒนานี้มาจากการต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ นโยบายรัฐจึงสร้า งเครื่องมือที่จะ
นามาใช้กบั การพัฒนากลุ่มโอรังอัสลี คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของกลุ่มโอรังอัสลี ในปี
ค.ศ. 2005 รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับผูน้ าโอรังอัสลีว่า “ความท้าทายทีส่ าคัญทีส่ ุดของการพัฒนา
คือ การทาให้ประชาชนเปลีย่ นความคิด และทัศ นคติ ถ้า ประชาชนไม่ยอมเปลีย่ นแลว้ เราก็
ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันได้” ทาให้กลุ่มโอรังอัสลีได้เห็นถึงความล้มเหลวที่ไม่ยอม
เปลี่ยนนี้ ไม่ใช่เฉพาะชุมชนพวกเขาเท่านัน้ แต่รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย กลุ่มโอรังอัสลีมองว่า
พวกเขาต้องเปลีย่ นวิถกี ารดาเนินชีวติ แบบดัง้ เดิมและให้ยอมรับความทันสมัย
เงื่อนไขจัดการวิถีชีวิตของกลุ่มโอรังอัสลี
สาหรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ริ่มส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของโอรังอัสลี ในปี ค.ศ. 1920 มา
จากการขยายตัว ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมอย่ า งไม่ มีก ารวางแผนงาน ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ป่ า
จึงมีการกาหนดเขตอุทยานแห่งชาติข้นึ ครัง้ แรกที่ Taman Negara National Park อยู่ในเขต 3 รัฐ
รัฐปาหัง รัฐกลันตันและรัฐตรังกานู ซึง่ มีการประกาศเป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งแรกในพระราชบัญญัติ
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ปี 1938/1939 เพือ่ สงวนสัตว์ป่า ทัง้ นี้ ผลกระทบของการขยายพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการกาหนด
เขตของชนพื้นเมือง การสารวจพบว่า ทรัพยากรมีความจาเป็ นต่อชาติพนั ธุน์ ิเวศและสิ่งแวดล้อม
ของชนพื้นเมือง อย่างไรก็ตาม ผูพ้ ทิ กั ษ์ดูแลป่ าไม่สนใจหรือเขา้ ใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่มี
ผลต่อการใช้ชีวติ ของชนพื้นเมือง กลับมุ่งเน้นเรื่องการจัดสรรที่ดินให้กบั ชนพื้นเมืองจนทาให้เกิด
การจากัดพื้นที่ เกิดการถกเถียงกรณีอุทยานแห่งชาติ ในการปกป้ องผลประโยชน์ของชนพื้นเมือง
และการจัดการการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้และสัตว์ป่าที่เหมาะสม การปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่รฐั จนถึง
ปัจจุบนั ยังมองว่า ชนพื้นเมืองเป็ นผูท้ าลายป่ าโดยการทาการเกษตรกรรมแบบเลือ่ นลอย
ในทศวรรษที่ 80 มีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในประเทศมาเลเซีย
อย่างมาก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อชนบทและส่วนทีเ่ กี่ยวกับชนพื้นเมืองอย่างสูง ทาให้
ชนพื้นเมืองกลายเป็ นตัวแทนทางการเมืองตัง้ แต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมา แต่มนี ยั ยะสาคัญ
อย่างยิ่งหลังจากทีม่ กี ารประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (United Nations
Conference on Environment and Development: UNCED)
ในปี ค.ศ. 1992 ทัว่ โลกหัน มาให้ค วามสาคัญกับ การส่ งเสริ ม ความรู แ้ ละสิทธิ ข อง
ชนพื้นเมือง เนื่องจากปัญหาการถูกแย่งชิงทีด่ นิ และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ทาให้ชนพื้นเมือง
เริ่มยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลถึงข้อกังวลและการอ้างสิทธิ จึงทาให้กลุ่มประชาสังคม อันประกอบด้วย
กลุม่ ชนพื้นเมือง นักพัฒนา นักวิชาการด้านสิทธิ ได้มบี ทบาทในการนาประเด็นและปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
จากการถูกละเลยของรัฐบาลทีม่ ตี ่อชนพื้นเมือง ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 เกิดองค์กรขึ้นภายใต้ช่อื ว่า
“Center for Orang Asli Concerns” ก่อ ตัง้ โดย โคลิน นิโ คลาส (Colin Nicholas) ที่ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนชนพื้นเมือง
ด้วยความตระหนักถึงความสัมพัน ธ์ของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทัว่ ทัง้ สังคม และ
ปัญหาของชนพื้นเมืองเริ่มได้รบั สนใจผ่านสื่อต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการรับรู เ้ รื่องต้นทุน
การพัฒนาชนกลุ่มน้อยในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มชนพื้นเมือง โคลิน นิโคลาส (Nicholas, 2002)
