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ชุดวิชา การพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 
 
หน่วยท่ี 6 ชนกลุ่มน้อยกบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลd 
 
ตอนท่ี 
 6.1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อย 
 6.2 ปญัหาของชนกลุ่มน้อยในบรบิทโลก 
 6.3 การพฒันาชนกลุ่มน้อยในบรบิทโลก 
 
แนวคิด 
1. ชนกลุ่มน้อยมคีวามหมายทีเ่กีย่วพนักบัค าว่า “เชือ้ชาต”ิ และ “กลุ่มชาตพินัธุ”์ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใน
ยคุสมยัใหมต่ัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 เป็นตน้มา การเกดิรฐัชาตเิป็นเงือ่นไขส าคญัของการเกดิขึน้ของ
ชนกลุ่มน้อย คนทีไ่มม่บีรรพบุรษุรว่ม ไมม่ภีาษาและวฒันธรรมประจ าชาตเิป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัคน
กลุ่มใหญ่ในรบัชาต ิอาจถูกจ าแนกเป็นชนกลุ่มน้อย 
2. ความหมายของชนกลุ่มน้อยในยคุโลกาภวิตัน์และบรบิทโลกหมายถงึ ผูท้ีอ่พยพโยกยา้ยถิน่ฐาน ทัง้ที่
เป็นแรงงานขา้มชาต ิผูพ้ลดัถิน่ หรอืผูล้ ีภ้ยั 
3. สทิธมินุษยชนทีส่ าคญัของชนกลุ่มน้อยไดแ้ก่ สทิธคิวามเป็นพลเมอืงของรฐัชาตแิละพลเมอืงของโลก 
สทิธใินการตดัสนิใจและการปกครองตนเอง สทิธใินการด ารงวถิชีวีติและวฒันธรรม 
4. พหุวฒันธรรมท าใหก้ลุ่มวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยทีห่ลากหลายในสงัคมสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ย่าง
สงบสุข เขา้ใจและเคารพซึง่กนัและกนั สามารถแกไ้ขความขดัแยง้ต่างๆ ไดโ้ดยไมต่้องอาศยัความ
รนุแรง 
 
วตัถุประสงค ์
 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่6 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายความหมายของชนกลุ่มน้อยทีส่มัพนัธก์บัเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุไ์ด้ 
2. อธบิายปญัหาของชนกลุ่มน้อยในบรบิทโลกได ้
3. อธบิายหลกัการและปญัหาของแนวทางแบบพหุวฒันธรรมได ้
 
กจิกรรมระหว่างเรยีน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่6 
2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่6.1-6.3 
3. ปฏบิตัติามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 
4. ฟงัรายการวทิยกุระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

แผนการสอนประจ าหน่วย 
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5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้ม)ี 
6. เขา้รบับรกิารสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
7. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่6 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏบิตั ิ
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสยีง 
4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์ 
5. การสอนเสรมิ 
 
ประเมนิผล 
1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรือ่ง 
3. ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษา 
 
เมือ่อ่านแผนการสอนแลว้ ขอใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
หน่วยที ่6 ในแบบฝึกปฏบิตั ิแลว้จงึศกึษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่6.1 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อย 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่6.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 6.1.1 ความหมายของชนกลุ่มน้อยทีส่มัพนัธก์บัเชือ้ชาตแิละกลุ่มชาตพินัธุ์ 

6.1.2 การนิยามความหมายของชนกลุ่มน้อยในบรบิทของรฐัชาติ 
6.1.3 การนิยามความหมายของชนกลุ่มน้อยในบรบิทโลก 

 
แนวคิด 

1. ชนกลุ่มน้อยมคีวามหมายทีเ่กีย่วพนักบัค าว่า “เชือ้ชาต”ิ และ “กลุ่มชาตพินัธุ”์ ซึง่เป็นค าที่
เกดิขึน้ในยคุสมยัใหมต่ัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 เป็นตน้มา 

2. การเกดิรฐัชาตเิป็นเงือ่นไขส าคญัของการเกดิขึน้ของชนกลุ่มน้อย คนในชาตมิจีนิตนาการถงึ
การมบีรรพบุรษุรว่มกนัผ่านการสรา้งประวตัศิาสตรช์าต ิมภีาษาและวฒันธรรมประจ าชาติ
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั กลุ่มคนทีไ่มไ่ดอ้ยู่กลุ่มนี้เช่น เป็นผูอ้พยพทีม่ภีาษา วฒันธรรมและ
ศาสนาทีแ่ตกต่าง อาจถูกจ าแนกเป็นชนกลุ่มน้อย 

3. ในบรบิทโลก ความหมายของ “ชนกลุ่มน้อย” หมายถงึ ผูท้ีอ่พยพโยกยา้ยถิน่ฐาน ทัง้ทีเ่ป็น
 แรงงานขา้มชาต ิผูพ้ลดัถิน่หรอืผูล้ ีภ้ยั 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่6.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายความเหมอืนและต่างของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพินัธุไ์ด้ 
2. อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างชนกลุ่มน้อยกบัชนกลุ่มใหญ่ในบรบิทของรฐัชาตไิด้ 
3. อธบิายการปรบัเปลีย่นความหมายของชนกลุ่มน้อยในยคุโลกาภวิฒัน์ได้ 
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ความน า 
 
 ตอนที ่6.1 นี้ เน้นการท าความเขา้ใจความหมายของชนกลุ่มน้อย (minorities) ทีส่มัพนัธก์บัค า
ทีส่ าคญัอกีอยา่งน้อย 2 ค าไดแ้ก่ ค าว่าเชือ้ชาต ิ(races) และกลุ่มชาตพินัธุ ์(ethnic groups) การท า
ความเขา้ใจชนกลุ่มน้อยตอ้งเขา้ใจควบคู่กบัชนกลุ่มใหญ่ (majorities) ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นการจ าแนกใน
ขอบเขตประเทศหนึ่ง การประกาศเอกราชจากเจา้อาณานิคม โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่
2 ท าใหร้ฐัทีเ่กดิขึน้ใหม่มคีวามตอ้งการสรา้งประเทศใหมท่ีเ่ป็นเอกภาพ ความปึกแผ่น จงึมกัจะสรา้ง
จนิตนาการรว่ม หรอืทีเ่บเนดกิต ์แอนเดอรส์นั (Benedict Anderson)1 เรยีกว่า “ชุมชนในจนิตนาการ” 
(Imagined Communities) บนพืน้ฐานของการก าหนดภาษาของชาต ิวฒันธรรมชาต ิและประวตัศิาสตร์
ชาต ิซึง่มกัจะเป็นภาษา วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องคนทีม่จี านวนมากในประเทศ ผูค้นทีม่ลีกัษณะ
ทีส่อดคลอ้งกบัจนิตนาการของรฐั หรอืมแีนวทางทีจ่ะปรบัใหเ้ขา้ในกรอบแนวคดิของรฐัได ้กจ็ะถอืว่าเป็น 
“ชนกลุ่มใหญ่” แต่ผูค้นทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากจนิตนาการทีร่ฐัสรา้ง อกีทัง้ยงัมแีนวทางทีร่ฐัเหน็ว่า
อาจจะเป็นภยัต่อความมัน่คงของรฐั กจ็ะถูกจดัใหอ้ยูใ่น “ชนกลุ่มน้อย” อยา่งไรกด็โีลกาภวิตัน์ หรอืการ
เชื่อมโยงกนัโดยง่ายและรวดเรว็ในระดบัโลกท าใหค้ านิยามของค าว่า “ชนกลุ่มน้อย” มกีารเปลีย่นแปลง 
ดงัจะไดบ้รรยายโดยละเอยีดเป็นสามเรือ่ง เรือ่งทีห่นึ่ง ความหมายของ “ชนกลุ่มน้อย” ทีส่มัพนัธก์บั “เชือ้
ชาต”ิ และ“กลุ่มชาตพินัธุ”์ เรื่องทีส่อง การนิยามความหมายของ “ชนกลุ่มน้อย” ในบรบิทของรฐัชาต ิและ
เรือ่งทีส่าม การนิยามความหมายของ “ชนกลุ่มน้อย” ในบรบิทโลก 

                                                           
1 Benedict Anderson. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London: Verso. 
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เรือ่งที ่6.1.1 
ความหมายของชนกลุ่มน้อยท่ีสมัพนัธก์บัเช้ือชาติและกลุ่มชาติพนัธุ์ 
 
 ค าว่า “ชนกลุ่มน้อย” มคีวามหมายทีเ่กีย่วพนักบัค าว่า “เชือ้ชาต”ิ และ “กลุ่มชาตพินัธุ”์ ซึง่เป็นค า
ทีเ่กดิขึน้ในยคุสมยัใหมต่ัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 เป็นต้นมา ทัง้นี้เมือ่เทคโนโลยสีมยัใหมเ่ริม่พฒันาใน
ยโุรป เกดิการเดนิเรอืดว้ยเครือ่งจกัรกลเพื่อส ารวจทวปีอื่น และมคีวามสนใจในเรือ่งผูค้นทีม่เีชือ้สายและ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากคนยโุรป ต่อมาหลายรฐัในยโุรปเริม่ส่งกองทหารไปล่าอาณานิคม ภายใตร้ฐั
อาณานิคม การจ าแนกกลุ่มคนในประเทศทีเ่ขา้ไปปกครองมคีวามส าคญัในเชงิการปกครอง เกดิการ
จ าแนกเป็น เชือ้ชาต ิหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์ จากเดมิทีร่ฐัยุคก่อนสมยัใหมไ่ม่มกีารจ าแนกกลุ่มชนทีม่คีวาม
แตกต่างกนัทางภาษาและวฒันธรรมจ านวนมากในลกัษณะทีเ่รยีกว่าเชือ้ชาต ิชาตพินัธุห์รอืชนกลุ่มน้อย 
 

กลุ่มชนท่ีมีความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรมในยคุก่อนสมยัใหม ่
 เมือ่มนุษยป์รากฏตวับนโลกนี้ การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นหรอืเรยีกว่าการมกีลุ่มทางสงัคม 
เริม่จากการมคีรอบครวั และขยายไปเป็นกลุ่มเครอืญาต ิผูท้ีต่ ัง้ถิน่ฐานเป็นชุมชนหรอืหมูบ่า้น ประกอบ
ไปดว้ยกลุ่มเครอืญาตหิลายกลุ่มมาอยูร่วมกนั การทีว่ถิชีวีติของมนุษยใ์นยคุก่อนสมยัใหม ่อยูบ่นพืน้
ฐานเศรษฐกจิแบบพอยงัชพี ทีเ่น้นการผลติเพื่อบรโิภคในครวัเรอืน และแลกเปลีย่นหรอืซือ้ขายผลผลติที่
เหลอืทีม่จี านวนไมม่าก ท าใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มใชช้วีติส่วนใหญ่อยูใ่นพืน้ทีข่องตนเอง พฒันาองคค์วามรู้
และลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมในกลุ่มของตนเอง อนัเกดิจากการปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มตาม
ธรรมชาตแิละการสรา้งความสมัพนัธภ์ายในชุมชน มกีารพฒันาลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม เช่น ภาษา 
เครือ่งแต่งกาย รปูแบบการสรา้งบา้น ฯลฯ การทีผู่ค้นในชุมชนมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ และระบบการ
เรยีนรูย้งัคงเป็นระบบแบบไมเ่ป็นทางการ เน้นการปฏบิตัแิละการถ่ายทอดจากพ่อแมสู่่ลกู ท าใหม้กีาร
สบืทอดวฒันธรรมเฉพาะอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 
 อยา่งไรกด็ ีเมือ่จ านวนสมาชกิในครอบครวัและเครอืญาตเิพิม่มากขึน้ สมาชกิบางส่วนกจ็ะแยก
ออกไปตัง้ชุมชนใหม ่เพื่อใหใ้กลก้บัทรพัยากรทีด่นิ ป่าไม ้ภเูขา แมน่ ้าและฝ ัง่ทะเลทีจ่ะใชป้ระโยชน์ การ
เคลื่อนยา้ยบางกลุ่มกย็า้ยไปในบรเิวณทีไ่กลจากเดมิมาก ไปอยูใ่กลช้ดิกบัชุมชนอื่นๆ ทีม่คีวามแตกต่าง
ทางภาษาและวฒันธรรม การปฏสิมัพนัธก์บัชุมชนทีต่่างกนัดา้นภาษาและวฒันธรรมในกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ก่อใหเ้กดิการผสมผสานหรอืการน าวฒันธรรมของกลุ่มอื่นมาใช ้ท าใหว้ฒันธรรม
ของแต่ละชุมชนมกีารปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอ ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั คอืการพฒันาภาษา เมือ่มกีารแยกตวั
จากชุมชนเดมิไปตัง้ชุมชนใหม่ ทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มและความสมัพนัธก์บักลุ่มอื่น แต่ละชุมชนกม็สี าเนียง
และค าศพัทท์ีแ่ตกต่างกนั เมือ่พฒันานานไป กจ็ะกลายเป็นส าเนียงทอ้งถิน่ หรอืตวัอยา่งของเรือ่งเครือ่ง
แต่งกายกเ็ช่นกนั แต่ละชุมชนกจ็ะพฒันาวธิกีารผลติเสน้ใย การทอผา้ และการออกแบบลวดลาย ทีม่ ี
ลกัษณะเฉพาะทีม่กีารปรบัเปลีย่นจากการรบัเอาวฒันธรรมของชุมชนอื่นมาประยกุตใ์ช ้ท าใหใ้นยคุก่อน
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สมยัใหม ่มกีารด ารงอยูข่องชุมชนทีม่คีวามหลากหลายและความเฉพาะของวฒันธรรมและความเชื่อ
จ านวนมาก ทีอ่ยูก่ระจายในระบบนิเวศและสงัคมทีม่คีวามแตกต่างกนั 
 ในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างชุมชนในยคุก่อนสมยัใหม ่ในพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ประเภทของการจ าแนกทีเ่หน็ไดท้ัว่ไปไดแ้ก่ 1) การจ าแนกตามลกัษณะภูมปิระเทศทีก่ าหนดใหว้ถิชีวีติมี
ความแตกต่างกนั เช่น เป็นคนปา่ คนดอย คนทีร่าบ คนชายทะเล 2) การจ าแนกตามสถานภาพทาง
สงัคม ซึง่มรีะดบัของความศวิไิลซ ์หรอืความเจรญิเขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่ในเรือ่งความศวิไิลซ ์เกีย่วพนักบั
ความใกลช้ดิกบัราชส านกั ซึง่เป็นศูนยก์ลางความเจรญิทางวตัถุ ระบบการศกึษา ภาษาเขยีนและ
วรรณกรรม นอกจากนี้ยงัเกี่ยวพนักบัศาสนาหลกัทีร่าชส านกัยดึถอื ไมว่่าจะเป็นพุทธ ครสิต์ หรอือสิลาม 
ยกตวัอยา่งการแยกกลุ่ม “ไท/ไต” ออกจากกลุ่ม “ขา่” โดยกลุ่ม “ไท/ไต” ซึง่มกีารจ าแนกความแตกต่างใน
ส าเนียงและวฒันธรรมและพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั เป็นกลุ่มไทลือ้ ไทเขนิ ไตหลวง ฯลฯ จะเป็นกลุ่มทีม่คีวาม
เป็นอสิระและความเป็นเมอืงมากกว่า กลุ่ม “ข่า” จะเชื่อมโยงกบัความเป็นขา้ทาสและการอยูใ่นพืน้ทีป่า่ 
ตวัอยา่งการเรยีก ขา่ม ุข่าก้อ (หรอือ่าขา่)2 และ 3) เป็นการจ าแนกยอ่ยลงไปจากกลุ่มใหญ่ทีจ่ าแนกไว้
แลว้ โดยเรยีกตามความแตกต่างของสหีรอืแบบของเครื่องแต่งกาย เช่น ไทด า ไทแดง ไทขาว หรอืมง้
ขาว มง้ลาย ฯลฯ 
 ส าหรบัการเรยีกชื่อในยคุก่อนสมยัใหม ่มกีารเรยีกชื่อเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ซึง่บางชื่อกอ็ยูใ่น
ประเภทของการจ าแนกดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ เช่น การทีค่นพมา่เรยีกคนกะเหรีย่งว่า “คะหยิน่” ซึง่มี
ความหมายในลกัษณะของความป่าเถื่อน แต่บางชื่อ สนันิษฐานว่า มาจากค าว่า “คน” ในภาษาของกลุ่ม
ชน ซึง่เป็นค าทีจ่ าแนกความแตกต่างระหว่างคนกบัสตัวแ์ละสิง่ของอื่นๆ นัน่คอืเมือ่มใีครถามว่า คุณเป็น
ใคร เขากจ็ะตอบว่า เขาเป็น “คน” ค าว่า “คน” ในภาษาของเขา จงึกลายเป็นชื่อเรยีกกลุ่ม เช่น ค าว่า 
“ยาง” ซึง่คนไทใหญ่ในรฐัฉานของประเทศพม่าและคนทางภาคเหนือของประเทศไทยใชเ้รยีกกลุ่มที่
ปจัจบุนัมชีื่อเป็นทางการว่า “กะเหรีย่ง” สนันิษฐานว่ากร่อนมาจากค าว่า “ญอ” ในค าว่า ปกาเกอะญอ ซึง่
แปลว่า “คน” กลุ่มชนแต่ละกลุ่มจงึมชีื่อทีผู่อ้ ื่นตัง้ใหต้ัง้แต่ยคุก่อนสมยัใหม ่แต่การนิยามอยา่งเป็น
ทางการและมขีอบเขตชดัเจน ซึง่เป็นการก าหนดปรมิณฑลของความเป็นชาตพินัธุข์องแต่ละกลุ่มแยก
ออกจากกลุ่มอื่นนัน้ยงัไมเ่กดิขึน้ 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ การรวมตวัเป็นกลุ่มในยคุก่อนสมยัใหม ่มลีกัษณะของชุมชนหรอืกลุ่มยอ่ยที่
อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นเครอืญาต ิและการด าเนินชวีติทีพ่อเพยีงภายในชุมชนตวัเองเป็นหลกั เมือ่มี
การแยกชุมชนและโยกยา้ยกระจายออกไป ชุมชนทีเ่คยมวีฒันธรรมรว่มเหล่านี้ กเ็ริม่การปรบัเปลีย่น
ดา้นภาษาและวฒันธรรมมากน้อยแลว้แต่ระยะทางทีห่่างจากกลุ่มเดมิและความสมัพนัธก์บักลุ่มใหม่ทีอ่ยู่
ในพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั ความพยายามของรฐัก่อนสมยัใหมห่รอืผูค้น ทีจ่ะจ าแนกชุมชนทีแ่ตกต่างหลากหลาย
เหล่านี้ใหเ้ป็น “กลุ่มชาตพินัธุ”์ ยงัไมเ่กดิขึน้ เช่นเดยีวกบัการยงัไมไ่ดแ้ยกแยะว่าใครเป็น “ชนกลุ่มน้อย” 
ใครเป็น “ชนกลุ่มใหญ่” ในช่วงเวลาทีย่งัไมไ่ดม้กีารจ าแนก การแจงนับ และการก าหนดขอบเขตพืน้ทีท่ี่
ชดัเจน 
 

