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กลุมคนสยาม

หรือคนไทยที่

อาศัยอยูใน

มณฑลตะนาวศรี

หรือตะนิ้นตายี

ของพมา ใน
ปจจุบนั



มณฑลตะนาวศรี 
ประกอบดวย ๓ 
อําเภอ คือ...

เกาะสอง

มะริด/เม็ค

ทวาย



หรอืกลุมคนทีอ่าศยัอยูในดินแดนที่ประวัติศาสตร/
ภูมิศาสตรชาติไทยนิยมระบุวา...

“ดินแดนหมายเลข 
2 ที่ไทยสูญเสียไป”



ลังเคี๊ยะ Lenya

พวกเขาอยูทีไ่หนกันบาง 



ลังเคี๊ยะ Lenya

จํานวนเทาไร 
22, 978 ไทยพุทธ

18, 280  
ไทยมุสลิม

ทั้งหมด 41, 
258 คน



ลังเคี๊ยะ Lenyaกอนป ๒๔๓๑ 

ไทยพลัดถิ่นในพมาสวน

ใหญเปนคนปกษใต มี
ไทยอีสานเล็กนอย



ลังเคี๊ยะ Lenya

10, 000 คนอยูใน 
Myanmar

ประมาณ 30, 000 คน
อยูในไทย เปนไทยพลัดถิ่น
ในไทย  

ปจจุบนั



ลังเคี๊ยะ Lenya

พวกเขาอยูที่ไหนของไทย





สมัยเปนเด็กหนังสือเรียนจะบอกเราวา 
เมืองมะริดเปนเมืองทาสําคัญของไทย

สมัยพระนารายณ



“มะริด-ตะนาว
ศรีเปนดินแดน
ของไทยมาตั้งแต
สมัยสุโขทัย”

“คนตะนาวศรีเปนไทย
และเม็งปนกัน คนใน
มะริดเปนญาติพี่นอง
กับคนอยุธยา”



พมาชิงเอาไป
สมยั...

...ไดกรุงศรี
อยธุยา”

บุเรงนอง ราชาเหนือราชา



“มะริดและ
ตะนาวศรี อยู
ภายใตอํานาจ

อยุธยา เปน
เมืองทาสําคัญ
ของสยามสมัย
พระนารายณ”



“มะริดและ
ตะนาวศรีเปน
เมืองทาของ
สยาม”

“ตะนาวศรีป ค.ศ.
1685 มชีาวสยาม
อาศัยอยู    ประมาณ 
6, 000 ครัวเรือน”



“ค.ศ. 1921
มปีระชากร
สยามในพมา
ประมาณ 
19,631 คน
สวนใหญอาศัย
อยูในเขต
อําเภอทวาย 
แอมเฮิรสตและ
มะริด”

Sir James Scott



“ ตนศตวรรษที ่20 
ผูปกครองพมาไดขุด
คนโบราณคดียุค
ศตวรรษที ่6 ถึง 18 
พบหลักฐานที่บงวา
หมูบานระหวางทาง
ตามสายน้ําจากมะริด
ถึงตะนาวศรีหลาย
แหงเปนหมูบานของ
ชาวสยาม”



“มะริดเปนอาณา
เขตของสยาม...ยังคง
รักษาความเปนสยาม 
จะตางเฉพาะสาว
สยามฝงมะริด ไวฟน
ขาว”

“แมน้ําปากจั่น มิใชเสน
แบงสําคัญ คนฝงเมือง
มะลิวัลยกับคนเมืองปาก
จั่น “สนทนากันขาม
กระแสน้าํ”



“อําเภอมะริดป 1901 
มีชาวสยามประมาณ 

9,000 คน”



“ปกเปยนป 1901 มี
ประชากรราว 7,255 
คน รอยละ 18 พดู
ภาษาพมา รอยละ 53 
พดูภาษาสยาม รอยละ 
20 พดูมาเลย”



“มะลิวัลย ป ค. ศ.
1891 มีประชากร
ประมาณ 7, 719 
คน และ “ไมมีใคร
เปนพมาในตําบล
มะลิวัลย ยกเวน
ขาราชการและ
ครอบครัวจํานวน

นอยนิด”

“มะลิวัลยคือที่
อยูของชาว

สยาม มาเลย
และบาบา 
(ลูกครึ่งจีน)”



