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บทคัดยอ
บทความนี้ นํ า เสนอว า กระบวนการทางสั ง คมที่ กี ด กั น ให ก ลุ ม ชาติ พั น ธุ
กลายเปนคนชายขอบ กับระบบนามสกุลและกระบวนการของงานทะเบียนราษฎร
เป น กลไกที่ สํ า คั ญ ของรั ฐ ไทยและสั ง คมกระแสหลั ก ในการผสมกลมกลื น
กลุ ม ชาติ พั น ธุ บ นพื้ น ที่ สู ง ให ก ลายเป น ไทย บทความนี้ ต รวจสอบกํ า เนิ ด และ
พัฒนาการของนามสกุลในสังคมไทย ซึ่งมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการใชเปนกลไก
การสรางรัฐชาติไทยและการผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุอื่นใหกลายเปนคนไทย
โดยเลือกนําเสนอกรณีตวั อยางของกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือ นอกจากนัน้
ยังชี้ใหเห็นถึงปญหาและความขัดแยงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งใน
กระบวนการและภายหลังจากที่กลุมเครือญาติเดียวกันเปลี่ยนมาใชหลากหลาย
นามสกุลไทย
คําสําคัญ: กระบวนการทําใหกลายเปนชายขอบ, กระบวนการทําใหกลายเปนไทย,
นามสกุล, เครือญาติ, กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
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Abstract
This article argues that the social processes, such as the surname
system and civil registration procedures, that exclude and marginalize ethnic
groups, are essentially mechanisms of Thailand’s mainstream culture and
the government’s policy of Thai-ization among highland ethnic groups. This
article investigates the origin and historical development of the surname system
in Thai society. It was intentionally utilized as means for Thai nationalist
construction and the integration of other ethnic groups to become Thai. Case
studies of highland ethnic groups in Northern Thailand are focused on.
In addition, the article points out that social and cultural problems and conflicts
have occurred both during the procedures and after kinship groups of highland
ethnic peoples have adopted diﬀerent Thai surnames.
Keywords: marginalization, Thai-ization, surname, kinship, and highland
ethnic groups
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“รัฐไดกาํ หนดหลากหลายมาตรการเพือ่ ทีจ่ ะสามารถจําแนก
แยกแยะปจเจก การออกสูตบิ ตั รและมรณบัตร หรือทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ไปกวานัน้ คือบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง รหัสประจําตัวประชาชน
ภาพถาย ลายพิมพนิ้วมือ และลาสุดคือแฟมขอมูล ดีเอ็นเอ ไดเขา
มาแทนทีร่ ะบบนามสกุลทีใ่ ชมายาวนาน แตนามสกุลนับเปนสิง่ แรก
ที่รัฐนํามาใชในกระบวนการทําใหปจเจกกลายเปนคนมีสัญชาติ
อยางเปนทางการ กับใชเปนเอกสารของทางราชการในการจําแนก
อัตลักษณของผูคน” (Scott, 1998: 71)

เกริ่นนํา
สองปรากฏการณทางสังคมทีผ่ เู ขียนอยากนํามาจุดประกายทางความคิดใน
การเริ่มตนบทความนี้ ปรากฏการณแรกคือ สังคมในยุคออนไลนปจจุบันไดเอื้อให
เกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับคนที่รูจักดวยชองทาง (application) ตางๆ
มากมายดวยกัน เพื่อนสมัยเรียนดวยกันในระดับประถมถึงมัธยมมีโอกาสไดกลับ
มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในโลกสังคมออนไลน แตผูเขียนและบรรดาเพื่อนเกา
ตางมีปญ
 หารวมกันคือ แยกไมออกวาชือ่ และนามสกุลปจจุบนั ของแตละคนนัน้ คือ
ชื่อและนามสกุลของเพื่อนคนไหนในสมัยที่เรียนดวยกัน ยกเวนกลุมผูหญิงที่ตอง
เปลี่ยนนามสกุลตามสามีภายหลังจากแตงงาน พบวาทั้งเพื่อนผูชายและผูหญิง
กวารอยละ 80 ไดเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม ยิ่งเปนเพื่อนที่เปนกลุมชาติพันธุ
อยางคนลื้อ คนยอง คนเมือง คนมง คนเมี่ยน คนถิ่นหรือลัวะ ฯลฯ ไดเปลี่ยน
ทัง้ ชือ่ และนามสกุลทีม่ คี วามเปนไทยมากขึน้ จนไมเหลือเคาความเปนชาติพนั ธุห รือ
อัตลักษณเดิมอีกเลย
ปรากฏการณอกี อยางหนึง่ เปนปญหาทีผ่ เู ขียนไดรบั การติดตอเพือ่ ขอความ
คิดเห็นตอกรณีทชี่ ายหนุม และหญิงสาวมงในตระกูลหลี่ (แซล)ี ทีร่ กั ชอบกัน ใชชวี ติ
อยูรวมกันในเมือง แลวฝายหญิงตั้งครรภและใหกําเนิดลูกสองคน แมพอแมของ
ทั้งสองฝายตางพยายามปกปด แตในที่สุดญาติพี่นองที่เปนแกนนําของแซตระกูล
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ก็รูจนได จึงตองเรียกประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตนเหตุของปญหา
ดังกลาวคือพอแมตางเปลี่ยนไปใชนามสกุลไทยที่แตกตางกัน ทําใหคูหนุมสาว
ดังกลาวตางก็ไมรูวาอีกฝายหนึ่งก็เปนคนในตระกูลหลี่ดวย1
จากปรากฏการณทั้งสองดังกลาว ทําใหเกิดคําถามขึ้นกับผูเขียนวา ทําไม
กลุม ชาติพนั ธุ โดยเฉพาะกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู จึงนิยมเปลีย่ นชือ่ ตัวและชือ่ สกุล
เปนไทยกันมากในระยะที่ผานมา และผลจากการเปลี่ยนนามสกุลดังกลาวนั้น
เกิดปญหาและความขัดแยงอะไรตามมากับความสัมพันธในระบบเครือญาติที่อยู
บนพื้นฐานของโครงสรางทางสังคมหรือระบบแซตระกูลเดิม ทั้งนี้ ผูเขียนนําเสนอ
วาปรากฏการณในการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของกลุมชาติพันธุใหเปนชื่อไทย
ของกลุมชาติพันธุดังกลาวเปนผลพวงจากกระบวนการทําใหเปนคนชายขอบ
(marginalization) แลวตามมาดวยกระบวนการทําใหกลายเปนไทย (Thai-ization)
ของรัฐไทยที่มีตอกลุมชาติพันธุ
แนวคิดวาดวยกระบวนการทําใหกลายเปนคนชายขอบ (marginalization)
มาจากคําวาความเปนชายขอบ (marginality) ที่เริ่มใชโดย Robert Park (1928)
ในบทความชื่อ Human Migration and the Marginal Man ซึ่งใหความสําคัญกับ
การอพยพมากกวาความเปนชายขอบ เพราะในยุคนัน้ การอพยพเขาสหรัฐอเมริกา
เป น ปรากฏการณ ที่ สํ า คั ญ และเกิ ด การปะทะกั น ระหว า งสองวั ฒ นธรรม เป น
ประสบการณที่ผูอพยพประสบ ตอมาในชวงทศวรรษ 1930 ถึงทศวรรษ 1950
มีงานศึกษาหลายชิ้นที่กลาวถึงระบบอาณานิคมจากยุโรปที่เริ่มประสบผลในการ
ผสมกลมกลืนชนพื้นเมืองหรือกลุมอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ จนทําให
ชนพื้นเมืองกลายเปนคนชายขอบ (the marginal man) (Smith, 1934; Cressey,
1935; Slotkin, 1943; Kerckhoﬀ and McCormick, 1955) ในยุคทศวรรษ 1940
ถึงทศวรรษ 1950 นี้เองที่คําวา “คนชายขอบ” เริ่มกลายเปนแนวคิด ในเชิงของ
ขอถกเถียงที่วากลุมที่เปนคนชายขอบตองการเขาหาและมีปฏิสัมพันธกับกลุม
ทีม่ อี าํ นาจครอบงํามากกวา หรือเปนทีอ่ ทิ ธิพลของกลุม ครอบงําทีป่ ระสบผลสําเร็จ
ในการเบียดขับกลุมคนที่ดอยกวาออกไปเปนคนชายขอบ (Goldberg, 1941;
Antonovsky, 1956; Green, 1947) ยุคนั้นมองความเปนคนชายขอบวาเปนนิยาย
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ในทางสังคมวิทยาที่คนถูกประทับตรา ลอเลียน วาใหและบิดเบือนจนเกินความ
เปนจริง (Golovensky, 1952) และตอมามีการกลาวถึงความเปนชนชัน้ ทีไ่ มเทาเทียม
และกระบวนการโดดเดีย่ วหรือกีดกันคนกลุม ทีด่ อ ยอํานาจกวาออกไป (Dickie-Clark,
1966)
เขาสูย คุ ทศวรรษ 1970 จึงปรากฏขอถกเถียงวาดวยความเปนศูนยกลางกับ
ชายขอบ (center and periphery) (Shils, 1975) แตยงั คงใหความสําคัญกับระยะหาง
(distance) ระหวางศูนยกลางกับชายขอบ โดยมองในแงมุมของความร่ํารวยกับ
อํานาจ และในแงมมุ ทีว่ า ศูนยกลางกําหนดมาตรฐานทางวัฒนธรรมขึน้ มาแลวทําให
เกิดระยะหางตอคนที่ไมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของศูนยกลาง กับทั้ง
ขอถกเถียงที่ใหความสําคัญกับกระบวนการที่ศูนยกลางซึ่งเปนกลุมคนที่ครอบงํา
กีดกันบางคนหรือบางกลุมใหกลายเปนคนชายขอบ (marginalization) โดยเฉพาะ
บทบาทของรัฐชาติและกลุมสังคมกระแสหลักที่มีอํานาจเหนือกวาในการผลักไส
หรือกีดกัน (exclusion) ใหกลุม ชาติพนั ธุก ลายเปนคนชายขอบ ยิง่ ในยุคโลกาภิวตั น
ที่มีการเคลื่อนยายของผูคนขามพื้นที่และประเทศกันมากอยางปจจุบัน ผูคน
ทีอ่ พยพยายถิน่ ฐานไปตัง้ อยูใ นสังคมใหมมกั กลายเปนกลุม คนชายขอบในพืน้ ทีห่ รือ
สังคมใหมที่ปลายทาง ฉะนั้น จากพัฒนาการดังกลาว จึงพบวามีเกณฑบางอยาง
ที่นํามาใชในการกําหนดความเปนคนชายขอบ เปนตนวา การเปนคนไรบาน
อายุ ภาษา สถานะการจางงาน ทักษะฝมือ สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา ดังนั้น
เมื่อพูดถึงกระบวนการทําใหกลายเปนคนชายขอบ ยอมหมายถึงความสัมพันธ
ระหวางความเปนศูนยกลางกับความเปนชายขอบ แนนอนวาปจเจกบุคคลหรือ
กลุมที่เปนชายขอบยอมเห็นชัดเจนวาคือใคร กลุมคนหรือกลุมชาติพันธุไหน
แตสว นทีเ่ ปนศูนยกลางซึง่ มีอาํ นาจเหนือกวานัน้ บางครัง้ กลับไมสามารถชีช้ ดั ลงไป
วาเปนใครหรือองคกรไหนในสังคมทีเ่ ปนจุดศูนยกลางของอํานาจและเปนปฏิบตั กิ าร
ของการทําใหกลายเปนคนชายขอบ (Ferguson, 1995) ตัวอยางของกลุมคน
ที่ถูกทําใหกลายเปนคนชายขอบ ไดแก สตรี กลุมชาติพันธุ กลุมศาสนายอย
กลุมคนเพศที่สาม คนไรบาน ฯลฯ ประเด็นหลักก็คือ กลุมคนเหลานี้ถูกทําให
กลายเปนคนชายขอบโดยใคร ดวยการปฏิบตั กิ ารผานกลไกอะไรและภายใตบริบทไหน
ที่เปนประเด็นความทาทายในทางวิชาการดานสังคมศาสตร
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โดยสรุปแลว กระบวนการทําใหกลายเปนคนชายขอบหรือการกีดกันทาง
สังคมเปนแนวคิดทีอ่ ธิบายถึงความจงใจในการเพิกเฉยหรือผลักไสปจเจกบุคคลหรือ
กลุมคนออกไปสูชายขอบของการมีสวนรวมทางการเมือง การตอรองทางสังคม
และเศรษฐกิจ รวมถึงการบังคับยัดเยียดหรือทําใหบุคคลหรือกลุมคนไปอยูใน
ตําแหนงแหงที่ทางสังคมที่พวกเขาไมประสงค ดังเชนในกรณีของกลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
สวนแนวคิดกระบวนการทําใหกลายเปนไทย (Thai-ization) ในที่นี้ผูเขียน
หมายถึงกลไกและความสลับซับซอนที่รัฐไทยเจตนาใชในการหลอมรวมหรือ
ผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุใหกลายมาเปนคนไทย ทั้งในระดับอุดมการณหรือ
การมีสํานึกรวม และในระดับปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ดวยการที่รัฐใชเทคโนโลยี
ทางอํานาจ (technology of power) ในการปฏิบัติการผานกลไกและรูปแบบ
ที่หลากหลาย กับทั้งในแงของพื้นที่และระยะเวลาที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้
หากเปรียบเทียบกับรัฐจารีตหรือรัฐบรรณาการแลว บทบาทของรัฐไทยซึ่งเปนรัฐ
ชาติสมัยใหมที่กําเนิดขึ้นในชวงหนึ่งศตวรรษที่ผานมานั้นมีอิทธิพลอยางมาก
ในการหลอหลอมใหกลุมชาติพันธุภายใตดินแดนของรัฐกลายมาเปนคนไทย
ขณะที่นิยามการกลายเปนไทยที่หลากหลายในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ
คือ การปรับเปลี่ยนหรือการกลาย (การเปน) สิ่งหนึ่งไปสูการกลาย (การเปน)
อีกสิง่ หนึง่ ซึง่ มีวธิ กี ารในสีล่ กั ษณะคือ การเปลีย่ นโฉมตัง้ แตการแตงกาย การเปลีย่ น
พฤติกรรม การเปลี่ยนตัวเองโดยอาศัยพิธีกรรม และการเปลี่ยนตัวเองโดยอาศัย
อิทธิฤทธิ์ (อางในเปรมพร ขันติแกว, 2544: 8) ขณะที่เกษียร เตชะพีระ (2537)
ชี้ใหเห็นถึงสามแบบของวาทกรรมความเปนไทย นั่นคือ แบบแรกเปน “สิ่งที่เรา
ไมเคยเปน” นั่นคืออุดมคติหรือวิธีคิด เปนความเปนไทยที่นักอนุรักษมักนํามาอาง
วาเราเคยเปนแบบนั้นจริงๆ แลวมันถูกเสกสรรปนแตงใหนาอภิรมย หรู วิจิตร
ตระการตา เพื่อยั่วยุใหเราอยากเปนไทยในอุดมคติ อยากเปนไทยเหมือนในอดีต
ที่ไมมีตัวตน แบบที่สอง “สิ่งที่เราไมเปนและอาจจะไมมีวันเปน” นั่นคือวิสัยทัศน
ความไมเปนไทยในอนาคต ซึง่ พัฒนากาวล้าํ ยุคสมัยโลกาภิวตั น ตางไปจากสิง่ ทีเ่ รา
เปนอยูปจจุบัน และแบบที่สุดทายคือ “สิ่งที่เราเปนอยูจริง” คือตัวเราเอง อยางที่
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เป น จริ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ยวดในการอธิ บ ายถึ ง
ความเปนตัวตนของเรา
กําเนิดและพัฒนาการของแนวคิดกระบวนการกลายเปนไทย เริ่มจากงาน
เขียนชิ้นสําคัญที่มักนํามาอางอิงกันถึงคือเรื่อง From Lawa to Mon, From Saa’
to Thai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social
Spaces โดย Georges Condominas (1990) ใชแนวคิดเกีย่ วกับเวลา (time) และพืน้ ที่
(space) ในการทําความเขาใจกระบวนการปรับเปลี่ยนทางชาติพันธุ ดวยการนํา
เสนอสองกรณีศึกษาคือ กรณีแรกกลาวถึงกระบวนการที่ชาวละวาหรือลัวะกลาย
มาเป น มอญ โดยพิ จ ารณาความเปลี่ ย นแปลงในระยะยาวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
แองลําพูน-เชียงใหม ที่แตเดิมเปนดินแดนที่ชาวลัวะมีบทบาททางการปกครอง
และสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะขุนหลวงวิลังคะที่เปนผูนําคนสําคัญของชาวลัวะ
แตตอมาความมีอารยธรรมกวาของชาวมอญ ที่นําโดยพระนางจามเทวีซึ่งขึ้นมา
จากเมืองละโว ไดเขามามีอทิ ธิพลเหนือชาวลัวะ จนเกิดการผสมกลมกลืนใหชาวลัวะ
กลายมาเปนคนมอญ และตอมาเปนคนไต ดวยการใชศาสนาพุทธและอารยธรรม
อื่นๆ ที่มาจากอินเดียเปนกลไกสําคัญ
กรณีทสี่ อง Condominas ชีใ้ หเห็นถึงกระบวนการในระยะยาวของพืน้ ทีเ่ มือง
ทีค่ นสาหรือขากลายมาเปนคนไท โดยทําการศึกษาในเชิงมานุษยวิทยาประวัตศิ าสตร
ในภาคเหนือของเวียดนาม เขาพบวาคนสาหรือขาซึง่ ไมใชคนไทโดยกําเนิด แตเปน
ทาสและเปนกลุมคนที่อาศัยอยูบนภูเขา ไดกลายมาเปนคนไท ดวยการเปลี่ยน
มาใชวัฒนธรรมทางวัตถุ อยางเสื้อผา ทรงบาน เครื่องใช รวมถึงวัฒนธรรม
ทางภาษา บทสวดในพิธีกรรม และอื่นๆ ตามแบบของคนไทดํา
อยางไรก็ตาม งานของ Condominas ใหความสําคัญกับกระบวนการ
ปรับเปลีย่ นทางชาติพนั ธุ ดวยกรณีศกึ ษาของสองกลุม ชาติพนั ธุท อี่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน
ภายใตบริบททางการเมืองและสังคมกับวัฒนธรรมที่มีความเจริญแตกตางกัน
โดยมิไดใหความสําคัญกับบทบาทหรืออิทธิพลของรัฐชาติ ซึ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู

92 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

บนพื้นฐานของกลุมชนชาติที่มีอํานาจเหนือกวาในทางการเมืองกับสังคมและ
วัฒนธรรม
งานศึกษาของเปรมพร ขันติแกว (2544) ใหความสําคัญกับกระบวนการ
กลายเปนไทยของกลุม ชาติพนั ธุก ะเหรีย่ ง ซึง่ รัฐมีบทบาทอยางสําคัญ โดยเลือกศึกษา
ทีบ่ า นแพะในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน พบวาเมือ่ รัฐนําเอาการพัฒนา
เขามาสูห มูบ า น กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในวิถกี ารผลิตและการเปลีย่ นแปลงทาง
ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ชาวกะเหรี่ ย งต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ กั บ สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลง กระบวนการกลายเปนไทยจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการปรับตัวของ
ชาวบาน ทามกลางการเผชิญกับปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เปรมพร
พบวากระบวนการกลายเปนไทยมีหลากหลายรูปแบบและความสลับซับซอนมิได
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และขณะทีม่ กี ารปรับตัวเขากับความเปนไทย ชาวกะเหรีย่ ง
ก็ยงั คงรักษาอัตลักษณบางอยางทีเ่ ปนของตนเองเอาไวดว ย อยางไรก็ตาม เนือ่ งจาก
งานชิ้นนี้เปนงานศึกษาในเชิงประวัติศาสตร จึงไมไดเนนใหเห็นถึงวิธีคิด นโยบาย
กับกลไกที่เปนรูปธรรมซึ่งรัฐใชเพื่อทําใหกลุมชาติพันธุกลายเปนคนไทย ดังที่
สรัสวดี อองสกุล (2539) และธเนศวร เจริญเมือง (2536 และ 2542) ชี้ใหเห็นถึง
การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการปกครองของรัฐไทยทีส่ ง ผลใหคนเมืองในลานนา
กลายเปนคนไทย แตสําหรับผูเขียนแลว กลับเห็นความสําคัญของนโยบายและ
ปฏิบตั กิ ารของการเปลีย่ นนามสกุลและระบบงานทะเบียนราษฎรวา เปนกลไกสําคัญ
ที่รัฐไทยใชในกระบวนการทําใหกลุมชาติพันธุที่ไมใชไทยกลายเปนคนไทย