นักกิจกรรมผูร้ ณรงค์เรื่องสิทธิของโอรังอัสลีได้เรียกกระบวนการนี้ว่า “เป็ นกระบวนการแย่งชิง
ทรัพยากรอย่างชอบธรรม” โดยการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินที่ได้รบั การจัดสรรจาก
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เจ้า ของดัง้ เดิม และไม่ตอ้ งกลับไปหาชุมชนในส่วนของกลไกการชดเชย อัน ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาชีวิตของคนป่ าทาให้กล่าวได้ว่า “พวกเขา (สังคมหลัก) นามาซึ่งจุดจบชีวติ ของพวกเรา
บนหนทางการมีชีวติ อยู่ของพวกเขา” (Lye, 2011)
รูปแบบและแนวทางการจัดการทางวัฒนธรรมต่อโอรังอัสลีในมาเลเซีย
จากการสัมภาษณ์ผูอ้ านวยการสานักงานฯ ในเมืองเจลี กล่าวถึงการจัดตัง้ หน่วยงานที่เข้า
มาดูแลชนพื้นเมืองหรือโอรังอัสลีทวั ่ ประเทศ เรียกว่า “กรมพัฒนาชนพื้นเมือง”(Department of
Orang Asli Development) หรื อ ภาษามาเลย์ (JabatanKemajuan Orang Asli: JAKOA) 2
เป็ นหน่ วยงานรัฐของมาเลเซียที่ได้ร บั มอบหมายให้ดูแลกิจการของชนพื้นเมือ งหรือโอรังอัส ลี
(Orang Asli) อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาชนบทและการพัฒนาสหกรณ์ของมาเลเซีย และกลุ่ม
โอรังอัสลีได้ถูกจัดจาแนกตามแนวคิดภูมบิ ุตรา (Bumiputras) ซึ่งมีสถานะที่แสดงถึงความเป็ น
ชนพื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย มีสทิ ธิทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองร่วมกับชาวมาเลย์และ
ชาวพื้นเมืองของซาบาห์และรัฐซาราวัก อย่างไรก็ตามสถานะนี้โดยทัว่ ไปไม่ได้กล่าวถึงในรัฐธรรมนู ญ
2

ถูกจัดตัง้ ขึ้นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1954 เดิมชื่อว่า “กรมกิจการชนพื้นเมือง” (The Department of Aboriginal Affairs)
(JHEOA) ทัง้ นี้สบื เนื่องจากในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉินมลายู ปี ค.ศ.1948 – 1960 กลุ่มโอรังอัสลีกลายเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของความมัน่ คงแห่งชาติ เช่นเดียวกันพวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพมลายูท่สี ามารถเอาชนะผูก้ ่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ได้ รัฐจึงมีการริเริ่มโครงการบริหารจัดการ 2 โครงการเพื่อให้สาคัญและปกป้ องอัตลักษณ์ของกลุ่มโอรังอัสลี
การริเริ่มก่อตัง้ กรมชนพื้นเมือง (Department of Aborigines) เมื่อปี ค.ศ. 1950 และได้มีการประกาศใช้กฎหมาย
ชนพื้นเมืองต่อมาในปี ค.ศ. 1954 หลังจากเป็ นอิสรภาพจากอาณานิคมอังกฤษ การพัฒนาโอรังอัสลีกลายเป็ นจุดประสงค์หลัก
ของรัฐบาลที่รฐั บาลใช้นโยบายบูรณาการกับกลุ่มโอรังอัสลีเข้าอยู่ในสังคมมาเลเซียวงกว้างขึ้นในปี ค.ศ. 1961 โดยมี
วัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ของกรมฯ คือการขจัดความยากจนในกลุ่มโอรังอัสลี การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาและการพัฒนาวิถี
ชีวติ ของพวกเขา ดังนัน้ ในปี ค.ศ. 1997 พบว่าประชากรโอรังอัสลีรอ้ ยละ 80 ของกลุ่มโอรังอัสลีทงั้ ประเทศมาเลเซียอยู่ใน
เกณฑ์ความยากจนตา่ นับว่าอัตราส่วนนี้สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราความยากจนของประเทศ ถึงร้อยละ 8.5 ในเวลานัน้
กรมฯ มีหน่วยงานย่อยที่ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรม พิพธิ ภัณ ฑ์และห้องสมุดที่กอมบอก
(Gombak) มีสานักงานสาขาประจารัฐ 6 แห่งซึ่งครอบคลุม 4 รัฐหรืออาเภอ 4 แห่งดังนี้ ปาหังและเปรัค/ เคดะห์และกลันตัน/
ตรังกานู ยะโฮร์และเนกรีเซมบีลนั / มะละกาและสลังงอร์/ วิลยะฮ์เปอร์เซะกูต่วน ซึ่งสาขาเหล่านี้มี 36 เขตการปกครองและ
133 โครงการ (Project) (Masron, T. et.al, 2013)
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สาหรับกฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวกับโอรังอัสลีเป็ นประมวลกฎหมายที่ดินแห่งชาติ ค.ศ. 1965
พระราชบัญญัติเรื่องการอนุรกั ษ์ทด่ี ิน ค.ศ. 1960 พระราชบัญญัตเิ รื่องการคุม้ ครองสัตว์ป่า ค.ศ. 1972
พระราชบัญ ญัต ิเ รื่อ งอุท ยานแห่ง ชาติ ค.ศ. 1980 และที่สาคัญ ที่สุด คือ พระราชบัญ ญัติ
เกี่ยวกับชนพื้น เมือ งค.ศ. 1954 กาหนดให้จดั ตัง้ และกาหนดเขตที่ดิน สาหรับกลุ่ม โอรังอัสลี
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ยงั รวมถึงอานาจทีผ่ ูอ้ านวยการของกรมฯ สามารถออกคาสัง่ ให้