                                                           
2 Andrew Turton, ed. (2000). Civility and Savagery: Social Identity in Tai States. Surrey: Curzon Press. 
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การจ าแนกเช้ือชาติ (Race) ในยคุสมยัใหม่ 
 ในยคุสมยัใหม ่พรอ้มไปกบัความกา้วหน้าในทางวทิยาศาสตรข์องการแบ่งประเภทของสิง่มชีวีติ 
ตัง้แต่ตอนปลายของครสิตศ์ตวรรษที ่19 ค าว่า เชือ้ชาต ิ(Race) เริม่เป็นค าส าคญัในวทิยาศาสตรข์อง
การแบ่งประเภทมนุษย ์โดยเป็นเชือ้ชาตทิีก่ าหนดไดจ้ากความเหมอืนหรอืต่างกนัทางกายภาพ มี
ความหมายทีเ่กีย่วกบัการสบืเชือ้สายและการมบีรรพบุรุษรว่มกนั ทีจ่รงิแลว้ค าว่า เชือ้ชาตหิรอื Race 
เป็นค าโรมนั และใชใ้นฝรัง่เศสตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 โดยหมายถงึสายเลอืด การแบ่งเชือ้ชาตใินยคุที่
เริม่มกีารล่าอาณานิคมและการใชท้ฤษฎวีวิฒันาการน้ีจงึมกีารแบ่งตามสผีวิ โดยแยกเป็นกลุ่มผวิขาว ผวิ
เหลอืง ผวิด า และผวิแดง โดยถอืว่าผวิขาวสงูส่งกว่าผวิอื่น เนื่องจากคนผวิขาวอยูใ่นทวปียุโรป อเมรกิา 
ทีม่คีวามเจรญิทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในขณะทีค่นผวิสอีื่นอยูใ่นสงัคมทีม่คีวามเจรญิทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีด่อ้ยกว่าหรอือยูใ่นระดบัววิฒันาการทีต่ ่า การจ าแนกว่าคนผวิขาวมี
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ถอืว่าคนกลุ่มนี้ มคีวามสามารถทางสมอง และรวมถงึดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม ทีส่งูกว่าคนผวิสอีื่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนผวิด า ทีถ่อืว่าอยูใ่นขัน้ตอนต ่าสุดของววิฒันาการ 
และมสีถานภาพเป็นทาสทีถู่กจบัตวัมาขายและใชแ้รงงาน 
 การแบ่งกลุ่มเชือ้ชาตติามสผีวิ เป็นพืน้ฐานของการเกดิลทัธเิชือ้ชาตหิรอื racism ทีว่างระเบยีบ
กฎเกณฑท์ีก่ดีกนัคนผวิด าและผวิสอีื่นๆ ไมใ่หม้สีทิธเิท่าเทยีมกบัคนผวิขาว เช่นในประเทศแอฟรกิาใต ้
และแมแ้ต่ในสหรฐัอเมรกิาทีม่คีนผวิขาวปกครอง คนผวิด าจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหน้ัง่ในตู้รถไฟรว่มกบัคน
ผวิขาว ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ดนิผ่านประตูเดยีวกนักบัคนผวิขาว และไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหม้สีทิธิ
ออกเสยีงในการเลอืกตัง้เป็นตน้ ตวัอยา่งกรณขีองการกวาดลา้งชาวยวิในเยอรมนสีมยัอดอลฟ์ ฮติเลอร ์
(Adolf Hitler) กม็รีากฐานความเชื่อทีม่องว่าเชือ้ชาตยิวิเป็นเชือ้ชาตทิีเ่ลวรา้ย สมควรจะก าจดัใหห้มด จงึ
เกดินโยบายการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์อยา่งไรกด็ใีนยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีม่ขีบวนการต่อสูเ้พื่อเอก
ราชจากเจา้อาณานิคม การเกดิรฐัชาตสิมยัใหม ่ความคดิแบบเสรนีิยมและประชาธปิไตย ท าให้กระแส
การต่อตา้นลทัธเิชือ้ชาตขิยายตวักว้างขวาง มขีอ้โตแ้ยง้ทางวชิาการว่าความคดิทีค่นผวิสมีคีวาม
แตกต่างกนัในทางภูมปิญัญานัน้ไมส่ามารถพสิูจน์ออกมาไดอ้ยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์ความคดิเกีย่วกบัเชือ้
ชาตทิ าใหก้ลุ่มชนทีม่สีผีวิต่างกนัมสีถานภาพไมเ่ท่าเทยีมกนั เปิดโอกาสใหม้กีารกดขีข่ดูรดี ท าให้
ภายหลงัมกีารปรบัเปลีย่นไมใ่ชค้ าว่าเชือ้ชาต ิเนื่องจากความหมายในเชงิลบของค า ประกอบกบัแนวคดิ
ทฤษฎทีีเ่หน็ว่าการจ าแนกกลุ่มคนบนพืน้ฐานของเชือ้ชาตทิีม่พีนัธุกรรมทีแ่ตกต่างกนั เป็นการจ าแนกที่
ไมส่มเหตุสมผล ดงัทีสุ่เทพ สุนทรเภสชั3 สรปุไวว้่าความคดิทีเ่กีย่วกบัเชือ้ชาตเิน้นการจ าแนกประเภท
มนุษยชาตติามความแตกต่างทางร่างกายและลกัษณะทีป่รากฏภายนอก และมองว่าลกัษณะภายนอกที่
เหมอืนกนัท าใหม้อีารมณ์ความรูส้กึ ความสามารถและคุณลกัษณะทางศลีธรรมรว่มกนั เป็นความคดิทีไ่ม่
เป็นวทิยาศาสตร ์เพราะกลุ่มคนทีม่ลีกัษณะภายนอกเหมอืนกนั กส็ามารถมคีวามแตกต่างหลากหลาย 
อนัเน่ืองจากกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้การทีผู่ค้นมกีารปะปน
และเคลื่อนยา้ยตลอดเวลา กท็ าใหย้ากทีจ่ะจ าแนกเสน้แบ่งระหว่างเชือ้ชาตต่ิางๆ 

                                                           
3 สเุทพ สนุทรเภสชั. (2548). ชาตพินัธุส์มัพนัธ.์ กรุงเทพ: เมอืงโบราณ. 
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 อยา่งไรกด็ ีแมค้วามนิยมใชค้ าว่าเชือ้ชาตหิรอื race จะลดลงทัง้ในทางวชิาการและการปรากฏใน
เอกสารทีเ่ป็นทางการหรอืเป็นนโยบายของหลายประเทศ แต่กย็งัมบีางกรณทีีย่งัใชค้ านี้ เช่น กรณขีอง
กลุ่มชนต่างๆ ในประเทศพมา่ ทีม่กีารจ าแนกอยา่งเป็นทางการมาตัง้แต่สมยัทีป่กครองโดยรฐัอาณานิคม
องักฤษ4 โดยมกีารจ าแนกและการใหค้ านิยามแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นทางการแยกออกจากกนั ไมเ่น้นการ
อธบิายความสมัพนัธข์องกลุ่มชนเหล่านี้ นี่เป็นจดุเริม่ตน้ของการท าใหแ้ต่ละกลุ่มรูส้กึว่ามคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งสิน้เชงิทัง้ในดา้นเชือ้สาย ความเชื่อและวฒันธรรม รวมถงึลกัษณะนิสยัใจคอและคุณธรรม ซึง่
เป็นความหมายเดยีวกบัการใชค้ าว่าเชือ้ชาต ิในเอกสารทางการของรฐัอาณานิคมองักฤษใชค้ าว่าเชือ้
ชาตมิาตลอด โดยแบ่งเป็นเชือ้ชาตพิม่า กะเหรีย่ง มอญ ฯลฯ นอกจากเรือ่งของการจ าแนกแลว้ การทีร่ฐั
อาณานิคมมนีโยบายแบ่งแยกแลว้ปกครอง โดยใหทุ้กกลุ่มชาตพินัธุข์ ึน้ต่อองักฤษโดยตรงและส่งเสรมิให้
มสีถานภาพสงูเทยีบเท่ากลุ่มชนพม่าซึง่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ท าใหแ้ต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์รูส้กึว่า
ตนเป็นชาตหินึ่งทีค่วรจะมปีระเทศของตนเอง เมือ่พม่าไดร้บัเอกราชจากองักฤษใน พ.ศ. 2492 กลุ่มชาติ
พนัธุต่์างๆ จงึไม่ยอมอยู่ภายใตก้ารปกครองของกลุ่มชนพม่า และเมือ่รฐับาลของนายพลเนวนิซึง่ขึน้มามี
อ านาจใน พ.ศ. 2505 มลีกัษณะของการกดขีป่ราบปราม กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ กไ็ดก่้อตัง้กองก าลงัอาวุธ
ของตน และต่อสูก้บักองทพัพมา่จนถงึปจัจบุนั (พ.ศ. 2561) กลุ่มเหล่านี้ เลอืกทีจ่ะเรยีกกลุ่มของตนเอง
ดว้ยค าว่าเชือ้ชาต ิเช่น เชือ้ชาตกิะเหรีย่ง เชือ้ชาตพิมา่ เชือ้ชาตมิอญ เพื่อตอกย า้ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มของตนและคนพมา่ ว่าไมม่อีะไรทีจ่ะเชื่อมโยงกนัไดเ้ลยทัง้ในทางเชือ้สาย ความเชื่อและวฒันธรรม 
รวมถงึลกัษณะนิสยัใจคอและคุณธรรมประจ าตวั 
 การจ าแนกเชือ้ชาตเิช่นในกรณขีองประเทศพมา่จงึเป็นมรดกตกทอดมาตัง้แต่สมยัลทัธลิ่าอาณา
นิคม ในความเป็นจรงิในยคุนัน้ ในหลายประเทศคนผวิสรีวมทัง้คนผวิด าถอืเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
แต่ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของคนผวิขาวทีถ่อืตนว่ามคีวามสามารถและคุณธรรมสงูกว่า มกีารลดิรอน
สทิธแิละเลอืกปฏบิตัต่ิอคนผวิส ีดงันัน้แมว้่าจ านวนของคนผวิด าจะมมีากกว่าคนผวิขาว แต่ก็
เปรยีบเสมอืน “ชนกลุ่มน้อย” ทีอ่ยูช่ายขอบและเขา้ไมถ่งึหรอืไมไ่ดร้บัสทิธเิช่นเดยีวกบัคนผวิขาว 
 

กลุ่มชาติพนัธุ ์(Ethnic groups) 
 หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 การใชค้ าว่าเชือ้ชาตเิริม่หมดความนิยมลง เพราะการใหค้วามหมายที่
เชื่อมโยงกบัการจ าแนกตามสผีวิและลกัษณะทางกายภาพอยา่งตายตวัและความหมายทีเ่ชื่อมไปกบั
ระบบการปกครองแบบเหยยีดสผีวิ ค าว่า “กลุ่มชาตพินัธุ”์ ไดถู้กน ามาใชแ้พรห่ลายมากขึน้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในทางวชิาการและนโยบายของรฐับางแห่ง เนื่องจากเป็นค าทีม่นียัของการมองแต่ละกลุ่มอยา่ง
เท่าเทยีมกนัมากกว่า เพราะแต่ละกลุ่มกจ็ะมเีชือ้สาย ภาษา และวฒันธรรม ทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีไ่ม่มใีคร
สงูกว่าใคร ส าหรบัทีม่าของค าว่าชาตพินัธุน์ัน้ มาจากค าว่า ethnic ซึง่เป็นค าในภาษาองักฤษทีเ่ก่าแก่5 
โดยมรีากศพัทจ์ากค าภาษากรกีโบราณว่า “ethnos” ซึง่มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัค าว่า “gentile” ซึง่
ปรากฏใน New Testament ทีเ่ป็นภาษากรกี ซึง่หมายถงึคนพืน้เมอืงดัง้เดมิ (pagan) ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทัง้ครสิ
                                                           

4 จนกระทัง่ไดร้บัอสิรภาพจากองักฤษเมื่อปลาย พ.ศ. 2491 
5 John Hutchinson & Anthony D. Smith, (eds). (1996). Ethnicity. Oxford: Oxford University Press. 
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เตยีนและไมใ่ช่คนยวิ ค านาม “ethnos” หรอื “ethnie” นัน้หาค านามทีเ่ป็นภาษาองักฤษไมไ่ด ้เลยใชค้ า
ว่า “ethnic community” หรอื “ethnic group” บทน ายงัอธบิายต่อไปอกีว่า ค าว่า “ethnos” ซึง่เป็นราก
ศพัทภ์าษากรกีโบราณนัน้ ถูกใชห้ลายแบบ ซึง่อาจจะหมายถงึกลุ่มเพื่อน ชนเผ่าหนึ่ง กลุ่มเพศชาย กลุ่ม
เพศหญงิ หรอืแมแ้ต่ฝงูผึง้หรอืฝงูนก ซึง่สรุปความหมายรว่มกนัคอื เป็นกลุ่มคนหรอืสตัวท์ีม่ลีกัษณะทาง
วฒันธรรมหรอืทางชวีภาพบางอยา่งทีร่ว่มกนั และมชีวีติอยูแ่ละท างานรว่มกนั แต่เมื่อดตู่อไปถงึการใช้
ในกลุ่มคนองักฤษและอเมรกินั กจ็ะพบว่าเริม่มนียัของความไมเ่ท่าเทยีมกนั โดยเลอืกใชค้ าว่า “ethnic” 
ส าหรบัชนกลุ่มน้อยที”่ปา่เถื่อนและอยูห่่างไกล” ในขณะทีใ่ชค้ าว่า “nation” ส าหรบักลุ่มคนผวิขาว 
 ดงันัน้เมือ่ค าถูกใชใ้นภาษาองักฤษ ความหมายเดมิเริม่หายไป ไมไ่ดใ้ชก้บัฝงูสตัว ์หรอืกลุ่มคนที่
มลีกัษณะทางชวีภาพบางอยา่งทีร่ว่มกนัอกีต่อไป เริม่มกีารใหค้วามหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นชาต ิ
โดยค านิยามของค าว่า “ethnic group” ทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปและทีส่รปุโดยค าน าของหนงัสอืดงักล่าว
ขา้งตน้ กค็อื “กลุ่มคนทีม่ชีื่อเรยีกตนเอง มตี านานบรรพบุรษุรว่มกนั มคีวามทรงจ าทางประวตัศิาสตร์
รว่มกนั มอีงคป์ระกอบทางวฒันธรรมรว่มกนั มคีวามเชื่อมโยงกบัแผ่นดนิเกดิ และมคีวามรูส้กึ
สมานฉนัทก์บัสมาชกิในกลุ่ม อยา่งน้อยกก็บับางคน” 
 อยา่งไรกด็ ีสุเทพ สุนทรเภสชั6 เน้นว่าความเป็นชาตพินัธุเ์ป็นเรือ่งการสรา้งทางสงัคม และเป็น
สิง่ทีส่รา้งขึน้ทางวุฒปิญัญาโดยผูส้งัเกตการณ์ หมายความว่าไมไ่ดส้ามารถเหน็ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม แต่
ตอ้งผ่านการประมวลและวเิคราะห ์และว่า “ชาตพินัธุ ์ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเรือ่งของ”ความแตกต่าง”เท่านัน้ แต่
ยงัเป็นเรือ่งของความไมเ่ท่าเทยีมกนัทางโครงสรา้งและการล าดบัขัน้ของความแตกต่าง” อกีดว้ย 
ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัตวัอย่างหนึ่งคอื ในประเทศทีป่กครองดว้ยระบบสงัคมนิยมทีเ่น้นความเท่าเทยีมกนั
ของผูค้นและกลุ่มชาตพินัธุ ์เมือ่จ าแนกกลุ่มชาตพินัธุ์ กจ็ะรวมทัง้กลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นทัง้คนกลุ่มใหญ่ใน
ประเทศและคนกลุ่มน้อย แต่ในหลายประเทศ การจ าแนกกลุ่มชาตพินัธุก์ย็งัจ าแนกเฉพาะคนกลุ่มน้อย 
ไมถ่อืว่าคนกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ ์ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าค านี้กย็งัไมไ่ดใ้ชแ้สดงถงึความเป็นชาตพินัธุท์ี่
เท่าเทยีมกนั แต่หมายถงึเฉพาะคนกลุ่มน้อย ซึง่ในบางบรบิทกอ็าจจะถูกมองว่าเป็นปญัหา ในบางบรบิท
กเ็ป็นกลุ่มทีจ่ดัการในลกัษณะพเิศษหรอืมขีอ้ยกเวน้ นอกจากนี้ในบางประเทศเช่น ประเทศจนี กเ็รยีก
กลุ่มชาตพินัธุด์ว้ยค าว่า ชนชาต ิ(nationalities) ซึง่ถอืเป็นการยกยอ่งกลุ่มอื่นในฐานะทีเ่ป็นชาตเิสมอกบั
ชาตจินี 
 
กิจกรรม 6.1.1 

ค าว่า “ชนกลุ่มน้อย”(minorities) แตกต่างจากค าว่า “เชือ้ชาต”ิ (races) และ “กลุ่มชาตพินัธุ”์ 
(ethnic groups) อยา่งไร จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.1 
 ค าว่าชนกลุ่มน้อย เชือ้ชาต ิและกลุ่มชาตพินัธุเ์ป็นค าทีใ่ชเ้รยีกกลุ่มคนทีม่เีชือ้สาย ภาษาและ
วฒันธรรมรว่มกนั อยา่งไรกด็ ีแต่ละค าจะมบีรบิทการใหค้วามหมายทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้ค าว่าเชือ้ชาตจิะ

                                                           
6 สเุทพ สนุทรเภสชั. อา้งแลว้, หน้า 8. 
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เน้นก าหนดจากเชือ้สายและสผีวิ ซึง่ก่อใหเ้กดิลทัธเิหยยีดสผีวิ (racism) ค าว่ากลุ่มชาตพินัธุเ์น้นความ
แตกต่างกนัทางภาษาและวฒันธรรม ส่วนชนกลุ่มน้อย เป็นการก าหนดจากรฐัชาตสิมยัใหมใ่นลกัษณะที่
แตกต่างจาก ชนกลุ่มใหญ่ 
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เรือ่งที ่6.1.2 
การนิยามความหมายของชนกลุ่มน้อยในบริบทของรฐัชาติ 
 
 ค าว่า ”ชนกลุ่มน้อย” ใชใ้นบรบิทของรฐัชาตสิมยัใหมท่ีก่ าหนดค่านิยมหรอืมาตรฐานทาง
วฒันธรรมว่าสมาชกิของรฐัชาตนิัน้ควรจะมลีกัษณะเช่นไร คนทีม่คีุณสมบตัไิมเ่ขา้กบัมาตรฐานดงักล่าว 
จะถูกนิยามว่าเป็นคนกลุ่มน้อย ทัง้นี้จ านวนอาจจะไมไ่ดเ้ป็นตวัชีว้ดัทีท่ าใหก้ลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเป็น
ชนกลุ่มน้อยเสมอไป ชนบางกลุ่มแมจ้ านวนจะมมีาก แต่เนื่องจากไมไ่ดอ้ยูใ่นมาตรฐานทีต่ ัง้ขึน้โดยรฐั
ชาต ิเช่น นบัถอืศาสนาอื่นทีไ่มใ่ช่ศาสนาประจ าชาตหิรอืพดูภาษาอื่นทีไ่มใ่ช่ภาษาประจ าชาต ิกจ็ะ
กลายเป็นชนกลุ่มน้อย โดยทัว่ไปแลว้ชนกลุ่มน้อยมกัจะเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ภีาษาและวฒันธรรมต่าง
จากชนกลุ่มใหญ่ ท าใหบ้างครัง้จะใชค้ าว่า “ชนกลุ่มน้อยชาตพินัธุ”์ (ethnic minorities) แทนทีจ่ะเป็นค า
ว่าชนกลุ่มน้อยอย่างเดยีวหรอืกลุ่มชาตพินัธุอ์ยา่งเดยีว นอกจากนี้ชนกลุ่มน้อยมกัจะหมายถงึกลุ่มคนที่
ไมย่อมกลนืกลายเขา้กบัวฒันธรรมหลกัของชาต ิและหรอือาจจะถูกรฐัมองว่าเป็นภยัต่อความมัน่คงของ
ชาต ิการก าหนดว่ากลุ่มใดเป็นชนกลุ่มน้อยจงึเป็นการก าหนดโดยรฐัจากการประเมนิว่ากลุ่มใดทีม่ ี
ศาสนา ภาษาและวฒันธรรมทีค่่อนขา้งแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ และมแีนวโน้มทีไ่มย่อมถูกกลนืกลาย
ใหก้ลายเป็นคนส่วนใหญ่ 
 การเกดิรฐัชาตจิงึเป็นเงือ่นไขส าคญัของการเกดิขึน้ของชนกลุ่มน้อย ชาตคิอือะไร พจนานุกรม
มานุษยวทิยาที ่Thomas Barfield7 เป็นบรรณาธกิาร ใหค้วามหมายว่า “ชาต”ิ คอืชุมชนในจนิตนาการที่
ตอ้งการความจงรกัภกัดอีย่างถงึทีสุ่ด ชุมชนน้ีเป็นชุมชนจนิตนาการเพราะผูท้ีอ่ยูใ่นชุมชนไมไ่ดม้ี
ความสมัพนัธแ์ละเกีย่วพนักนัอยา่งเป็นจรงิ แต่กลบัมคีวามแตกต่างกนัมาก ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการเชือ้
สาย ภาษา วฒันธรรมและประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา อยา่งไรกด็ ีรฐัชาตมิคีวามพยายามสรา้ง
จนิตนาการรว่ม โดยการพฒันานโยบายและการปฏบิตัแิบบ “ชาตนิิยม” เพื่อท าใหพ้ลเมอืงมจีนิตนาการ
รว่มในเรือ่งของชุมชนชาต ิและจ าอดตีรว่มกนั เหนือความเป็นจรงิทีม่คีวามหลากหลายในความเป็นมา
และวฒันธรรม 
 โครงการชาตนิิยมของรฐั มรีปูแบบทีส่ าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 
 1) เน้นการสรา้งประวตัศิาสตร ์เพื่อใหเ้กดิความทรงจ า ในเรือ่งของการทีบ่รรพบุรษุชาวไทยได้
ต่อสู ้หลัง่เลอืดในสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดนิ การไดม้าซึง่เอกราช หรอืการมวีรีบุรุษรว่มกนั 
 2) การสรา้งวฒันธรรมประจ าชาตโิดย “เทคโนโลยทีางอ านาจ” ซึง่หมายถงึเรือ่งของการศกึษาที่
เป็นเครือ่งมอืการถ่ายทอดวฒันธรรมทีร่ฐัส่งเสรมิในฐานะทีเ่ป็นวฒันธรรมประจ าชาต ิการท าปฏทินิอย่าง
เป็นทางการ เพื่อใหทุ้กคนมจีติส านึกความเป็นคนในชาตเิดยีวกนั ทีม่แีนวทางปฏบิตัเิหมอืนกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก าหนดวนัส าคญั เช่น วนัปีใหม ่วนัสงกรานต ์วนัเดก็ วนัแม ่วนัปิยะมหาราช
เป็นตน้ 

                                                           
7 Thomas Barfield (Ed). (1997). The Dictionary of Anthropology. Oxford: Blackwell Publisher Ltd. 
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 3) การก าหนดสญัลกัษณ์ประจ าชาต ิในรปูของเพลง ธง อนุสาวรยี ์การเฉลมิฉลอง ทีเ่ป็น
ตวัแทนของความเป็นไทย เพื่อปลกูฝงัใหอ้ยูใ่นจติใจของพลเมอืง 

อยา่งไรกต็าม แมร้ฐัจะสรา้งโครงการชาตนิิยมต่าง ๆ ขึน้มา แต่การสรา้งชาตทิีเ่ป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนักไ็มไ่ดร้บัผลส าเรจ็เสมอไป ปญัหาทีด่ ารงอยูไ่ดแ้ก่ 