รัฐชาติสมัยใหมกับนามสกุล
เดิมคนไทยไมไดมีนามสกุล มีเพียงชื่อตัวเทานั้น การจะบงบอกวาใครเปน
ใครก็ดว ยการใชชอื่ ตัว ตามดวยชือ่ พอกับแม และชือ่ บานหรือชุมชนทีอ่ ยูอ าศัย เชน
นายแกว ลูกนายคํา บานสันโคง เปนตน ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูห วั รัชกาลที่ 6 ไดตราพระราชบัญญัตขิ นานนามสกุลขึน้ เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2455 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 (จมื่นอมรดรุณารักษ,
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2511; เทพชู ทับทอง, 2548 และเทพ สุนทรศารทูล, ม.ป.ป.) โดยวัตถุประสงคของ
การตราพระราชบัญญัตินามสกุลนี้คือเพื่อสรางระบบการสืบทอดความเปนไทย
หรืออัตลักษณของชาติ เพือ่ นําพาประเทศไปสูค วามทันสมัย และเพือ่ ผสมกลมกลืน
คนอื่นใหกลายมาเปนไทย
ประการแรก การสรางระบบนามสกุลเพื่อสืบทอดตนตระกูลไทย ซึ่งเปน
อัตลักษณอยางหนึง่ ของชาติ กอนทีจ่ ะมีพระราชบัญญัตนิ ามสกุลขึน้ มาบังคับใชนนั้
คนไทยไมมรี ะบบนามสกุลใชในการสืบทอดตระกูล การทีจ่ ะแยกแยะวาใครเปนใคร
ในสังคมนั้นใชเพียงชื่อตัว ชื่อพอแมและชุมชนที่อยูอาศัยเปนสิ่งอางอิงเปนหลัก
เชน นายขาว ลูกนายดํากับนางแดงแหงบานหวยตอง ซึง่ วิธกี ารดังกลาวมีขอ จํากัด
ทีส่ ามารถใชไดภายในวงสังคมแคบๆ เทานัน้ กับทัง้ ยังไมสามารถใชเปนเครือ่ งบงชีถ้ งึ
ระบบการสืบทอดบรรพบุรษุ ทีส่ ามารถนับยอนหลังไปไดหลายชวงชัน้ (generations)
ความไมมีชื่อสกุลประจําตระกูลนี้ เปนเหตุใหเกิดขอยุงยาก
ตางๆ นานัปการ ไมวา ทางราชการหรือทางสวนตัวปุถชุ น การปกครอง
บานเมืองก็ดี ในระหวางสังคมประชาราษฎรก็ดียอมสับสนอลเวง
เปนอันมาก ดวยในระหวางชนกลุมเล็กๆ สมมุติวา เฉพาะแตใน
วงศญาติ ถาญาติผนู อ ยไมรจู กั ญาติผใู หญ ใครอาวุโสทางศักดิญ
์ าติ
ก็แทบนับกันไมถูก หรือขนาดไมรูจักลําดับสูงต่ําในสกุลกําเนิดของ
ตนเองฉะนี้ ที่ควรใกลชิดกลมเกลียวกันก็กลายเปนเหินหาง ไมอาจ
รวมกันติด ไมมีการติดตอรวบรวมเปนหมูเหลา ตางครอบครัวตาง
ตั้งตนเปนเอกเทศหมด เปรียบประดุจเม็ดกรวดทรายหนวยเล็ก
หนวยนอยขึ้นอยูอยางมากก็เพียงบิดามารดาและพี่นองรวมทอง
ตัวใครตัวมัน ไมมใี ครรักใครนบั ถือชูใคร ใครก็ไมชว ยเหลือใคร นานๆ
เขาก็อาจถึงกับกลายเปนคนอื่นกันไปทั้งสิ้น หรือกลับไปรวมอยูแต
กับสิ่งใกลชิดที่ไมมีสายสัมพันธกันเลย เชนไปใกลหมูบานคนจีน
ก็ถือเอาความใกลชิดสนิทสนมไปมาหาสูจนกลายเปนจีนไป ไปอยู
ใกลบานเขมรก็เอาอยางเขมร แลวกอความสัมพันธกันเองขึ้นตาม
วิสัยสันดานเดิมโดยไมเคยคํานึงการสืบสกุลรุนชาติ เชนนี้นานหนัก
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เขาก็อาจทําใหชาติไทยแตกแยกกันออกทีละนอยจนถึงสลายตัวไป
ในที่สุด (จมื่นอมรดรุณารักษ, 2511: 4-6)
ดวยเพราะความกังวลถึงขอจํากัดดังกลาวในอันที่จะสืบทอดความเปน
“ตนตระกูลไทย” ในระยะยาว กับทั้งความกลัววาคนชนชาติอื่นที่อาศัยอยูใน
ประเทศสยามในเวลานั้นเขามีระบบแซสกุลสําหรับสืบทอดเชื้อสายเผาพันธุ ซึ่งใน
ทีส่ ดุ แลวจะทําใหคนไทยอาจถูกดูดกลืนเขาไปอยูใ นระบบตระกูลของคนอืน่ ไปหมด
อันจะนํามาสูการสูญสิ้นความเปนตนตระกูลไทยและประเทศชาติ ทั้งนี้ ในบรรดา
ชนชาติอื่นๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทยในเวลานั้น คนจีนนับวาเปนกลุมที่รัฐบาล
สมัยรัชกาลที่ 6 เกรงกลัวและใหความสําคัญมากที่สุด2 ประจวบกับในเวลานั้น
รัฐบาลจีนไดออกพระราชบัญญัติสัญญาติจีนขึ้นในป 2452 ที่เปดโอกาสใหคน
ทีม่ เี ชือ้ ชาติจนี ทุกคน ไมวา จะอยูใ นประเทศใดก็ตาม ไดรบั สัญชาติจนี โดยอัตโนมัติ
(jus sanguinis) ในขณะที่รัฐบาลสยามไดตราพระราชบัญญัติสัญชาติขึ้นในป 2456
กําหนดวาทุกคนที่มีพ อเปนคนสยาม ไมวาจะอาศัยอยูในดินแดนสยามหรือ
ที่ใดก็ตาม กับทั้งคนเชื้อชาติอื่นที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินสยาม ลวนแลวแตเปน
คนสยามทั้งสิ้น ดังนั้น ลูกคนจีนจํานวนหลายแสนคนที่เกิดในดินแดนสยาม
จึงกลายเปนบุคคลที่ไดรับสองสัญชาติ (Skinner, 1957: 165)
ประการที่สอง การใชระบบนามสกุลในสยามเปนสวนหนึ่งของการนําพา
ประเทศใหกา วไปสูค วามทันสมัย เพราะสยามประเทศไดเปดตัวสูโ ลกภายนอกและ
รั บ เอาความเจริ ญ สมั ย ใหม จ ากตะวั น ตกมากขึ้ น ตั้ ง แต ใ นยุ ค รั ช กาลที่ 5 กั บ
ทั้งประเทศเจาอาณานิคมไดเขามามีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ดังนั้น เจานายในราชสํานักจึงไดเริ่มสงลูกหลาน
ไปเรียนในตางประเทศมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือเจาฟามหาวชิราวุธ ซึ่งตอมาไดขึ้น
ครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไปเรียนที่
ประเทศอังกฤษ3 จึงไดรับเอาระบบนามสกุลมาจากยุโรป โดยมองวาการมีระบบ
นามสกุลนัน้ เปนหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ของความเจริญ พระองคจงึ ไมอยากใหชนชาวสยาม
ไดรบั การดูถกู จากตะวันตกวาเปนชนทีไ่ มมอี ารยธรรมดวยไมมรี ะบบนามสกุลใชกนั
ดังที่จมื่นอมรดรุณารักษ ชี้ใหเห็นวา
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การมีนามสกุลยังไดกอ ประโยชนอยางใหญหลวงแกประชาชน
คนไทยอีกนานัปการ เชนการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทย
ที่จะปกปองนานาชาติมิใหมาดูผิดวาเราเปนชาวปาดอยไกลจาก
ความเจริญ และไมวา คนไทยดวยกันจะตกไปอยูส ารทิศใด เมือ่ ถาม
และทราบชื่อสกุลกันได ก็อาจทําใหรูจักเทือกเถาเหลากอแกกัน
และกันไดดีขึ้น (จมื่นอมรดรุณารักษ, 2511: 4-6)
ความยอนแยงของแนวคิดดังกลาวไดเกิดขึ้นเมื่อมีการนํามาปฏิบัติจริง
เพราะรัฐ โดยชนชัน้ สูงไดใชนามสกุลมาเปนตัวบงบอกความแตกตางทางชนชัน้ ของ
ผูคนภายในประเทศ ดวยการกําหนดใหมี “นามสกุลพระราชทาน” กับ “นามสกุล
สามัญชน” (ธนัย เจริญกุล, 2551) ภายหลังจากที่ตราพระราชบัญญัตนิ ามสกุลขึ้น
ใชแลว กลุมแรกที่เริ่มใชนามสกุลกันคือกลุมเชื้อเจาในราชสํานัก ตอมาเปนกลุม
ขาราชบริพารทีร่ บั ใชใกลชดิ ในวังและไดรบั การแตงตัง้ ใหไปประจําตามภูมภิ าคตางๆ
สวนชาวบานทั่วไปนั้นเปนกลุมสุดทายที่มีโอกาสไดใชนามสกุล ทั้งนี้ กระบวนการ
ไดมาซึง่ นามสกุลในระยะแรกนัน้ เปนการพระราชทานจากพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 6
ซึ่ ง มั ก จะตั้ ง ให ต ามบรรดาศั ก ดิ์ ห รื อ ตํ า แหน ง หน า ที่ ข องบุ ค คลที่ มี ต อ ราชการ
ในยุคนัน้ ตอมาภายหลังจากทีไ่ ดกระจายใหกระทรวงมหาดไทยเปนฝายรับผิดชอบ
โดยมีสํานักงานกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ จึงเริ่มเปดใหชาวบานทั่วไปมา
ขอจดทะเบียนนามสกุลกันอยางแพรหลาย แตมีเงื่อนไขคือหามไมใหบุคคลทั่วไป
ตั้งชื่อพองกับนามพระนคร พระบรมนามาภิไธย พระปรมาภิไธย พระนามของ
พระราชินี ราชทินนาม ราชตระกูล ราชสกุล ฯลฯ
การบังคับใหคนไทยทุกคนตองมีนามสกุลนั้นถูกระบุไวในพระราชบัญญัติ
นามสกุลที่ประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2456 ในมาตรา 3 ระบุวา “ชื่อคนไทยทุกคน
ตองประกอบดวยชื่อตัวและชื่อสกุล” โดยนามสกุลที่ตั้งใหมนั้นจะตองไมพองกับ
พระราชนามพระราชวงศานุวงศ ไมคลายคลึงกับราชทินนาม กับ “อยาใหเปนชื่อ
มีอรรถหยาบคายไมสมควร” และ “อยาใหเปนชือ่ ซึง่ จะตองเขียนเกินกวา ๑๐ อักษร”
ตามรายละเอียดในมาตรา 12 วรรค 3 และวรรค 4 (เทพชู, 2548: 215-216)4
แตในทางปฏิบัติแลวชื่อนามสกุลใหมที่เจาหนาที่อําเภอจดทะเบียนจะตองเปนชื่อ
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ทีม่ คี วามหมายทีด่ ใี นภาษาไทย โดยชือ่ เหลานัน้ จะตองมีรากศัพทมาจากภาษาบาลี
และสันสกฤต ซึ่งเปนที่มาของภาษาไทย ดังนั้น ชื่อและนามสกุลของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ หรือแมแตคนพื้นถิ่นไทยที่ไมมีความหมาย หรือมีความหมายในทางลบ
ในภาษาไทย จะตองเปลีย่ นมาเปนคําบาลีหรือสันสกฤตกอนจึงจะไดรบั การอนุญาต
ใหจดทะเบียน (เทพ, 2534: 111-113) ซึ่งในทางปฏิบัติแลวชื่อของกลุมชาติพันธุ
มักจะไดรับการยอมรับใหจดทะเบียน ประการสําคัญคือ การมีชื่อและนามสกุล
ที่ไมเปนไทยดังกลาวจะกลายเปนสิ่งบงบอกหรืออัตลักษณอยางหนึ่งวาบุคคล
ดังกลาวไมใชคนไทยโดยกําเนิด แตเปนคนตางดาวเขามาอาศัยอยูในไทย
ประการสุดทาย การจัดตั้งใหมีระบบนามสกุล เปนยุทธศาสตรหนึ่งของรัฐ
ในการผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุใหกลายเปนไทย ทั้งพระราชบัญญัตินามสกุล
และชื่อบุคคลที่มีผลบังคับใชนั้นเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางอํานาจของรัฐใน
การจําแนกและปรับเปลี่ยนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุเขาสูอัตลักษณของชาติ
(Cohn and Dirk, 1988; Foucault, 1979; Rabinow, 1984)
ชื่อตัวและชื่อสกุลของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย นามสกุลที่ลงรายการ
ในระบบทะเบียนราษฎรนั้นนับวาเปนสิ่งบงบอกถึงความไมใชคนไทย ตัวอยาง
ของกลุมชนที่ใชระบบแซสกุล เมื่อลงรายการในทะเบียนบานแลวจะมีคําวา “แซ”
เปนพยางคนําหนาตระกูล จึงเปนที่รูกันวาคนที่ใชคําดังกลาวนําหนานามสกุลนั้น
คือคนจีนโดยกําเนิด ทั้งนี้ ในสังคมไทยนั้นการที่บุคคลมีชื่อและนามสกุลที่ไมใช
คําไทยนั้นยอมมีผลตอการติดตอสัมพันธกับเจาหนาที่ของรัฐและผูคนในสังคม
โดยทัว่ ไป เปนตนวา นักเรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และตองการสอบ
เขาเรียนตอโรงเรียนทางดานทหารและตํารวจ แมวาจะไดสัญชาติไทย ซึ่งมีสิทธิใน
การสมัคร แตการที่มีชื่อและนามสกุลที่ไมใชคําไทยยอมเปนการยากที่จะผาน
กระบวนการสอบคัดเลือกเขาไปเรียนได5 นอกจากนัน้ แลวยังมีผลตอการปฏิสมั พันธ
กับผูคนในชีวิตประจําวันดวย ดังที่ดุสิต น้ําฝน (ม.ป.ป.) บันทึกเอาไววานักเรียน
ที่มีเชื้อสายจีนมักถูกเรียกวา “ลูกเจก” หรือ “ไอตี๋” หากพวกเขามีชื่อและนามสกุล
เปนจีน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลอเลียนดังกลาว นักเรียนจีนจึงตองเปลี่ยนชื่อ
และนามสกุล “เมื่อเลาเรียนในโรงเรียนไทยสักระยะหนึ่ง มักจะมีการขอเปลี่ยนชื่อ
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และแซใหเปนชือ่ ไทยและไปขอใชนามสกุลจากญาติทเี่ ปลีย่ นนามสกุลเปนไทยแลว
หรือไมก็ตั้งนามสกุลใหมเอาเองใหมีความหมายผูกพันกับแซของตนเอง” (ดุสิต,
ม.ป.ป.: 71)
การมีทงั้ อัตลักษณของความเปนไทยและจีนในหมูค นจีนในประเทศไทยนัน้
เปนที่นิยมถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป (Coughlin, 1960) กลาวคือที่บา นหรือในสังคม
ของคนจีนดวยกันก็จะมีการเรียกชื่อและนามสกุลเปนจีน ในขณะที่มีการใชชื่อ
และนามสกุลไทยเมื่อตองติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือในที่สาธารณะ6 ดังกรณี
ของโบตั๋ น (นามแฝง) ที่ เขี ย นลงในนวนิ ย ายเรื่ อ ง “จดหมายจากเมื อ งไทย” 7
ในนามของตันสวงอู เลาเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลของคนจีนในไทยตอนหนึ่งวา
กราบแมที่รักยิ่งของลูก
ลูกของแมไดรบั เกียรติอยางคาดไมถงึ อยางหนึง่ คือไดรบั เชิญ
ใหเปนกรรมการสมาคมพอคาจีน ไดมโี อกาสสังสรรคกบั พอคาใหญๆ
ของประเทศ พอคาใหญมกั จะเปนคนจีน ไมคอ ยมีคนไทย แตพอ คา
พวกนี้มักจะแปลงชาติเปนไทย ใชชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทย
แตเมือ่ เขาสมาคมก็ยงั ใชชอื่ แซอยูต ามธรรมเนียมของเรา ไมตอ งการ
ใหใครลืมชาติเสียเลยทีเดียว แตชอื่ ในทะเบียนสมาคมตามกฎหมาย
ก็ตองเปนชื่อตามกฎหมายคือชื่อไทย แตไมมีใครเรียกกัน ทุกคน
เรียกชื่อแซเกา ลูกยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนนามสกุล
ขอใชแซตามเดิม ไมอยากใหปนเปกัน ฟงชอบกล คําหนาเปนแซ
แตสองคําหลังเปนภาษาไทย เชน แซโคว ก็เปนโควตระกูล โควสกุล
หรือโควพานิช ลูกวาถาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลย ครึ่งๆ กลางๆ
อยางนี้พิลึกพิลั่นอยู บางคนก็เปลี่ยนเปนไทยไปเลยอยางลูกวา
แตเปลี่ยนเสียยาวเฟอยราวกับชื่อละครหรือยี่เก (2542: 400-401)
การเปลีย่ นชือ่ ตัวและชือ่ สกุลมาเปนไทยดังกลาว ทําใหอตั ลักษณของคนจีน
รุนที่สองและตอๆ มาไดกลายมาเปนคนไทยไปในที่สุด ไมวาจะเปนนักธุรกิจ
นักการเมือง นักวิชาการ ขาราชการหรือชาวบานทั่วไปก็ตาม ทั้งนี้ มีคนเพียง
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จํานวนนอยเทานั้นที่ยังคงใชชื่อและนามสกุลจีนเปนชื่อทางการ เปนที่นาสังเกต
วานโยบายของรัฐไทยดังกลาวใชวา จะประสบผลสําเร็จเฉพาะการเปลีย่ นคนจีนและ
กลุมชาติพันธุอื่นๆ ใหกลายมาเปนไทยเทานั้น หากแตในระยะตอมาไดคืบคลาน
เขาไปในชุมชนกลุมชาติพันธุบนที่สูงหรือชาวเขาทางภาคเหนือดวย ดังที่ Scott
ย้ําเอาไววา “กระบวนการสรางและบังคับใชนามสกุล (โดยรัฐ) นั้นยังคงดําเนินอยู
ตอไปในประเทศโลกที่สาม กับทั้งในหมูคนชาวเขาชายแดนที่อาศัยอยูในประเทศ
ที่พัฒนาแลว” (1998: 71)