กลุ่มโอรังอัสลีออกจากพื้นที่สงวนดังกล่าวด้วยดุลยพินิจและให้รางวัลแก่ผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบตาม
ดุลยพินิจของตนด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ ในส่วนของกองการวิจยั และข้อมูลนัน้ ไม่ได้ทาการวิจยั เอง แต่
เป็ น การเก็บรวบรวมรายงานการวิจยั และสิ่ง พิม พ์ที่ผ ลิตโดยนักวิช าการภายนอก ซึ่งจะเน้น
ความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความมันคงของชาติ
่
งานเหล่านี้ไ ด้ลด
น้อ ยลงนับ ตั้ง แต่ ข บวนการก่ อ การร้า ยคอมมิว นิ ส ต์ย อมจ านนต่ อ รัฐ โดยในปัจ จุ บ นั มุ่ ง ให้
ความสาคัญกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้กบั กลุม่ โอรังอัสลี (Jimin et al., 1983)
ในการดาเนินงานของกรมฯ พบว่า การทางานมีลกั ษณะจากบนสู่ลา่ ง (top-down) กลุม่
โอรังอัสลีมีส่วนร่วมน้อยมากในโครงการแต่ละโครงการ โดยที่นโยบายของกรมฯ ไม่ อนุ ญาตให้
กลุม่ โอรังอัสลียอมรับหรือปฏิเสธโครงการนัน้ ๆ ได้ ไม่มกี ลไกการรับฟังการสะท้อนกลับของกลุ่ม
ซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ องยอมรับว่า โครงการแต่ละโครงการทีน่ าเขา้ ไปไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของประชาชน
ตัวอย่างกรณีโครงการที่ไม่ได้สะท้อนถึงความรู ส้ กึ ของประชาชนอย่างละเอียดอ่อน คือ
นักวางแผนมองว่า โอรังอัสลีค วรมีบา้ นที่ "ทัน สมัย" และได้ม าตรฐาน จึงออกแบบบ้า นตาม
มาตรฐานของกรมฯ เป็ นแบบบ้านชาวมาเลย์ขนาดเล็กรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าประกอบด้วย เสาขนาดสัน้
มีระเบียงด้านหน้าห้องนัง่ เล่น / ห้องนอน 1 ห้องหรือ 2 ห้องและห้องครัวด้านหลัง ส่วนประกอบ
สาเร็จรู ปทาจากไม้ราคาถูกที่มีหลังคาเหล็กลู กฟูก กรม ฯ ไม่ปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้เหมาะกับ
สภาพท้องถิ่น วัฒนธรรมหรือความประสงค์ คุณสมบัติบางอย่างของบ้านมาตรฐานจึงเป็ นสิ่งที่ไม่
พึงปรารถนาสาหรับทุกคนเช่นหลังคาโลหะลอนซึ่งทาให้บา้ นร้อนในวันที่มแี ดดและเสียงดังน่ากลัว
ระหว่างพายุฝนฟ้ าคะนอง (Dentan, 2001, pp.7-8) "เป็ นลักษณะทัว่ ไปสาหรับผูร้ บั บ้านเหล่านี้ใน
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การสร้างบ้านแบบดัง้ เดิมสาหรับการใช้ชวี ติ ประจาวันควบคู่ไปหรือติดกับบ้านที่สร้างไว้ลว่ งหน้า ใน
กรณี ดงั กล่า วบ้านสมัยใหม่ม กั ใช้สาหรับจัด เก็บของและนาเสนอแก่ ผูม้ าเยือน" (Mohd Tap,
1990, p.90)
ภาพที่ 2 ภาพแสดงภาพบ้านที่ "ทันสมัย" ตามแบบมาตรฐาน

การวางแผนจากรัฐบาลกลาง จากบนลงล่างจึงทาให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
ไม่เป็ นทีน่ ิยมและไม่ยงั ่ ยืน ขณะที่พนักงานระดับล่างของกรมฯ ไม่กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์เพราะกลัว
กระทบโอกาสและความมันคงในการจ้
่
างงาน (Mohd Tap, 1990, p.3)
การวางแผนการจัดการโอรังอัสลีผ่านกรมฯ หรือ JAKOA ได้กาหนดวัตถุประสงค์หลัก ๆ
ไว้ดงั นี้
1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการจัดตัง้ โรงพยาบาลและคลินิกในพื้นที่ รวมถึง
หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
2. ด้านการศึกษา การจัดตัง้ โรงเรียนในหมู่บา้ น เพือ่ ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ รวมถึงการจัด
หลักสูตรอาชีพเสริม
3. ด้านบูรณาการทางการเมือง นโยบายด้านความมัน่ คงและการป้ องกันการเข้าร่วมกับ
ขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ การแต่งตัง้ ผูน้ าหมู่บา้ นอย่างเป็ นทางการ มีเงินเดือนให้
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4. ด้านเศรษฐกิจสมัยใหม่ การสนับสนุ นระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการค้าขาย
การรับจ้างแรงงาน รวมถึงการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มนา้ มัน เป็ นต้น
5. ด้านกระบวนการกลายเป็ นอิสลาม (Islamization) การนากลุ่มโอรังอัสลีเข้าร่วม
ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับกลุม่ ชาวมาเลย์ และกระแสหลักของสังคมมาเลเซีย คือ การเป็ นอิสลาม
แผนและนโยบายการจัดการเหล่านี้นาไปสู่ความต้องการพัฒนาและทาให้โอรังอัสลีเป็ นประชากร
ของประเทศมาเลเซียอย่างแท้จริง แมจ้ ะนาเขา้ สู่ความเป็ นภูมบิ ุตราแลว้ แต่ก็ยงั มีช่องว่างของ
การปฏิบตั ติ ่อคนกลุม่ นี้ในสังคมเช่นกัน (Nobuta, 2008).