1) คนทีอ่าศยัในรฐัชาต ินัน้อาจจะไมไ่ดถ้อืว่าเป็นคนชาตนิัน้ 
2) เกดิความสงูต ่าทางวฒันธรรม คนทีม่คีวามแตกต่างจากภาพลกัษณ์ของความเป็นชาตถิูก
จดัล าดบัต ่ากว่า ถอืเป็น “ชนกลุ่มน้อย” “คนชายขอบ” 
3) คนขา้มชาต ิไมไ่ดถู้กกลนืเขา้กบัสงัคมใหญ่ไดท้ัง้หมด มกีารด ารงรกัษาวฒันธรรมเดมิ 
4) อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุค์ลุมเครอืหรอืยดืหยุน่เลื่อนไหล 

 ในยคุรฐัชาตสิมยัใหม ่แมจ้ะมโีครงการชาตนิิยมทีเ่ขม้ขน้อยา่งไร ความเป็นชาตพินัธุ์ไมไ่ดส้ญู
หายไป กลบัมคีวามโดดเด่นชดัเจนเพราะเงือ่นไขทีร่ฐัชาตเิน้นความเป็นชาต ิท าใหช้นกลุ่มใหญ่มคีวาม
ไดเ้ปรยีบชนกลุ่มน้อย ท าใหช้นกลุ่มน้อยมกีารรวมตวัเพื่อต่อสูใ้หม้ ี“ชาต”ิ ของตนเอง 
 ตวัอยา่งของการเกดิขึน้ของรฐัชาตไิทย ซึง่ก่อตวัขึน้ท่ามกลางการคุกคามของอาณานิคมองักฤษ
ทางตะวนัตก และอาณานิคมฝรัง่เศสทางตะวนัออกในช่วงเปลีย่นครสิตศ์ตวรรษที ่20 ทัง้นี้ลกัษณะของ
รฐัชาตไิทยสมยัใหม ่มสี่วนทีค่ลา้ยคลงึและต่างจากรฐัชาตอิื่นๆ ไดแ้ก่ 

1) ใชห้ลกัการอธปิไตยเหนือดนิแดน มเีขตแดนระหว่างประเทศ เช่น การก าหนดใหแ้มน่ ้าเมย
เป็นเสน้เขตแดนระหว่างประเทศท าขึน้ใน พ.ศ. 2411 เป็นเวลา 16 ปี หลงัจากทีอ่งักฤษยดึดนิแดนพมา่
ตอนล่างไดท้ัง้หมด มกีารลงนามใน “สนธสิญัญาปกัปนัเขตแดนระหว่างสยามและองักฤษ” ทีท่ าขึน้
ระหว่างราชส านกัสยามและราชส านกัองักฤษ โดยตวัแทนฝา่ยแรก ไดแ้ก่เจา้พระยาศรสีุรยิวงษ์ ซึง่เป็น
ทีส่มหุพระกลาโหม ดแูลหวัเมอืงเขตแดนฝา่ยใตเ้ฉียงตะวนัตก และเจา้พระยาภธูราภยั ทีส่มหุนายกซึง่
ดแูลหวัเมอืงเขตแดนกรงุสยามฝ่ายเหนือ ส่วนตวัแทนฝ่ายหลงัไดแ้ก่ รอ้ยโท อารเ์ธอร ์เอช็ แบก (Arthur 
H. Bagge) ซึง่เป็นขา้หลวงใหญ่ของกษตัรยิอ์งักฤษ โดยมใีจความส าคญัทีเ่กี่ยวกบัการแบ่งเขตดว้ย
แมน่ ้าเมยว่า “เอาล าน ้าทีไ่ทยเรยีกชื่อ แมเ่มย พมา่เรยีกทองยงิ จนสิน้ปลายน ้า โดยฝ ัง่ขวาหรอื
ตะวนัออกถอืว่าเป็นของเขตแดนสยาม ฝา่ยซา้ยหรอืตะวนัตกถอืเป็นเขตแดนองักฤษ”8 
 ส่วนทางทศิตะวนัออกซึง่มฝีรัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคมนัน้ เกดิวกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 
2436) ฝรัง่เศสน าเรอืรบปิดปากน ้า บงัคบัเอาดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแม่น ้าโขง 
 2) มกีารรวมศูนยอ์ านาจและการปกครอง โดยรวบเอารฐัอื่นๆ เขา้มาอยูภ่ายใตก้ารปกครองรฐั
สยาม เช่น ค่อยๆ ลดิรอนอ านาจจากเจา้เมอืงลา้นนาตัง้แต่ พ.ศ. 2427 จนส าเรจ็ พ.ศ. 2452 เปลีย่น
ปตัตานีใหเ้ป็นมณฑลปตัตานี พ.ศ. 2449 
 3) การเขา้มามอีทิธพิลของลทัธอิาณานิคม ส่งผลให้เกดิการขยายตวัของเศรษฐกจิเงนิตรา และ
ทุนนิยม เช่น มกีารท าสนธสิญัญาบาวริง่ พ.ศ. 2398 ซึง่เป็นสมยัรชักาลที ่4 สนธสิญัญานี้ ใหส้ยามยอม
ใหซ้ือ้ขายขา้วโดยเสร ีเกดิการขยายตวัของระบบเงนิตราและชาวนา เพื่อใหม้แีรงงานเสรที าการปลกูขา้ว 

                                                           
8 อรรถวุฒ ิเกยีรตวิฒัน์. (2544). การเปลีย่นแปลงต าแหน่งของเขตแดนและภมูทิศัน์ชายแดนไทย-พม่า: 

กรณีศกึษาบรเิวณแม่น ้าเมย (วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ). สาขาวชิาภมูศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
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รชักาลที ่5 ไดป้ระกาศยกเลกิทาส พฒันาระบบราชการแทนทีร่ะบบมลูนาย ไพร ่ขา้ทาส เริม่มพีนัธะ
รปูแบบใหม ่ราษฎรกบัชาตทิีม่กีษตัรยิเ์ป็นประมขุ รวมทัง้มรีะบบการเกบ็ภาษี 
 4) การสรา้งวาทกรรมความเป็นชาตไิทย เน้นประวตัศิาสตรไ์ทย ธงชาตไิทย เพลงชาตไิทย และ
วฒันธรรมไทย ผ่านระบบการศกึษา สื่อ และปฏบิตักิารต่างๆ 
 

   
ภาพที ่61 ธงส าหรบัเรอืสยาม พ.ศ. 2398-2459 (สมยัราชกาลที ่4 และ 5) และธงสยามตัง้แต่ พ.ศ. 
24609 
 

5) เน้นการเป็นเอกรฐั ความเป็นไทย ดงัเนื้อเพลงชาตทิีก่ล่าวถงึ “ประเทศไทยรวมเลอืดเนื้อชาติ
เชือ้ไทย” ไมเ่น้นการจ าแนกความแตกต่างทางชาตพินัธุเ์ป็นกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ เหมอืนระบอบอาณา
นิคมในประเทศเพื่อนบา้น แต่เน้นความแตกต่างกนัในเรื่องของภมูภิาค เช่น การใชค้ าว่า ไทยอสีาน 
ไทยพายพั ไทยใต ้และเน้นความเป็นไทยของกลุ่มชาตพินัธุท์ีย่า้ยมาจากทีอ่ื่น เช่น ไทยพวน ไทยโซ่ง 
ไทยเชือ้สายจนี ไทยเชือ้สายเวยีด หรอืทีเ่ป็นกลุ่มเร่รอ่นอาศยัในหลายประเทศ เช่น การเรยีกชาวเลว่า
ไทยใหม ่ฯลฯ 
 โครงการชาตนิิยมของรฐัชาตไิทย มผีลสองดา้น ดา้นหนึ่งเกดิกระบวนการกลนืกลาย ท าให้
จติส านึกของความเป็นชาตพินัธท์ีแ่ตกต่างเริม่หายไป มคีวามพยายามรบัเอาวฒันธรรมและภาษาทีร่ฐั
ไทยส่งเสรมิเขา้มาแทนที ่ทัง้ในลกัษณะทีส่มคัรใจ หรอืโดยไม่รูต้วั อกีดา้นหน่ึงเกดิกระบวนการต่อตา้น
ขดัขนื จากการทีรู่ส้กึว่าภาษาและวฒันธรรมทีส่ ัง่สมมาจะสญูหายไป น าไปสู่ความพยายามสรา้ง
ขบวนการฟ้ืนฟูและสรา้งอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์ 
 ลกัษณะส าคญัอกีประการหนึ่งของการพฒันาเขา้สู่ความเป็นรฐัชาตไิทย คอืการพฒันาเขา้สู่
ความทนัสมยั และเศรษฐกจิแบบทุนนิยม ดงันัน้ นอกจากความเป็นไทยทีถู่กสรา้งขึน้ ซึง่มบีทบาทใน
การกลนืกลายหรอืกดีกนัแลว้ ความทนัสมยั กย็งัเป็นปจัจยัทีส่ าคญัของการทีก่ลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มจะ
ไดร้บัการยอมรบัจากรฐั และสงัคมหรอืไม ่งานศกึษาของเสกสรรค ์ประเสรฐิกุล10 แสดงใหเ้หน็ชดัใน
                                                           

 9 พพิธิภณัฑธ์งชาตไิทย (ธงไตรรงค)์. ออนไลน์. www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4, 
สบืคน้เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2560. 
 10 เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล. (2551). รฐัชาต ิชาตพินัธุ ์และความทนัสมยั. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการ
พหุวฒันธรรมและชาตนิิยม. วนัที ่22-23 ธนัวาคม 2551 ณ ศนูยป์ระชมุนานาชาต ิโรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดั
เชยีงใหม.่ 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4,%20สืบค้น
http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4,%20สืบค้น
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ประเดน็น้ี โดยยกตวัอยา่งเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัชาตไิทยกบักลุ่มชาตพินัธุจ์นี ชาวเขา 
และกลุ่มมสุลมิ โดยเสกสรรคเ์หน็ว่ารฐัชาตเิป็นส่วนหนึ่งของความทนัสมยั และมบีทบาทอย่างมากใน
การเปลีย่นแปลงสงัคมใหท้นัสมยั โดยด าเนินการในกรอบและกฎเกณฑซ์ึง่ก าหนดแนวคดิและ
ความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจแบบรฐัชาต ิดงันัน้เงือ่นไขส าคญัทีท่ าใหร้ฐัยอมรบัการเป็นพลเมอืง คอื การ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบทีร่ฐัก าหนด และท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ในแงน่ี้กลุ่มชาติ
พนัธุห์ลกัๆทีม่วีฒันธรรมใกลเ้คยีงกบัคนไทยภาคกลางอาจมกีารปรบัตวังา่ยกว่ากลุ่มชายขอบ แต่
วฒันธรรมทีค่ลา้ยกนัยงัไมใ่ช่ปจัจยัชีข้าดเท่ากบั การทีก่ลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีมพีืน้ทีท่างเศรษฐกจิซึง่มา
จากการขยายตวัของทุนนิยม และการเขา้ถงึอ านาจทางการเมอืงซึง่มาจากพฒันาการของระบบ
ประชาธปิไตยแบบรฐัสภา ดงันัน้เมือ่พจิารณากลุ่มคนจนีแลว้ จะเหน็ว่าคนจนีเขา้ถงึอ านาจทางเศรษฐกจิ
และอ านาจทางการเมอืง แมย้คุสมยัหนึ่งในประวตัศิาสตร ์ไดแ้ก่ยคุรชักาลที ่6 มกีระแสการต่อตา้นคน
จนี เนื่องจากเหน็ว่าคนจนีเขา้มามบีทบาทยดึกุมทางเศรษฐกจิมากยิง่ขึน้ ถงึกบัขนานนามคนจนีว่า เป็น
คนยวิแห่งตะวนัออก แต่กระแสการต่อตา้นกเ็ป็นเพยีงระยะสัน้ ประวตัศิาสตรข์องการอพยพโยกยา้ยของ
คนจนีทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยมายาวนาน รวมทัง้การทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกษตัรยิใ์นยคุก่อน ใหเ้ป็น
เจา้ภาษนีายอากร และไดร้บัการแต่งตัง้ใหม้ยีศถาบรรดาศกัดิ ์เป็นขุนนางครองเมอืงบางเมอืง เช่น 
ตระกูล ณ ถลาง ณ ระนอง การพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไทย มคีวามทนัสมยัและมบีทบาทในทาง
เศรษฐกจิ ท าใหค้นจนีไดร้บัการยอมรบั ในฐานะทีเ่ป็นคนไทยเชือ้สายจนี และอยูใ่นสงัคมไทยอย่าง
ปราศจากความขดัแยง้ในทางชาตพินัธุ์ ในขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งอกีสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาวเขา และกลุ่ม
ชาวมสุลมิ ทีม่ปีญัหาความขดัแยง้ในทางชาตพินัธุ ์ในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
 ส าหรบักลุ่มชาวเขา ซึง่ปจัจุบนัมจี านวนประมาณ 1 ลา้นคนนัน้ มคีวามแตกต่างอย่างมาก
ในทางประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา ภาษาและวฒันธรรม บางกลุ่มก่อนทีจ่ะเขา้มาอยูใ่นเขตแดนประเทศ
ไทยนัน้ เคยมรีฐัของตนเอง ทัง้ทีเ่ป็นรฐัก่อนยคุสมยัใหม่ และรฐัทีต่ ัง้ขึน้มาเพื่อต่อสูช้่วงชงิอ านาจรฐักบั
กลุ่มชาตพินัธุห์ลกั รฐัตอกย ้าภาพลกัษณ์ของชาวเขาทีเ่ป็นภยัต่อความมัน่คง เพราะในอดตีบางส่วนไป
รว่มกบัพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย มกีารปลกูฝ่ิน และการท าไร ่โดยผ่านสื่อของรฐัเองและ
สื่อมวลชนทีไ่ม่มคีวามเขา้ใจ นอกจากนี้ยงัมภีาพลกัษณ์ของความไม่ทนัสมยั ขาดการศกึษา ไม่มคีวามรู ้
ภาพลกัษณ์เหล่านี้ ท าใหช้าวเขาถูกกดีกนั ไมใ่หเ้ขา้ถงึสทิธพิลเมอืง เช่น จ านวนไมน้่อยยงัไมไ่ดร้บั
สญัชาตไิทย การเน้นย ้าภาพลกัษณ์เหล่านี้ ยงัเป็นความตัง้ใจของภาครฐัทีจ่ะท าใหก้ารช่วงชงิ
ทรพัยากรธรรมชาตซิึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่ ากนิของชาวเขาแต่ดัง้เดมิ มคีวามชอบธรรม ดงันัน้แมว้่า
ชาวเขาบางส่วนจะกลนืกลายเขา้กบัสงัคมไทยผ่านโครงการชาตนิิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการศกึษา
แลว้ แต่บางส่วนกย็งัเผชญิปญัหาการถูกกดีกนัไมใ่หเ้ขา้ถงึทรพัยากร และการกดดนัใหล้ะทิง้วถิชีวีติและ
ภมูปิญัญาดัง้เดมิ ท าใหเ้กดิแรงต่อตา้น เกดิขบวนการชาตพินัธุห์ลายรปูแบบ ทีต่่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธิ
ต่าง ๆ แต่การต่อสูย้งัมรีปูแบบเชงิวฒันธรรมการเมอืงมากกว่าการต่อสูด้ว้ยความรุนแรงซึง่ต่างจากกลุ่ม
มสุลมิบางกลุ่มในภาคใตข้องประเทศไทย 



16 
 

 ในส่วนของกลุ่มมสุลมิในประเทศไทย เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล11 เหน็ว่า นิยามความเป็นไทย
ตามทีร่ฐัก าหนดส่งผลกดทบัอยา่งหนกัต่อพลเมอืงไทยเชือ้สายมลายใูนสามจงัหวดัภาคใต้ การพฒันาสู่
ความทนัสมยัของรฐั ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง ศาสนาและวฒันธรรม ขดักบัวฒันธรรมประเพณแีละ
ความเชื่อ ท าใหก้ลุ่มมสุลมิ มคีวามรูส้กึแปลกแยกกบัรฐัไทย 
 

กิจกรรม 6.1.2 
รฐัชาตสิมยัใหม่ใชเ้กณฑอ์ะไรก าหนดว่าคนกลุ่มใดเป็น “ชนกลุ่มน้อย” จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.1.2 
 เพื่อใหป้ระเทศมคีวามมัน่คงเป็นปึกแผ่น รฐัชาตสิมยัใหมม่กีารสรา้ง “ชุมชนในจนิตนาการ” ซึง่
เป็นแนวคดิของ Anderson ทีท่ าใหค้นในชาตมิจีนิตนาการถงึการมบีรรพบุรษุรว่มกนัผ่านการสรา้ง
ประวตัศิาสตรช์าต ิมภีาษาและวฒันธรรมประจ าชาตอินัหนึ่งอนัเดยีวกนั กลุ่มคนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
จนิตนาการรว่มนี้ เช่น เป็นผูอ้พยพทีม่ภีาษา วฒันธรรมและศาสนาทีแ่ตกต่าง อาจถูกจ าแนกเป็นชน
กลุ่มน้อยทีม่กัจะถูกมองว่าไมม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอชาติ 

                                                           
11 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 10. 
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เรือ่งที ่6.1.3 
การนิยามความหมายของชนกลุ่มน้อยในบริบทโลก 
 
 ลกัษณะส าคญัของบรบิทโลกในปจัจบุนั อนัดบัแรก คอืการเคลื่อนยา้ยของคน สิง่ของ ทุน ขอ้มลู
ขา่วสาร ความคดิหรอือุดมการณ์ฯลฯ ผ่านเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ปในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่โลกไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเรว็ ซึง่เรยีกกนัในเชงิมโนทศัน์ว่า “โลกาภวิตัน์” อนัเป็นยคุที ่เวลาและสถานทีถู่กอดัแน่น (time 
and place compression) เนื่องจากเดมิทแีต่ละสถานทีอ่ยูห่่างไกลมาก ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางเป็น
เวลานานหลายวนักระทัง่หลายเดอืนนัน้ ปจัจุบนัการใชเ้วลาเดนิทางลดลงมาก จนสถานทีท่ีอ่ยูห่่างไกล
เสมอืนหดแคบลง นอกจากนี้โลกาภวิตัน์ยงัมคีวามหมายถงึการทีอ่ทิธพิลของมหาอ านาจทีว่างแนวคดิ 
ความหมายและกฎเกณฑใ์หป้ระเทศอื่นปฏบิตัติาม ในทุกดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม 
และสิง่แวดลอ้ม โดยอาศยักลไกระดบันานาชาต ิเช่น สหประชาชาต ิธนาคารโลก องคก์รการเงนิระหว่าง
ประเทศ องคก์ารอาหารโลก องคก์ารอนามยัโลก ฯลฯ อนัเป็นองคก์รทีป่ระเทศมหาอ านาจมอี านาจ
มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในการเสนอความคดิเหน็และออกเสยีงอนุมตัโิครงการหรอืปฏบิตักิารต่าง ๆ 
ตวัอยา่งของอทิธพิลของมหาอ านาจผ่านองคก์รเหล่าน้ี เช่น แนวคดิของการพฒันา ทีเ่น้นการพฒันา
อุตสาหกรรมและการคา้ การจดัอนัดบัความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิของประเทศดว้ยตวัชีว้ดัต่างๆ เช่น 
ผลผลติมวลรวมประชาชาต ิ(Gross National Product) การส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งเขื่อนเพื่อพฒันา
พลงังาน ฯลฯ การใหก้ารนิยามความเป็นประชาธปิไตย สทิธมินุษยชน ฯลฯ และการมกีลไกบงัคบั
ประเทศต่างๆ ทีพ่บว่าไม่ปฏบิตัติามค านิยามดงักล่าว โดยการตดัความสมัพนัธห์รอืทีเ่รยีกว่า แซงชัน่ 
(sanction) หรอืบอยคอต (boycott) เป็นตน้  
 อยา่งไรกด็ ีโลกาภวิตัน์อาจจะไมไ่ดห้มายถงึการเชื่อมโยงและส่งอทิธพิลจากบนสู่ล่างเท่านัน้ แต่
อาจจะมคีวามหมายถงึ โลกาภวิตัน์จากเบือ้งล่าง หรอืที่อรชุน อพัพาดูราย (Arjun Appadurai)12 เรยีกว่า 
“globalization from below” หรอื โลกาภวิตัน์รากหญ้า (grassroot globalization) ทีค่วามทนัสมยัของ
เทคโนโลยเีอือ้ใหเ้กดิการรวมตวัของเครอืขา่ยพลเมอืงและองคก์รพฒันาเอกชนขา้มชาติ ท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง “ชาตพินัธุท์ศัน์” หรอื Ethnoscapes หรอืภมูทิศัน์ของอตัลกัษณ์กลุ่มอนัเกดิจากการ
โยกยา้ยถิน่ฐานขา้มชาต ิท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงการผลติซ ้าทางสงัคม ทอ้งทีแ่ละวฒันธรรมของอตั
ลกัษณ์ของกลุ่ม อพัพาดรูาย13 อธบิายว่า “เมือ่กลุ่มคนเคลื่อนยา้ยไป รวมกลุ่มในสถานทีแ่ห่งใหม ่มกีาร
สรา้งประวตัศิาสตรใ์หม ่และประกอบโครงการทางชาตพินัธุใ์หม ่ค าว่า “ชาตพินัธุ”์ ทีอ่ยูใ่นค าว่าชาตพินัธุ์
วรรณา กเ็ปลีย่นคุณภาพมลีกัษณะทีเ่ลื่อนไหลและไม่ผกูตดิกบัทอ้งถิน่ ซึง่เป็นสิง่ทีม่านุษยวทิยาทีม่ ี
ปฏบิตักิารเชงิพรรณนาตอ้งปรบัใหส้นองตอบ อพัพาดูราย14 ยงัอธบิายผลของโลกาภวิตัน์และการขา้ม