นามสกุลกับกระบวนการทําใหเปนไทยในกลุมชาติพันธุบนที่สูง
พื้ น ฐานของกลุ ม ชาติ พั น ธุ บ นพื้ น ที่ สู ง ในภาคเหนื อ มี ทั้ ง กลุ ม ที่ มี ร ะบบ
นามสกุลของสายตระกูลและกลุมที่ไมมี เมื่อพวกเขาตองเขาสูระบบงานทะเบียน
ราษฎร การมีชอ่ื และนามสกุลเปนชือ่ ในภาษาของกลุม ชาติพนั ธุ ซึง่ ปรากฏในเอกสาร
ของทางราชการที่ออกให กลายเปนอัตลักษณทางชาติพันธุที่บงบอกวาพวกเขา
ไมใชคนไทยที่เปนกลุมชนชาติหลักในประเทศ ที่มากกวานั้นคือการมีอัตลักษณ
ที่ไมใชไทยดังกลาวนํามาซึ่งการที่พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุและทําให
กลายเปนคนชายขอบ ขณะเดียวกัน นโยบายและระบบงานทะเบียนราษฎร
ก็เปดกวางใหมกี ารเปลีย่ นชือ่ และนามสกุลมาเปนชือ่ ในภาษาไทย ซึง่ นัน่ เปนเพียง
ชองทางเดียวที่พวกเขาจําตองเลือก
ระบบนามสกุลและความหมายของนามสกุลในกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู
นามสกุลเปนเครือ่ งบงบอกลักษณะรวมของสมาชิกในสายตระกูลทีส่ บื ทอด
สายโลหิตมาจากบรรพบุรุษคนเดียวกัน นามสกุลจึงเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง
ของความสัมพันธในทางสังคมที่เต็มไปดวยกฎเกณฑและธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูคน
ยึดถือและสืบทอดกันมายาวนาน ประการสําคัญคือวิถีชีวิตดานตางๆ ของผูคน
ในสังคมนั้นยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกี่ยวของกับนามสกุลและกฎเกณฑตางๆ
ที่สัมพันธกับนามสกุล เปนตนวาการแตงงาน การสืบทอดมรดกและความเชื่อ
ความผูกพันทางเครือญาติ ฯลฯ
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ในบรรดากลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ จํานวน 10 กลุมนั้น
โดยธรรมเนียมปฏิบัติแลว อาจจําแนกออกไดเปนสองกลุม คือกลุมที่ไมมีระบบ
นามสกุล กับกลุม ทีม่ รี ะบบนามสกุล กลาวคือกลุม ทีไ่ มมรี ะบบนามสกุลจะเปนกลุม
ที่สืบทอดมรดกและความเชื่อผานผูหญิง (matrilineal society) นั่นคือหลังจาก
แตงงานแลวผูช ายเปนฝายยายเขาบานของฝายหญิง นับถือความเชือ่ และสืบทอด
มรดกของพอแมฝายหญิง ตัวอยางของกลุมชาติพันธุที่ไมมีระบบนามสกุลมา
แตดั้งเดิม เชน กะเหรี่ยง ลาหู และถิ่น แมกลุมดังกลาวไมมีชื่อเรียกนามสกุล
แตก็มีระบบการนับถือผีหรือความเชื่อมาเปนสิ่งบงบอกในการสืบทอดสายตระกูล
ส ว นกลุ ม ที่ มี ร ะบบนามสกุ ล เป น กลุ ม ที่ สื บ ทอดมรดกและความเชื่ อ ผ า นผู ช าย
(patrilineal society) ภายหลังแตงงานแลวฝายหญิงยายเขาบานพอแมของฝายชาย
นับถือความเชื่อและสืบทอดมรดกของพอแมฝายชายเปนหลัก กลุมนี้มักพบวา
มีระบบนามสกุล หรือมีชื่อเรียกสายตระกูล กลุมดังกลาวไดแก มง เมี่ยน ลีซู
และลัวะ เปนตน ทัง้ นี้ ผูเ ขียนสันนิษฐานวาระบบนามสกุลหรือแซของกลุม ชาติพนั ธุ
มง เมี่ยน และลีซูนั้นไดรับอิทธิพลจากระบบแซตระกูลของจีน
การมีนามสกุลเดียวกัน อยาง แซยาง แซลี แซเติ๋น แซพาน ฯลฯ นอกจาก
มีความหมายในการสืบทอดมรดกที่เปนทรัพยสินกับความเชื่อและพิธีกรรมหรือ
การนับถือผีแลว ในบางกลุมชาติพันธุนั้นยังมีความหมายถึงการหามแตงงานกัน
ของหญิงชายที่เกิดในแซตระกูลเดียวกันดวย ที่มากไปกวานั้นคือการมีนามสกุล
เดียวกันหมายถึงเปนพี่นองที่ใกลชิดและผูกพันกัน เพราะเชื่อวาเปนคนที่สืบทอด
สายโลหิ ต มาจากบรรพบุ รุ ษ คนเดี ย วกั น ซึ่ ง ความผู ก พั น ดั ง กล า วย อ มนํ า มา
ซึ่งการพึ่งพาและชวยเหลือกันและกันในชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน ครั้งหนึ่ง
ที่ผูเขียนเดินทางเขาไปทํางานในหมูบานมงที่บานแมโถในอําเภอฮอด หลังจาก
ที่แนะนําตัวเองกับชาวบานที่นั่นแลว ชาวบานซึ่งสวนใหญเปนคนแซหางและ
แซหมั่ว แนะนําผูเขียนวา “หากคุณเปนคนแซลี ในหมูบานนี้มีเพียงครอบครัวเดียว
ที่เปนคนแซลี เดี๋ยวเราจะพาคุณไปหาพี่นองของคุณ แลวไปพักที่บานเขา” ทั้งๆ ที่
ในความคิดของผูเขียนแลวคิดวาในฐานะที่เราเปนนักวิจัยเขาไปทํางานในหมูบาน
ดังกลาว เรานาจะไดรับการตอนรับและจัดใหพักอาศัยที่บานของผูใหญบานหรือ
ครอบครัวที่มีความพรอม ไมวาจะเปนแซไหนก็ตาม แตความคิดของชาวบาน
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กลับอยูบนฐานของระบบเครือญาติที่ยึดเอาแซตระกูลเปนหลักมากกวา แซสกุล
จึงมีความสําคัญอยางมาก ดังที่ Gary Yia Lee นักมานุษยวิทยาชาวมงเขียนเอาไววา
กลุมที่ยึดถือระบบแซสกุลแบบจีน แมวาคนที่มีแซเดียวกันจะไมสามารถ
นับญาติกันได ดวยเพราะระบบแซไดถูกใชมายาวนานมากแลวในสังคม แตสิ่งที่
ทุกคนถูกสอนจากบรรพบุรุษรุนสูรุนก็คือ หากพบคนในแซเดียวกัน โดยเฉพาะ
คนทีเ่ ปนกลุม ชาติพนั ธุเ ดียวกัน ก็เปนพีน่ อ งกัน เพราะเปนคนทีม่ บี รรพบุรษุ เดียวกัน
ยิ่งเปนกรณีชายหนุมและหญิงสาว ก็ถือวาเปนพี่ชายและนองสาวกัน หามจีบและ
แตงงานกัน ไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุเดียวกันหรือไมก็ตาม แซสกุลจึงกลายเปน
อัตลักษณทั้งในเชิงความหมายในทางสังคมภายในสมาชิกกลุมแซสกุลเดียวกัน
กั บ แซ ส กุ ล อื่น และกลุมชาติ พัน ธุอื่น รวมทั้ง ในบริบ ทของความสัม พัน ธ กั บรั ฐ
ด ว ยการถู ก บั น ทึ ก ลงในระบบเอกสารของทางราชการที่ เ ป น ทะเบี ย นบ า น
บัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ
กระบวนการทางสังคมในการกีดกันใหเปนคนชายขอบ
การมีชอื่ และนามสกุลทีไ่ มใชคาํ ภาษาไทย เปนสิง่ บงบอกถึงอัตลักษณความ
เปนอืน่ ในสังคมไทย ประการสําคัญคืออัตลักษณทางชาติพนั ธุห รืออัตลักษณทไี่ มใช
คนไทยที่ปรากฏในชื่อและนามสกุลของปจเจกบุคคลดังกลาวเปนการนํามาซึ่ง
กระบวนการกีดกันออกไป (exclusion) หรือการถูกทําใหกลายเปนคนชายขอบ
(marginalized) และการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ (ethnic discrimination) โดยกลุม
คนกระแสหลักในสังคม โดยเฉพาะจากเจาหนาที่รัฐ ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้
กรณีตัวอยางแรกคือนักเรียนนักศึกษา นักเรียนกลุมชาติพันธุที่ยังคงใชชื่อ
และ/หรือนามสกุลทีเ่ ปนชือ่ ของกลุม ชาติพนั ธุอ ยู จะประสบปญหาการถูกลอเลียน
ดูถูก ถูกกลั่นแกลงและเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุจากกระบวนการคัดเลือกและ
สอบแขงขัน แคะเลี่ยว แซจา ว (ชื่อแฝง) นักศึกษาเมี่ยนคนหนึ่งจากจังหวัดพะเยา
เลาถึงประสบการณอันขมขื่นของตนเองวา เมื่อตอนที่เรียนระดับประถมอยูที่
หมูบานของตนเอง ดวยความที่เปนหมูบานขนาดใหญถึง 200 กวาหลังคาเรือน
ตัวเองรูส กึ เกิดความภาคภูมใิ จในความเปนเมีย่ นอยางมาก เพราะในชีวติ ประจําวัน
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นั้นทุกคนพูดถึงความยิ่งใหญของเผาพันธุของตัวเองที่ไมดอยไปกวาคนเผาอื่น
แตเมือ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แลวตองเดินทางเขาเรียนตอในระดับมัธยม
ที่โรงเรียนประจําอําเภอ ซึ่งมีนักเรียนที่เปนคนเมืองหรือไทยวนเปนกลุมใหญ
กลุม นักศึกษาเมีย่ นสิบกวาคนทีเ่ ขาเรียนตอในโรงเรียนมัธยมนัน้ กลายเปนคนกลุม นอย
กลายเปนกลุม ทีถ่ กู เพือ่ นในหองเรียนและโรงเรียนมองวาไมใชคนไทย แตเปนชาวเขา
เพราะมาจากหมูบานบนภูเขา เปนกลุมคนที่ลาหลังหรือยังดอยการพัฒนา ฯลฯ
ชื่อและนามสกุลของพวกเขามักถูกเพื่อนในหองและครูเรียกขานดวยทาทีของ
การลอเลียน พูดคําไหนไมชัดก็ถูกเพื่อนลอเลียน เวลาทําอะไรผิดหรือดวยความ
ไมรูก็จะถูกตําหนิในเชิงดูถูกเหยียดหยามวาเปนคนไมทันสมัย จนทําใหรูสึกวา
ตัวเองเปนคนมีปมดอย และนํามาสูการไมกลาแสดงออก ดังนั้น เพื่อที่จะลบ
ปมดอยดังกลาว จึงตองพยายามพูดภาษาไทยใหชัดที่สุด และที่มากไปกวานั้นคือ
สืบคนและไถถามคนอื่นถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการเปลี่ยนชื่อกับนามสกุล
ที่สํานักงานทะเบียนประจําอําเภอ
ระหวางที่แคะเลี่ยวเรียนอยูชั้นมัธยมปที่ 5 เพื่อนนักเรียนคนเมี่ยนของเขา
คนหนึง่ เปนคนทีเ่ รียนดีมาก ไดคะแนนเฉลีย่ 4.00 ซึง่ เปนหนึง่ ใน 4 คนของชัน้ เรียน
ที่มีจํานวน 6 หอง เพื่อนคนนั้นไดสมัครสอบเขาเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร โดย
ที่ยังคงใชชื่อและนามสกุลเมี่ยนในเอกสารทุกชิ้นที่ใชประกอบการยื่นสมัครเรียน
ซึ่งขั้นตอนของการสมัคร การสอบขอเขียนและการทดสอบสมรรถภาพรางกายนั้น
ไมมปี ญ
 หา แตเขาตองตกภาคการสัมภาษณ เพียงเพราะการทีเ่ ขามีชอื่ และนามสกุล
ที่ไมใชไทย โดยมีขอสังเกตวาประเด็นนี้ถูกซักถามอยางละเอียดมากจากกรรมการ
ทีท่ าํ การสอบสัมภาษณ หลังจากนัน้ เพือ่ นคนนัน้ ไดรบั คําแนะนําจากครูในโรงเรียน
วาใหเขาเปลีย่ นชือ่ และนามสกุลเปนไทย จะไดไมมปี ญ
 หาในการสมัครสอบเรียนตอ
โดยเฉพาะโรงเรียนทีเ่ กีย่ วกับทางดานทหารและตํารวจ กับทัง้ จะไดไมเปนอุปสรรค
ตอความกาวหนาในการทํางานราชการในอนาคตดวย
แคะเลีย่ วและเพือ่ นคนดังกลาวจึงชวนกันไปเปลีย่ นชือ่ และนามสกุลเปนไทย
ที่ที่วาการอําเภอ เพื่อนของแคะเลี่ยวเปลี่ยนชื่อจาก “ฉินตอง” เปน “สมบูรณ”
(ชือ่ แฝง) สําหรับนามสกุลไทย เพือ่ นเขา คือสมบูรณไดคดิ นามสกุลไทย 5 นามสกุล
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แลวใหพชี่ ายเปนคนยืน่ คํารองเสนอตอเจาหนาทีฝ่ า ยทะเบียน เพือ่ สงไปตรวจสอบ
ที่สํานักทะเบียนกลางของกรมการปกครองที่กรุงเทพฯ วานามสกุลเหลานั้นมีใคร
จดทะเบียนเปนเจาของหรือยัง หลังจากผานไปสามเดือน พี่ชายของสมบูรณไดรับ
ไปรษณียบัตรแจงมาทีบ่ า นวาหนึง่ ในหานามสกุลทีเ่ ขาเสนอไปนัน้ ผานการตรวจสอบ
คือนามสกุล “ไทยสมบูรณ” (ชื่อแฝง) พี่ชายของสมบูรณจึงเดินทางไปจดทะเบียน
เปนเจาของนามสกุลใหมดังกลาวที่ที่วาการอําเภอ แลวทําเรื่องอนุญาตใหคน
ในครอบครัวกับญาติพี่นองใกลชิดใชนามสกุลรวมกับเขา ซึ่งสมบูรณก็ไดเปลี่ยน
นามสกุลตามพีด่ ว ย ไมเพียงเทานัน้ คนรุน ใหมในตระกูลแซจา ว ทัง้ ทีอ่ ยูใ นหมูบ า น
และตางหมูบาน ตางก็มาขอใชนามสกุลรวมกับพี่ชายของสมบูรณดวย ทั้งๆ
ที่ไมไดเปนคนรวมบรรพบุรุษเดียวกัน
สวนแคะเลี่ยวเปลี่ยนชื่อเปน “ปญญา” สําหรับนามสกุล ตัวเขาไมไดเสนอ
นามสกุลใหมเหมือนสมบูรณ แตขอใชนามสกุลรวมกับญาติคนหนึง่ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
คือนามสกุล “เชาวนเจริญกุล” (ชือ่ แฝง) อยางไรก็ตาม หลังจากทีเ่ รียนจบมหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งที่กรุงเทพฯ แลวปญญาไดทํางานเปนขาราชการที่จังหวัดเชียงใหม เขาจึง
ติ ด ต อ เจ า หน า ที่ ง านทะเบี ย นเพื่ อ ขอเปลี่ ย นนามสกุ ล ใหม ที่ ที่ ว า การอํ า เภอ
เมืองเชียงใหม แตไมตอ งรอการสงไปตรวจสอบทีก่ รุงเทพฯ เหมือนกรณีของพีช่ าย
สมบูรณเมื่อสิบปกอน เพราะตอนหลังมีระบบคอมพิวเตอรออนไลนจากสํานัก
ทะเบียนราษฎรกลางที่กรุงเทพฯ ถูกเชื่อมโยงไปยังทุกอําเภอทั่วประเทศแลว
จึงสามารถตรวจสอบไดทันที ดังนั้น ภายในสิบนาทีปญญาก็ไดจดทะเบียนเปน
เจาของนามสกุลใหม คือ “จาวปญญา” (ชือ่ แฝง) เชนเดียวกับกรณีของพีช่ ายสมบูรณ
กรณีของปญญา ภายหลังจากทีเ่ ขาไดจดทะเบียนนามสกุลใหมกม็ ญ
ี าติพนี่ อ งทีเ่ ปน
คนแซจาว ทั้งที่เปนคนรวมบรรพบุรุษเดียวกันและไมไดรวม ตางก็มาติดตอขอรวม
ใชนามสกุลดวย แตตัวเขาไดรับการย้ําจากญาติพี่นองใกลชิดวาอยาอนุญาตให
คนอื่นที่ไมไดรวมบรรพบุรุษเดียวกัน หรือแมแตญาติที่รวมบรรพบุรุษ แตหากเปน
คนที่มีพฤติกรรมไมดี โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดและอาชญากรรม
เพราะคนเหลานั้นอาจมีโอกาสถูกจับและดําเนินคดี แลวจะนํามาสูการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของคนที่รวมใชนามสกุลเดียวกัน ยิ่งเปนตัวปญญาเองที่เปนขาราชการ