“ตําบลตะนาวศรี ป
1901 มีประชากร 
10,712 คน”

“รอยละ 40 พูด
ภาษาสยาม รอย
ละ 16 พูดภาษา
กะเหรี่ยง”



“อาํเภอสะเทิม ป
ค.ศ. 1901 มี
ประชากร 
343,510 คน”

“มีชาวสยาม
ประมาณ  
10,000 คน”



“เมื่อป พ.ศ. 2498 
มีคนไทยที่อยูใน
พมามาหา ชื่อ นาย
ไพ บอกวาเปนลูก
ของ ‘ยาเลสุข’



“นายสุขคนเปน
ชาวเมืองหลังสวน เมื่อ
ยังหนุมชัดเซพเนจรไป
อยูเมืองระนอง แลว
เลยขามแมน้ําปากจั่น
ไปรับจางอังกฤษเปนโป
ลิศไปทําความดีมี
ความชอบไดเปนนาย
สิบ”



“เมื่อ พ.ศ. 2423 ฉันไป
ตรวจการเตรียมรับเสด็จ

สมเด็จพระเจาหลวงที่เมือง

ระนอง ไดแวะไปดูเมืองมลิ
วัน นายอําเภออังกฤษใหโป
ลิศตั้งแถวรับ…นายสุขเปน

คนคมุแถว ฉันไมรูวาเปน
ไทยจนพระยาดํารงสุจริต...

พระยาระนอง บอกวานายโป
ลิศคนนั้นเปนไทยชาวเมือง

หลังสวน ชื่อ สุข”



“ครั้นเมื่อสมเดจ็พระพุทธเจา
หลวงเสด็จขามแหลมมลายู...
ไปถึงทาเรือที่ปากจั่น ฉันแล
ขามฟากไปทางแดนอังกฤษ 
เห็น...ราษฎรขึงผาแดงแตงใบไม
ตั้งเครื่องบูชาโดยมาก 
ประหลาดใจ...ฉันถามพระยา
ระนองวา...เหตุใดราษฎรทาง
แดนอังกฤษจงึแตงบานรับเสดจ็

ดวย พระยาระนองบอกวา คน
ฝงโนนเปนไทยมมีาก”



“ครั้นเมื่อเสดจ็ประทับอยู ณ
เมืองระนอง นายยาเลสุข...มา
หาฉัน…ฉันถามถึงเรื่องที่
ราษฎรทางแดนอังกฤษแตง
บานเรือนรับเสดจ็ นายยาเลสุข
ตอบวา...

“แมไทยที่ไปอยูในแดน
ฝรั่งก็ยงัเปนไทย เปนขา
ของพระเจาอยูหวั
เหมือนกัน”



“เกิดที่เกาะสอง อยู
เกาะสองมาแตรุนปู-

ยา ปู-ยาเปนคนทับ
หลี จังหวัดระนอง หนี
มาเกาะสองชวง

สงคราม พอเกิดที่เกาะ
สอง สวนแมมาจากฝง
ไทย เปนคนบางนอน 
จังหวัดระนอง”

โกเชี้ยง แชฮอ



“เกาะสองเปนของ
ไทย เปนถิ่นที่อยูของ
คนไทย คนไทยมาอยู
กอน มีพวกมอรแกน 
มุสลิม ฮินดูและคน
ไทยอยู แตหลังจาก
ปากน้ําระนองเจรญิ 
เกาะสองก็เจริญ คน
พมาจึงเขามา และมา
อยูเกาะสอง...

“...อยางเร็ว
ที่สุดป ๒๕๒๐”



“มะลิวัลยและ
เกาะสองเปนของ

ไทยเพ” (เพ = 
ทั้งหมด)

“คนมะลิ
วัลย เกาะ
สองเปน

ไทยเพ”



“คนไทยที่ ๓ ไมล เกาะ
เกาะสอง มะลิวัลยสวนใหญ
ไปอยูฝงไทย เขาไมใหเปน
ไทย...ตนเองอยากไปอยูฝง

ไทย”



วัดนี้ชื่อ...