ผลจากการดาเนิ นนโยบายการจัดการทางวัฒนธรรมต่อโอรังอัสลี
ดังจะเห็นว่ามาเลเซียได้นาหลักการรัฐสวัสดิการในการดูแลกลุ่มโอรังอัสลีในรู ปแบบ
“นิคมชนพื้นเมือง” โดยมีกรมพัฒนาชนพื้นเมือง (JAKOA) ของมาเลเซียเข้าไปดู แลโดยตรง
นับตัง้ แต่สมัยรัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษภายใต้บญั ญัติของชนพื้นเมือง 1954 ('Ordinance')
อย่ า งไรก็ ต าม กรมฯ เองยัง ดาเนิ น นโยบายซา้ ๆ โดยอิ ง จากการสื บ สายเลือ ดบิ ด าและ
"การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ" จนได้รบั การวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถปกป้ องสิทธิของโอรังอัสลีได้
จนกระทัง่ ในช่วงภาวะฉุกเฉินหรือการปราบปรามขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ทางกรมฯ
จาเป็ นต้องรับผิดชอบในการย้า ยโอรังอัสลีออกจากป่ าด้านในสู่ขอบด้านนอกเพื่อให้เจ้า หน้า ที่
สามารถควบคุมพวกเขาได้ วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกาจัดอิทธิพลของผู ก้ ่ อการร้าย
คอมมิวนิสต์ จึงส่งผลให้เกิดนโยบายและการปฏิบตั ิการในรูปโครงการต่าง ๆ เข้าไปจัดการทาง
วัฒนธรรมของโอรังอัสลี คือ การทาให้กลายเป็ นอิสลาม การปฏิรูปเศรษฐกิจ และการจัดระบบ
การศึกษา เป็ นต้น
รัฐพยายามทีจ่ ะทาให้ครอบครัวในถิน่ ทีอ่ ยู่ของโอรังอัสลีมรี ายได้เพิม่ ขึ้น โดยการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนา้ มัน มะพร้าวและผลไม้เพือ่ การค้า โดยปกติเจ้าหน้าทีร่ ะดับล่าง
จะทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั งานและเป็ นแรงจูงใจให้กบั โครงการ ชักชวนให้สมาชิกและชุมชนถางและเผาป่ า
เพื่อเพาะปลู กในพื้น ที่ประมาณ 50-100 เอเคอร์ ซึ่งแต่ ละครอบครัว จะได้ร บั การจัด สรรที่ดิน
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ประมาณ 4-6 เอเคอร์ นอกจากนี้ทางกรม ฯ ได้จดั หาเครื่องมือทีจ่ าเป็ น เช่น ต้นกล้า ยาฆ่าวัชพืช
และปุ๋ย ส่วนชาวบ้านเป็ นผูใ้ ช้แรงงานทางกรมฯ จะจ่ายค่าจ้างรายวันให้เพียงเล็กน้อย สาหรับกลุ่ม
ทีเ่ พิง่ ตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ ทางกรมฯ จะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพิม่ ในรูปแบบของการปันผลให้
จวบจนกระทัง่ ต้นไม้เริ่มสร้างรายได้ประมาณห้าปี
เป้ าหมายของกรมฯ คือ เปลีย่ นผูเ้ ข้าร่วมโครงการให้กลายเป็ นเกษตรกรที่พ่งึ พาตนเอง
และตัง้ หลักแหล่งถิ่นฐานภายในห้าปี โดยจาเป็ นต้องพัฒนาการปลูกยางพารา ปาล์มนา้ มันและพืช
เศรษฐกิจอื่น ๆ ให้มีประสิทธิผล ดังนัน้ กรมฯ จึงควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดย
การเข้าไปบริหารจัดการให้แต่ละครัวเรือนทาการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จดั สรรให้ และจัดสรร
สิ่งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ รองรับ เช่น โรงเรียน หอพักคลินิกทางการแพทย์ ร้านสหกรณ์
สานักงานบริหารและการจัดการอาคารเอนกประสงค์ และถนนทางเขา้ ชุมชน แต่ละครอบครัวได้รบั
การจัดสรรทีด่ นิ สาหรับยางพารา ปาล์มนา้ มันและผลไม้ประมาณ 2 เอเคอร์เพือ่ เป็ นทัง้ ทีด่ นิ สาหรับ
ปลูกบ้านและทีท่ ามาหากิน
แม้ว่าความพยายามที่สาคัญของกรมฯ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของโอรังอัสลีให้เป็ นไป
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพาณิชย์ กรม ฯ เองก็ได้เน้นการให้ความรูแ้ ละการฝึ กอบรม
แก่โอรังอัสลีมากขึ้น เพือ่ ให้มรี ายได้ประจาและรายได้นอกภาคเกษตร ในปี ค.ศ. 1989 อดีตอธิบดีกรมฯ
ได้กล่าวถึงเป้ าหมายทางเศรษฐกิจของกลุ่มโอรังอัสลีว่า "ถ้าพวกเขาสามารถพัฒนาการเกษตร
เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการชุมชนก็จะถือว่าเป็ น
อิสระ"
จากการสังเกตในบริเวณกาปงหรือชุมชนที่โอรังอัสลีอาศัยอยู่เป็ นพื้นที่ป่าหรือนิคมที่รฐั
จัดสรรที่ดินให้ มีการปลูกบ้านตามรูปแบบที่รฐั กาหนด แต่ขณะเดียวกันข้างบ้านหรือหลังบ้านจะมี