Thai Studies & Thai-ization 103

ดวยแลว หากมีญาติพี่นองรวมนามสกุลคนใดคนหนึ่งกอปญหาอาชญากรรม
แลวถูกเจาหนาที่ตํารวจจับไปดําเนินคดี ก็จะนําความเสื่อมเสียในชื่อเสียงมาสู
เจาตัวดวย
กรณีตวั อยางทีส่ องคือการขับรถผานดานตรวจ ประสบการณตรงของเพือ่ น
ชาวอาขาในจังหวัดเชียงรายและเพือ่ นชาวมงในจังหวัดนาน กลาวคือ กรณีของชาย
ชาวอาขาชือ่ “อาเซาะ เชอหมือ่ ” ทีเ่ ปนเกษตรกรอยูท อี่ าํ เภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
เขาตองขับรถกระบะเพื่อบรรทุกสินคาเกษตรจากหมูบานบนภูเขาลงมาขายที่
ตัวเมืองเชียงรายกับตัวเมืองเชียงใหมบอ ยๆ ตองผานดานตรวจของตํารวจระหวาง
ทางหลายดาน
ไมวาจะเปนที่ดานแมจัน ดานที่เวียงปาเปา หรือเมื่อพบ
การตั้งดานลอย ไมเหมือนพวกขับรถเกง การที่เราขับรถกระบะ
ตํารวจก็จองจะจับผิดเราอยูแลว ยิ่งเมื่อเห็นหนาเราวาเปนคนดอย
ตํารวจก็จะขอดูวามีใบขับขี่หรือไม เมื่อดูใบขับขี่แลวเห็นชื่อกับ
นามสกุลเราที่ไมใชชื่อไทย ตํารวจก็จะบอกใหจอด ใหลงจากรถ
แลวขอตรวจคนในรถวามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม แตถาเปนรถเกง
หรือคนขับรถกระบะทีเ่ ปนคนไทย ตํารวจก็ไมไดขอตรวจอยางละเอียด
แบบเราทีเ่ ปนคนดอย (สัมภาษณอาเซอะ เชอหมือ่ – ชือ่ แฝง, 2558)
ปญหาการถูกเลือกปฏิบตั อิ นั เนือ่ งมาจากการทีเ่ ปนคนกลุม ชาติพนั ธุบ นทีส่ งู
ทีไ่ มไดใชชอ่ื และนามสกุลไทยยังพบในกลุม คนรุน ใหมทเ่ี รียนจบและทํางานในเมืองดวย
ดังกรณีของ เจริญชัย แซยา ง ชายชาวมงจากจังหวัดนาน เขาเรียนจบวิศวกรรมจาก
สถาบันเทคโนโลยีแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม หลังจากจบ เจริญชัยไดทํางานเปน
วิศวกรที่บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ตัวเขาและครอบครัวตองขับรถเกงกลับไป
เยี่ยมพอแมที่บานในจังหวัดนานบอยๆ ตองผานดานตรวจที่บานหวยน้ําขุน
ซึ่งอยูระหวางเขตนานกับแพร โดยเฉพาะขากลับจากนานเขาชลบุรี เจริญชัยเลา
ดวยความนอยใจวา
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ผมตัง้ ใจวาจะไมเปลีย่ นนามสกุล เพราะตองการคงความเปน
มงเอาไวในเอกสาร และคิดวาตัวเราเองก็เรียนจบระดับปริญญาตรี
และทํางานเปนวิศวกร ซึ่งไมไดดอยไปกวาคนไทยทั่วไปแตอยางใด
แต จ ากประสบการณ ที่ ไ ม ดี เ กื อ บทุ ก ครั้ ง ที่ ขั บ รถผ า นด า นตรวจ
แมเราจะขับรถเกง พูดภาษาไทยชัดเจน แตงตัวเหมือนคนไทยทัว่ ไป
แตเมื่อถูกเจาหนาที่ตํารวจเรียกตรวจแลวเห็นนามสกุลของเราเปน
“แซยาง” ก็จะถูกซักถามรายละเอียดตามมาอีกมากมาย ดวยทาที
และขอสงสัยวาเราเกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมายอะไรหรือไม
ขนยาเสพติดหรือเปลา ฯลฯ จนทําใหรูสึกรําคาญ ในที่สุดผมจึง
ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลเปนไทย คือ “ยั่งยืนสันติวงศ” ดวยการขอ
ใชรวมกับญาติที่เปนคนจดทะเบียนชื่อนามสกุลนี้ หลังจากนั้น
จึ ง ไม ต อ งมาลํ า บากใจกั บ การถู ก ตํ า รวจที่ ด า นซั ก ถามอี ก ต อ ไป
(สัมภาษณเจริญชัย ยั่งยืนสันติวงศ – ชื่อและนามสกุลแฝง, 2559)
กรณีตวั อยางทีส่ ามคือการติดตอกับเจาหนาทีร่ ฐั นักธุรกิจกลุม ชาติพนั ธุล ซี ู
ในเมืองเชียงรายและชาวมงในเมืองเชียงใหม ตางมีประสบการณถูกเลือกปฏิบัติ
ทางชาติพันธุจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อยางที่วาการอําเภอและสํานักงานที่ดิน
กรณีของ เบโนะ หลี่จา (ชื่อแฝง) เจาของแผงขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวอยูที่
ตลาดไนทบารซาในเมืองเชียงราย เขาเลาวาเกือบจะทุกครั้งที่ตัวเองไปติดตอ
ราชการทีส่ าํ นักงานทะเบียนประจําอําเภอ ดวยความทีเ่ ลขประจําตัวประชาชนของ
เขาขึ้นตนดวยเลข 5 เพราะพอแมไปแจงเกิดลาชา กับการที่เขามีชื่อและนามสกุล
ที่ไมใชไทย จึงมักจะถูกเจาหนาที่สํานักงานทะเบียนอําเภอถามและขอตรวจสอบ
การไดมาซึ่งสัญชาติไทย วาไดมาอยางไร ที่ไหน เมื่อไหร และยายมาอยูที่นี่ตั้งแต
เมื่อไหร ฯลฯ ครั้งหนึ่งเบโนะไปทําหนังสือเดินทางที่จังหวัดเชียงใหม เจาหนาที่
กรมหนังสือเดินทางบอกใหเขากลับไปที่อําเภอที่ออกใบสูติบัตรให เพื่อไปเอา
หลักฐานการไดสัญชาติไทยมายืนยัน จึงจะทําหนังสือเดินทางให เมื่อเจาตัวไป
ติดตอที่อําเภอแมสาย เจาหนาที่ฝายทะเบียนบอกวาไมมีหลักฐานอะไรพิเศษ
ทีจ่ ะตองเอาไปแสดงได เพียงแนะนําใหเขานําทะเบียนบานฉบับตัวจริงทีม่ กี ารเพิม่ ชือ่
ไปยืนยันเทานั้น ครั้นเมื่อเบโนะนําทะเบียนบานตัวจริงไปดวย กลับไปอธิบาย
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ตามที่เจาหนาที่ทะเบียนอําเภอแนะนํา เจาหนาที่กองหนังสือเดินทางจึงยอมทํา
หนังสือเดินทางให
อีกคนหนึ่งคือ จางเยง แซโซง (ชื่อแฝง) พอคามงที่รับซื้อและขายสงผักที่
กาดเมืองใหมในตัวเมืองเชียงใหมไปยังตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองในกรุงเทพฯ
หลังจากทําธุรกิจขายสงผักมานานประมาณสิบป เขาสามารถเก็บออมเงินและ
ซื้อบานพรอมที่ดินในหมูบานจัดสรรแหงหนึ่งในเมืองเชียงใหม แตเมื่อไปทําเรื่อง
ซื้อขายและโอนบานและที่ดินที่สํานักงานที่ดินแหงหนึ่ง ตัวเขากลับถูกซักถาม
จากเจาหนาที่สํานักงานที่ดินวาเอาเงินจากไหนมาซื้อบานและที่ดิน
โชคดีทวี่ นั นัน้ ผมเอาสมุดบัญชีธนาคารไปดวย ดวยความรูส กึ
วาเราไมไดรับความไววางใจจากเจาหนาที่ ดวยสงสัยวาเราจะเปน
คนค า ขายสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย ผมจึ ง เป ด สมุ ด ธนาคารที่ มี ร ายการ
เคลื่อนไหวการทําธุรกิจ กับเอาเอกสารรายการสงผักและขอความ
ที่พอคาที่ปลายทางไดรับผักที่ผมสงไปให แกเจาหนาที่สํานักงาน
ทีด่ นิ จึงทําใหเขาหมดความสงสัยในตัวผม แลวยอมดําเนินการโอน
บานและที่ดินใหผมในที่สุด นั่นไมใชครั้งเดียวที่ผมประสบปญหา
ในการติดตอกับเจาหนาที่ ซึง่ แตละครัง้ ตองเสียความรูส กึ และเสียเวลา
ในการชีแ้ จงเปนอยางมาก เพียงเพราะเขาเห็นชือ่ และนามสกุลของ
เราเปนมง ในที่สุดผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเปนไทย
เพื่อไมใหตัวเองตองประสบกับปญหาในการติดตอกับเจาหนาที่
กับทัง้ เพือ่ ลูกทีไ่ ปเรียนและอนาคตในการประกอบอาชีพของเขาดวย
(สัมภาษณยอดยิ่ง ทรงพัฒนากุล – ชื่อและนามสกุลแฝง, 2558)
จากกรณีทงั้ สาม เปนตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นถึงอคติและการเลือกปฏิบตั ทิ าง
ชาติพันธุ (bias and ethnic discrimination) ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐที่มี
ตอกลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง เปนกระบวนการทางสังคม
ทัง้ โดยตัง้ ใจและไมตงั้ ใจ ในการกีดกันใหพวกเขากลายเปนคนชายขอบทีต่ อ งเผชิญ
กับปญหาการขาดโอกาสความกาวหนาในการเรียนและการทํางาน กับทัง้ ความยุง ยาก
ในกระบวนการเดิ น ทาง การติ ด ต อ ประสานงานและดํ า เนิ น การด า นเอกสาร