Well Come to 
Wat Thai 
Maliwan



อยาลืนวันเขาพรรษา



อะไรจะปานนัน้





















มิไดสัญชาติไทย แตขอ

ตายภายใตปายชื่อ

ภาษาไทย 

ธาตุบรรจุอัฐนิาย

เชี่ยง แชฮอ ณ 
วดัไทยมะลิวัลย 

มิไดสัญชาติไทย แตขอ
ตายภายใตปายชื่อ

ภาษาไทย 



มิไดสญัชาติไทย แตขอบ
อกวันตายเปนภาษาไทย

เชนกัน 



...คงเปน
วัดพมามั้ง 
ทีม่ีรูปนี้



...และนี้



...บวช
แบบไทย 
ณ วัดไทย
มะลิวัลย



...ซึ่ง
ตาง

จาก...



...ตางจาก...



...ตาง
จาก...



...ตางจาก...



.มะลิวัลยคือหมูบาน
คนไทย...



...ขนมครกของไทย 
หรอยจังฮู...



...กวยเตียวคนไทย
มะลิวัลย...



...มีพระแกวมรกต
ไวในครอบครอง



...หนูเรียนเทคนคิ
ระนอง...ใชนามสกุล

คนอืน่



...เมียมาเห็นหันลงเรือน
คอนควับ คนืนีฉ้ันไมกลับ 
ใหเตินหลับอยูกบันก...



“บานไหนมีรูปในหลวงคือ
บานคนไทย บานพมาหามีรูป
ในหลวงไม”



“บานไหนมีรูปในหลวง
คือบานคนไทย บาน

พมาหามีรูปในหลวง

ไม”



“อันนี้ไม
เกี่ยว”



“ผลิตจากที่ไหน”



“ไมไดรวมยิก
ทักษณิ ยิกคน

หนาเหลี่ยม 
แต...”



“มะลิวัลยและเกาะสองเปนผืนดินไทย เกาะ
สองคือคนไทยที่ยายไปจากมะลิวัลย เมื่อ
อังกฤษเปลี่ยนศูนยการปกครอง    เจาเมอืง
มะลิวัลยเปนเพื่อนกับโกซิมกอง เจาเมือง
ระนอง โกซิมกองสรางเมอืงระนอง เจาเมอืง
มะลิวัลยสรางเมืองมะลิวัลย แตฝรั่งแยก
เมืองระนองและมะลิวัลยออกจากกัน”



“คนมะลิวัลยกับระนองเปนญาติพี่นอง 
คนมะลิวัลยกลายเปนคนไทยตกหลน 
ในแดนพมา...คนสองฟากไปมาหาสู

กันทุกวัน…งานบญุ ประเพณี วัฏฏะ
ปฏิบัตขิองคนมะลิวัลยเหมอืนกันทุก

ประการกับระนอง ไมผิดเพี้ยน”



โกอาน

นิตยสาร

ไทย...

ชีวิตรัก



โกเลี้ยงนกกรงหัวจุกใหเมียคอน





โกใช

ปฏทิินไทย



โกไหว

ศาลพระ

ภูมิ



โลกของโกสัมพันธกบัไทย

ผาน...



บานนี้บานกวีไทย...





เจาของบาน...







ใชของไทยทั้งหมด 
หนังสือและยานั้นกม็า

จากไทย...



“บานหลังนี้ กําลังบอกขาย จะไปฝง
ไทย เพราะไมเคยคิดวาตนเปนพมา 
เกลยีดพมา...

ไมไหว พมาขี้ลัก อาหารการกินลักของ
ชาวบาน มีของลักของชาวบาน นายอะไร
รักของชาวบาน ไมชอบ ขี้ลัก ไมฟง เอา
ลูกเดยีว”



ปราศจากคําบรรยาย...



“หลวงพอ
จากฝง

ไทยมาอยู

กับเราฝง

นี้”



“บานนี้เปนไทย ไมมี
บัตรพมา ใชเวลาไทย”



“๑๐ ไมลเปนตําบล
กินพื้นที่จากแหลม

แรตถึง ๘ ไมล มี
คนไทยอยูไมมาก 
ประมาณ ๑๕๐ 
ครัว…ไทยมุสลิม

สวนใหญอยูตําบล

ชางพัง



ตําบลชางพัง...เปนตําบลที่ใหญ

สุดในอําเภอเกาะสอง 
ประชากร ๘๐ % เปนไทย สวน
ใหญเปนมุสลิม...มุสลิมชางพัง 
๙๙  % เรียนภาษาไทย บาง
คนไปเรียนฝงไทย...มุสลิมที่ 
๑๐ ไมลมีนอย...เพราะ
ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ครัวยาย
ไปอยูฝงไทย”



“เกิดทีส่บิไม พอแมมาจากฝงไทย
ตอนสงครามญี่ปุน…ญาติพี่นองอยู

ทีห่ินชาง ระนอง ฝายแมมาจากเกาะ
ยาวใหญ-ยาวนอย จังหวัดพังงา...