กระท่อมไม้เล็ก ๆ ทีต่ ่อเติมด้วยไม้อย่างง่าย ๆ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบอกว่า บ้านหลังเล็กไม่
พอสาหรับลูก ๆ ที่แต่งงานและมีครอบครัว ทาให้พ่อแม่ท่อี ายุมากแล้วจึงสร้างกระท่อมอาศัยอยู่
ข้าง ๆ ซึง่ ตนเองก็ชอบด้วย
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รฐั พยายามเขา้ ไปมีอทิ ธิพล คือ การเปลีย่ นศาสนาให้โอรังอัสลีนบั ถือ
ศาสนาอิสลามและยึดหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความรู ท้ างวิชาชีพ เช่น
การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา การสอนแต่งหน้า จักสานต่าง ๆ เป็ นต้น ทาให้วถิ ชี ีวติ ของโอรังอัสลีถูกจัดการ
และเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของรัฐ แม้ว่ามุมมองของกลุ่มโอรังอัสลีบางส่วน โดยเฉพาะผูน้ าจะ
มองว่าเป็ นความสะดวกสบาย มีสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดสรรให้ มีสทิ ธิและเสียงในฐานะตัวแทน
ภาคประชาชน แต่ขดี จากัดที่เกิดขึ้นคือ อาหารไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถหาอาหารในป่ า
ได้ ชาวบา้ นไม่มีงานทา ซึ่งมุม มองเช่นนี้ทาให้เกิด ขอ้ จากัดในการดารงชีพตามธรรมชาติ จาก
การสัมภาษณ์โต๊ะบาติน ดอเลาะห์ หัวหน้าหมู่บา้ น (นามสมมติ), สัมภาษณ์, วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559
กล่าวว่า “หากมีการเรียกหรือให้ไปทาอะไรก็ตอ้ งไปทางานตามทีท่ างสานักงานฯ สังการมา”
่
รวมถึง
“การเดินทางไปกรีดยางหรือตัดปาล์มในทีด่ ินจัดสรรทาให้ตอ้ งเดินทางไกลจากบ้าน” เป็ นต้น ทาให้
วิถีชีวิตของกลุ่มตนเปลี่ยนไป อยู่กบั ที่ ไม่สามารถเข้าป่ าล่าสัตว์ได้ตามธรรมชาติ จึงมีชาวบ้าน
หลายคนทีอ่ อกไปทางานรับจ้างนอกชุมชนและบางส่วนไม่กลับมาอีกเลย
นอกจากนี้ภายในกาปงยังมีโรงเรียนและมัสยิดเพื่อรองรับการให้ความรู แ้ ก่ เด็ก และ
ผูใ้ หญ่ ทัง้ ด้านการฝึ กอาชีพ การเสริมทักษะต่าง ๆ การสอนหนังสือตามมาตราฐานการศึกษาของ
ประเทศ ความเป็ นพลเมืองมาเลย์ รวมถึงหลักการทางศาสนาที่ถูกต้อง แม้ว่าในช่วงแรกนโยบาย
การเปลีย่ นให้เป็ นพลเมืองมาเลย์อย่างสมบูรณ์นนั้ จะมีการต่อต้าน แต่รฐั เองก็ได้พยายามปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ของกลุ่มโอรังอัสลีนนั้ ๆ จนเกิดการยอมรับและ
ดาเนินการตามนโยบาย รวมถึงการให้โอกาสทางการเมือง โดยให้ผูน้ าของโอรังอัสลีในแต่ละกาปง
ได้เขา้ ร่วมเป็ นสมาชิกของสภารัฐบาลท้องถิน่ มีสทิ ธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็นอันเป็ น
ผลประโยชน์ต่อกลุ่มของตนเองได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผูน้ ากาปงได้เล่าให้ฟงั ถึงสถานการณ์หลัง
การเลือกตัง้ “เพิ่งเข้าไปประชุมในสภาฯ มา ผิดหวังที่พรรคที่ผมสนับสนุนไม่ได้ (พรรคอัมโน) แต่
ไม่เป็ นไรเพราะยังไงแล้วพวกเขาต้องช่วยพวกเราอยู่ดี” แต่ขณะเดียวกันหากเป็ นการสัมภาษณ์ใน
เชิงลึกที่มีเจ้าหน้าที่ของสานักงาน JAKOA อยู่ดว้ ยพวกเขาจะไม่ค่อยพูดคุยกับเรามากนัก ซึ่ง
จาเป็ นต้องพูดคุยกันในช่ วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ นอกจากนี้ ผู ศ้ ึกษาได้พบ ลุงใจ (นามสมมติ) ,
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สัมภาษณ์, วันที่ 25 มิถนุ ายน 2559 โอรังอัสลีท่เี กิดในเมืองไทย แถบอาเภอยะลาและย้ายมาอยู่
กับพีช่ ายซึง่ เกิดในมาเลเซีย และเป็ นหัวหน้ากาปง เมือ่ เจอกับพวกเราซึ่งเป็ นคนไทย ลุงใจดีใจและ
ถามหาขนม อาหาร รวมถึงยาจากไทย พร้อมบอกว่า “ยาไทยดีมาก และหากมีเวลาให้ช่ วยกัน
บริจาคอาหาร ยาและเสื้อผ้าให้พวกเขาด้วย” นี่อาจเป็ นเพียงแค่บทสะท้อนหนึ่งของกลุม่ โอรังอัสลีท่ี
อยู่ห่างไกลความช่วยเหลือของรัฐ และไม่สามารถทามาหากินหรือดารงชีพได้ตามวิถขี องตนได้
จากการศึกษาของนู รแ์ มน โนวัค (Nowak, 2016) มองว่า ภายใต้โครงการการกลายเป็ น
มาเลย์ (Malayization) เป็ นนโยบายการสร้างชาติให้เขา้ มาอยู่ภายใต้การปกครองแบบมลายู ทัง้ นี้