106 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

กับเจาหนาที่รัฐในหนวยงานตางๆ ที่พวกเขาตองเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
ทางออกอยางหนึ่ง และดูเหมือนจะเปนทางออกเดียวที่มีใหเลือก ที่คนสวนใหญ
ของกลุมชาติพันธุบนที่สูงใชเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคและความยุงยากดังกลาว
ก็คือการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลจากภาษาของตนเปนภาษาไทย ทั้งนี้ เพื่อปดบัง
อั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ ข องตน แล ว หั น มาใช อั ต ลั ก ษณ ค วามเป น ไทยแทน
ซึง่ ก็เขาชองทางหรือนโยบายของรัฐไทยทีต่ อ งการผสมกลมกลืนกลุม ชาติพนั ธุแ ละ
กลุมวัฒนธรรมตางๆ ในประเทศใหกลายเปนคนไทยอยูแลว
นามสกุลและงานทะเบียนราษฎรกับกระบวนการทําใหเปนไทย
รัฐบาลไทยไดตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2455 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสกุล โดยมี
เจาพระยายมราช (ปน ) เสนาบดีกระทรวงนครบาล เปนผูไ ดรบั พระราชทานนามสกุล
แรกของประเทศไทย คือ นามสกุล “สุขุม” ตลอดรัชกาลที่ 6 ไดทรงพระราชทาน
นามสกุลใหแกหลายครอบครัวที่เรียกวา นามสกุลพระราชทาน จํานวน 6,432
นามสกุล (เทพ สุนทรศารทูล, ม.ป.ป.: 63)
เมื่อมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลฯ ขึ้น ราษฎรไทยจึงตองตั้งนามสกุล
สําหรับใชในครอบครัวหรือตระกูลของตน โดยมีทม่ี าของชือ่ สกุลหลากหลายดวยกัน
เชน เชื้อพระวงศและเจาเมืองตางๆ ตั้งชื่อสกุลตามชื่อของสถานที่อยูอาศัย เชน
“ณ เชียงใหม” ขาราชการที่มีราชทินนาม มักจะนําราชทินนามมาตั้งเปนนามสกุล
ของตน เชน หลวงพิบูลสงคราม (แปลก) ใชนามสกุล “พิบูลสงคราม” สวนราษฎร
ทั่วไปมักตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษและชื่อของสถานที่อยูอาศัย กับทั้งชื่ออื่นๆ
ที่มีความหมาย และในกลุมของชาวไทยเชื้อสายจีนอาจแปลความหมายจาก “แซ”
ของตน หรือใชคําวา “แซ” นําหนาชื่อแซ หรือใชชื่อแซนําหนา หรือสอดแทรกไวใน
นามสกุลที่เปนภาษาไทย เชน “ลีตระกูล” หรือ “โควตระกูล” ฯลฯ
ตั้งแตมีการประกาศพระราชบัญญัติขนานนามสกุลฉบับแรกเมื่อป 2455
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ตอนหลังมีการรวมเรื่อง
นามสกุลเขาไวในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ดวยการออกระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2506 ขึ้นมารองรับ
และลาสุดมีประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล
พ.ศ. 2551 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เลมที่ 125 หนา 2
โดยเฉพาะในสวนของการขอจดทะเบียนตัง้ ชือ่ สกุลใหมนน้ั ถูกกําหนดเอาไวในขอ 9
ทัง้ นี้ โครงสรางของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในระดับชาติคอื สํานักบริหารการทะเบียน
สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในระดับทองถิ่น มีฝายทะเบียน
และบัตรประชาชนของแตละอําเภอเปนผูใหบริการแกผูที่มาติดตอขอรับบริการ
เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
การมีนามสกุลที่ไมใชภาษาไทยแลวถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุและถูก
ทําใหเปนคนชายขอบ ดังสามตัวอยางทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน ฉะนัน้ นอกจากคนจีน
และคนเวียดนามกับกลุม พันธุอ น่ื ๆ แลว ตัง้ แตชว งประมาณทศวรรษ 2530 เปนตนมา
พบวาเริม่ มีประชาชนกลุม ชาติพนั ธุบ นทีส่ งู เปนจํานวนมากทีไ่ ปติดตอเจาหนาทีฝ่ า ย
ทะเบียนและบัตรประชาชนที่ที่วาการอําเภอในทองที่ที่ตนเองมีทะเบียนบานอยู
เพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลจากชื่อสกุลเดิมที่ไมใชภาษาไทยใหเปนชื่อสกุลใหมที่เปน
ภาษาไทย สวนกลุมที่ไมมีระบบนามสกุลก็ถูกโนมนาวใหจดทะเบียนนามสกุลใหม
ในภาษาไทย (ดูตัวอยางเพิ่มเติมใน Prasit Leepreecha, 2001)
จากการสังเกตการเปลีย่ นชือ่ สกุลของกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ในสวนของ
กลุม ทีม่ นี ามสกุลอยูแ ลว ซึง่ ในกรณีของกลุม ชาติพนั ธุม ง กับเมีย่ น ตอนจดทะเบียน
ครั้งแรกมักจะมีคําวา “แซ” นําหนา เชน แซลี แซยาง แซวาง แซเติน แซพาน ฯลฯ
ตอมากลุมนี้มักเปลี่ยนนามสกุลเปนไทยในสามรูปแบบดวยกัน กลาวคือ รูปแบบ
แรกยังคงคําหลักเดิมอยูหรือเพี้ยนไปบางเพื่อใหมีความหมายในภาษาไทย เชน
“ยาง” “ยัง” “ยาน” “ลี” “ทรง” “วัง” “ทอ” ฯลฯ แลวเพิม่ คําทีม่ คี วามหมายในภาษาไทย
ไปขางหนาหรือขางทาย รูปแบบที่สอง เปนการเปลี่ยนที่ยังคงความเปนอัตลักษณ
ของคนบนพืน้ ทีส่ งู เอาไว เชน ยังคงคําวา “คีร”ี “บรรพต” “พนา” “พนม” “สิงขร” ฯลฯ
เอาไว แลวเพิ่มคําที่มีความหมายในภาษาไทยขางหนาหรือตอทาย รูปแบบที่สาม
เปนการเปลี่ยนเปนชื่อสกุลที่เปนไทยทั้งหมด แตมีความหมายในเชิงที่ตองการ
ประชดประชันการไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมและภาพลักษณในเชิงลบจาก
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เจาหนาที่รัฐและสังคมกระแสหลัก เชน ยอภูเขาสูง ยังชีพสุจริต ประเสริฐสุด
สัตยกุล สันติกุล ฯลฯ รูปแบบสุดทาย เปนการเปลี่ยนเปนคําและความหมายใหม
เปนภาษาไทยทั้งหมด โดยไมคงคําและความหมายเดิมไวแตอยางใด
สวนกลุมชาติพันธุที่ไมมีนามสกุลมากอน อยางกลุมกะเหรี่ยงและคะฉิ่น
อาจสรุปไดวามีสามรูปแบบคือ รูปแบบแรกเปนการเอาชื่อของบรรพบุรุษ เชน
ชื่อพอหรือชื่อปูมาใชเปนนามสกุล โดยอาจยึดคําในภาษาของตนเอง หรือแปล
ความหมายมาเปนคําในภาษาไทยแทน รูปแบบที่สองเปนการตั้งชื่อสกุลใหมดวย
การคงอัตลักษณความเปนคนบนพื้นที่สูงเอาไว โดยมักจะมีคําวา “พนา” “ไพร”
“วนา” “พฤกษา” “นที” “ยาง” ฯลฯ อีกรูปแบบหนึง่ คือกลุม ทีม่ กี ารตัง้ ตามนามสกุลไทย
ตามหลักศีลธรรมและความเชือ่ ในศาสนาคริสตและพุทธ มักพบคําวา “บุญ” “ธรรม”
“ฤทัย” “มะโน” “พระคุณ” ฯลฯ เพือ่ แสดงใหเห็นวาคนบนภูเขาไมไดเปนคนปาเถือ่ น
หรือไรซึ่งศีลธรรมอยางที่คนในสังคมกระแสหลักเขาใจหรือยัดเยียดให
เปนที่นาสังเกตวาคานิยมในการเปลี่ยนนามสกุลไดปรับเปลี่ยนไปตามคน
แตละรุนหรือแตละยุคสมัย กลาวคือคนรุนแรกที่เปลี่ยนไปใชนามสกุลไทย คือ
ชวงประมาณทศวรรษ 2520-2530 มักจะคงคําดังกลาวขางตนเอาไวเพื่อเปน
การบงบอกถึงอัตลักษณของความเปนกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง แตเมื่อถึงรุนลูกที่
มีการศึกษาและใชชีวิตอยูในเมืองเปนสวนใหญ คือเขาสูชวงทศวรรษ 2540-2550
ลู ก หลานกลั บ ไม ช อบคํ า เหล า นั้ น ตั ว อย า งเช น นามสกุ ล “คี รี สั น ติ กุ ล ” กั บ
“วงศกะเหรี่ยง” และ “เจริญนิยมไพร” เพราะคิดวาตัวเองไมไดเปนคนชาวเขาหรือ
คนบนปาบนเขาอีกตอไปแลว ลูกหลานจึงเปลี่ยนไปใชนามสกุลใหมที่ทันสมัยกวา
เพื่อบงบอกวาตัวเองไมไดเปนกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงหรือคนชาวเขาอีกตอไป
ประการสําคัญคือในชวงสามทศวรรษที่ผานมาเริ่มมีคนรุนใหมของกลุม
ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ตองการเปลีย่ นนามสกุลหรือมีนามสกุลไทยมากขึน้ มีการไปติดตอ
กับสํานักงานทะเบียนอําเภอในทองที่มากขึ้น จึงนํามาสูการสนองความตองการ
โดยกรมการปกครองไดจัดทํารายชื่อนามสกุลไทยเตรียมใหชาวบานเลือก ในกรณี
ที่มีคนตองการเปลี่ยนหรือขอมีนามสกุลไทยแตไมรูวาจะใชชื่อสกุลอะไรดี การให
เลือกนามสกุลไทยเพื่อจดทะเบียนเปนเจาของ สามารถทําไดทั้งที่สํานักงาน
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ทะเบียนที่ที่วาการอําเภอ กับมีการนําไปใหเลือกถึงในหมูบานเมื่อมีการออก
หนวยบริการ “อําเภอเคลื่อนที่”
กลุม ชาติพนั ธุ ในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ คนกลุม คนไทยเชือ้ สายจีนและอืน่ ๆ
ในประเทศไทยเปนจํานวนมากที่ตองการมีนามสกุลไทยมากขึ้น ดังนั้น กรมการ
ปกครองจึงรวมมือกับองคกรสงฆ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามสกุลเพื่อความเปนสิริมงคลใหประชาชนที่
ตองการเปลี่ยนนามสกุลมีโอกาสเลือกไดมากขึ้น ยุคทศวรรษ 2540 กรมการ
ปกครองไดนํานามสกุลใหมที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให ออกเผยแพรและให
ประชาชนไดเลือกในงานวันกาชาดทีก่ รมการปกครองมีซมุ จัดงานทุกปทสี่ วนอัมพร
แตตอนหลังมีการประกาศผานระบบออนไลน ดังเนื้อหาวา
กรมการปกครองเตรียมเปดรับจองชือ่ สกุลประทาน จํานวน
2,556 ชื่อสกุล จาก “สมเด็จพระสังฆราช” ระหวางวันที่ 1 ก.ค.-31
ธ.ค. 2556 ผานระบบอินเทอรเน็ต
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีรายงานวา กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เตรียมเปดใหประชาชนจองใชชื่อสกุลประทานจาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จํานวน 2,556 ชือ่ สกุล ผานระบบอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่ 1 ก.ค.31 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ
100 พรรษา ในวันที่ 3 ต.ค. 2556 เพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระสังฆราชที่ประทานชื่อสกุลใหกับประชาชนคนไทยมาตั้งแตป
พ.ศ. 2544 รวมจํานวน 27,043 ชือ่ สกุล (http://www.thairath.co.th/
content/353229 คนเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2560)
ปจจุบันมีการใหบริการตรวจสอบชื่อสกุลผานระบบออนไลน โดยเว็บไซต
ของกรมการปกครอง คือ https://www.dopa.go.th/public_service/service2 มีชอ ง
ใหทําการตรวจสอบวาชื่อสกุลที่เราตองการจดทะเบียนเปนเจาของนั้นมีใครได
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ทําการจดทะเบียนกอนแลวหรือยัง จากเว็บไซตขางตน จะเชื่อมไปยังเว็บไซต
http://www.khonthai.com/online/WCHECKLNAME/ ซึ่งมีชองใหพิมพชื่อสกุล
พรอมคําอาน แลวกดใหระบบคอมพิวเตอรคน หา เพียงชวงระยะเวลาไมเกิน 10 วินาที
จะไดคําตอบวา “สามารถจัดตั้งชื่อสกุลนี้ได” หรือ “ซ้ํากับชื่อสกุลในระบบทะเบียน
ราษฎร” ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบที่ที่วาการอําเภอหรือที่บานก็ได และขั้นตอน
การจดทะเบียนเพื่อเปนเจาของนามสกุลใหมที่ที่วาการอําเภอก็สามารถทําได
ภายในระยะเวลาไมกี่นาทีเทานั้นเอง แตกตางจากกอนหนานี้ที่ตองรอการสงไป
ตรวจสอบที่สวนกลางเปนเวลายาวนานถึงสามเดือน
กลาวโดยสรุปแลว ในดานหนึง่ กลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ถูกกีดกันใหกลายเปน
คนชายขอบอันเนือ่ งมาจากการไมมนี ามสกุลหรือการใชนามสกุลทีไ่ มใชคาํ ในภาษาไทย
ในอีกดานหนึ่ง รัฐไทยไดเปดกวางและอํานวยความสะดวกเรื่องการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎร โดยเฉพาะการเปลีย่ นนามสกุล ดังนัน้ คนรุน ใหมของกลุม ชาติพนั ธุ
บนพื้นที่สูงที่เขามาเรียนและใชชีวิตอยูในเมือง ซึ่งตองติดตอสัมพันธกับเจาหนาที่
รัฐและกลุมคนในสังคมกระแสหลักเปนประจํา จึงนิยมเปลี่ยนนามสกุลเปนไทย
อันเปนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณใหเปนไทยเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการไดรับการ
ปฏิบัติที่เปนการกีดกันทางชาติพันธุในสังคมไทย ในระดับของการปฏิสัมพันธกับ
เจาหนาทีร่ ฐั และผูค นในสังคมกระแสหลักนัน้ การเปลีย่ นนามสกุลใหเปนไทยทําให
สามารถขจัดปญหาอคติและการกีดกันทางชาติพนั ธุท มี่ ตี อ พวกเขาไดในระดับหนึง่
แตในทางกลับกัน กระบวนการและผลของการเปลี่ยนนามสกุลเปนไทยดังกลาว
กลับกอใหเกิดปญหาระหวางสมาชิกภายในกลุมตระกูลและปญหาการสูญเสีย
อัตลักษณทางชาติพันธุ