...คนอื่นก็ไป ๆ มา ๆ...สมยักอนคนไทย  
มาทํางานที่นี่  คนจากหินชางและกําพวนมา
ทํางานที่นี่ เปนคนไทยแท ๆ ไมตองทําบัตร  
พอคากุงคาปลาที่นี่ก็ไปขายทีร่ะนอง...



...คนฝงระนองก็มาทํางานที่นี่ พอมปีญหาก็

กลับ บางคนพออยูฝงไทย แมอยูฝงนี้ แตทํา
บัตรฝงนี้ไมได”



“ชาวมะลิวัลย เกาะสอง 
ระนองเปนชุมชนขาม

พรมแดน เขามองไมเห็น
ชายแดน เขาทําบุญขาม

พรมแดน เปนพี่นองขาม
พรมแดน”





พรมแดนไทย-พมา ทีข่ีดโดย
อังกฤษจากเหนือสดุคือจาก

เชียงรายถึงใตสุดคือระนอง มี
ความยาวประมาณ ๒๕๓๒ 
กิโลเมตรโดยประมาณ 



พรมแดนไทย-พมา ทีข่ีดโดย
อังกฤษจากเหนือสดุคือจาก

เชียงรายถึงใตสุดคือระนอง มี
ความยาวประมาณ ๒๕๓๒ 
กิโลเมตรโดยประมาณ 





ไทยพลัดถิ่นทํามาหากิน 
ปฏบิตัคิวามเปนไทย ทําบญุ
เชื่อมสองฝงแมน้ําและสอง

ดานของภูเขา พวกเขาเปน
ไทย หาใชพมา เพียงแตรฐั
ไทยไมใหเขาเปนไทย



เพราะรัฐไทยหยดุยัง้ความเปนไทยไวที่

พรมแดนธรรมชาต.ิ..เอาพรมแดน

ธรรมชาตแิบงชาติ แบงไทย มิไดเอา
พรมแดนความเปนชาตแิละความเปนไทย

แบงความเปนไทยและความเปนชาตอิอก

จากพมา ชาติและไทยสวนหนึ่งจึง
กลายเปนคนไทยพลัดถิ่น คนเถื่อนทั้งใน
พมาและในไทย”



“พรมแดนไทย-พมา มีความยาว
ประมาณ ๒๕๓๒ กิโลเมตร และมี
ซองทางติดตอระหวางกันมากถึง 
๗๖ ชอง เฉพาะในประจวบคีรีขันธ
จังหวัดเดียวมีไมนอยกวา ๓๐ 
ซอง”



คนที่เราเรียกวาไทยพลัดถิ่น

ในปจจบุนั เขาขามพรมแดน
มานาน และมันไมเคยเปน
พรมแดน สําหรับพวกเขา 



= ชุมชน 
สนามชีวิต 
สายสมัพันธ

ของเครือ

ญาติ

เสนสีเหลืองมันไม

เคยเปนพรมแดน



รัฐไทยในอดีต หรือ
ทั่วโลกมันไมใชรัฐ

แบบพรมแดนทาง

ภูมิศาสตร แตคือ
รัฐแบบเครือขาย 
อํานาจอธิปไตย

ซอนทับกัน รัฐไทย-คนไทยมีเพียง

แผนที่จาริกแสวงบุญที่

ไมมีมติิทางภูมิศาสตร



แผนที่ประเทศ

ไทยอันแรก 
เขียนสมัย

รัชกาลที ่๔ 
มันคือ...