                                                           
12 Arjun Appadurai. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: 

University of Minnesota Press. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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ชาตอิกีว่า “การโยกยา้ยออกจากถิน่ฐานเดมิ มผีลกระทบต่อความจงรกัภกัดต่ีอกลุ่ม การจดัการเงนิขา้ม
ชาต ิรวมทัง้รปูแบบอื่นของความมัง่คัง่ การลงทุน และยทุธศาสตรข์องรฐั ในขณะเดยีวกนัการโยกยา้ย
จากถิน่ฐานเดมิ (deterritorialization) เปิดตลาดใหมส่ าหรบับรษิทัผลติและผูส้รา้งภาพยนตร ์และบรษิทั
ท่องเทีย่ว” 

บรบิทโลกอนัดบัทีส่อง คอื ปญัหาความขดัแยง้ ความไมส่งบ ความรนุแรง การสูร้บ ทีเ่กดิขึน้ใน
หลายแห่งทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจากเหตุการณ์วนัที ่11 
กนัยายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ทีม่ ี“ผูก่้อการรา้ย” กระท าการวนิาศกรรม จีเ้ครือ่งบนิและบนิชนตกึ
เวลิดเ์ทรดเซน็เตอร ์ในนครนิวยอรก์ ของสหรฐัอเมรกิา จนตกึถล่มพงัพนิาศ มผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 2,500 
คน และเสยีหายดา้นทรพัยส์นิมลูค่ากว่า 100,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั15 ตัง้แต่เวลานัน้มาสหรฐัอเมรกิา
ประกาศสงครามกบัผูก่้อการรา้ย และด าเนินมาตรการต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้ง เช่น การ
ส่งกองก าลงัเขา้ไปยดึครองอฟักานิสถานและบุกยดึอริกั ก่อใหเ้กดิปญัหาผูล้ ีภ้ยัและผูอ้พยพยา้ยถิน่
จ านวนมาก เหตุการณ์ทีเ่รยีกว่า 9/11 นี้ยงัท าใหก้ระแสชาตนิิยมทีเ่ขม้งวดต่อการยา้ยถิน่เขา้
สหรฐัอเมรกิา เนื่องจากหวาดระแวงว่าผูก่้อการรา้ยจะแอบแฝงเขา้มา 
 ในบรบิทน้ี ความหมายของชนกลุ่มน้อยมกีารเปลีย่นแปลง นอกจากกลุ่มคนทีถู่กจ าแนกว่าเป็น
ชนกลุ่มน้อยอยูก่่อนแลว้ ยงัหมายถงึผูท้ีโ่ยกยา้ยเขา้มาในแต่ละประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นผูล้ ีภ้ยั ผูอ้พยพขา้ม
แดน แรงงานขา้มชาต ิซึง่มสีถานภาพทีไ่มใ่ช่พลเมอืง นอกจากนี้การทีป่ระเทศมหาอ านาจเน้นใหเ้หน็ว่า
ความรุนแรงเกดิจากผูก่้อการรา้ยทีม่าจากโลกมสุลมิ ท าใหผู้้อพยพทีน่บัถอืศาสนาอสิลามถูกเพ่งเลง็ และ
ถูกเลอืกปฏบิตัมิากกว่าผูอ้พยพกลุ่มอื่น ดงักรณขีองยุคสมยัของนาย โดนลั ทรมัป์ (Donald Trump) ซึง่
ขึน้มาเป็นประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2560 ไดม้คี าสัง่ สงูสุด (Executive 
Order) หา้มคนจากประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลามเขา้สหรฐัอเมรกิา โดยในเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
หา้มคนจาก 8 ประเทศ ไดแ้ก่ ชาด อหิรา่น ลเิบยี ซเีรยี เวเนซเูอลา เยเมน โซมาเลยี และเกาหลเีหนือ 
ซึง่ 6 ใน 8 ประเทศนี้เป็นประเทศมสุลมิ นอกจากนี้ยงัไดล้ดการรบัผูล้ ีภ้ยัจากเดมิทียุ่คประธานาธบิด ี
บารคั โอบามา (Barack Obama) มโีควตาใหผู้ล้ ีภ้ยัเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในสหรฐัอเมรกิาได ้110,000 คน แต่
รฐับาลโดนลัด ์ทรมัป์ลดลงเหลอื 45,000 คนใน พ.ศ. 256116 
 การทีร่ฐัชาตไิทยในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์ารรฐันานาชาตเิช่น สหประชาชาต ิฯลฯ ท าให้
รฐัชาตไิทยตอ้งเขา้รว่มลงนามและใหส้ตัยาบนักตกิาระหว่างประเทศและอนุสญัญา โดยอนุสญัญาทีเ่ป็น
กรอบอา้งองิของขบวนการเคลื่อนไหวชาตพินัธุม์ ี5 ฉบบัดว้ยกนัคอื อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิ
พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ย สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
และอนุสญัญาการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบและพธิสีารเลอืกรบั นอกจากนี่ยงัมปีฏญิญาสากลว่า

                                                           
15 https://writer.dek-d.com/jijiejung/story/viewlongc.php?id=772280&chapter=6 สบืคน้เมื่อ 24 มกราคม 

2561. 
 16 https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/9/25/16360496/trump-travel-ban-permanent, สบืคน้
เมื่อ 20 มกราคม 2560. 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/9/25/16360496/trump-travel-ban-permanent,%20สืบค้น
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/9/25/16360496/trump-travel-ban-permanent,%20สืบค้น
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ดว้ยสทิธชินพืน้เมอืงทีอ่งคก์ารสหประชาชาตปิระกาศใน พ.ศ. 2550 โดยก่อนหน้านัน้ สหประชาชาต ิได้
ประกาศใหว้นัที ่9 สงิหาคมของทุกปีเป็นวนั “ชนเผ่าพืน้เมอืงโลก” และก าหนดใหร้ะหว่าง พ.ศ. 2548 – 
พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2005 – ค.ศ. 2014) เป็น “ปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพืน้เมอืงโลก” (ระยะที ่2) โดย
ปฏญิญาสากลดงักล่าวเป็นผลจากการท างานรว่มกนัของขบวนการเคลื่อนไหวชนพืน้เมอืงในระดบัสากล 
ซึง่ค าว่าชนพืน้เมอืง (Indigenous Peoples) มคีวามหมายทีช่ดัเจนว่าเป็นชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ัน้มาก่อนที่
คนผวิขาวจะเขา้มายดึครอง สทิธทิีส่ าคญัซึง่ถูกคนผวิขาวละเมดิคอืสทิธใินทีด่นิท ากนิ ตวัอยา่งของ
ประเทศออสเตรเลยีซึง่มคีนพืน้เมอืงทีเ่รยีกว่า อะบอรจินิ (Aborigine) อยูอ่าศยัมาก่อน ต่อมาคนผวิขาว
จากทวปียโุรปเขา้มายดึครองและแยง่ชงิทรพัยากรทีด่นิ เพื่อการท าฟารม์เลีย้งสตัวแ์ละการปลกูพชื เกดิ
การสูร้บกบัชนเผ่าต่างๆ ซึง่ไมส่ามารถสูก้บัคนผวิขาวทีม่อีาวุธทนัสมยัได ้ลม้ตายไปเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้คนผวิขาวยงัออกกฎหมายและด าเนินนโยบายที่ส่งเสรมิการแยง่ชงิทรพัยากร เช่น กฎหมายที่
รบัรองว่าทีด่นิในประเทศออสเตรเลยี ไมม่ใีครถอืครองมาก่อน ซึง่เปิดโอกาสใหค้นผวิขาวสามารถเขา้ไป
ยดึครองพืน้ทีไ่ดทุ้กพืน้ที ่นอกจากนี้การมองว่าคนพืน้เมอืงไมพ่ฒันา ท าใหม้นีโยบายการพฒันาเขา้สู่
เศรษฐกจิสมยัใหมแ่ละการกลนืกลายทางวฒันธรรม มกีารสรา้งนิคมใหอ้ยูอ่าศยั จากการทีแ่ต่ละชนเผ่ามี
วถิชีวีติทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตเิช่น การเดนิทางในทะเลทราย การท ามาหากนิบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล มี
การโยกยา้ยจากพืน้ทีเ่ขตรอ้นใหไ้ปอยูพ่ืน้ทีเ่ขตหนาวซึง่ผลใหบ้างกลุ่มเสยีชวีติ มกีารพรากเดก็จาก
ครอบครวัทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสมคัรใจ เพื่อเอาไปเรยีนหนงัสอื ฝึกอบรมใหเ้ขา้สู่สงัคมสมยัใหม ่เป็นตน้ 
 อยา่งไรกด็ ีในปจัจบุนั การทีป่ระเทศออสเตรเลยี ถอืหลกัประชาธปิไตยทีเ่น้นใหทุ้กคนมคีวาม
เสมอภาคกนั ท าใหช้นพืน้เมอืงและตวัแทนมชี่องทางในการเรยีกรอ้งสทิธต่ิางๆ ไดแ้ก่ สทิธใินทรพัยากร 
สทิธทิางการศกึษาและวฒันธรรม สทิธทิางการเมอืง มกีารตัง้องคก์รระดบัชาตทิีเ่ขม้แขง็เพื่อดแูล
ผลประโยชน์ของคนอะบอรจิิน้และต่อรองเรือ่งนโยบายและแผนการปฏบิตัขิองรฐัชาต ิประเทศเหล่านี้ยงั
ปรบัเปลีย่นค าทีใ่ชเ้รยีกชนพืน้เมอืง เช่น สหรฐัอเมรกิาเรยีกว่า อเมรกินัพื้นเมอืง (Native American) 
หรอืแคนาดาเรยีกว่า ชาตแิรก (First Nation) เพื่อแสดงถงึการยอมรบัว่าชนเหล่านี้อยูม่าก่อน การปรบั
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทางการแสดงใหเ้หน็ถงึความผดิพลาดของคนผวิขาวทีแ่ยง่ยดึทีด่นิ พรากเดก็จาก
พ่อแม ่ฯลฯ และมกีารด าเนินการแกไ้ขสิง่ทีท่ าผดิพลาดไป เช่น ในออสเตรเลยีมแีนวทางปฏบิตัทิีค่นอะ
บอรจินิสามารถทีจ่ะขอคนืสทิธใินทีด่นิทีถู่กยดึไปเมือ่หลายรอ้ยปีทีผ่่านมา ถา้หากพสิจูน์ไดว้่าเป็นพืน้ที่
ของคนอะบอรจินิมาก่อน องคก์รของชนเผ่าพืน้เมอืงของประเทศเหล่านี้มพีลงัในการเคลื่อนไหวในระดบั
สากล ผลกัดนัใหส้หประชาชาต ิประกาศปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธชินพืน้เมอืง ทีเ่อื้อประโยชน์ใหช้น
พืน้เมอืงทัว่โลก 
 อยา่งไรกด็ ีการใชค้ าว่า “ชนพืน้เมอืง” ในประเทศทีไ่มไ่ดผ้่านประวตัศิาสตรใ์นลกัษณะเดยีวกนั
กบัประเทศออสเตรเลยี ตอ้งผ่านการใหค้ านิยามใหม ่เช่น กรณขีองประเทศไทยทีไ่มไ่ดม้กีารเขา้มายดึ
ครองของอาณานิคมหรอืชนชัน้ปกครองผวิขาว แต่รฐัชาตไิทยไดเ้ขา้ไปยดึครองพืน้ทีต่่างๆ ทีเ่ป็นของ
กลุ่มชาตพินัธุม์าก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ทีท่ีเ่ป็นฐานทรพัยากรของกลุ่มชาตพินัธุ ์ไดแ้ก่ พืน้ทีป่า่ 
ชายทะเล ฯลฯ ในรปูแบบของการเปลีย่นใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ทีก่นัคนทีเ่คยเป็นเจา้ของเดมิออกไป ชน
พืน้เมอืงทีถู่กละเมดิสทิธ ิจงึไมใ่ช่ชนพืน้เมอืงทัว่ไปทีเ่ขา้สู่ระบบเศรษฐกจิสมยัใหม ่และไมไ่ดร้บั
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ผลกระทบจากการละเมดิสทิธเิรือ่งทรพัยากรปา่ไม ้และทีด่นิ นอกจากน้ีชนพืน้เมอืงทีไ่มไ่ดม้เีชือ้สายไท 
แต่มรีะบบทางสงัคม ภาษาและวฒันธรรมของตน ยงัถูกนโยบายกลนืกลายผ่านระบบการศกึษา สื่อและ
ระบบอื่นๆ เพื่อเปลีย่นใหก้ลายเป็นคนไทย ท าใหส้ญูเสยีภาษาและวฒันธรรมดัง้เดมิ ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในเรือ่งการเรยีกรอ้งสทิธซิึง่เป็นเจตนารมณ์ของปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธชินพืน้เมอืง กลุ่ม
องคก์รชาตพินัธุจ์งึใชค้ าว่า “ชนเผ่าพืน้เมอืง” ซึง่เน้นกลุ่มชาตพินัธุช์ายขอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันิยาม
ของชนพืน้เมอืงและสทิธทิีค่วรจะได ้และไดเ้ชื่อมเครอืข่ายกบัชนเผ่าและกลุ่มชาตพินัธุท์ีป่ระสบปญัหา
การเขา้ไมถ่งึสทิธดิา้นต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จดัเวทรีณรงคแ์ละสมัมนาประจ าปีภายใตช้ื่อเครอืขา่ยชนเผ่า
พืน้เมอืงแห่งประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา ดงัทีป่รากฏในแถลงการณ์เครอืขา่ยชนเผ่า
พืน้เมอืงแห่งประเทศไทย และภาคเีครอืข่าย การขบัเคลื่อนสงัคม สู่การด ารงไวซ้ึง่อตัลกัษณ์ และสทิธชิน
เผ่าพืน้เมอืงในประเทศไทย วนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 จากเวทสีาธารณะ “การศกึษา อตัลกัษณ์ 
และสทิธชินเผ่าพืน้เมอืงในประเทศไทย” 

ในปี พ.ศ. 2550 เครอืขา่ยชนเผ่าพืน้เมอืงกลุ่มต่าง  ๆในประเทศไทย ไดแ้ก่ กะเหรีย่ง ขม ุคะ
ฉิ่น ชอง ดาระอาง ไทเขนิ ไททรงด า ไทยวน ไทยอง ไทลือ้ ไทใหญ่ มง้ มบซี ูมลาบร ีมอแกน 
มอแกลน มอญ เมีย่น ญฮักุร ละหู่ ลซี ูลวัะ อาขา่ และอุรกัละโวย้ ไดร้วมตวักนัและประกาศ
จดัตัง้ “เครือข่ายชนเผา่พื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)” และก าหนดใหว้นัที ่9 สงิหาคม
ของทุกปีเป็น “วนัชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” อยา่งเป็นทางการรวมทัง้ไดร้ว่มกบั
องคก์รพฒันาเอกชน และหน่วยงานภาครฐัทีท่ างานกบัชนเผ่าพืน้เมอืง เมือ่คราวจดังาน
มหกรรมชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 ไดร้ว่มประกาศเจตนารมณ์
เพื่อจดัตัง้ “สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองประเทศไทย”... และตัง้ คณะท างานยกร่างกฎบตัร
ของสภาฯ ในตน้ปี 2555 ทีผ่่านมา และไดม้ปีรบัเปลีย่นชื่อเป็น “สภาชาติพนัธุ ์และ
ชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย” 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ ค าว่าชนกลุ่มน้อยเกดิขึน้จากการทีร่ฐัชาตกิ าหนดขึน้ จากการทีค่นในกลุ่มมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างจากจนิตนาการของความเป็นสมาชกิของชุมชนในชาต ิเช่น มปีระวตัคิวามเป็นมา เชือ้
ชาต ิวฒันธรรม ภาษา ศาสนาและความเชื่อทีแ่ตกต่าง ซึง่กลุ่มคนทีม่คีวามแตกต่างดงักล่าวจะนิยมเรยีก
ในทางวชิาการว่า กลุ่มชาตพินัธุ ์แต่กลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งหรอืปรบัตวัใหเ้ขา้กบัจนิตนาการ
ของรฐัชาตไิด ้กจ็ะถอืเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นชนกลุ่มใหญ่ ในขณะทีก่ลุ่มทีย่งัยดึตดิอยูก่บัจารตีประเพณี
เดมิ ปรบัตวัไดช้า้ อกีทัง้รฐัยงัหวาดระแวงว่าจะเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาต ิกจ็ะกลายเป็นกลุ่มชาติ
พนัธุช์นกลุ่มน้อย (ethnic minorities) ในยคุโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเคลื่อนยา้ยของผูค้นจ านวนมาก ท าใหม้ี
การเปลีย่นแปลงความหมายของชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนทีอ่พยพเขา้ไปอยูใ่นประเทศใหม่โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่แรงงานในระดบัล่าง แมจ้ะเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศของตน แต่ก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศ
ใหม ่ในขณะเดยีวกนัชนกลุ่มน้อยทีอ่ยูใ่นแต่ละประเทศ กม็กีารสื่อสาร เชื่อมโยง หรอืรวมกลุ่มขา้มชาติ
มากขึน้ กลายเป็นกลุ่มทีม่สีมาชกิขา้มชาตจิ านวนมากทีม่พีลงัมากขึน้ นอกจากนี้ ชนทีอ่ยู่มาก่อนทีค่นผวิ
ขาวเขา้มายดึครองทีเ่คยอยู่ในสถานะของชนกลุ่มน้อย กม็ขีบวนการเคลื่อนไหวและเริม่ถูกยอมรบัว่าเป็น
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ชนพืน้เมอืง ทีแ่มจ้ะมจี านวนน้อยแต่ถอืว่าเป็นเจา้ของประเทศ และรฐับาลหลายประเทศกม็กีระบวนการ
คนืสทิธใิหโ้ดยเฉพาะสทิธใินทีด่นิ 
 

กิจกรรม 6.1.3 
ในบรบิทของโลก “ชนกลุ่มน้อย” มคีวามหมายอยา่งไร จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.1.3 
 ในบรบิทโลก ความหมายของ “ชนกลุ่มน้อย” หมายถงึ ผูท้ีอ่พยพโยกยา้ยถิน่ฐาน ทัง้ทีเ่ป็น
แรงงานขา้มชาต ิผูพ้ลดัถิน่หรอืผูล้ ีภ้ยั ทีก่ลายเป็น “คนอื่น” ในแต่ละรฐัชาต ิทีม่กัจะถูกมองอยา่ง
หวาดระแวง ในลกัษณะทีม่าแยง่งานของคนในชาตแิละอาจจะเป็นสื่อน าเชือ้โรคหรอืก่อใหเ้กดิปญัหา
อาชญากรรม ในทางบวก ชนกลุ่มน้อยซึง่รวมตวักนัขา้มชาตผิ่านเทคโนโลยสีมยัใหม่กส็รา้งจติส านึก
ความเป็นชาตทิีต่นเป็นชนกลุ่มใหญ่ อกีทัง้ยงันิยามตนใหมว่่าเป็นชนพืน้เมอืงทีม่สีทิธติามปฏญิญาสากล
ของสหประชาชาต ิ
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ตอนที ่6.2 
ปัญหาเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อยในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่6.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 6.2.1 สทิธคิวามเป็นพลเมอืงของรฐัชาตแิละพลเมอืงของโลก 

6.2.2 สทิธใินการตดัสนิใจและการปกครองตนเอง 
6.2.3 สทิธใินการด ารงวถิชีวีติและวฒันธรรม 

 
แนวคิด 

1. การไดม้าซึง่สทิธพิลเมอืงทีส่ าคญัคอืการทีช่นกลุ่มน้อยไดร้บัการรบัรองสญัชาต ิท าใหม้สีทิธิ
เท่าเทยีมกบัชนกลุ่มใหญ่ สามารถใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนในระดบัต่างๆ การไดร้บัการ
บรกิารดา้นการศกึษา สาธารณสุข และการสามารถมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

2. ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มมคีวามคดิความเชื่อทีว่่ากลุ่มของตนมปีระวตัศิาสตรท์ีแ่ตกต่างจากชน
กลุ่มใหญ่ รวมทัง้มภีาษาพดู อกัษรเขยีน และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง สมควรจะมรีฐัของตนทีท่ า
หน้าทีป่กครองตนเอง เมือ่ไมส่ามารถไดม้าจากวถิทีางทางการเมอืง กม็กัจะอยูใ่นรปูแบบการ
ต่อสูด้ว้ยก าลงัอาวุธ 

3. ชนกลุ่มน้อยมกัจะมกีารเรยีกรอ้งสทิธใินการใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพื่อด ารงวถิชีวีติดัง้เดมิ
และใหร้ฐัส่งเสรมิวฒันธรรมดัง้เดมิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบูรณาการเขา้กบัระบบการศกึษา
สมยัใหม่ 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่6.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายปญัหาของชนกลุ่มน้อยในเรือ่งสทิธคิวามเป็นพลเมอืงได ้
2. อธบิายพฒันาการการต่อสูเ้พื่อสทิธใินการปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยได้ 
3. อธบิายปญัหาของชนกลุ่มน้อยทีน่ าไปสู่การเรยีกรอ้งสทิธทิางวฒันธรรมได ้
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ความน า 
 