การสร้างชาติมาเลเซียจาเป็ นต้องกาหนดกรอบการทางานของรัฐบาล ตามนโยบายสังคมมาเลย์เป็ น
ศู น ย์ก ลาง ผลที่ต ามมาของวัฒ นธรรมมลายู น ั้น กลายเป็ น สิ่ง ส าคัญ ในการเป็ น ตัว แทนของ
อุดมการณ์ของประเทศมาเลเซียอันก่ อให้เกิดวิกฤตการณ์สร้า งช่ องว่า งระหว่า งชาติพนั ธุ ์ และ
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ชนพื้นเมืองทีไ่ ม่ใช้ภาษามลายู การจัดการกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องรัฐได้รบั มรดกมา
จากยุคอาณานิคม ดังนัน้ โอรังอัสลีจึงถูก ละเลยตัวตนที่แท้จริง รวมถึงได้รบั การจัดลาดับชัน้ ทาง
สังคมขัน้ ตา่ สุดในสังคมมาเลย์
ดังนัน้ นโยบายทางสังคมของรัฐ จึงมีเป้ าหมายเพื่อ "ความทันสมัย" โดยมีวฒั นธรรม
มลายู เป็ นศู นย์กลางและมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจใหม่ จากข้อสังเกตของนิโคลัส (Nicholas,
1990) “เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ โอรังอัสลีทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ความเชื่อในวิญญาณและผี ซึง่
เป็ นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชุมชนที่อาศัยอยู่ กบั ดินหรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบนที่ดิน ของบรรพบุรุษในชุมชน ขณะที่นโยบายรัฐ และการครอบงา
ของรัฐ จากผลกระทบจากนโยบายบูรณาการและการดาเนินการของกรมฯ นับตัง้ แต่ 6 ทศวรรษที่
ผ่านการแทรกแซงโดยกรมฯ ถูกดาเนินการอย่างโง่เขลา โอรังอัสลีมกั จะบ่นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
ซึ่งเป็ นชาวมาเลย์เกือบทัง้ หมดมักแสดงออกถึงทัศนคติท่ไี ม่สุภาพ แสดงความเป็ นเจ้านายและ
หยิ่งยโส ผลของนโยบายดังกล่าวและวิธีการดาเนินงานนโยบายดูเหมือนว่าเป็ นการให้ความสาคัญ
กับ ทุ ก คน แต่ ย งั คงซุ ก ซ่ อ นความยากจน ปัญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพ รวมถึง สภาพโรงเรี ย นของ
กลุม่ โอรังอัสลีไว้ใต้พรม”
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แม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียเองจะพยายามมีนโยบายการจัดการกลุ่มโอรังอัสลี และพยายาม
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็ นไปได้ดว้ ยดี แต่ปญ
ั หาเรื้อรังที่ยงั คงมีอยู่ จาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนา
รวมถึงสร้างความเขา้ ใจความต้องการและปัญหาอย่างแท้จริงของกลุม่ โอรังอัสลี
นโยบายการจัดการชนพื้นเมือง แม้ว่าต่างฝ่ ายต่างมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีและ
สามารถดารงอยู่ได้ในสังคม แต่ภายใต้นโยบายการจาแนกกลุม่ ชนพื้นเมืองได้นาไปสู่การบูรณาการ
ทางชาติพนั ธุ ภ์ ายใต้องคาพยพของรัฐชาติ โดยขาดมิติการให้ความสาคัญกับสิทธิทางวัฒนธรรม
ชนพื้นเมืองซึง่ มุ่งให้ความสาคัญกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่อย่างเคารพ
ดังนัน้ จะเห็น ว่า การปฏิบตั ิต่ อ ชนพื้น เมือ ง คือ การทาให้ค วามแตกต่ า งของกลุ่ม
ชนพื้ น เมือ ง (ที่เ กิ ด จากตนเองและจากเงื่อ นไขทางสัง คมและประวัติศ าสตร์) กลายเป็ น
ความเหมือนกัน (Normalization) ซึง่ เป็ นปัญหาสาคัญ เพราะหากมองทีก่ ารจัดการสิทธิการเข้าถึง
ทรัพ ยากรและสิท ธิ ท างวัฒ นธรรมแล ว้ เป็ น ไปไม่ ไ ด้ท่ีจ ะใช้ม าตรฐานเดี ย วกัน ได้ก ับ ทุ ก ๆ
ชนพื้นเมือง (Kuper, 2005, pp.389-390) และที่สาคัญการดารงอยู่เพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็ น
การสืบทอด การสงวนรักษาและฟื้ นฟูของวัฒนธรรมชนพื้นเมือง รัฐไม่เห็นความสาคัญ ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องมาจากไม่ใช่เป้ าหมายสาคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจหลักที่จะรับประกันทางกฎหมายหลัก
ได้ ดังนัน้ สิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิต่าง ๆ ของชนพื้นเมืองจึงยังคงเป็ นเรื่องยากตามหลัก