หลงัอังกฤษยึดมะริดในป ค.ศ. 1824 
เทานั้นที่พรมแดนภูมิศาสตร และ
แนวคิดรัฐทีม่ีอํานาจเหนือดินแดนทาง

ภูมิศาสตรเริม่เขามาในเมืองไทย



= การขาม
พรมแดน 
การหลบหนี

เขาเมือง

การอพยพ



 แตไทยพลัด
ถิ่นถือวาผืน

ดินตรงนั้น

เปนแดนไทย



 คอยและหวัง
วาผืนดินตรง

...

จะกลับเปนของ

ไทย เหมอืนที่
เคยเปนมา



 แตดานนี้...



 ชองทางตรงนี้.......
หรือทีอ่ื่น ๆ ชาวบานเขาก็ขามมาโดย
ตลอด...



พื้นที่ตรงนี้
มันคือบานญาติ 
บานพี่นอง คือ
พื้นทีท่ํามาหากิน 
คือทีท่ี่เขาจะขาม

ไปมาเพือ่ทําบุญ



การอพยพของไทยพลัดถิ่นสูฝง

ไทย ครั้งใหญเกิดประมาณหลัง

ป 2530

ดวยเหตผุลหลายประการ....



“เรามาป 39 ไมมากอนหนานั้นเพราะ
สิงขรยังอยูได ทีจ่ริงเราก็อยูอยางอิสระ ที่
เริ่มมีปญหาคือประมาณป 2524-2525 
ที่พมาเขามายุงกับเรา ที่เขามายุง เพราะ
มีกองกําลังกะเหรีย่งตอสูกับรฐับาลพมา 
พมาก็เริ่มเขามาในหมูบาน...



...เราอยูไมไดก็ตองมา ตอนมา
มาเสื้อผาชุดเดยีว ทีม่าเพราะถูก
รังแก…ผูหญิงถูกขมขืน ผูชาย
เปนลูกหาบ ลูกหาบทีต่ายก็ตาย
ไป...



...ที่ไมตายก็กลับมา อยูไมไดก็
ตองมา ลูกเมียอยูบานถูกขมขืนป
ปน ลูกหาบที่ไปตามทางก็ฆาทิ้ง
เสีย…จะอยูไหวไหมละ มันทน
ไมไหว...



...ถาทนไหวไมมา เพราะแผนดิน
ของเราเหมอืนกันตรงนั้น ความทุกข
ความทรมานของไทยสงิขรลาํบาก

น้ําตาแทบกระเด็น ไมรูแหงจะทํา
อยางไร...



... ทกุ ๆ คนทรพัยสมบตัมิีอยูฝง
นั้น ปจจุบนัทีม่ีอยู มีทีด่นิแตไป
ทําไมได เลยตองมาทีน่ี่…มา

ลําบากทีน่ี่ มาอยูในทีด่นิเทา

กระแบะมือ...



...แตทีน่ั่น เราอยูไมไดก็ตองมา 
มาตายเอาดาบหนา ถือวา
แผนดนิตรงนี้เปนทีปู่ทีย่า ทีข่อง
พอคุณ แมคุณก็กลับมา…แต

กลับมาเขาก็ไมใหเราเปนไทย…



คนฝงโนนไมเคยคิดวา

ตนเปนพมา จะผิดหรือ
ถูกอยางไร ก็ตองหนีมา
ไทย...



มาอยูฝงไทย เขาไมใหเปนไทย 
พวกผมก็ตองสู เขาจะใหเปนพมา 
ผมไมยอม ผมไมใชพมา ปูผมเปน
คนชุมพร...พอคุณผมเปนคน...

อําเภอทบัสะแก ผมจะยอมเปนพมา
หรอื ผมไมยอม...



..ผมไมไดเปนพมา ถาเขา
ไมใหผมเปนไทย ผมก็อยู
อยางนี้ เพราะวาเราเปนคน
ไทย จะใหเปนพมาไดอยางไร
....



...ผมไมเคยลืมเชือ้ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย
องคเดยีวกนั ถึงจะเกดิที่
ไหนก็เหมือนกนั ไมเคยลืม
...



“...บางวันทหารพมาเขามาคาง
คืนในหมูบานคนไทย การเขามา
แตละครั้ง พวกผูชายในบานตองวิ่ง
ออกนอกบาน อยูในบานไมได 
เพราะกลัวถูกจับไปเปนลูกหาบ....