ปญหาจากการเปลี่ยนนามสกุลเปนไทย
หากเปรียบเทียบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการและภายหลังจาก
การเปลีย่ นนามสกุลเปนไทย สําหรับกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือ จํานวน
สามกลุม คือปกาเกอะญอ เมี่ยน และมง อาจเห็นไดชัดเจนกวาในกรณีของกลุม
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ชาติพันธุมง โดยในกรณีของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอนั้น แตเดิมไมมีการ
ใชนามสกุล การสืบทอดสายตระกูลใชการนับถือผีเปนหลัก ขอหามในการแตงงาน
จึงไมไดอยูบนพื้นฐานของนามสกุล แตใชวิธีนับความสัมพันธทางเครือญาติ
โดยหามไมใหมกี ารแตงงานระหวางหญิงกับชายทีพ่ อ แมหรือปูย า ใกลชดิ กันเกินไป
แตหากในกรณีที่ชายหนุมกับหญิงสาวรักกันมาก จนนํามาสูการแตงงานกันจริง
ทั้งที่เปนญาติใกลชิดกันมาก พอแมของอีกฝายหนึ่งก็จะไมเขารวมพิธีแตงงาน
ไมกินอาหารที่ประกอบขึ้นจากการทําพิธีแตงงาน โดยเชื่อวาหากไมงดเวนเรื่อง
ดังกลาวแลวจะทําใหมีผีกะเขามาสิง ทั้งนี้ ธรรมเนียมปฏิบัติดังกลาวเปนการยึด
ความสัมพันธทางสายเลือดเปนหลัก แมวาในกลุมที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต
แลวก็ตาม ยังคงยึดถือขอหามทีไ่ มใหญาติใกลชดิ กันแตงงานกัน ดังนัน้ การจดทะเบียน
นามสกุลไทยจึงไมมีผลตอความขัดแยงในการแตงงาน แตมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางพี่นองรวมสายตระกูลหรือกลุมนับถือผีเดียวกัน นั่นคือการมีนามสกุลไทย
กลายเปนเรื่องของปจเจกบุคคล คือตางคนตางขอจดทะเบียนนามสกุลไทยเปน
ของตัวเอง แมวาจะเปนพี่นองรวมพอแมหรือปูยาเดียวกันก็ตาม บางคนก็ไมชอบ
นามสกุลที่พี่นองไดจดทะเบียนเอาไวแลว จึงไปขอใชรวมกับคนอื่นที่ไมไดรวม
ตระกูลเดียวกัน หรือไปเสนอเพื่อขอจดทะเบียนนามสกุลไทยเปนของตัวเองแทน
เพราะขัน้ ตอนการเสนอจดทะเบียนนามสกุลใหมในปจจุบนั มิไดยงุ ยากแตอยางใด
ขณะที่บางคนที่ประพฤติตัวไมคอยดี รูตัววาหากไปขอใชนามสกุลรวมกับญาติ
ที่ใกลชิด ญาติก็จะไมอยากให คนเหลานี้ก็มักจะไปติดตอเจาหนาที่ฝายทะเบียน
ของอําเภอเพื่อจดทะเบียนนามสกุลเปนของตัวเอง ดังนั้น กลาวโดยรวมแลว
กระบวนการไดมาและการมีนามสกุลไทยของชาวปกาเกอะญอจึงเปนเรื่องของ
ปจเจกบุคคล แตไดกอ ใหเกิดความแตกแยกในกลุม พีน่ อ งทีน่ บั ถือผีเดียวกัน เพราะ
ตางคนตางจดทะเบียนนามสกุลไทยเปนของตัวเอง (สัมภาษณไวยิง่ ทองบือ, 2560)
กรณีของกลุมชาติพันธุเมี่ยน เปนกลุมที่มีระบบแซสกุลเหมือนชาวจีน
โดยมีทั้งหมด 12 แซ ตามธรรมเนียมปฏิบัติแลว ชาวเมี่ยนไมไดหามการแตงงาน
กันระหวางหญิงกับชายภายในแซเดียวกัน เพียงแตหามไมใหมีการแตงงานกัน
ระหวางหญิงกับชายทีใ่ กลชดิ กันมากจนเกินไป คือการมีบรรพบุรษุ รวมคนเดียวกัน
ประมาณ 3-4 ชวงชั้นยอนหลังกลับไป ประกอบกับการที่มีประชากรไมมากนัก
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คนทีอ่ ยูใ นชุมชนทีใ่ กลกนั ก็รวู า หนุม สาวคนไหนเปนลูกหลานของใคร ดังนัน้ การเปลีย่ น
มาใชนามสกุลไทยจึงยังไมไดสงผลตอธรรมเนียมการหามแตงงานระหวางหญิง
กับชายที่ใกลชิดกันจนเกินไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวาสมาชิกในแตละแซ
ตางเปลี่ยนมาใชนามสกุลไทยที่หลากหลายและแตกตางกันไป นั่นหมายความวา
ในอนาคตลูกหลานทีย่ ดึ เอานามสกุลไทยเปนหลักในการสืบทอดสายตระกูล ก็จะมี
จํานวนสายตระกูลเพิม่ มากขึน้ และแนนอนวาจะนํามาซึง่ การสูญเสียอัตลักษณทาง
ชาติพนั ธุ เพราะลูกหลานสวนใหญเปลีย่ นไปใชนามสกุลไทยกันมากขึน้ (สัมภาษณ
ถวิล โชติชัยพิบูลย, 2560)
สําหรับกลุมชาติพันธุมง พบวามีปญหาและความขัดแยงจากการเปลี่ยน
นามสกุลมาเปนไทยมากทีส่ ดุ ตัวอยางทีบ่ า นแมสาใหม ผูเ ขียนเก็บขอมูลครัวเรือน
เมื่ อ ป 2541 พบว า ในบรรดา 5 แซ ดั้ ง เดิ ม ของชาวม ง นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นมาใช
นามสกุลไทยมากถึง 23 นามสกุลดวยกัน (Prasit, 2001) ยิง่ ในชวงหลายปทผ่ี า นมา
ยิง่ มีคนรุน ใหมเปลีย่ นมาใชนามสกุลไทยมากขึน้ เชนเดียวกับกรณีตวั อยางของกลุม
สายตระกูลลีที่สืบเชื้อสายมาจากทวดคนเดียวกันในจังหวัดนานและเพชรบูรณ
ซึง่ ปจจุบนั มีจาํ นวนประมาณเพียง 40 หลังคาเรือน จํานวนสมาชิกประมาณ 250 คน
จากแตเดิมทีใ่ ชเพียง “แซล”ี เดียว ปจจุบนั มีมากถึง 14 นามสกุลไทย ทัง้ นี้ ยังพบวา
สมาชิกในบางครัวเรือน ซึ่งมีเพียง 7-9 คน มีนามสกุลไทยมากถึง 3 นามสกุลไทย
ดวยกัน เพราะมีทั้งคนที่ไปจดทะเบียนเปนเจาของนามสกุลไทยเอง กับคนที่ขอใช
นามสกุลไทยรวมกับญาติพี่นองคนอื่น
กลาวโดยรวม ปจจุบันพบวาการเปลี่ยนไปใชนามสกุลไทยที่หลากหลาย
ของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงไดสรางปญหาและความขัดแยงบางประการแกตัว
ปจเจกบุคคล กลุมเครือญาติและกลุมชาติพันธุโดยรวม โดยผูเขียนพบวามีอยาง
นอยสามประการดวยกัน
ประการแรก ป ญ หาความแตกแยกระหว า งสมาชิ ก ในสายตระกู ล ใน
กระบวนการจดทะเบียนนามสกุลไทย ในบรรดาสมาชิกของกลุมญาติพี่นองที่รวม
ตระกูลเดียวกัน คนที่จดทะเบียนใชนามสกุลไทยมักจะเปนคนที่มีการศึกษาสูงกวา
กับทั้งมีหนาที่การงานทําดีกวา เมื่อญาติพี่นองขอรวมใชนามสกุลดวยก็มักจะไม
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อยากให เพราะกลัววาอนาคตญาติพน่ี อ งจะนําความเสือ่ มเสียในชือ่ เสียงมาใหกบั ตน
โดยเฉพาะญาติพน่ี อ งทีม่ โี อกาสทีจ่ ะประพฤติตนไมดี เชน การเกีย่ วของกับยาเสพติด
การกอปญหาอาชญากรรม และอื่นๆ ซึ่งอาจมีโอกาสออกขาวหนังสือพิมพหรือ
ทีวี ในทางกลับกัน ญาติพี่นองคนที่มีการศึกษานอยกวา และอาจมีพฤติกรรม
ทีเ่ สีย่ งตอการถูกจับกุมดําเนินคดี จะรูส กึ นอยใจและเจียมตัว ไมอยากขอใชนามสกุล
รวมกับคนทีไ่ ดจดทะเบียนนามสกุลไทยกอนหนานี้ เปนตน ประเด็นยิบยอยเหลานี้
กลายเปนปมที่ญาติพี่นองรวมสายตระกูลตางคางคาใจและมักนํามาตอกย้ําให
ลูกหลานของตน ทําใหเกิดการแบงแยกระหวางครอบครัวหรือคนที่เปลี่ยนไปใช
นามสกุลไทยที่แตกตางกัน
กรณีตัวอยางของสมชาย ทรงฤทธิ์รักษา (ชื่อสมมติ) เปนขาราชการครู
อยูในจังหวัดพะเยา สมชายไดจดทะเบียนเปนเจาของนามสกุลไทยนี้ตั้งแตป
พ.ศ. 2530 เมื่อเขาไดรับการบรรจุเปนครูไดไมนาน นอกจากสมาชิกในครอบครัว
แลวเขาไดใหญาติบางคนที่รวมปูยาคนเดียวกันใชนามสกุลรวมดวย แตเขาสูชวง
ป 2540 ภรรยาและพีน่ อ งรวมพอแมเดียวกันย้าํ วาอยาใหสมชายเอานามสกุลไทย
ใหญาติคนอืน่ ทีต่ า งพอแมหรือปูย า ใช เพราะสมชายเริม่ กลายเปนคนขาราชการครู
ที่มีชื่อเสียง มีหนามีตาในสังคม เกรงวาหากคนอื่นที่มีพฤติกรรมไมใสสะอาด
เอาไปใชแลวจะนําความเสื่อมเสียมาใหตัวเขาเองและญาติพี่นอง ในบรรดา
ญาติพี่นองที่รวมปูยาเดียวกัน สมชาติ แซซง (ชื่อสมมติ) เปนคนมีฐานะดี แตเปน
ที่รับรูกันในหมูญาติพี่นองและคนในชุมชนวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการทําธุรกิจ
ผิดกฎหมาย เมือ่ ลูกชายของสมชาติเรียนหนังสือสูงขึน้ และตองการเปลีย่ นนามสกุล
เปนไทย เมื่อป 2545 สมชาติจึงขอใชนามสกุลไทยรวมกับสมชาย แตสมชาย
บ า ยเบี่ ย งและถ ว งเวลาถึ ง สองสามครั้ ง ในที่ สุ ด สมชาติ จึ ง ตั ด สิ น ใจให ลู ก คิ ด
นามสกุลไทยแลวสมชาติเปนคนติดตอกับเจาหนาที่ทะเบียนที่อําเภอเพื่อเปลี่ยน
นามสกุ ล และจดทะเบี ย นเป น เจ า ของนามสกุ ล ใหม เ อง เป น “สงค นํ า เจริ ญ ”
เหตุการณดังกลาวนํามาสูความเหินหางระหวางสมชายกับสมชาติจนถึงทุกวันนี้
ทั้งๆ ที่สองคนเปนลูกพี่ลูกนองกัน หรือเปนคนรวมปูกับยาคนเดียวกัน
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ประการที่สอง ปญหาการแตงงานกันระหวางหนุมสาวแซเดียวกัน ในกลุม
ชาติพันธุมงการแตงงานระหวางหญิงกับชายในแซเดียวกันเปนเรื่องตองหาม
(taboo) เปนกฎเกณฑทางสังคมที่ยึดถือกันมายาวนาน ความขัดแยงระหวางคน
รุนอาวุโสที่เปนผูนําทางพิธีกรรมของกลุมแซตระกูล ซึ่งยังคงยึดเอาแซเปนเกณฑ
ในการหามแตงงานกัน ขณะที่คนรุนใหมกลับยึดเอานามสกุลไทยเปนเกณฑแทน
กรณีแรก เกิดขึน้ ทีบ่ า นเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ คนในกลุม
แซเฮอดวยกันเอง ลูกชายครอบครัวของนายปอ แซเฮอ (ชื่อสมมติ) หลงรักลูกสาว
ของครอบครัวนายตง แซเฮอ (ชื่อสมมติ) และแอบไดเสียกันจนฝายหญิงตั้งครรภ
ปญหาจึงถูกนําเขาทีป่ ระชุมแกนนํากลุม ตระกูลเฮอของหมูบ า น มติของกลุม แกนนํา
คือใหมีการปรับไหมทั้งสองฝายและหามทั้งคูแตงงานกัน แตพอของฝายชาย คือ
นายปอ ไมยอมทําตามมติของแกนนําดังกลาว โดยอางวาในเอกสารขอทางราชการ
นัน้ ลูกชายของตนเปนคนนามสกุลทรัพยพนมไพร (นามสกุลสมมติ) ขณะทีฝ่ า ยหญิง
นามสกุลแซเฮอ ซึ่งตามกฎหมายไทยแลวสามารถไปยื่นขอจดทะเบียนสมรสไดที่
ทีว่ า การอําเภอ ทายทีส่ ดุ คณะกรรมการทีเ่ ปนแกนนําตระกูลเฮอบังคับไมได จึงตอง
ปลอยใหทั้งคูแตงงานและจดทะเบียนสมรสกันตามความเห็นของนายปอ ปญหา
ดังกลาวนํามาซึง่ ความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสองครอบครัวนีก้ บั คณะกรรมการ
ของตระกูลเฮอในหมูบาน
กรณีที่สอง เปนคูรักระหวางชายหนุมกับหญิงสาวในกลุมแซลีดวยกันเอง
ฝายชายบานอยูจังหวัดตาก ฝายหญิงบานอยูจังหวัดนาน แตทั้งสองไปทํางาน
และรูจักกันที่กรุงเทพฯ ตอนรูจักกัน ตางฝายตางเปลี่ยนไปใชนามสกุลไทยแลว
จึงไมไดถามวาอีกฝายหนึ่งเปนคนแซอะไร ทั้งสองตางอยูกินดวยกัน จนฝายหญิง
ตัง้ ครรภ เมือ่ พอแมทงั้ สองฝายทราบวาลูกทัง้ สองเปนคนแซลเี หมือนกัน พอแมฝา ย
ชายจึงยอมจายเงินกอนหนึ่งใหพอแมฝายหญิงเพื่อชวยปกปดเรื่องเอาไว โดยให
พอแมฝายหญิงบอกกับญาติพี่นองวาฝายหญิงทองกับชายที่เปนคนไทย หลังจาก
ลูกคนแรกเกิดไดสองปกท็ อ งคนทีส่ องอีก ญาติผใู หญของฝายหญิงจึงสอบสวนเอา
ความจริง พบวาฝายชายเปนคนแซลีเหมือนกัน แตอยูที่จังหวัดตาก ผูอาวุโสของ
ทัง้ สองฝาย รวมกับคณะกรรมการของตระกูลแซลใี นจังหวัดเชียงราย นาน เพชรบูรณ
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และตาก จึงนัดหมายประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปญหานี้ มติของที่ประชุมคือ
ทําการปรับไหมพอแมของฝายหญิงจํานวนสองหมื่นบาท ในฐานความผิดที่วา
พยายามปกป ด ข อ มู ล ขณะที่ พ อ แม ข องฝ า ยชายก็ รู สึ ก ผิ ด ด ว ย จึ ง ยอมจ า ย
คาเสียหายสองหมื่นบาทดวย แลวใหทั้งคูแตงงานกัน เนื่องจากไมสามารถตัดขาด
ความรักของทั้งคูได แตที่มากกวานั้นคือการที่ลูกชายไดสรางความอับอายแก
พอแมและแซตระกูล จึงยอมขับลูกชายกับลูกสะใภออกจากการเปนคนในตระกูล
แซลี ดวยการใหพสี่ าวกับพีเ่ ขยของฝายหญิง ซึง่ เปนคนในตระกูลแซซง ทีอ่ ยูจ งั หวัด
แมฮองสอนรับไปเปนสมาชิกในตระกูลแซซงแทน8
นอกจากสองกรณีดงั กลาวแลว ผูเ ขียนยังไดรบั การบอกเลาดวยความกังวล
จากผูอ าวุโสของกลุม แซตระกูลตางๆ วาพอแมหลายคนทีพ่ บวาลูกชายและลูกสาว
ของตนเกิดความรักชอบพอกับอีกฝายหนึง่ ทัง้ ทีต่ ดิ ตอกันทางเฟซบุก และการพบปะกัน
ซึ่งหนา บางคูไดใชชีวิตอยูดวยกันในเมือง แลวไดพาคูรักมาแนะนําใหพอแมที่
บานรูจ กั แตเมือ่ พอแมซกั ถามถึงสายตระกูลของพอแมของอีกฝายหนึง่ พบวาเปน
คนในแซเดียวกัน บางคนก็เปนญาติใกลชิดที่พอแมรูจักกันและกันเปนอยางดีดวย
แตดวยความที่ลูกทั้งสองยึดเอาแตเพียงนามสกุลไทยเปนหลัก จึงนํามาสูการเปน
คูรักกัน ซึ่งในกรณีนี้ก็ยังไมสายเกินไป พอแมจึงแนะนําใหทั้งคูเลิกเปนแฟนกัน
ประการทีส่ าม การสูญเสียอัตลักษณทางชาติพนั ธุแ ละขาดความสัมพันธกบั
สายตระกู ล การจดทะเบี ย นนามสกุ ล ใหม ที่ เ ป น ภาษาไทย หมายถึ ง กํ า เนิ ด
สายตระกูลใหมสําหรับลูกหลานที่จะเกิดตามมาในอนาคต เมื่อคนรุนใหมของ
กลุมชาติพันธุเนนการยึดตามเอกสารที่ออกใหโดยทางราชการเปนหลัก กับทั้ง
เปลีย่ นไปพูดภาษาไทยในชีวติ ประจําวันมากขึน้ โดยเฉพาะคนทีเ่ ขาไปใชชวี ติ อยูใ น
เมือง ดังนั้น ญาติพี่นองในแซตระกูลและสายตระกูลที่รวมบรรพบุรุษเดียวกันจึง
ไมมีความหมายหรือความสําคัญสําหรับคนรุนใหมอีกตอไป ยิ่งหางกันไปหลาย
ชัว่ รุน คน ความเปนญาติรว มสายตระกูลตามโครงสรางทางสังคมของกลุม ชาติพนั ธุ
ก็จะยิง่ ลดความสําคัญและเหินหางกันไปมากขึน้ ในบริบทขามชาติ ญาติพนี่ อ งของ
หลายกลุม ชาติพนั ธุ อยางกะเหรีย่ ง มง เมีย่ น ฯลฯ มิไดอาศัยอยูแ ตในประเทศไทย
เทานัน้ หากแตอยูใ นตางประเทศดวย โดยเฉพาะประเทศตะวันตก การทีญ
่ าติพน่ี อ ง
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ที่อยูในประเทศไทยเปลี่ยนไปใชนามสกุลไทย ยอมนํามาซึ่งความยากลําบากของ
โอกาสในการตามหา กับทั้งการถูกตัดขาดจากญาติรวมสายตระกูลในรุนของ
ลูกหลานในอนาคต
ปญหาและความขัดแยงจากการเปลีย่ นไปใชนามสกุลไทยเริม่ เห็นเดนชัดใน
บางกลุ ม ชาติ พั น ธุ แ ละบางกลุ ม สายตระกู ล เพราะคนแต ล ะรุ น และแต ล ะ
ปจเจกบุคคลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑของสังคมที่แตกตางกัน นั่นคือ
คนรุนอาวุโสที่เปนผูนําตระกูลและพิธีกรรมยังคงยึดระบบแซสกุลกับการนับถือผี
และพิธีกรรมแบบเดิม ขณะที่คนรุนใหมกลับยึดเอานามสกุลกับธรรมเนียมและ
กฎหมายไทยเป น หลั ก แม จ ะพบว า ในหลายสายตระกู ล เริ่ ม มี ก ารทํ า แผนผั ง
เครื อ ญาติ (family tree) เพื่ อ ช ว ยบั น ทึ ก ความสั ม พั น ธ ท างเครื อ ญาติ เ อาไว
แตก็เปนการบันทึกชื่อตัวและนามสกุลของกลุมชาติพันธุ ไมไดลงในรายละเอียด
ถึงการเปลี่ยนไปใชชื่อตัวและนามสกุลที่เปนภาษาไทย แผนผังเครือญาติดังกลาว
จึงมิไดมีความหมายสําหรับคนรุนใหมแตอยางใด