 ปญัหาทีเ่กี่ยวกบัชนกลุ่มน้อยทีส่ าคญัเป็นปญัหาของการขาดสทิธหิรอืเขา้ไมถ่งึสทิธมินุษยชนที่
ตามปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ระบุสทิธิ
ทีส่ าคญัทีม่นุษยท์ุกคนควรจะไดร้บัไดแ้ก่ สทิธพิลเมอืง (Civil Rights) สทิธทิางการเมอืง (Political 
Rights) สทิธทิางสงัคม (Social Rights) สทิธทิางเศรษฐกจิ (Economic Rights) และ สทิธทิางวฒันธรรม 
(Cultural Rights) ปญัหาสทิธมินุษยชนจะพบเจอไดใ้นทุกประเทศทัว่โลก โดยแต่ละประเทศมปีระเภท
และระดบัของปญัหาทีแ่ตกต่างกนัไป ส าหรบัชนกลุ่มน้อยแลว้ ปญัหาจะมมีากในเรื่องของสทิธพิลเมอืง 
สทิธทิางการเมอืงและสทิธทิางวฒันธรรม ดงันัน้ในตอนน้ีจงึจะไดก้ล่าวถงึปญัหาของชนกลุ่มน้อยในสาม
เรือ่งไดแ้ก่ สทิธคิวามเป็นพลเมอืงของรฐัชาตแิละพลเมอืงของโลก สทิธใินการตดัสนิใจและการปกครอง
ตนเอง และสทิธใินการด ารงชวีติและวฒันธรรม 

หัวเรื่อง 

 ๖.๒.๑ สิทธิความเป็น

พลเมืองของรัฐชาติและพลเมือง

ของโลก 

๖.๒.๒ สิทธิในการ

ตัดสินใจและการปกครองตนเอง 

๖.๒.๓ สิทธิในการ

ด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม   

แนวคิด 

1. สิทธิความเป็น
พลเมืองของรัฐ
ช า ติ แ ล ะ
พ ล เมื อ งข อ ง
โลก 

2. สิ ท ธิ ใ น ก า ร
ปกครองตนเอง 

3. สิ ท ธิ ท า ง
วัฒนธรรม  
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เรื่องท่ี 6.2.1 
สิทธิความเป็นพลเมืองของรฐัชาติและพลเมืองของโลก 
 

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนใหค้วามหมายสทิธพิลเมอืงว่า หมายถงึสทิธใินชวีติและ
รา่งกาย เสรภีาพและความมัน่คงในชวีติ ไมถู่กทรมาน ไมถู่กท ารา้ยหรอืฆ่า สทิธใินความเสมอภาคต่อ
หน้ากฎหมาย สทิธทิีจ่ะไดร้บัสญัชาต ิเป็นตน้ ส าหรบัรฐัชาตสิมยัใหม ่รฐัธรรมนูญและกฎหมายจะใหก้าร
คุม้ครองสทิธดิงักล่าว หากยงัไมไ่ดร้บัการประกนัสทิธดิงักล่าวหรอืเมือ่มกีารละเมดิสทิธกิจ็ะมขี ัน้ตอน
ทางกฎหมายทีจ่ะเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งต่อสู ้ในส่วนของสมาชกิของชนกลุ่มน้อยทีไ่ดร้บัการรบัรอง
สญัชาต ิเป็นพลเมอืงของประเทศหนึ่งๆ ยอ่มไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย แต่ชนกลุ่มน้อยทีเ่ขา้
มาอยูใ่นประเทศและไมไ่ดร้บัสญัชาตนิัน้กจ็ะขาดสทิธพิลเมอืงและมปีญัหาต่างๆ ตามมา 
 ทัง้นี้ตอ้งยอมรบัว่าโลกาภวิตัน์ก่อใหเ้กดิการยา้ยถิน่ของประชาชนอย่างมากมาย ทัง้ยา้ยเขา้
เมอืงใหญ่ในประเทศเดมิ ยา้ยขา้มเขตชายแดนรฐัชาตแิละยา้ยขา้มประเทศ การยา้ยถิน่ของคนทีม่ ี
สถานะพลเมอืงและมฐีานะทางเศรษฐกจิสงัคมทีด่ ีเพื่อไปเรยีน ท างานและการแต่งงานกบัคน
ต่างประเทศ ไมเ่ป็นปญัหาใหญ่ทีก่ระทบต่อสงัคมมากนัก แต่ทีเ่ป็นปญัหาคอืการยา้ยขา้มชาตอิยา่งผดิ
กฎหมาย เนื่องจากความจ าเป็นทีต่อ้งหนีภยัการสูร้บหรอืภยัทางการเมอืง การถูกหลอกลวงหรอืชกัจงู
โดยกระบวนการคา้มนุษย ์และขอ้จ ากดัของการเขา้สู่กระบวนการจดทะเบยีนแรงงานหรอืผูอ้ยูอ่าศยั
อยา่งถูกกฎหมาย โดยแบ่งประเภทของกลุ่มคนทีโ่ยกยา้ยขา้มชาตทิีเ่ป็นปญัหาเป็นสามกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 
แรงงานขา้มชาต ิผูล้ ีภ้ยั และผูพ้ลดัถิน่ ตามตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัในกรณขีองประเทศไทย เสน้แบ่ง
ระหว่างกลุ่มทัง้สามมคีวามคลุมเครอืและทบัซอ้นกนั เนื่องจากผูล้ ีภ้ยัจ านวนหน่ึงออกมารบัจา้งอยู่นอก
ค่ายผูล้ ีภ้ยั กลายเป็นแรงงาน และผูล้ ีภ้ยับางครัง้กถ็ูกเรยีกว่าผูพ้ลดัถิน่ (Displaced people) เนื่องจาก
ตอ้งโยกยา้ยจากถิน่ทีอ่าศยัเดมิมาอยูใ่นถิน่ใหม่ทีไ่มคุ่น้เคย หรอืเรยีกว่าผูพ้ลดัถิน่ภายใน (Internal 
Displaced People: IDP) ซึง่เป็นผูท้ีห่นีภยัการสูร้บ ทีต่อ้งโยกยา้ยหลบหนีไปอยูใ่นพืน้ทีใ่หม่ทีย่งัอยูใ่น
เขตของประเทศเดมิ 
 กลุ่มคนทีต่อ้งอพยพโยกยา้ยอยา่งผดิกฎหมายทัง้ 3 กลุม่ดงักล่าว ถอืไดว้่าเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่ม
ใหมท่ีค่นกลุ่มใหญ่ในประเทศมกัจะมองดว้ยสายตาทีห่วาดระแวงและไมไ่วว้างใจ ตามสื่อหลกัทีม่กัจะ
รายงานอยา่งไมเ่ขา้ใจและผสมผสานกบัอคตทิางชาตพินัธุ ์ท าใหม้กีารแบ่งแยกกนัเป็นคนละพวก 
มากกว่าชนกลุ่มน้อยทีอ่ยูใ่นประเทศมานาน และเริม่มปีฏสิมัพนัธแ์ละความเขา้ใจซึง่กนัและกนัมากขึน้
ระหว่างชนกลุ่มใหญ่กบัชนกลุ่มน้อยในประเทศ 
 รายละเอยีดของแต่ละกลุ่มในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นมา ลกัษณะเฉพาะ และปญัหาการ
เขา้ถงึสทิธพิลเมอืง โดยยกตวัอยา่งของประเทศไทย มดีงัต่อไปนี้ 

 
แรงงานข้ามชาติ 
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 เทคโนโลยกีารเดนิทางทีส่ะดวก เช่น เครือ่งบนิ รถไฟ ฯลฯ การไดร้บัขา่วสารขา้มชาตผิ่าน
โทรศพัทแ์ละเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยแรงงานจากพืน้ทีท่ีม่กีารรบัจา้งแรงงานน้อยและ
ค่าแรงต ่า ไปสู่พืน้ทีท่ีม่กีารรบัจา้งขนาดใหญ่และค่าแรงสูงกว่า นอกจากการเคลื่อนยา้ยจากชนบทสู่เมอืง
แลว้ ยงัมกีารเคลื่อนยา้ยขา้มชาตกินัอยา่งมาก ทัง้ในลกัษณะของการขา้มเขตแดนระหว่างประเทศของ
ประเทศเพื่อนบา้น และการเดนิทางไปยงัประเทศทีห่่างไกลออกไป แรงงานขา้มชาตจิงึเป็นปรากฎการณ์
ทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนในปจัจุบนั แมว้่าในสมยัยคุอาณานิคมจะมกีารโยกยา้ยของแรงงานจากประเทศ
หนึ่งไปยงัอกีประเทศหนึ่ง โดยรฐัอาณานิคมเป็นผูน้ าพาหรอืส่งเสรมิใหไ้ป เพื่อไปท างานในกจิการของ
อาณานิคม ซึง่ส่วนใหญ่เป็นไรห่รอืแปลงเกษตรขนาดใหญ่ หรอืเป็นแรงงานทีเ่ดนิทางขา้มแดนดว้ย
ตนเองเพื่อไปแสวงหาโชค เช่น แรงงานคนจนีทีย่า้ยมาในประเทศไทย แต่ความแตกต่างกนักบัแรงงาน
ขา้มชาตใินยคุปจัจุบนั อยูท่ีค่วามสมัพนัธก์บัรฐัและชุมชนทอ้งถิน่ทีม่คีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ เน่ืองจาก
รฐัชาตสิมยัใหมม่กีารควบคุมพลเมอืงโดยการจดทะเบยีน ใหส้ญัชาต ิซึ่งแสดงออกโดยการมบีตัร
ประจ าตวัประชาชนแบบต่างๆ รฐัชาตสิมยัใหมใ่ชห้ลกัการอธปิไตยทีค่วบคุมการเคลื่อนยา้ยของพลเมอืง
ขา้มชาต ิโดยการใหม้หีน่วยงานทีท่ าหน้าทีต่รวจคนเขา้ออก ตอ้งขออนุญาตเดนิทางเขา้ในประเทศอื่น 
นัน่คอืทุกคนตอ้งมสีมดุประจ าตวัการเดนิทางหรอืทีเ่รยีกว่าพาสปอรต์และการขออนุญาตเขา้ประเทศ
หรอืทีเ่รยีกว่าวซี่า 
 แรงงานขา้มชาตหิรอืทีใ่นประเทศไทยใชค้ าว่าแรงงานต่างดา้ว (Alien workers) มอียูส่อง
ประเภท คอืประเภททีเ่ขา้เมอืงถูกกฎหมาย ซึง่เป็นแรงงานทีม่พีาสปอรต์และไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้มา
ท างานโดยไดร้บัวซี่าประเภทท างาน อกีประเภทคอืประเภททีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย ซึง่พบว่ามอียูท่ ัว่ไป
ในประเทศอุตสาหกรรมทีต่้องการแรงงานมาก ช่องทางการเขา้ไปแบบถูกกฎหมายมจี ากดั แต่มี
เครอืขา่ยทีไ่มเ่ป็นทางการ ลกัลอบน าพาแรงงานเขา้ไปท างานอยา่งผดิกฎหมาย หรอืแรงงานเขา้ไปเอง
อยา่งผดิกฎหมาย ส าหรบักรณปีระเทศไทย แรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมายส่วนใหญ่เป็น
แรงงานจากประเทศพมา่ ลาวและกมัพชูา ทีเ่ขา้มามากตัง้แต่ช่วง พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา คาดกนัว่าไมต่ ่า
กว่าสามลา้นคนใน พ.ศ. 2556 การทีม่แีรงงานขา้มชาตเิขา้เมอืงผดิกฎหมายในประเทศไทยจ านวนมาก
เมือ่เทยีบกบัประเทศอื่น เพราะมเีงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
 1. สภาพการเมอืงทีม่คีวามขดัแยง้แตกแยกและการสูร้บกนัระหว่างรฐับาลทหารพมา่ทีป่กครอง
แบบเผดจ็การกบักองก าลงัชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักลุ่มไทใหญ่ กลุ่มกะเหรีย่ง และ
กลุ่มมอญทีม่ปีระชาชนตัง้ถิน่ฐานอยูต่ดิกบัชายแดนไทยฝ ัง่ตะวนัตก คนจ านวนหลายแสนคนอพยพเขา้
มาลีภ้ยั และอาศยัอยูใ่นค่ายอพยพในไทย แต่อกีจ านวนไมน้่อยไมส่ามารถขา้มเขา้มาอยูใ่นค่ายอพยพใน
เขตประเทศไทยได ้แต่ตอ้งหลบซ่อนอยูใ่นประเทศพม่าหรอืทีเ่รยีกว่าผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศ (Internal 
Displaced People) ไมส่ามารถท ามาหากนิไดอ้ย่างปกต ิจงึอพยพเขา้มาหางานท าในประเทศไทย 

2. สภาพเศรษฐกจิเงนิตราในพม่าทีไ่มพ่ฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงทศวรรษ 2530 ทีร่ฐับาล
ทหารพม่าด าเนินนโยบาย “สงัคมนิยมวถิพีม่า” ปิดประเทศไมม่คีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิกบัประเทศ
อื่น นอกจากนี้ยงัมเีกบ็ภาษทีีเ่อารดัเอาเปรยีบ การบงัคบัการใชแ้รงงาน ส่งผลใหป้ระชาชนตอ้งการ
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แสวงหางานทีส่ามารถสรา้งรายไดด้กีว่าการท างานในประเทศ ในขณะทีภ่าวะเศรษฐกจิไทยในช่วง
เดยีวกนันัน้มคีวามเจรญิ จากการพฒันาอุตสาหกรรม การคา้และการบรกิาร 

3. ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศพมา่ยาวถงึ 2,401 กโิลเมตร โดยเสน้กัน้
พรมแดนส่วนใหญ่เป็นแม่น ้าขนาดเลก็หรอืสนัเขา ท าใหก้ารเดนิทางขา้มชายแดนเป็นไปไดอ้ย่างสะดวก 
เครอืขา่ยการน าพาแรงงานเขา้เมอืง มอียู่จ านวนมาก มกีารตดิสนิบนเจา้หน้าที ่ท าใหก้ารเดนิทางเป็นไป
ไดอ้ยา่งไมค่่อยมอุีปสรรค 

4) ภาพลกัษณ์ของความทนัสมยัของประเทศไทย ทัง้ในดา้นเทคโนโลย ีและวฒันธรรม ผ่าน
โทรทศัน์ทีร่บัชมไดใ้นบรเิวณชายแดนของพมา่ เป็นแรงกระตุน้ทีส่ าคญัทีท่ าใหแ้รงงานหนุ่มสาวจาก
ประเทศพมา่ พยายามหาทางเขา้มาท างานในประเทศไทย ทัง้เพื่อใหไ้ดร้ายไดเ้พิม่เตมิ ในขณะเดยีวกนั
กเ็ป็นการมาหาประสบการณ์ในประเทศทีม่องว่ามคีวามทนัสมยั โดยผ่านเครอืข่ายการน าพาแรงงานที่
ผดิกฎหมาย 
 แรงงานขา้มชาตจิากพมา่ส่วนใหญ่จะท างานในภาคส่วนทีเ่รยีกว่า 3-D คอื งานอนัตราย สกปรก 
และยากล าบาก (dangerous, dirty, difficult) ซึง่หาคนไทยท างานไดน้้อย การทีค่นงานไทยในภาคส่วน 
3-D มน้ีอย เพราะแรงงานไทยเริม่พฒันาเป็นแรงงานฝีมอื แรงงานไรฝี้มอืส่วนหน่ึงมชี่องทางไปท างาน
ต่างประเทศ ตามช่องทางการจดัหางานทีถู่กกฎหมาย หรอืเป็นแรงงานผดิกฎหมายในประเทศ
อุตสาหกรรมทีม่รีายไดส้งู เช่น ไตห้วนั เกาหลใีต ้สงิคโปร ์และหลายประเทศทางตะวนัออกกลาง 
นอกจากนี้การทีม่แีรงงานขา้มชาตเิขา้มามาก ท าใหค้นในทอ้งถิน่มชี่องทางหารายไดจ้ากการใหเ้ช่าบา้น 
เปิดรา้นของช า เป็นต้น ท าใหไ้มต่อ้งไปเป็นแรงงานรบัจา้ง การทีห่าคนไทยท างานไมไ่ดเ้หน็ไดช้ดัใน
อุตสาหกรรมประมง และประมงต่อเนื่อง ทีจ่ะขาดคนท างานตลอด เพราะเป็นงานหนกั อยูก่บัความ
สกปรกและกลิน่เหมน็ ระยะเวลาการท างานไม่แน่นอน อยูก่ลางแจง้ ตากแดด ท างานไมเ่ป็นเวลา ขาด
ความมัน่คงและเสีย่งต่อสารเคมตีกคา้ง เหน็ไดช้ดัจากการทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ไดม้กีารส ารวจความ
ตอ้งการแรงงานจากผูป้ระกอบการใน พ.ศ. 2552 พบว่าผูป้ระกอบการมคีวามตอ้งการแรงงานทัง้สิน้
จ านวน 220,000 คน จงึไดม้กีารแถลงขา่วเปิดรบัสมคัรแรงงานไทยจ านวน 150,000 คน ระยะเวลา 60 
วนั ปรากฏว่ามคีนไทยสมคัรเขา้ท างานเพยีง 126 คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 ของความตอ้งการแรงงาน
เท่านัน้17 
 ตวัเลขแรงงานทีไ่ดร้บัใบอนุญาตท างานทัง้ประเทศใน พ.ศ. 2548 พบว่าส่วนใหญ่ท างานในภาค
เกษตรและปศุสตัว ์รองลงมาเป็นงานรบัใชใ้นบา้นและงานก่อสรา้ง ดงัแสดงในตารางที ่6.1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและการกระจายร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามกิจการท่ีจ้าง (ข้อมลู 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2548) 

ประเภทกิจการ จ านวนแรงงาน ร้อยละ 

                                                           
17 จากเอกสารเรื่อง บทวเิคราะหแ์ละสรุปแนวโน้มของปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้เมอืงจงัหวดั

สมุทรสาครหว้งเวลา  พ.ศ.2547 – ปจัจุบนั. จดัท าโดยจงัหวดัสมทุรสาคร (ไดร้บัจากการประชมุน าเสนอโครงการวจิยัที่
ศาลากลางจงัหวดัสมุทรสาครเมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2552). 
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ประเภทกิจการ จ านวนแรงงาน ร้อยละ 
1. เกษตรและกจิการปศุสตัว ์ 182,791 21.5 
2. คนรบัใชใ้นบา้น 126,343 14.9 
3. ก่อสรา้ง 124,614 14.7 
4. ต่อเนื่องประมง 74,500 8.7 
5. ประมงทะเลและน ้าจดื 60,655 7.1 
6. โรงสขีา้ว, โรงอฐิ, โรงน ้าแขง็ 16,702 1.9 
7. ขนถ่ายสนิคา้ทางน ้า 4,312 0.5 
8. เหมอืงแร/่เหมอืงหนิ 1,568 0.1 
9. กจิการอื่นๆ 256,145 30.2 
 รวม 847,630 100.0 

ท่ีมา: ค านวณจากขอ้มลูของศูนยป์ฏบิตักิารจดัระบบการท างานของคนต่างดา้วฯ กรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน18 
 
 ปญัหาส าคญัทีแ่รงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมายเผชญิ คอืความไมม่ัน่คงในชวีติและ
ทรพัยส์นิ เนื่องจากการถูกจบักุม คุมขงั ส่งกลบั หรอืกรรโชกทรพัย ์การถูกกดค่าแรง ไมม่สีวสัดกิารใน
การท างาน และการประสบอุบตัเิหตุในการท างาน เนื่องจากการไมคุ่น้เคยต่อการท างานอุตสาหกรรม ซึง่
รวมทัง้อุตสาหกรรมการเกษตร การก่อสรา้ง ทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรกล และสารเคม ีรวมถงึการถูกดถููก จากอคติ
ทางชาตพินัธุท์ีม่องว่าเป็นคนจากประเทศพมา่ และเป็นแรงงาน “ต่างดา้ว”ทีอ่นัตราย จากสื่อสารมวลชน
ทีไ่มเ่ขา้ใจหรอืมอีคตจิากโครงการชาตนิิยมของรฐั 
 การขา้มชาตขิองแรงงานท าใหป้ระเดน็ชาตพินัธุม์คีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้ เนื่องจากแรงงานทีย่า้ย
ถิน่ อาจไมไ่ดผ้สมกลมกลนืเขา้เป็นเน้ือเดยีวกบัชุมชนทอ้งถิน่ทีย่า้ยเขา้ไปอยู ่แต่กลบัยงัด ารงรกัษา
วฒันธรรมของตนเอง มกีารสรา้งกลุ่มและเครอืขา่ยบนพืน้ฐานความเป็นชาตพินัธุ ์เพื่อการช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนัและเป็นการสรา้ง “บา้น” ในพืน้ทีใ่หม ่แรงงานจากประเทศพมา่ทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากกลุ่มชาตพินัธุ ์อนัเป็นกลุ่มเดยีวกบัทีเ่ป็นกลุ่มดัง้เดมิในประเทศไทย 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มทีม่าใหมก่บักลุ่มเดมิ มทีัง้การเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และการด ารงความ
แตกต่าง นอกจากนี้สถานการณ์ในหลายประเทศ แสดงใหเ้หน็ว่า รฐัชาตติอ้งปรบักฎเกณฑต่์างๆ เพื่อ
รองรบัการด ารงอยู่รว่มกนัระหว่างคนในชาตเิดมิและคนทีเ่ขา้มาใหม ่ทัง้เพื่อควบคุมในนามของความ
มัน่คงของชาต ิและการส่งเสรมิใหเ้กดิความมัน่คงของมนุษย ์

 

                                                           
18 กฤตยา อาชวนจิกุล. (2548). การจดัการแรงงานต่างชาตจิากประเทศเพื่อนบา้นในช่วง พ.ศ. 2539-2548. 