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองทีร่ ฐั ทัง้ สองจะนาไปใช้หรือทบทวนอย่างจริงจัง
การตัง้ คาถามสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชนพื้นเมืองในสองมุมที่แตกต่างกัน ว่า
อะไรคือ “ความเป็ นชนพื้นเมือง” (being indigenous) พบว่า ในแต่ละท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
มีการให้นิยามที่แตกต่างกัน และ “มีการให้นิยามมโนทัศน์อนั เป็ นสากลของชนพื้นเมืองอิงกับเรื่อง
สิทธิมนุ ษยชนอย่างไร?” คาถามทัง้ สองนี้มีการถกเถียงกัน หลังจากกระแสการตื่น ตัวของโลก
ตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมืองได้เริ่มขึ้น พร้อมกับทีร่ ฐั บาลในแต่ละประเทศเริ่มให้ความสนใจกับ
นโยบายพหุ ว ฒั นธรรม อย่า งไรก็ตาม เนื่ อ งจากการติด ขัด ในเรื่ อ ง การประสานงานระหว่ า ง
หน่ วยงานและระเบียบข้อกฎหมายที่แต่ ละหน่ วยงานถือปฏิบตั ิไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ส่งผลให้ชนพื้นเมืองไม่มคี วามมันคงเรื
่ ่องที่อยู่อาศัยและการดารงชีพ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
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การท่องเทีย่ วทีเ่ บียดขับทีอ่ ยู่อาศัยและทีท่ ากิน จึงยังคงมีช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบตั ิให้
ไปในทางเดียวกัน รวมไปถึงผูป้ ฏิบตั ใิ นระดับต่าง ๆ และหลายหน่วยงานไม่เปลีย่ นกระบวนทัศน์
เรื่อง “ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนในสังคมมลายู ” และมองว่า เป็ นเรื่องปกติท่ี
ชนกลุ่มน้อยต้องปรับตัวตามคนกลุม่ ใหญ่ของสังคมนัน้ ๆ แม้ว่าพวกเขาไม่ได้รบั สิทธิของการเป็ น
พลเมือ งอย่า งเต็ ม ที่ อนั พึงจะได้ร บั การได้สิทธิ ในการอยู่ อาศัยทากิน ในพื้น ที่ด งั้ เดิมกับการมี
หน่วยงานทีเ่ ขา้ ไปจัดการด้านสวัสดิการและสาธารณู ปโภคพื้นฐานอันเหมาะสมกับวิถชี วี ติ ทาให้รฐั
และคนท้องถิ่นที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ป่าส่วนหนึ่ง ให้ความสนับสนุ น ช่วยเหลือและดูแล ขณะเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานและนายทุนจากภายนอกที่ไม่มคี วามผูกพันกับพื้นที่นนั้ ๆ รวมถึง
นโยบายที่มุ่ง สร้า งเศรษฐกิจ มหภาค จะไม่ไ ด้ม องคนกลุ่ม นี้ เ ลย ทาให ค้ วามมัน่ คงในชีว ิต
ความเป็ น อยู่ และสิทธิ ค วามเป็ น พลเมือ ง รวมถึงสิทธิ ท างวัฒ นธรรมของชนพื้น เมือ งเหล่ า นี้
ปราศจากความชัดเจนและสัน่ คลอน

บทสรุป
อย่างไรก็ตามจะพบว่า นโยบายต่ า ง ๆ ที่ดาเนินการโดยรัฐ ส่งผลให้มีโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปพัฒนากลุม่ โอรังอัสลี ผนวกกับพื้นทีป่ ่ าทีเ่ ป็ นแหล่งอาหารน้อยลง ทาให้กลุ่ม
โอรังอัสลีตอ้ งปรับตัว ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพ การออกจากบ้านเข้าสู่เมือง การเปลีย่ นศาสนา เพื่อสร้าง
การยอมรับ ขณะเดีย วกัน พวกเขามีส ถานะพลเมือ งชัน้ สองของสัง คมมาเลย์ ถูก ทาให ต้ อ้ ง
สร้างอัตลักษณ์เสมือนว่าพวกเขามีความเหมือนกัน ทัง้ ทีจ่ ริงกลุม่ ชนพื้นเมืองมีอตั ลักษณ์ ความเชือ่
และวิถที แ่ี ตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากภาพของการแสดงในพิพธิ ภัณฑ์โอรังอัสลีซง่ึ ไม่สามารถกล่าว
ได้ชดั เจนว่าเป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ ใดหรือเผ่าใด แต่มกั จะจัดการแบบภาพรวม ๆ ว่าคนเหล่านี้คือ
“โอรังอัสลี” ของมาเลเซีย นอกจากนี้โครงการพัฒนาทีม่ กี ารดาเนินการไม่ได้ทาข้อมูลให้ถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการของกลุม่ โอรังอัสลี และจากการคุม้ ครองของรัฐบาลยิ่งตอกยา้ การไม่มีสิทธิ์มี
เสียงของกลุ่มโอรังอัสลี เพราะรัฐเองได้แย่งชิงทรัพยากรรวมถึงที่ดินของกลุ่มชนพื้นเมืองไป เพื่อ
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แปลงให้เ ป็ น สวนยางพารา ปาล์ม นา้ มัน ระบบการสัม ปทาน การสร้า งสาธารณู ปโภค เขื่อ น