บทสรุปและอภิปราย
คํ า ถามหนึ่ ง ที่ ผู เขี ย นมั ก จะถู ก ถามเป น ประจํ า เมื่ อ พบเพื่ อ นทั้ ง ที่ เ ป น
กลุมชาติพันธุเดียวกันและตางกลุมชาติพันธุที่อยูในตางประเทศคือ ทําไมคนมง
และกลุมชาติพันธุอื่นๆ ในประเทศไทยตองเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเปนไทย? และ
สิง่ ทีเ่ ขาเปนหวงมากทีส่ ดุ คือ การเปลีย่ นไปใชชอื่ และนามสกุลไทยจะทําใหสญ
ู เสีย
อัตลักษณทางชาติพนั ธุไ ปในทีส่ ดุ สิง่ ทีผ่ เู ขียนพยายามอธิบายใหคนเหลานัน้ เขาใจ
คือ ตองเขาใจบริบททีร่ ฐั ไทยมีตอ กลุม ชาติพนั ธุท ไี่ มใชคนไทย (ภาคกลาง) ในแตละ
ยุคสมัย โดยเฉพาะนโยบายชาตินยิ มทีเ่ ริม่ ขึน้ ภายหลังจากการเกิดรัฐชาติสมัยใหม
คือชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอมายังรัชกาลที่ 6 ตามมาดวยยุคสงครามอินโดจีน
และยุคสงครามเย็น จนถึงยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน ทั้งนี้ กลุมเปาหมายหลักใน
การผสมกลมกลืนหรือ “กระบวนการทําใหกลายเปนไทย” ของรัฐเริ่มจากคนจีน
คนมอญ คนเขมร คนลาว และผูคนที่อยูในภูมิภาคตางๆ ภายใตภูมิกายาของรัฐ
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ชาติไทย สวนกลุม ชาติพนั ธุส ว นนอยอืน่ ๆ บนพืน้ ทีส่ งู นัน้ เพิง่ ไดรบั ผลกระทบตัง้ แต
ในยุคตนทศวรรษ 2500 เปนตนมา
บทความนีผ้ เู ขียนนําเสนอวาการมีพระราชบัญญัตขิ นานนามสกุล เมือ่ ป 2455
ในสมัยรัชกาลที่ 6 กับระบบงานทะเบียนราษฎรของรัฐเปนกลไกที่สําคัญใน
กระบวนการทําใหคนอืน่ กลายมาเปนคนไทย โดยไดทาํ การทบทวนแนวคิดวาดวย
ความเปนอื่นและกระบวนการทําใหกลายเปนไทย พัฒนาการของระบบนามสกุล
และชีใ้ หเห็นถึงกระบวนการทางสังคมและผลทีเ่ กิดตามมาจากปฏิบตั กิ ารของระบบ
นามสกุลและระบบงานทะเบียนราษฎรทที่ าํ ใหกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ตองเปลีย่ น
นามสกุลเปนไทย หรือตองมีนามสกุลไทย รวมทั้งปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตามมาจากการเปลีย่ นไปใชนามสกุลไทย กระบวนการทําใหกลายเปนไทย (Thai-ization)
ในกรณีนจี้ งึ เปนเจตจํานงของรัฐไทยในการใชนามสกุลไทยเปนกลไกผสมกลมกลืน
กลุมชาติพันธุอื่นๆ ภายในดินแดนของรัฐ ซึ่งแตกตางจากกระบวนการกลายเปน
ไทย (Thai-ization) ในกรณีศึกษาอื่นที่มองวาเปนเจตนารมณของคนอื่นที่เปนคน
ชายขอบหรือชนกลุม นอยทีต่ อ งการกลายเปนคนไทยซึง่ เปนคนในสังคมกระแสหลัก
ทีม่ อี ารยธรรมสูงสงและมีอาํ นาจเหนือกวา (ดู Condominas, 1990 และเปรมพร, 2544)
นอกจากการทําใหกลายเปนไทยแลว นามสกุลและกระบวนการเปลีย่ นหรือ
มีนามสกุลยังเปนเทคโนโลยีทางอํานาจอยางหนึ่งของรัฐในการจัดจําแนกผูคน
ในสังคมดวย การมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลและกระบวนการจดทะเบียน
นามสกุลแสดงใหเห็นถึงลักษณะของสังคมไทยที่มีโครงสรางเปนระบบชนชั้น
นั่ น คื อ ราชสกุ ล ของเจ า ผู ป กครองนั้ น มี ร ะบบการสื บ ทอดและกฎเกณฑ ก าร
จดทะเบียนทีก่ าํ หนดไวอยางชัดเจนวาใหแยกออกจากการจดทะเบียนนามสกุลของ
คนกลุมอื่น ขณะที่ “นามสกุลพระราชทาน” เปนนามสกุลที่พระมหากษัตริย
พระราชทานหรือตัง้ ใหแกขนุ นางหรือขาราชบริพารทีใ่ กลชดิ รวมถึงคนทีท่ าํ คุณงาม
ความดีใหกบั ประเทศชาติ ซึง่ มักเอาบรรดาศักดิห์ รือตําแหนงหนาทีม่ าเปนนามสกุล
สวน “นามสกุลสามัญชน” ถูกกําหนดใหชาวบานหรือไพรทําการเสนอขึ้นมาเอง
แลวใหเจาพนักงานทะเบียนทองที่ (อําเภอ) เปนคนรับและพิจารณาจดทะเบียน
(ธนัย เจริญกุล, 2547 และ 2551 กับสายชล สัตยานุรักษ, 2551) การมีนามสกุล
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ที่ไมใชภาษาไทย กับการไมมีนามสกุลของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงในระบบงาน
ทะเบียนราษฎรและเอกสารของทางราชการยิง่ ทําใหพวกเขากลายเปนคนชายขอบ
ในสั ง คมไทย กลายเป น กลุ ม คนที่ ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ ด ว ยความไม เ ท า เที ย มจาก
เจาหนาที่รัฐและผูคนในสังคมกระแสหลัก จนนํามาสูความพยายามของพวกเขา
ในการเปลีย่ นหรือจดทะเบียนชือ่ นามสกุลทีเ่ ปนไทยเพือ่ ลดปญหาการเปนกลุม คน
ที่มีปมดอยในสังคม
สังคมไทยมักมองอะไรเปนแบบเหมารวมมากกวาความเปนปจเจกบุคคล
หากบุ ค คลคนหนึ่ ง กระทํ า ความผิ ด ต อ กฎหมายบ า นเมื อ ง สั ง คม โดยเฉพาะ
การเสนอขาวของสื่อมวลชนก็มักจะเหมารวมถึงชื่อเสียงของคนทั้งตระกูลหรือ
สมาชิกทั้งกลุมชาติพันธุ ดังนั้น ในดานหนึ่ง คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานและ
ชื่อเสียงในตระกูลจึงมักจะไมยินยอมใหญาติพี่นองรวมสายตระกูลที่มีความเสี่ยง
ตอการถูกดําเนินคดีทางกฎหมายของบานเมืองรวมใชนามสกุลใหมกับตนเอง
ในทางกลั บ กั น คนที่ ด อ ยกว า ทางด า นการศึ ก ษาและตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงาน
กับทัง้ มีพฤติกรรมอันสุม เสีย่ งตอการถูกเจาหนาทีบ่ า นเมืองสงสัยและจับกุมดําเนินคดี
ก็มกั จะเกิดความรูส กึ นอยเนือ้ ต่าํ ใจ ไมอยากขอใชนามสกุลรวมกับญาติพนี่ อ งทีไ่ ด
จดทะเบียนนามสกุลไทยแลว ปจจุบันการจดทะเบียนนามสกุลไทยของกลุม
ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือจึงเปนเรือ่ งของปจเจกบุคคลและเฉพาะครอบครัว
มากกวาทั้งกลุมญาติพี่นองรวมสายตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคน
เดียวกัน ฉะนั้น การจดทะเบียนนามสกุลไทยใหมแตละนามสกุลจึงหมายถึง
การกําเนิดสายตระกูลใหมอีกหนึ่งสายตระกูลหนึ่งสําหรับลูกหลานของพวกเขา
ในอนาคต ประการสําคัญคือเปนสายตระกูลใหมที่มีความเปนไทยมากกวาความ
เปนชาติพันธุของตนเอง และการเปลี่ยนหรือมีนามสกุลเปนไทยดังกลาวนํามา
ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม กับทั้งไดกอใหเกิด
ความขัดแยงในธรรมเนียมปฏิบัติระหวางรูปแบบทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
กับของความเปนไทย ดังตัวอยางของการแตงงานระหวางหนุมสาวชาวมงที่เปน
คนในแซเดียวกัน แตมีนามสกุลไทยที่แตกตางกัน
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ความยอนแยงของนโยบายและกระแสสังคมไทยตอการมีนามสกุลทีม่ ใิ ชไทย
เกิดขึ้นระหวางกลุมชาติพันธุภายในรัฐไทยและคนที่มาจากตางประเทศที่ถือวา
มีความศิวิไลซกวา แมวารัฐไทยจะประสบผลสําเร็จอยางใหญหลวงในการใช
นามสกุลและระบบงานทะเบียนราษฎรเปนกลไกในการทําใหกลุม ชาติพนั ธุภ ายใน
ประเทศกลายมาเป น คนไทย เพื่ อ มุ ง ลดความแตกต า งและหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุในประเทศ แตในทางกลับกัน รัฐและสังคมไทยกลับไม
สามารถและไมไดพยายามใชตอ ชาวตางชาติทอี่ าศัยอยูใ นประเทศไทย แตกลับนิยม
ชมชอบคนเหลานั้น โดยเฉพาะนักแสดงกับนักรองที่เปนลูกครึ่งและชาวตางชาติ
ที่มาจากประเทศที่เจาหนาที่รัฐและผูคนสังคมไทยมองวามีวัฒนธรรมสูงสงกวา
ดังนั้น กระบวนการทําใหกลายเปนคนไทยโดยรัฐและสังคมไทยกระแสหลักผาน
ระบบนามสกุลและงานทะเบียนราษฎรจงึ เกิดขึน้ กับกลุม ชาติพนั ธุท ดี่ อ ยอํานาจกวา
ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากกวากลุมชาติพันธุและกลุมวัฒนธรรม
ทีถ่ กู ยกยองโดยชนชัน้ ปกครองของไทยวาเปนประเทศทีม่ คี วามสูงสงหรือศิวไิ ลซกวา

เชิงอรรถทายบท
1

2
3

คําวา “แซตระกูล” ในที่นี้ผูเขียนหมายถึงการมีแซสกุลเดียวกัน โดยที่สมาชิก
ในแซเดียวกันอาจไมสามารถสืบยอนกลับไปหาบรรพบุรุษที่มีชื่อเดียวกันได
เพียงแตเชื่อวาหรือถูกสอนตอๆ กันมาวาเปนคนที่สืบทอดมาจากตนตระกูล
เดียวกันเทานัน้ สวนคําวา “สายตระกูล” หมายถึงสมาชิกในแซเดียวกันทีส่ ามารถ
สืบยอนกลับไปถึงบรรพบุรุษที่มีชื่อรวมเดียวกัน โดยรูแนนอนวาลูกหลานแตละ
คนในปจจุบันนั้นเปนคนในรุนหรือชั้น (generation) ที่เทาไหร ในสังคมมง
การแต ง งานระหว า งหญิ ง กั บ ชายที่ มี น ามสกุ ล เดี ย วกั น เป น ข อ ห า ม (taboo)
ในทางวัฒนธรรม
ดั ง ตั ว อย า งของหนั ง สื อ เรื่ อ ง พวกยิ ว แห ง บู ร พาทิ ศ และเมื อ งไทยจงตื่ น เถิ ด
ที่พระราชนิพนธโดยพระองค (ในนามแฝงของอัศวพาหุ)
พระองคไดใชเวลาในการศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษนาน 9 ป (ระหวางที่มี
พระชนมายุ 14-22 พรรษา) และภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาแลวไดเสด็จ
ผานประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน กอนที่จะเสด็จกลับประเทศไทย
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4
5

6

7

8

เนื้อหาในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถูกรวมเขาไวใน “พระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ. 2505” ที่ยังคงมีผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน (เทพชู, 2548)
ในระเบี ย บการรั บ สมั ค รนั้ น มี ข อ หนึ่ ง ที่ ร ะบุ ว า ผู ส มั ค รต อ ง “มี สั ญ ชาติ ไ ทย
โดยกําเนิด” ซึ่งสามารถตีความหมายไดทั้งในแงของสัญชาติและเชื้อชาติ โดยมี
ทัง้ การเปดโอกาสรับและปดกัน้ อยูใ นตัว กลาวคือ หากผูส มัครเปนคนมีสญ
ั ชาติไทย
ก็มีสิทธิที่จะสมัครได แตตราบใดที่ยังไมไดเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเปนไทย
ก็ยากที่จะผานการสอบเขาเรียนได
ตัวอยางเชนการหาเสียงเลือกตัง้ ของผูส มัครรับเลือกตัง้ เชือ้ สายจีนทีเ่ มือ่ เดินเขาไป
ในยานคนจีนก็จะทักทายกันเปนภาษาจีน เรียกชื่อตัวและนับญาติกันโดยผาน
ระบบแซสกุล
นวนิยายในรูปของจดหมายดังกลาวเขียนโดยสุภา สิริสิงห โดยไดรับรางวัล
วรรณกรรมจากองคการสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEATO)
ในป พ.ศ. 2512
ผูเ ขียนไดรบั ทราบขอมูลมาวาในกรณีของคนมงทีส่ หรัฐอเมริกา หากหญิงและชาย
ตระกูลเดียวกันเกิดความรักชอบและแตงงานกัน ผูอ าวุโสของตระกูลก็จะแนะนํา
ใหทั้งคูยายไปใชชีวิตอยูที่เมืองอื่นที่ไมมีคนมงอาศัยอยู เพราะการแตงงาน
ดั ง กล า วเป น การฝ า ฝ น กฎเกณฑ ข องสั ง คม (taboo) และทํ า ให พ อ แม ข อง
ทั้งสองฝายไดรับความอับอายในสังคมมง
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