หรอื



....บางคืน กองทัพชนกลุมนอยก็
เขามาในหมูบาน  พวกผูชายก็ตอง
หลบเชนกัน…พมาก็จับ    กระ
เหรี่ยงก็จับ....บางครั้งทหารพมาก็

ปะทะกับทหารชนกลุมนอยใน

หมูบานคนไทย...



....หมูบานคนไทยจึงมีสภาพ
เปนสนามรบ ซึ่งทําใหพวกเรา
ไมสามารถอยูได จําตองทิ้งทีน่า 
สวนผลไม บานเรือนทีส่ืบทอด
กันมาหลายชั่วคน...



...ปูยาเคยสอนวา หากมีปญหา

ใหเดินมุงหนาไปทศิตะวันออก 
เปนบานปู บานยา บาน
บรรพบุรษุ  เลยหนีกันมา…
หอบลูกอายุ  2 เดอืนหนี

มา…



... มาตอนหนาฝน มากับพอคาวัว 
ฝูงวัว มาหลายครอบครัว หอบลูก
หอบพอทีแ่กแลวมาดวย บาง
ครอบครัว คนแกตายกลางทาง ฝง
กันในปา ฝงเสรจ็ เดินทางตอ…



…ลูกอายุ 2 เดือน มีมุงเล็กมา
ดวย ลูกรอง 1 วัน วันหลังไมรอง 
มันรองจนหมดแรง เดินทางขามปา
เขา นอนกลางยุงริ้น เขามาฝงไทย 
บรเิวณน้ําตกขาออน ถึงฝงไทย 
มองเห็นแสงไฟ น้ําตาไหล ยินดี…





มาแผนดนิไทย ทีพ่วกเขา
บอกวา...

เมื่ออยูไมได พวกเขากลับมา...

“เมืองแม พอ
เที่ยงแท”



“อุมลูกไวสักคน”

...มาดวยวาดหวังวาแผนดิน 

“แม พอเทีย่งแท” แหงนีจ้ะ...



“ไม อุมลูกไวสักคน”

...แตเขาและเธอตองผิดหวัง...

...เพราะ “เมืองแม...พอเทีย่ง
แท...



“ไทยไมธรรมดา”

...เขาและเธอถูกทาํใหเปนไทย

เถื่อน...

...“ไทยไมปรกติ”..



...เปน “ไทยเถื่อน...”

...“เถื่อนทั้งสองทาง”..



“...อยูในไทยเขาใหเปนพมา

...”

“อยูพมาเขาเกลียดวาเปน
ไทย”



“และไปไหนไมได”

...“ไทยพลัดถิ่นจึงไมมีที่ไป”..



“แผนดนิตรงนั้นเปนไทยนานมา”

“...แมจะเปนไทย...”
...“โคตรเหงาเปนไทย”..

“แผนดินที่ไทยสูญเสียไป”



“...แตเธอและเขาตองอยูใน

ไทย...ในฐานะ”
“ผูไมมิสิทธิที่จะมี
สิทธิ์”

“No Right to Have Right”



พวกเขาและเธอปฏิเสธการเปนพมา

ชีวิตไทยพลดัถิ่นจึงกลายเปน 
“Bare Life” หรือผูที่มี 
“ชีวิตเปลือยเปลา ไรอาภร
หอหุม”

รฐัไทยไมใหเปนไทย



ชีวิตไทยพลัดถิน่จึงเปน “ชีวิตที่
ไรสทิธิ ไรเสียง ไรสรรพสําเนียง
และไรชีวิต เปนชีวิตทีเ่ปลือยเปลา 
เวลาหนาวก็หนาวกวา เวลารอนก็
รอนยิ่ง...



“...เปนชีวิตทีไ่รคา ไร
ความหมาย ไมมีที่ไปและไปไหน
ไมได เปนชีวิตทีม่ิไดเปนมนุษย
และมิไดเปนสตัว...



...เปนชวีิตที่ใคร ๆ ก็
สามารถฆา ทําลาย ขมขนื 
ขมขูและรังแก ชวีิตที่เผชญิ
กบัอํานาจดิบเถื่อนและเปด

สูความตาย....



...ชวีิตที่รอวันตายและกําลัง
ตายจากเมืองแมพอเทีย่งแท 
ที่ไทยเถื่อน…เถื่อนทั้งสอง

ทางผูกพันนานมา”
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