ทางหลวง และโครงการต่าง ๆ ซึ่งยิ่งเพิ่มภยันตรายและความเสี่ยงให้กลุ่มโอรังอัสลีมากขึ้น แม้ว่า
กฎหมายโดยหลัก ออกมาเพื่อ คุ ม้ ครองและปกป้ องพวกเขา แต่ ค วามจริง กลับ เสมือ นเป็ น
“การควบคุม” มากกว่า
ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายและแผนงานพัฒนาช่วยเหลือ แต่ปญ
ั หาหลาย ๆ
อย่างก็ยงั คงดารงอยู่ อาทิ การไม่ยอมรับในอัตลักษณ์และการมีตวั ตนในฐานะเป็ นชนพื้นเมือ ง
และการขาดการเคารพในสิท ธิ ท างวัฒ นธรรม (Cultural Right) ส่ ง ผลต่ อ การถู ก กลืน ทาง
วัฒ นธรรม ภาษาและวิถชี ีวติ การส่งเสริมด้า นเศรษฐกิจเช่นการจัด สรรที่ทากิน การส่งเสริม
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทาให้พวกเขาต้องพึง่ พาระบบเศรษฐกิจจากภายนอก มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกาศเขตป่ าสงวนและป่ าอนุ รกั ษ์ทบั ที่อยู่อาศัย และที่ดินทากินของ
ชุมชน การอพยพโยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่คุม้ ครอง การจากัดการพัฒนาในพื้นทีป่าอนุ รกั ษ์
เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามนโยบายการจัดการชนพื้นเมืองของประเทศที่ผ่านมา แม้ว่าต่างมุ่งหวังถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดารงอยู่ได้ในสังคม แต่ภายใต้นโยบายการจาแนกกลุ่ม
ชนพื้นเมืองได้ม่งุ ไปสู่นโยบายการบูรณาการทางชาติพนั ธุภ์ ายใต้องคาพยพของรัฐชาติ โดยขาดมิติ
การให้ค วามสาคัญกับสิทธิ ทางวัฒ นธรรมชนพื้น เมือ ง สิทธิ ทางวัฒ นธรรมชนพื้น เมือ งมุ่งให้
ความสาคัญกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของพวกเขาอย่างให้ความเคารพ

ข้อเสนอแนะ:
แนวทางการจัดการสิทธิทางวัฒนธรรมชนพื้นเมือง (นิ กริโต)
ในประเทศมาเลเซียที่เหมาะสมและยัง่ ยืน
1. การส่งเสริมความเป็ นเจ้าของ แนวคิดของชนพื้นเมืองและการประเมินคุณค่าของพวกเขา
ควรเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่ โอรังอัสลี เพือ่ ร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์
การศึกษาและมาตรการสร้างความตระหนักต่อชนพื้นเมือง เพื่อต่อสู ก้ บั ทัศนคติและอคติเชิงลบ
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ที่มีต่อชนพื้นเมือง และการประเมินมูลค่าวัฒนธรรมการปฏิบตั ิ รวมถึงความรู ข้ องชนพื้นเมือง
เพือ่ สนับสนุนความยัง่ ยืนของประเทศ
2. ควรแยกและให้ความสาคัญกับ “สิทธิทางวัฒนธรรม” และ “สิทธิความเป็ นพลเมือง”
เนื่องจาก “ความเป็ นพลเมือง” ทาให้กลุม่ ชนพื้นเมืองโอรังอัสลีเหล่านี้ตกอยู่ในกรอบของความเป็ น
พลเมืองที่ตอ้ งเข้าสู่ระบบการศึกษา การถูกเกณฑ์ทหาร หรือการเมือง ทาให้ระบบคิดของพวกเขา
ถูกปรับเปลีย่ นไปจากธรรมชาติความเป็ นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของกลุม่ ตนเอง
3. ควรให้ค วามสาคัญกับพื้นที่ป่า ซึ่งเป็ น ชีวิตของกลุ่ม โอรังอัสลี รัฐควรมีน โยบาย
ควบคุมและปกป้ องพื้นทีป่ ่ า ไม่ควรมีการสัมปทาน ปกป้ องการบุกรุกจากภายนอก ซึง่ ทาให้สูญเสีย
ความสมดุลของระบบนิเวศ
4. ควรได้ร บั สิท ธิแ ห่ง ความหลากหลายทางชาติพ นั ธุ ์ ซึ่ง มีห ลัก ประกัน ว่า จะได้รบั
การสนับ สนุ น งบประมาณจากรัฐ และได้ร บั การปกป้ องจากกฎหมายสาหรับ การดารงชี วิ ต
ตามประเพณีหรือวัฒนธรรมของตน
5. การจัดสวัสดิการและกองทุน “ชนพื้นเมือง” โดยมีประชาสังคมชนพื้นเมืองเป็ นผูด้ ูแล
เฉพาะ บนพื้นฐานของการกาหนดนโยบายและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม การศึกษา ภูมปิ ญั ญา และสิง่ แวดล้อมของกลุม่ ชนพื้นเมืองโดยตรง
6. การปรับเปลีย่ นวิธีคิด (Change the Mindset) ของนักการเมืองและข้าราชการทุก
ระดับ ทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับชาติ ให้เกิดความเข้าใจชนพื้นเมืองและสถานการณ์ท่มี ผี ลกระทบ
ต่อพวกเขา รวมถึงการลดช่องว่างของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
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