ประชากรและสงัคม. กฤตยา อาชวนิชกุล, ปราโมทย ์ประสาทกลุ (บรรณาธกิาร). นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม. 
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ผู้ล้ีภยั 
 ในปจัจบุนัมคี่ายอพยพอยูใ่นเขตประเทศไทยบรเิวณชายแดนทีต่ดิต่อกบัประเทศพมา่ทัง้หมด 
10 ศูนย ์มจี านวนผูล้ ีภ้ยัในค่ายจ านวน 142,623 คน ซึง่เป็นตวัเลขในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 ผูล้ ีภ้ยั
ทัง้หมดเป็นชนกลุ่มน้อยทีห่นีภยัสงครามจากฝ ัง่พมา่ โดยมชีนกะเหรีย่งเป็นกลุ่มหลกัในค่าย 7 ค่าย ใน
เขตจงัหวดัแมฮ่่องสอน ตาก กาญจนบุร ีและราชบุร ีความจรงิการอพยพหนีภยัจากพมา่มมีานานแลว้ 
โดยกลุ่มทีเ่ขา้มาก่อน 9 มนีาคม พ.ศ. 2519 ทางราชการเรยีกว่าผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิมา่มปีระมาณ 
48,000 คน ส่วนกลุ่มทีเ่ขา้มาหลงั 9 มนีาคม พ.ศ. 2519 ดว้ยเหตุทางดา้นเศรษฐกจิและตัง้หลกัแหล่ง
ถาวรแลว้ในไทยมปีระมาณ 33,000 คน (เอกสารบรรยายค่ายฯ) แต่ตัง้แต่ พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา มี
จ านวนคนมากจนทางการไทยตอ้งตัง้ทีพ่กัขึน้มารองรบั โดยใชค้ าเรยีกทีพ่กัชัว่คราวนี้หลายแบบ เช่น 
“ค่ายควบคุม” “พืน้ทีร่องรบัผูห้นีภยัจากการสูร้บ” ก่อนทีจ่ะใหใ้ชช้ื่อเรยีกอย่างเป็นทางการว่า “พืน้ทีพ่กั
พงิชัว่คราว” และเรยีกผูท้ีอ่พยพมาว่า “ผูอ้พยพ” (displaced persons) โดยหลกีเลีย่งไมใ่ชค้ าว่า “ค่าย
อพยพ” หรอื “ผูล้ ีภ้ยั” เพราะประเทศไทยยงัไมไ่ดม้กีารลงนามในอนุสญัญาว่าดว้ยสถานภาพผูล้ ีภ้ยัของ
สหประชาชาต1ิ9 แต่จะใหค้วามช่วยเหลอืตามหลกัมนุษยธรรม อย่างไรกด็ตีัง้แต่การตัง้ศูนยอ์พยพเป็น
เวลากว่า 20 ปี และมกีารส่งผูล้ ีภ้ยัไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่ามบางส่วน แต่จนถงึ พ.ศ. 2556 อนาคต
ของคนในศูนยก์ย็งัไมแ่น่นอนว่าจะไดก้ลบัประเทศหรอืท าอย่างไร 
 การเกดิขึน้ของผูล้ ีภ้ยัมคีวามสมัพนัธต่์อประเดน็เรือ่งชาตพินัธุใ์น 3 ดา้น คอื 
 1. การเสรมิสรา้งจติส านึกความเป็นชาตพินัธุแ์ละการเชื่อมเครอืขา่ยขา้มชาตขิองผูล้ ีภ้ยัที่ใช้
ความเป็นชาตพินัธุเ์ป็นตวัเชื่อม การทีผู่ล้ ีภ้ยัซึง่แต่เดมิอยูก่ลุ่มยอ่ยหลายกลุ่ม เมือ่เขา้มาอยูใ่นค่ายผูล้ ีภ้ยั
ไดพ้บกลุ่มยอ่ยอกีหลายกลุ่ม ประกอบกบัการไดเ้ขา้รว่มโครงการชาตนิิยมของกลุ่มชาตพินัธุท์ีท่ า
ต่อเนื่องในค่าย ท าใหเ้ขา้ใจว่าตนอยูส่งักดัชาตพินัธุใ์ด 
 2. การเชื่อมระหว่างผูล้ ีภ้ยักบักลุ่มชาตพินัธุใ์นไทยทีม่คีวามซบัซอ้น แมผู้ล้ ีภ้ยัจะสงักดักลุ่มชาติ
พนัธุเ์ดยีวกบักลุ่มชาวบา้นทีอ่ยูร่อบพืน้ทีค่่าย แต่ความรูส้กึทีเ่ชื่อมโยงกนัในทางชาตพินัธุ ์มมีากน้อย 
และรปูแบบใดขึน้อยูก่บัประเดน็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง จะเหน็ไดว้่าในทางเศรษฐกจิ
เมือ่มกีารช่วงชงิผลประโยชน์กนั ความเป็นชาตพินัธุเ์ดยีวกนักถ็ูกนิยามใหแ้ตกต่างได ้เช่น เป็นกลุ่ม
กะเหรีย่งไทย หรอืกลุ่มกะเหรีย่งพมา่ เป็นคนไตในหรอืไตนอก งานวทิยานิพนธท์ีท่ าเรือ่งค่ายอพยพกบั
ปญัหาความสมัพนัธก์บัคนนอกค่าย มหีลายงานเช่นงานของเพื่อนไรพ้รมแดน20 งานของจริศกัดิ ์มา
สนัเทยีะ21ทีศ่กึษาบทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนทีใ่หก้ารช่วยเหลอืค่ายอพยพของคนกะเหรีย่ง และ

                                                           
19 Convention on the Status of Refugees, 1951 และ Protocol Relating to the Status of Refugees, 

1967. 
20 เพื่อนไรพ้รมแดน. (2544).คนลี้ภยัในร่มปา่ รายงานการวจิยั การใหค้วามคุม้ครองผูล้ี้ภยัและการจดัการ

ทรพัยากรปา่ไมอ้ย่างยัง่ยนื. เชยีงใหม:่ เพื่อนไรพ้รมแดน. 
21 จริศกัดิ ์มาสนัเทยีะ. (2543). บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนตะวนัตก ในการชว่ยเหลอืผูล้ีภ้ยัชาว

กะเหรีย่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า (วทิยานิพนธร์ฐัศาสตรม์หาบณัฑติ๗. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
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ส ารวจความคดิเหน็ของกลุ่มต่างๆ ทีม่ต่ีอการช่วยเหลอืดงักล่าว ซึง่งานแสดงใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้
ระหว่างการใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อมนุษยธรรมกบัการต้องระวงัไมใ่หร้ฐับาลพมา่มองว่าเป็นการช่วยเหลอื
ขบวนการต่อสูท้างชาตพินัธุ์ 
 ผูล้ ีภ้ยับางกลุ่มไมเ่ขา้ไปอยูใ่นศูนยอ์พยพ แต่ตัง้หลกัปกัฐานอยู่นอกค่าย ท าใหค้วามสมัพนัธ์
ระหว่างคนทีอ่ยู่นอกศูนยแ์ละคนทีอ่ยูใ่นศูนยม์คีวามสมัพนัธใ์นเรือ่งเศรษฐกจิ เช่น การเขา้ไปซือ้ขาย
แลกเปลีย่นในค่าย มกีารแต่งงานกนัและการรบัเอาเดก็ในศูนยม์าเป็นลกู นอกจากนี้ความสมัพนัธ์
ระหว่างคนในศูนยก์บัคนนอกศูนยท์ัง้ทีเ่ป็นคนกะเหรีย่งและคนเมอืงยงัมลีกัษณะของการจา้งแรงงาน 
โดยคนในศูนยอ์อกไปรบัจา้งตามหมูบ่า้นรอบๆ ศูนย ์หรอืในทีอ่ื่นทีไ่กลออกไปทัง้งานในและนอกภาค
เกษตร เช่น การด านา เกบ็ขา้วโพด การเกบ็ถัว่ การขดุทีน่า การถางหญา้ และหาของปา่มาขายตาม
ฤดกูาลต่างๆ เช่น เกบ็หน่อไม ้เกบ็และไพ (เยบ็) ใบตองตงึ (ไมพ้ลวง) ส าหรบัใชม้งุหลงัคาขาย แรงงาน
จ านวนมากในศูนยฯ์ ชดเชยแรงงานของคนหนุ่มสาวในหมูบ่า้นทีห่ายไป เพราะไปเรยีนหนงัสอืหรอื
ท างานต่างถิน่หรอืท างานอื่นทีไ่มใ่ช่งานภาคเกษตร การท านาจงึท าไดต่้อเนื่องเพราะมแีรงงานอพยพเขา้
มาช่วย ในบางกรณทีีเ่จา้ของดัง้เดมิไมม่แีรงงานเลย อาจจะใหค้นทีอ่พยพเขา้มาเช่าทีน่า และบางรายผูท้ี่
อพยพเขา้มาเหล่านี้ สามารถซือ้ทีน่าเป็นของตนเองได ้นอกจากนี้ การทีม่แีรงงานราคาถูกจ านวนมาก 
ท าใหม้กีารขยายพืน้ทีป่ลกูพชืรายได ้ทีส่ าคญัคอืขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ในบรเิวณกวา้ง การทีม่กีารอาศยั
แรงงานจากศูนยอ์พยพ ท าใหท้ศันคตต่ิอคนในศูนยม์ลีกัษณะก ้ากึง่ คอืไมไ่ดร้งัเกยีจหรอืขบัไล่ไสส่ง แม้
จะมคีนบ่นอยูบ่า้ง ถงึการทีผู่อ้พยพในศูนยบ์างคนไปตดัปา่ไมต้น้น ้าเพื่อท าไร ่หรอืเกบ็พชืไรพ่ชืสวนของ
ชาวบา้นกนิ 
 3. การสรา้งหรอืสลายความเป็นชาตพินัธุ ์การลีภ้ยัท าใหเ้กดิประเดน็ทีน่่าสนใจว่า ความเป็นชาติ
พนัธุท์ีถู่กสรา้งและท าใหเ้กดิความต่อเนื่องโดยขบวนการต่อสูเ้พื่อชาตขิองกลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ จะสลายลง
ไปหรอืไม ่จากการทีต่อ้งอพยพมาอยูใ่นทีแ่ห่งใหม ่งานศกึษาบางงานพบว่ามทีัง้ความต่อเนื่อง และการ
ปรบัสรา้งใหม ่การต่อเนื่องเกดิขึน้ไดเ้นื่องจากผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นกรรมการค่ายอพยพกเ็ป็นผูน้ าของ
ขบวนการ อกีทัง้ความปลอดภยัและสถานะความเป็นอยู่ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์รนานาชาต ิท า
ใหม้คีวามสงบและความต่อเน่ืองในการปลกูฝงัชาตนิิยมชาตพินัธุ ์ทัง้ในลกัษณะทีป่ระสานเขา้กบัศาสนา 
เป็นการปลกูฝงัโดยโรงเรยีนพระคมัภรี ์และโรงเรยีนปกตทิีต่ ัง้อยูใ่นค่าย ในขณะเดยีวกนัองคก์ร
นานาชาตทิีเ่ขา้ไปสนบัสนุนการศกึษาและช่วยเหลอืดา้นอื่นๆ บางองคก์ร กเ็น้นการลดทอนความขดัแยง้
ทางชาตพินัธุ ์ส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนการสอนทีท่ าใหเ้กดิความเป็นหน่ึงเดยีวของชาตพิมา่ ไมใ่หเ้น้น
ประวตัศิาสตรค์วามขดัแยง้เป็นตน้ 
 

ผู้พลดัถ่ิน 
 ผูพ้ลดัถิน่หมายถงึผูท้ีย่า้ยจากถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัเดมิไปอยูอ่าศยัในทีใ่หม ่โดยการบงัคบัหรอืไมส่มคัร
ใจ หรอืเป็นผลจากภยัสงครามและภยัอื่นๆ เช่น การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์ความขดัแยง้และความรุนแรง ดว้ย
เหตุนี้ผูล้ ีภ้ยัจงึเป็นผูพ้ลดัถิน่กลุ่มหนึ่ง ผูพ้ลดัถิน่อาจจะถูกบงัคบัโยกยา้ยหรอืจ าเป็นตอ้งโยกยา้ยจาก
บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัเดมิ ใหไ้ปอยูท่ีแ่ห่งใหม ่แต่อาจจะเป็นภายในประเทศเดมิ เรยีกว่า ผูพ้ลดัถิน่ภายในแต่
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ผูพ้ลดัถิน่บางกลุ่มโยกยา้ยขา้มประเทศ ซึง่แต่ละกลุ่มกจ็ะมปีญัหาทีเ่หมอืนและแตกต่างกนั นอกจากนี้ยงั
มคีวามหมายถงึผูพ้ลดัถิน่ทีเ่กดิจากการขดีเสน้แบ่งประเทศใหม ่หรอืการทีพ่ืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยัเปลีย่นจาก
ของประเทศหนึ่งไปเป็นของอกีประเทศหนึ่ง ท าใหจ้ากเดมิทีเ่คยเป็นพลเมอืงของประเทศ A กลายเป็น
พลเมอืงของประเทศ B จงึกลายเป็นคนของประเทศ A ทีพ่ลดัถิน่ เช่น กรณีทีพ่ืน้ทีบ่รเิวณเมอืงมะรดิ
ทะวาย ตะนาวศร ีประเทศพมา่ เคยอยูใ่ตก้ารปกครองของไทย ท าใหม้คีนเชือ้สายไทยเขา้ไปอยูใ่น
บรเิวณเมอืงดงักล่าว ต่อมาเมือ่ทัง้ 3 เมอืง ตกไปอยูก่บัประเทศพมา่ คนเชือ้สายไทยเหล่านี้ เรยีกไดว้่า
เป็นคนไทยพลดัถิน่ คอืเป็นการพลดัถิน่โดยทีต่นเองไม่ไดโ้ยกยา้ยไปไหน แต่พลดัถิน่โดยนโยบายของ
รฐั นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มคนทีย่า้ยถิน่ไปอยูใ่นประเทศอื่น แต่ไมผ่สมกลมกลนืเขา้กบัสงัคมและวฒันธรรม
ของประเทศนัน้ แต่กลบัมกีารรวมกลุ่มเพื่อรกัษาหรอืฟ้ืนฟูวฒันธรรมของชาตหิรอืชาตพินัธุต์นเอง ซึง่คน
กลุ่มดงักล่าวบางครัง้เรยีกว่า Diaspora ซึง่นกัวชิาการบางคนแปลว่าเป็นคนพลดัถิน่ 
 การโยกยา้ยและสถานการณ์ของการพลดัถิน่ ก่อใหเ้กดิค าถามใหม่ๆ  ส าหรบัการศกึษาเรือ่งชาติ
พนัธุ ์เนื่องจากแนวทางการศกึษาเดมิมกีารแบ่งแยกกลุ่มชาตพินัธุ ์โดยน าเอาสิง่ทีเ่รยีกว่าวฒันธรรม 
(culture) อตัลกัษณ์ (identities) และชาตพินัธุ ์(ethnicities) มาเชื่อมโยงกนั แต่เมือ่มกีารพลดัถิน่ อาจจะ
มกีารแสดงความเป็นชาตพินัธุโ์ดยวฒันธรรมทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ โดยอาจรบัเอาวฒันธรรมของคนใน
พืน้ทีห่รอืในประเทศใหม่ทีเ่ขา้ไปอยูเ่พื่อการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานทีแ่ละกลุ่มทีต่นอยูใ่กลช้ดิ เป็นการ
สลายขอบเขตหรอืพรมแดนระหว่างตวัตนและคนอื่นเพื่อไดร้บัการยอมรบัใหอ้ยู่รว่มในสงัคมใหม ่เป็น
ตน้22 
 ปจัจบุนัสมาชกิของกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทยจ านวนไมน้่อยไมไ่ดถู้กรบัรองใหเ้ป็นพลเมอืง
ไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ถีิน่ฐานทีอ่ยูอ่าศยัอยูบ่รเิวณชายแดน ทีอ่พยพขา้มไปมาหลาย
ช่วงเวลา กลุ่มทีเ่ป็นคนไทยพลดัถิน่ทีอ่ยูบ่รเิวณเมอืงทะวาย ตะนาวศร ีมะรดิทีร่ฐัไทยเคยครอบครอง 
เมือ่คนไทยทีเ่คยอยูบ่รเิวณเมอืงเหล่านี้กลบัมาในเขตแดนไทย กลายเป็นคนไทยพลดัถิน่ทีไ่ม่มสีญัชาติ
ไทย และกลุ่มแรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย กลุ่มคนเหล่านี้ ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารของ
รฐัไทยไดอ้ยา่งเตม็ที ่แมว้่าจะมมีตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ทุกคนไมว่่าจะมสีญัชาติ
ไทยหรอืไม ่ใหเ้ขา้โรงเรยีนได ้โดยรฐัจดัสรรงบประมาณรายหวัให ้แต่ในทางปฏบิตั ิเดก็ไรส้ญัชาติ
หรอืไมม่สีญัชาตไิทย ยงัไม่สามารถเขา้โรงเรยีนไทยได ้เนื่องจากครมูไีมพ่อ หรอืครไูมอ่ยากสอน
เนื่องจากเดก็พดูภาษาไทยไมไ่ด ้หรอืในหลายโรงเรยีนยงัเกบ็ค่าใชจ้่ายแพง 
 การไมไ่ดร้บัสทิธปิระเภทต่างๆ ทัง้สทิธพิลเมอืงซึง่รวมถงึการเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ของรฐั สทิธิ
แรงงาน ฯลฯ ก่อใหเ้กดิความคบัขอ้งใจ และแสดงออกโดยการรวมกลุ่มเรยีกรอ้งสทิธ ิซึง่ถอืเป็นความ
ขดัแยง้ทีย่ดืเยือ้อยา่งหนึ่ง ดงัตวัอยา่งในสงัคมไทยทีม่กีารเดนิขบวนและชุมนุมหลายครัง้ ซึง่บางครัง้ก็
เกดิความรุนแรงจากการปะทะกนัของผูชุ้มชนและผูป้ระทว้ง 
 
 

                                                           
22 ฐริวุฒ ิ เสนาค า. (2547). แนวคดิคนพลดัถิน่กบัการศกึษาชาตพินัธุ.์ ใน ว่าดว้ยแนวคดิการศกึษาชาตพินัธุ.์ 
กรุงเทพฯ: ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร. 
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กิจกรรม 6.2.1 

ชนกลุ่มน้อยไดร้บัสทิธพิลเมอืงหรอืไม ่อยา่งไร จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.2.1 
 การไดม้าซึง่สทิธพิลเมอืงทีส่ าคญัคอืการทีช่นกลุ่มน้อยไดร้บัการรบัรองสญัชาต ิท าใหม้สีทิธเิท่า
เทยีมกบัชนกลุ่มใหญ่ นัน่คอืการใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนในระดบัต่างๆ การไดร้บัการบรกิารดา้น
การศกึษา สาธารณสุข การสามารถมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ฯลฯ อยา่งไรกด็ ีการทีช่นกลุ่มน้อยบางส่วนอยู่
ห่างไกล ท าใหก้ารจดทะเบยีนประชากรมกีารตกหล่น นอกจากนัน้ปญัหาส าคญัของการไมไ่ดส้ญัชาต ิ
คอืการทีช่นกลุ่มน้อยทีอ่ยูบ่รเิวณชายแดน มกีารขา้มชายแดนไปมา ท าใหข้าดหลกัฐานในการขอจด
ทะเบยีน 
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เรือ่งที ่6.2.2 
สิทธิในการตดัสินใจและการปกครองตนเอง 
 
 ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนใหค้วามหมายสทิธทิางการเมอืงว่าหมายถงึ สทิธใินการมี
ส่วนรว่มกบัรฐัในการด าเนินกจิการทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ เสรภีาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมอืง 
เสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบ สทิธกิารเลอืกตัง้อยา่งเสร ีในหลายประเทศทัว่โลก ชนกลุ่มน้อยรูส้กึว่ายงั
ไมไ่ดร้บัสทิธทิางการเมอืงอยา่งแท้จรงิ เนื่องจากรฐัจะด าเนินกจิการโดยคดิถงึผลประโยชน์ของชนกลุ่ม
ใหญ่มากกว่า หรอืใชม้าตรฐาน ระเบยีบกฎเกณฑท์ีพ่ฒันามาจากความคดิ ความเชื่อของชนกลุ่มใหญ่ 
และไมเ่ปิดโอกาสใหช้นกลุ่มน้อยเขา้ไปรว่มวางแผนหรอืแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชนกลุ่มน้อย ในกรณีทีม่กีารปิดกัน้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็หรอืเขา้รว่มในการเมอืงการ
ปกครอง อาจจะก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจ เกดิขบวนการต่อตา้นและการต่อสูด้ว้ยอาวุธเพื่อเรยีกรอ้งสทิธิ
ทางการเมอืง 
 ขบวนการเรยีกรอ้งสทิธทิางการเมอืงของชนกลุ่มน้อยมหีลายระดบั ทัง้เป็นการยื่นขอ้เสนอให้
ปรบัเปลีย่นระบบการเมอืงการปกครอง การเดนิขบวนประทว้ง และการยดึพืน้ทีด่ว้ยการต่อสูด้ว้ยก าลงั
อาวุธกรณกีารต่อสูด้ว้ยก าลงัอาวุธเพื่อใหไ้ดม้าซึง่รฐัอสิระของกลุ่มชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อย มตีวัอยา่งให้
เหน็ทัง้ในประเทศเพื่อนบา้นของประเทศไทย และในทวปีอื่นๆ ทีเ่คยอยูภ่ายใต้อาณานิคมของประเทศ
ทางตะวนัตก สาเหตุของการต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่รฐัอสิระทีป่กครองตนเองนัน้ มคีวามเป็นมาตัง้แต่สมยัที่
อาณานิคมปกครองในประเทศนัน้ๆ ในสมยัอาณานิคม กลุ่มชาตพินัธุห์ลายกลุ่มไดร้บัการส่งเสรมิใหม้ี
การรวมกลุ่ม ในฐานะทีเ่ป็นชาติๆ  หนึ่ง ทีม่จีติส านึกความเป็นชาต ิมอีงคก์รทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของ
คนในชาต ิรวมทัง้มภีาษาและวฒันธรรมทีถ่อืว่าเป็นของชาตนิัน้ เมือ่ประเทศไดร้บัเอกราชจากเจา้อาณา
นิคม ชนกลุ่มใหญ่ขึน้ปกครองประเทศท าใหช้นกลุ่มน้อย ไมม่อี านาจในการปกครองตนเอง หรอืเคยมี
อ านาจในการปกครองแต่ถูกยดึไป หรอืเรยีกไดว้่ามคีวามเป็นชาตแิต่ไม่มปีระเทศ นัน่คอืไมไ่ดม้อี านาจ
รฐัเป็นของตนเอง ท าใหไ้ม่มพีืน้ทีท่ีส่ามารถจดัการปกครองดว้ยตนเอง แต่อยูภ่ายใตอ้ านาจการปกครอง
ของกลุ่มอื่น โดยไมม่รีะบบการแบ่งปนัหรอืจดัสรรอ านาจใหป้กครองตนเอง ความขดัแยง้จงึเกดิขึน้
ระหว่างกลุ่มชาตพินัธุก์บัรฐัชาต ิและอาจน าไปสู่ความรุนแรง โดยกลุ่มชาตพินัธุแ์ละองคก์รทางการเมอืง 
จดัตัง้กองก าลงัอาวุธเพื่อต่อสูใ้หไ้ดม้าซึง่รฐัหรอืเขตปกครองตนเองทีก่ลุ่มชาตพินัธุน์ัน้มสีทิธใินการ
ก าหนดชะตากรรมของตนเอง (self-destination) 
 ตวัอยา่งความขดัแยง้และความรนุแรงทางชาตพินัธุใ์นเรื่องการเมอืงการปกครอง แสดงใหเ้หน็
อยา่งชดัเจนจากการด ารงอยูข่องขบวนการต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่อ านาจในปกครองตนเองซึง่พบไดใ้น
หลายประเทศทัว่โลก ยกตวัอยา่งในประเทศจนีซึง่เขา้ไปยดึครองทเิบตทีเ่คยมอี านาจการปกครองตนเอง
ตามระบบทีไ่มแ่ยกระหว่างศาสนากบัการเมอืง เมือ่จนีเขา้ไปกจ็ดัใหม้กีารปกครองในระบอบใหมแ่ละเขา้
ไปแทรกแซงระบบการคดัเลอืกดาไลลามะ โดยรฐับาลจนีส่วนกลางเลอืกดาไลลามะทีจ่ะปกครองทเิบต
ดว้ยตนเอง รวมถงึการเขา้ไปปรบัเปลีย่นระบบการศกึษา ส่งคนจนีเขา้ไปอยูอ่าศยัมากขึน้ และส่งเสรมิ
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การท่องเทีย่ว23 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของทเิบตไดเ้รยีกรอ้งใหท้เิบตสามารถปกครอง
ตนเองไดอ้ยา่งแทจ้รงิมาหลายทศวรรษ การเคลื่อนไหวบางครัง้แสดงออกมาในลกัษณะของการประทว้ง 
และมคีวามรนุแรงอย่างมาก เช่น การเผาตวัเอง ซึง่ปรากฏขึน้หลายครัง้ เป็นตน้ 
 ในกรณขีองประเทศพมา่ ในยคุก่อนรฐัชาตสิมยัใหม่ กลุ่มชาตพินัธุบ์างกลุ่มเคยมรีฐัของตนเอง 
เช่น กลุ่มไทใหญ่หรอืฉาน ทีม่กีารปกครองแบบเจา้ฟ้าในหลายเมอืง บางกลุ่มไมเ่คยมรีฐัของตนเอง เช่น 
กลุ่มกะเหรีย่ง แต่การจ าแนกกลุ่มกะเหรีย่งและการด าเนินนโยบายพฒันาและส่งเสรมิกลุ่มกะเหรีย่งโดย
เจา้อาณานิคมองักฤษและมชิชนันาร ีท าใหก้ลุ่มกะเหรีย่งเริม่เกดิจติส านึกความเป็นชาต ิเหน็ไดจ้ากการ
ตัง้สมาคมกะเหรีย่งแห่งชาตติัง้แต่ พ.ศ. 242424 และการที ่ซาน ซ.ี โพ (San C. Po)25 ซึง่เป็นผูน้ าของ
กะเหรีย่ง เรยีกรอ้งใหก้ะเหรีย่งมเีขตการปกครองตนเองตัง้แต่ พ.ศ. 2469 ในช่วงทีย่งัอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของเจา้อาณานิคม เมือ่ใกลเ้วลาทีอ่งักฤษจะใหเ้อกราชแก่พมา่ องคก์รการเมอืงของกะเหรีย่ง
เริม่รูส้กึถงึความไมม่ัน่คงทีจ่ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพมา่ ใน พ.ศ. 2489 ผูแ้ทนกะเหรีย่ง 
(Goodwill Mission) ไดเ้ดนิทางไปองักฤษเพื่อยืน่ขอ้เสนอใหก้ะเหรีย่งมรีฐัอสิระทีป่กครองตนเองที่
ครอบคลุมอ าเภอสาละวนิ เขตตะนาวศร ีและบางส่วนของพะโค อยา่งไรกด็อีงักฤษทีเ่คยใกลช้ดิกบักลุ่ม
กะเหรีย่งและสนบัสนุนกลุ่มกะเหรีย่งมาตลอดไมไ่ดใ้หค้วามสนใจขอ้เสนอดงักล่าว กลุ่มกะเหรีย่งก่อตัง้
สหภาพกะเหรีย่งแห่งชาต ิ(KNU) และกองก าลงัป้องกนัตนเอง (KNDO) อยา่งเป็นทางการ จนกระทัง่ใน 
พ.ศ. 2491 ทีม่กีารประกาศเอกราช และคนกะเหรีย่งเดนิขบวนเรยีกรอ้งเขตปกครองตนเอง เกดิการ
ปะทะกนัระหว่างทหารพม่ากบัทหารกะเหรีย่ง และเป็นจดุเริม่ตน้การต่อสูด้ว้ยอาวุธของกะเหรีย่ง 
ขบวนการต่อสูด้ว้ยอาวุธโดยการน าของ KNU เริม่เขม้แขง็ขึน้เมื่อยา้ยมาตัง้ฐานทีม่ ัน่และค่ายทหารเรยีง
รายตามชายแดนภายใตก้ารน าของนายพลโบเมยีะใน พ.ศ. 2510 สถานการณ์ในภูมภิาคทีม่กีารต่อสู้
ระหว่างโลกคอมมวินิสตภ์ายใตก้ารน าของจนีและโลกเสรทีีม่ปีระเทศไทยเป็นฐานทพัทีส่ าคญัเอือ้ต่อการ
เตบิโตเขม้แขง็ของขบวนการต่อสูด้ว้ยอาวุธของกะเหรีย่ง เนื่องจากประเทศไทยโดยการสนับสนุนของ
สหรฐัอเมรกิา สนบัสนุนกลุ่มกะเหรีย่งเพื่อใหเ้ป็นกนัชนป้องกนัการแทรกเขา้มาของคอมมวินิสต ์อยา่งไร
กด็กีองก าลงักะเหรีย่งเริม่อ่อนก าลงัลงเมือ่สถานการณ์ในภูมภิาคเปลีย่นแปลงไป รฐัไทยเริม่มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัรฐัพมา่ ไม่สนบัสนุนกองก าลงักะเหรีย่งอย่างเปิดเผยและเตม็ทีอ่กีต่อไป รวมทัง้การ

                                                           
23 Badeng Nima. (2007). “Tibetan Identity in Today’s China”. in James L. Peacock, Patricia M. 

Thornton and Patrick B. Inman (eds). Identity Matters: Ethnic and Sectarian Conflict. New York: Berghahn 
Books. 

24 Mikael Gravers. (1996). “The Karen Making of a Nation”. in Asian Forms of the Nation. Stein 
Tonnesson and Hans Antlov eds. Surrey: Curzon Press; Ananda Rajah. (1990). "Ethnicity, Nationalism, and 
the Nation-State: The Karen in Burma and Thailand". in Ethnic Groups across National Boundaries in 
Mainland Southeast Asia. Singapore: Institute of Souteast Asian Studies; Ronald D. Renard. (1990). “The 
Karen Rebellion in Burma”. in Secessionist Movements in Comparative Perspective. Ralph R. Premdas, 
S.W.R. de A. Samarasinghe, and Alan B. Anderson, eds. London: Pinter Publishers. 

25 San C. Po. (2001). Burma and the Karens. Bangkok: White Lotus. 
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เตบิโตเขม้แขง็ของกองก าลงัทหารพม่าทีท่ าใหส้ามารถกวาดลา้งกองก าลงัชนกลุ่มน้อยต่างๆ เป็นผลให้
สญูเสยีฐานทีม่ ัน่ทีส่ าคญัตัง้แต่ทศวรรษที ่2530 เป็นตน้มา 
 ในกรณขีองประเทศพมา่ ความขดัแยง้และความรุนแรงทางชาตพินัธุใ์นกรณกีารต่อสูเ้พื่อใหไ้ด้
สทิธกิารปกครองตนเองนัน้ ด าเนินไปเป็นเวลานาน ตัง้แต่ พ.ศ. 2491 ถงึ พ.ศ. 2556 รวมเวลากว่า 60 
ปี ท าใหส้ญูเสยีชวีติของผูค้นไปเป็นจ านวนมาก ตอ้งพลดัพรากจากทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่ ากนิขา้มมาอยูใ่น
ค่ายอพยพในประเทศไทยกว่ายีส่บิปี แมว้่าบางส่วนจะไดร้บัสทิธกิารไปอยูอ่าศยัในประเทศทีส่าม แต่กม็ี
เยาวชนทีเ่ตบิโตและเกดิในค่ายจ านวนไม่น้อยทีย่งัไมแ่น่ใจว่าจะมอีนาคตอยา่งไรต่อไป รวมทัง้ผูท้ีอ่พยพ
มาแต่ไม่มญีาตพิีน้่องและทีด่นิท ากนิอยูใ่นประเทศพม่าแลว้ หลงัจาก พ.ศ. 2555 รฐับาลพม่าเริม่มกีาร
ปรบัปรงุระบบการเมอืงการปกครองใหเ้ป็นแบบประชาธปิไตยโดยจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ แต่เนื่องจาก
รฐัธรรมนูญยงัก าหนดใหท้หารมทีีน่ัง่ในสภาท าใหร้ฐับาลพมา่ยงัไมเ่ป็นประชาธปิไตยอยา่งสมบูรณ์ การ
เจรจากบัชนกลุ่มน้อยเพื่อสนัตภิาพไดด้ าเนินการไปจนถงึปจัจบุนั ยงัมกีารสูร้บระหว่างกองก าลงัของ
พมา่กบัของกลุ่มชาตพินัธุ ์และในระหว่างกองก าลงัของกลุ่มชาตพินัธุเ์อง 
 ในบางประเทศการสูร้บระหว่างกองก าลงัชนกลุ่มน้อยกบักองทพัของรฐัชาตยิตุลิงดว้ยการทีช่น
กลุ่มน้อยไดร้บัความส าเรจ็ในการแยกประเทศเพื่อปกครองตนเอง ซึง่การท าไดเ้ช่นนัน้มเีงือ่นไขเฉพาะ
ทางประวตัศิาสตร ์ทีข่ ึน้อยูก่บักลุ่มอ านาจต่างๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง 
ยกตวัอยา่งกรณขีองสาธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเตซึง่เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโปรตุเกส 
จนกระทัง่โปรตุเกสถอนตวัไปใน พ.ศ. 2518 หลงัจากนัน้อนิโดนีเซยีไดเ้ขา้มายดึครองและผนวกใหเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของประเทศ ในช่วงนี้ผูน้ าประชาชนชาวตมิอรต์ะวนัออกฝา่ยต่อตา้นรฐับาลมกีารจดัตัง้กอง
ก าลงัตมิอรต์ะวนัออกหรอืเรยีกในภาษาโปรตุเกสว่า ฟาลนิตลิ (FALINTIL) ทีสู่ร้บกบักองทพัอนิโดนีเซยี 
จนกระทัง่อนิโดนีเซยีจดัใหม้ปีระชามตเิรือ่งการแยกตวัเป็นประเทศอสิระของตมิอรต์ะวนัออกใน พ.ศ. 
2542 ซึง่ผลกป็รากฏว่าคนส่วนใหญ่ตอ้งการใหแ้ยกประเทศ หลงั พ.ศ. 2542 มกีารสูร้บกนัเกดิขึน้
ระหว่างกองก าลงัทีส่นบัสนุนและกองก าลงัทีต่่อตา้นรฐับาลอนิโดนีเซยี สหประชาชาติจงึส่งกองก าลงั
นานาชาตเิพื่อไปรกัษาสนัตภิาพในตมิอรต์ะวนัออก จนกระทัง่ตมิอรต์ะวนัออกมกีารประกาศเอกราชแยก
ประเทศใหมใ่น พ.ศ. 2545 
 ในขณะทีช่นกลุ่มน้อยในประเทศพมา่มากกว่า 20 กลุ่มไดจ้ดัตัง้กองก าลงัอาวุธต่อสูก้บัรฐับาล
พมา่มาเป็นเวลากว่าครึง่ศตวรรษ นบัจากการทีป่ระเทศพมา่ไดร้บัเอกราชจากองักฤษใน พ.ศ. 2492 เมือ่
รฐับาลพมา่มกีารปรบัเปลีย่นไปสู่ระบบประชาธปิไตยมากขึน้ ไดท้ าขอ้ตกลงการหยุดยงิทัว่ประเทศใน 
พ.ศ. 2558 แต่ปรากฏว่ามกีองก าลงัอาวุธของชนกลุ่มน้อยเพยีง 8 กองก าลงัเท่านัน้ทีไ่ปลงนามใน
ขอ้ตกลงนี้ โอกาสทีจ่ะไดม้าซึง่อ านาจรฐัและประเทศของแต่ละกลุ่มมน้ีอยมากถงึไม่ม ีอนัเน่ืองจากกอง
ก าลงัอาวุธทีก่ระจดักระจาย และไมม่คีวามเขม้แขง็ในการรวมตวักนั ประกอบกบัการไมไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐัเพื่อนบา้นหรอืในระดบันานาชาต ิในช่วงหลงั พ.ศ. 2558 จดุเน้นจงึเป็นเรือ่งการพฒันา
ขอ้ตกลงทีจ่ะใหอ้งคก์รตดิอาวุธชนกลุ่มน้อยมสีทิธใินการปกครองตนเอง แต่อยูร่ว่มกนัในสหภาพ
แหง่ชาตเิมยีนมา 
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กิจกรรม 6.2.2 
ชนกลุ่มน้อยใชว้ธิกีารใดเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการตดัสนิใจและการปกครองตนเอง จงอธบิายมา

พอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.2.2 
 ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มทีพ่ฒันาจติส านึกของความเป็นชาต ิซึง่ไดแ้ก่ความคดิความเชื่อทีว่่ากลุ่ม
ของตนมปีระวตัศิาสตรท์ีแ่ตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่ รวมทัง้มภีาษาพูด อกัษรเขยีน และวฒันธรรมที่
แตกต่าง สมควรจะมรีฐัของตนทีท่ าหน้าทีป่กครองตนเอง การไดม้าซึง่สทิธใินการตดัสนิใจและปกครอง
ตนเอง เมือ่ไมส่ามารถไดม้าจากวถิทีางทางการเมอืง ทีร่ฐัมกีารจดัรปูแบบการปกครองทีท่ าใหช้นกลุ่ม
น้อยสามารถปกครองตนเองได ้กม็กัจะอยู่ในรปูแบบการต่อสูด้ว้ยก าลงัอาวุธ 
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เรือ่งที ่6.2.3 
สิทธิในการด ารงวิถีชีวิตและวฒันธรรม 
 
 ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนใหค้วามหมายค าว่าสทิธทิางวฒันธรรมว่าคอื การมเีสรภีาพ
ในการใชภ้าษาหรอืสื่อความหมายในภาษาทอ้งถิน่ของตน มเีสรภีาพในการแต่งกายตามวฒันธรรม การ
ปฏบิตัติามวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่ของตน การปฏบิตัติามความเชื่อทางศาสนา การพกัผ่อนหยอ่นใจ
ทางศลิปวฒันธรรมและการบนัเทงิไดโ้ดยไม่มใีครมาบบีบงัคบั เป็นตน้ อยา่งไรกด็ ีชนกลุ่มน้อยมกัจะมี
วถิชีวีติทีพ่ึง่พากบัธรรมชาต ิเช่น เป็นผูท้ีเ่ลี้ยงชวีติดว้ยการหาของป่า ล่าสตัวห์รอืท าประมง หรอืการท า
ไรห่มุนเวยีน (swidden agriculture) ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของการปฏบิตัทิางศาสนาและวฒันธรรม 
ดงันัน้ปญัหาของชนกลุ่มน้อย จงึเป็นปญัหาสทิธใินการด ารงแบบแผนการด ารงชวีติทีพ่ึง่พาธรรมชาต ิ
นอกเหนือจากสทิธทิางวฒันธรรมทีเ่น้นเรือ่งภาษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่ 
 กลุ่มชาตพินัธุ ์ทีม่วีถิชีวีติและวฒันธรรมต่างจากคนกลุ่มใหญ่ และยงัไมไ่ดบู้รณาการเขา้กบั
ระบบทุนนิยมและวฒันธรรมสมยัใหมร่วมถงึวฒันธรรมเมอืงอยา่งเตม็ที ่เป็นส่วนส าคญัทีก่ าหนดความ
เป็นชนกลุ่มน้อย ในขณะทีก่ลุ่มชาตพินัธุท์ีบ่รูณาการเขา้กบัระบบทุนนิยมและวฒันธรรมสมยัใหมอ่ย่าง
เตม็ทีจ่ะกลายเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นชนกลุ่มใหญ่ การทีก่ลุ่มชาตพินัธุ์ชนกลุ่มน้อยยงัด าเนินวถิชีวีติ 
ประกอบอาชพีหรอืหาอยูห่ากนิในแบบทีพ่ึง่พาธรรมชาต ิเช่น การท าการเกษตรทีพ่ึง่พาฝน การหาของ
ปา่ การล่าสตัวห์รอืท าประมง เป็นตน้ น าไปสู่ปญัหาหลายประการ ปญัหาพืน้ฐานทีส่ าคญัคอืปญัหาการ
ไมม่สีทิธถิอืครองหรอืแมแ้ต่สทิธใินการใชผ้นืป่าหรอืทรพัยากรทีเ่คยใชม้าตัง้แต่ยคุก่อนการเกดิรฐัชาต ิ
รฐัชาตสิมยัใหมถ่อืว่าทีด่นิทีไ่มไ่ดเ้ป็นกรรมสทิธิส์่วนบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ป่าไม ้ถอืว่าเป็นของรฐั 
และการบรหิารจดัการสมยัใหม่ท าใหด้นิ น ้า ปา่ กลายเป็น”ทรพัยากร”ทีจ่ะตอ้งจดัการใหม้ผีลทาง
เศรษฐกจิทีจ่ะน าไปใชใ้นการบรหิารรฐักจิ มกีารใชว้ชิาการทางตะวนัตกในการจดัประเภทของปา่และ
ทีด่นิ โดยเริม่จากการจ าแนกประเภทของปา่ เป็นปา่อนุรกัษ์ ปา่สงวน ป่าเศรษฐกจิ และออกกฎหมาย
คุม้ครองหรอืด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องปา่แต่ละประเภท การด าเนินการท าโดยการใชเ้ทคโนโลยี
การส ารวจและการท าแผนที ่ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสนใจมากนักว่าจะมผีูค้นอาศยัอยูใ่นเขตปา่มากน้อยแค่ไหน 
ทัง้นี้ปรากฏว่าชนกลุ่มน้อยทีย่งัมวีถิชีวีติทีพ่ึง่พากบัธรรมชาตไิดผ้ลกระทบอยา่งมาก จากการทีพ่ืน้ทีท่ี่
อยูอ่าศยัและพืน้ทีท่ ากนิ กลายเป็นพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์หรอืปา่สงวนทีห่า้มคนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ และมกีาร
ลงโทษผูท้ีฝ่า่ฝืนโดยการจบักุมหรอืปรบั 
 ตวัอยา่งกรณปีระเทศไทย ป่าอนุรกัษ์ยงัไดแ้บ่งยอ่ยลงไป และมกีฎระเบยีบรองรบั ไดแ้ก่  
 1) พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ ซึง่แบ่งออกเป็น พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาต ิพืน้ทีเ่ขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ และ
พืน้ทีป่่าตน้น ้าชัน้ 1 ซึง่พืน้ทีเ่หล่านี้มกีฎหมายรองรบั ไมใ่หม้กีจิกรรมใดๆ ในบรเิวณดงักล่าว 
 2) พืน้ทีป่่าสงวน ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีใ่ชป้ระโยชน์ได ้ถา้หากมกีารขออนุญาต เช่น การเช่าพืน้ทีเ่พื่อ
การปลกูปา่ ฯลฯ 
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 พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์และปา่สงวนเหล่าน้ีนัน้ ส่วนใหญ่มคีนเขา้ไปอยูก่่อนแลว้ เช่น ในกรณทีาง
ภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มชาตพินัธุห์ลายกลุ่มไดต้ัง้ถิน่ฐานและท ามาหากนิในบรเิวณพืน้ทีป่่ามา
เป็นเวลานานก่อนการเกดิขึน้ของรฐัชาต ิโดยไดพ้ฒันารปูแบบการท าการเกษตร วถิชีวีติและวฒันธรรม
ทีส่อดคลอ้งกบัการอยูอ่าศยัในพืน้ทีป่า่ ใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ืองถาวร เช่น การท าไรห่มนุเวยีน ที่
กลุ่มชาตพินัธุใ์ชพ้ืน้ทีใ่นการปลกูขา้วปีเดยีว เพื่อปล่อยใหพ้ืน้ทีฟ้ื่นคนืความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิ
และยา้ยไปใชพ้ืน้ทีอ่ื่นๆ พืน้ทีล่ะ 1 ปี ก่อนทีจ่ะกลบัมายงัพืน้ทีเ่ดมิโดยมรีอบการทิง้ไรใ่หเ้ป็นไรร่า้งหรอื
ไรเ่หล่าประมาณ 7 ปี มากหรอืน้อยกว่านัน้ตามความอุดมสมบูรณ์ของดนิและปรมิาณทีด่นิทีส่ามารถใช้
ท ากนิได ้การท าไรห่มุนเวยีน เป็นการท าการเกษตรทีเ่หมาะสม เนื่องจากสามารถใชพ้ืน้ทีป่า่ในการท า
ไรไ่ดอ้ยา่งถาวร ไมต่อ้งลงทุนมากทัง้ในส่วนของแรงงานทีจ่ะใชใ้นการก าจดัวชัพชื และทุนทีจ่ะตอ้งซือ้
วสัดุการเกษตรมาเพิม่เตมิ การท าไรห่มุนเวยีนจงึเลีย้งชุมชนบนพืน้ทีสู่งมาไดเ้ป็นเวลานานหลาย
ศตวรรษ 
 รฐัชาตสิมยัใหม ่ตอ้งการใหก้ลุ่มชาตพินัธุย์ตุกิารท าไรห่มนุเวยีน เนื่องจาก 1) เชื่อในหลกัการ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละความทนัสมยั ทีม่องว่าไรห่มนุเวยีนเป็นการท าลายป่าไม ้ท าลายตน้น ้า อนัจะท าให้
ผูท้ีอ่ยูท่า้ยน ้าประสบภยัแลง้หรอืน ้าท่วม 2) เชื่อว่าการท าไรห่มนุเวยีนไมส่ามารถจะพฒันารายได้
เงนิตราได ้รฐัชาตจิงึพยายามวางนโยบายและกฎเกณฑ ์โดยในช่วงแรก ใหม้กีารโยกยา้ยชุมชนบนพืน้ที่
สงูใหไ้ปอยูร่วมกนั หรอืยา้ยลงไปในทีน่อกเขตป่าอนุรกัษ์ แต่นโยบายดงักล่าว ไมเ่ป็นผลส าเรจ็ เพราะ
การหาพืน้ทีใ่หม่มารองรบัไมส่ามารถหาไดง้่าย พืน้ทีท่ีอุ่ดมสมบูรณ์ อาจมรีาคาแพง การโยกยา้ยไปใน
พืน้ทีท่ีท่ าการเกษตรไมไ่ด ้ท าใหช้าวบา้นกลบัไปอยู่ทีเ่ดมิ หรอืเกดิปญัหาหลายปญัหาที ่องคก์รพฒันา
เอกชนวจิารณ์ว่าเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน ท าใหค้วามพยายามโยกยา้ยหมู่บา้น ไมไ่ดด้ าเนินการ
อยา่งต่อเนื่อง ส าหรบัชุมชนทีไ่มถู่กยา้ย จะถูกตดิตามเฝ้าระวงั และจบักุมเมือ่พบว่ามกีารท าไรด่ว้ย
วธิกีารเผา และเจา้หน้าทีป่า่ไมก้พ็ยายามจะเขา้ไปยดึพืน้ทีท่ีเ่ป็นไรเ่หล่าคนืจากชาวบา้น ผลกค็อื
ชาวบา้นถูกบบีใหต้อ้งเปลีย่นไปเป็นการปลกูพชืเงนิสดในทีด่นิผนืเดยีวอย่างถาวร ท าใหต้อ้งใช้ปุ๋ ย ยา
ฆา่แมลง ยาก าจดัวชัพชือย่างมาก ก่อใหเ้กดิหน้ีสนิ ปญัหาสุขภาพ และปญัหาการเสื่อมโทรมของดนิ
ตามมา 
 ความขดัแยง้ในเรือ่งการจดัการทรพัยากร มคีวามเกี่ยวพนักบัความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ ์
เนื่องจากรฐัชาตจิะนิยามคนบนพืน้ทีส่งูหรอื”ชาวเขา”ในดา้นลบ ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยทีไ่มใ่ช่ “คนไทย” แต่
เป็นกลุ่มทีอ่พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยภายหลงั และการทีไ่มใ่ช่ “คนไทย” ท าใหไ้มรู่ส้กึจงรกัภกัดต่ีอ
ไทย และท าในสิง่ทีเ่ป็นการบ่อนท าลายความมัน่คงของไทย เช่น การเขา้รว่มกบัพรรคคอมมวินิสตแ์ห่ง
ประเทศไทย การปลกูฝ่ิน หรอืการท าลายป่า เป็นตน้ การสรา้งความเป็นไทยทีผ่กูตดิกบัชาต ิศาสนา 
และพระมหากษตัรยิ ์ท าใหผู้ท้ ีม่ชีาตพินัธุแ์ละนับถอืศาสนาทีแ่ตกต่างออกไปกลายเป็น “คนอื่น” เกดิอคติ
ทางชาตพินัธุท์ีม่องกลุ่มชาตพินัธุว์่าดอ้ยกว่า หรอืไม่น่าไวว้างใจ การกดีกนัชนกลุ่มน้อยออกจากการ
ครอบครองหรอืใชท้รพัยากรปา่ ดนิ น ้า สามารถท าไดโ้ดยอา้งว่าเป็น”คนอื่น” และสาธารณชนทีม่อีคติ
ชาตพินัธุก์ย็อมรบัการละเมดิสทิธ ิ
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 ส าหรบัปญัหาในเรือ่งการศกึษาและวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อย เกดิจากการจดัการศกึษาใน
ระบบ ทีส่่งเสรมิวฒันธรรมแบบชาตนิิยมและสมยัใหม ่ทีต่่างจากการศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการของกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย ซึง่จะเหน็ถงึปญัหาความขดัแยง้ในเรือ่งการศกึษาและวฒันธรรม
ไดใ้นสามเรือ่งไดแ้ก่เรือ่ง หลกัสตูรการเรยีนการสอน การจดัการเรยีนการสอน และการสบืทอดดา้น
วฒันธรรม ดงัรายละเอยีดประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
 1. หลกัสตูรการเรียนการสอน หลกัสตูรการเรยีนการสอนไดร้บัอทิธพิลจากความคดิแบบ
ชาตนิิยมและการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั ดงันัน้เน้ือหาจะเน้นความรูใ้นเรือ่งสามเสาหลกัไดแ้ก่ 
ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์และความรูท้ีจ่ะน าไปใชใ้นการท างานในภาคอุตสาหกรรม การคา้ การ
บรกิาร เน้นเป้าหมายของการเรยีนเพื่อไปรบัใชภ้าครฐั และเอกชน มากกว่าการกลบัไปท างานกบั
ทอ้งถิน่ เน้นการเรยีนรูภ้าษาไทยและวฒันธรรมทีร่ฐัไทยส่งเสรมิ และเน้นการพฒันาความเจรญิทางวตัถุ 
ดว้ยเหตุนี้ เนื้อหาของการเรยีนการสอน จงึละเลยความรูใ้นเรือ่งกลุ่มชาตพินัธุข์องตนเอง ทัง้เรือ่งประวตัิ
ความเป็นมา บุคคลส าคญัของกลุ่มและทอ้งถิน่ ลกัษณะทางสงัคม ความเชื่อ ภูมปิญัญา ลว้นแต่ไมไ่ด้
บรรจลุงไปในหลกัสตูร แมว้่าพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 254226 จะระบุใหส้ถานศกึษาสามารถ
พฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเองไดร้อ้ยละ 30 แต่กพ็บว่าสถานศกึษาในพืน้ทีข่องกลุ่มชาตพินัธุ ์มกีาร
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาหรอืเรยีกว่าหลกัสตูรทอ้งถิน่กนัน้อยมาก สาเหตุส าคญัมสีามประการไดแ้ก่ 
1) ความจ ากดัของครผููส้อน ทัง้นี้ในระบบการคดัเลอืกครยูงัเป็นระบบทีส่่วนกลางเป็นผูค้ดัเลอืก ใน
สถานศกึษาทีอ่ยูห่่างไกลในเขตภเูขาและเป็นพืน้ทีก่ลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ ปรากฏว่าครสู่วนใหญ่มภีูมลิ าเนา
จากทีอ่ื่น บางทีอ่ยูต่่างภมูภิาคไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งชาตพินัธุแ์ละทอ้งถิน่ทีโ่รงเรยีนตัง้อยู่ และไมม่คีวาม
สนใจทีจ่ะเรยีนรู ้เพราะไมไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะอยูต่ลอดไป ส่วนใหญ่เริม่บรรจงุานในเขตพืน้ทีท่ีห่่างไกลก่อน 
แลว้ค่อยยา้ยไปใกลเ้มอืง นอกจากนี้ครผููส้อนยงัไมม่เีวลาพอทีจ่ะพฒันาหลกัสตูร เนื่องจากตอ้งท างาน
สอนและงานอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย และจ านวนไมน้่อย ใชเ้วลาวนัสุดสปัดาหเ์พื่อการเพิม่วุฒกิารศกึษา
หรอืท างานเพื่อเพิม่วทิยฐานะ 2) ความจ ากดัของระบบงบประมาณ ทีไ่มไ่ดม้ใีหส้ าหรบัการพฒันา
หลกัสตูร ซึง่ตอ้งมคี่าใชจ้่ายในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรรว่มกบัชุมชน และการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วน
รว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน และ 3) ชุมชนไมใ่หค้วามสนใจเรือ่งหลกัสตูรและการด าเนินการของ
โรงเรยีน จงึไมไ่ดม้บีทบาทผลกัดนัใหโ้รงเรยีนสนองความตอ้งการของชุมชน เพราะฉะนัน้ในส่วนของ
โรงเรยีนจ านวนน้อยทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ จงึเป็นโรงเรยีนทีค่รหูรอืผูบ้รหิาร
โรงเรยีนเป็นคนทอ้งถิน่ทีม่คีวามปรารถนาจะใหเ้ดก็มคีวามรูเ้รือ่งของกลุ่มชาตพินัธุข์องตนเองและสบื
สานภมูปิญัญา และหรอืชุมชนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะผลกัดนัใหโ้รงเรยีนสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของชุมชน 
 2. การจดัการเรียนการสอน เช่นเดยีวกบัเรือ่งของหลกัสตูรการเรยีนการสอน การจดัการกม็ี
ลกัษณะของการรวมศูนยจ์ากส่วนกลางทัง้ในเรือ่งของการจา้งครแูละงบประมาณ โดยระบบการสอบ
บรรจยุงัเป็นระบบทีจ่ดัการโดยส่วนกลาง โดยชุมชนไม่มสี่วนรบัรู ้รวมทัง้งบประมาณทีจ่ดัสรรทีเ่ป็น

                                                           
26 ขวญัชวีนั บวัแดง. (2549). องคก์รพฒันาเอกชนกบัการสง่เสรมิการศกึษาแก่กลุ่มชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งู. 

รายงานการวจิยั สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
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อตัราเดยีวกนัทัง้ประเทศ ทัง้ๆ ทีโ่รงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกลมคี่าใชจ้า่ยสงูกว่าทัง้ในเรือ่งการก่อสรา้ง 
ค่าอาหารกลางวนั ฯลฯ จงึมปีญัหาว่าครทูีม่าจากกลุ่มชาตพินัธุห์รอืจากทอ้งถิน่นัน้ อาจจะไมไ่ดบ้รรจใุน
โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุห์รอืทอ้งถิน่ของตน การทีค่รมูาจากทอ้งถิน่อื่น มปีญัหาหลายอยา่ง ไดแ้ก่
ความไมคุ่น้เคยกบัวฒันธรรม การไมส่ามารถสื่อสารไดด้กีบัเดก็และผูป้กครอง ท าใหม้คีวามตอ้งการจะ
ยา้ย มคีรทูีม่าจากทีอ่ื่นและสามารถปรบัตวัไดด้ ีและอุทศิตวัเองเพือ่กลุ่มชาตพินัธุน์ัน้หรอืทอ้งถิน่นัน้ แต่
กม็อียูจ่ านวนไม่มาก 
 3. การสืบทอดวฒันธรรม การจดัการศกึษากบัการสบืทอดวฒันธรรมเป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวพนักนั
อยา่งแยกไมอ่อก ในอดตีทีร่ฐัไมไ่ดเ้ขา้ไปจดัการศกึษาในระบบใหก้บักลุ่มชาตพินัธุ ์การสบืทอด
วฒันธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากรุ่นหนึ่งไปสู่อกีรุ่นหน่ึง แมว้่าการปรบัเปลีย่นรปูแบบและเนื้อหาจะ
ไมไ่ดห้ยดุนิ่ง แต่เป็นไปตามความสมคัรใจและการเหน็สมควรของคนในกลุ่มชาตพินัธุ ์โดยผูท้ีท่ าหน้าที่
ถ่ายทอดวฒันธรรมเริม่ตน้จากคนในครอบครวั และคนในชุมชน ดว้ยเหตุนี้เราจะเหน็ว่าในอดตีแต่ละ
กลุ่มชาตพินัธุจ์ะมวีฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ ทัง้ดา้นวตัถุ เช่น การแต่งกาย การสรา้งบา้น เนื่องจากมกีาร
สอนใหท้อผา้ หรอืไปรว่มลงแรงสรา้งบา้น ดา้นศลิปวฒันธรรม เช่น การรอ้งเพลงพืน้บา้น การเล่นดนตร ี
ฟ้อนร า ฯลฯ เมือ่มกีารศกึษาภาคบงัคบั และการขยายโรงเรยีนในระบบไปสู่พืน้ทีห่่างไกลและทีส่งู เดก็
และเยาวชนกเ็ริม่แยกตวัจากชุมชนมาใชเ้วลาส่วนใหญ่ในโรงเรยีนทีถ่่ายทอดภาษาและวฒันธรรมของ
ชาตไิทยและสากล ความห่างเหนิจากภาษาและวฒันธรรมของตนเองมมีากน้อยขึน้อยูก่บัระยะเวลาของ
การเขา้รบัการศกึษาในระบบ ปจัจบุนัโรงเรยีนในพืน้ทีห่่างไกลและบนพืน้ทีส่งูขยายไปถงึชัน้มธัยมปีที ่3 
ดงันัน้เดก็ตอ้งอยูใ่นโรงเรยีนนานขึน้ ในกรณีทีโ่รงเรยีนอยูใ่นหมูบ่า้นหรอืใกลก้บัหมู่บา้น เดก็อาจจะยงั
ไมห่่างเหนิจากชุมชนมากนัก แต่กระนัน้กต็าม ในหลายหมูบ่า้น พบว่าเดก็วยัรุน่ทีเ่รยีนหนงัสอื เปลีย่น
การแต่งกายไปตามแบบสากล เป็นเสือ้ยดื กางเกงขายาวหรอืขาสัน้ แทนทีจ่ะเป็นชุดตามวฒันธรรมเดมิ 
รวมทัง้การตดัผมสัน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ค่านิยมทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอือาจจะมปีจัจยัอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้งเช่น 
พ่อแมผู่ป้กครองเองกม็เีวลาทอผา้น้อยลงเพราะตอ้งปลูกพชืเพื่อขายทีต่อ้งใชเ้วลาท างานมากขึน้ สิง่ที่
สงัเกตเหน็ไดช้ดัอกีประการหนึ่งคอืการทีห่นุ่มสาวไปรว่มกจิกรรมทางวฒันธรรมแบบดัง้เดมิน้อยลง 
 เดก็ทีอ่อกไปเรยีนนอกหมู่บา้นเพื่อเรยีนต่อในระดบัมธัยมปลายหรอือุดมศกึษาจะมกีาร
เปลีย่นแปลงมากกว่าเดก็ทีเ่รยีนเฉพาะในหมูบ่า้นและไม่ไปเรยีนต่อ เดก็ส่วนใหญ่ตอ้งไปอยูห่อพกัทีส่่วน
ใหญ่จะไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์รทางศาสนาทัง้ครสิเตยีน พุทธ และอสิลาม สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงมี
หลายประการ ไดแ้ก่ การปรบัเปลีย่นความเชื่อและการปฏบิตัทิางศาสนา การรบัเอาค่านิยมความ
ทนัสมยั การใชภ้าษาไทยไดค้ล่องกว่าภาษาชาตพินัธุ ์หรอืผสมผสานภาษาชาตพินัธุเ์ขา้กบัภาษาไทย 
การดถููกการท างานหนกัและการท าการเกษตร สิง่เหล่าน้ีส่งผลให ้เป้าหมายของการท างานอยูท่ีใ่นเมอืง
และต่างประเทศมากกว่าการกลบัไปในหมูบ่า้นของตน เนื่องจากเริม่ไมคุ่น้ชนิต่อความยากล าบาก และ
ตอ้งการงานทีใ่หเ้งนิอย่างสม ่าเสมอมากกว่า อกีประการหน่ึงคอืการเรยีนและท างานในเมอืง เปิดโอกาส
ใหม้กีารแต่งงานขา้มชาตพินัธุแ์ละขา้มชาตมิากขึน้ 
 ปญัหาการเปลีย่นศาสนา ในหลายกรณเีป็นความขดัแยง้ทีพ่ฒันาไปสู่ความรนุแรง เนื่องจาก
ศาสนาเป็นเรือ่งความเชื่อและความศรทัธา เมือ่ศาสนาถูกหลบหลู่ หรอืเมือ่คนทีน่บัถอืศาสนานัน้ถูกหา้ม
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ไมใ่หป้ฏบิตั ิท าใหเ้กดิความไมพ่อใจและก่อตวัเป็นการแสดงความรุนแรงได ้อยา่งไรกด็ ีความแตกต่าง
กนัทางศาสนาไมไ่ดก่้อใหเ้กดิความขดัแยง้และความรุนแรงเสมอไป ความขดัแยง้และความรุนแรงมกัจะ
มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเรือ่งของอ านาจทางการเมอืงและเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่กลุ่มคนทีต่่าง
ศาสนาตอ้งอยูร่ว่มกนัภายใตอ้ านาจของรฐัชาตสิมยัใหม่ ความขดัแยง้เกดิขึน้ไดเ้มือ่นโยบายของรฐัชาตมิี
ความล าเอยีงต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรอืปฏบิตัต่ิอกลุ่มศาสนาในลกัษณะทีก่ลุ่มศาสนาต่างๆ ไมพ่อใจ 
นอกจากนี้การตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภวิตัน์และการขา้มชาตทิ าใหม้กีารเปลีย่นศาสนา 
เกดิความแตกต่างระหว่างศาสนาดัง้เดมิและศาสนาใหม่ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นศาสนาโลก(world religions) 
ซึง่หมายถงึศาสนาครสิต ์พุทธ หรอือสิลาม ซึง่เป็นศาสนาทีค่นส่วนใหญ่ในปจัจบุนันบัถอื โดยแต่เดมิ
ผูค้นนบัถอืศาสนาดัง้เดมิ ซึง่นกัมานุษยวทิยาชาวตะวนัตกรุน่เก่าทีท่ างานในกลุ่มชนเผ่าทวปีแอฟรกิา 
หรอืหมูเ่กาะบรเิวณเอเชยีแปซฟิิก มกัจะเรยีกรวมว่าลทัธบิชูาผ ี(animism)27 โดยเน้นอธบิายว่าคน
ดัง้เดมิมองว่าผมีอียู่ทุกหนทุกแห่งในตน้ไม ้ภเูขา ฯลฯ และเชื่อมโยงถงึความเชื่อเรือ่งไสยศาสตรห์รอื
ของวเิศษ และการอธบิายทีม่องว่าคนชนเผ่าหรอืชาวเกาะไม่มคีวามรู ้จงึคดิว่าสิง่เหนือธรรมชาตเิป็น
ผูท้ าใหเ้กดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาตหิรอืภยัธรรมชาต ิเช่น ฟ้ารอ้งฟ้าผ่า รวมทัง้เป็นเรือ่งของการ
พยายามขจดัความกลวั อย่างไรกด็ ีในงานศกึษาของ Kwanchewan28 ซึง่ศกึษาการนับถอืศาสนาใน
กลุ่มกะเหรีย่ง ใชค้ าว่าศาสนาดัง้เดมิ (traditional religion) แทนที ่ค าว่าลทัธบิชูาผ ีเนื่องจากพบว่า 
ระบบความเชื่อและการปฏบิตัทิางศาสนามรีายละเอยีดมากไปกว่าการมองว่ามผีอียู่ตามสิง่ต่าง ๆ ใน
ธรรมชาต ิเช่น ชาวกะเหรีย่งมคีวามเชื่อเรือ่งผูส้รา้งทีเ่รยีกว่า ยวา ผูท้ีจ่ดัการเกีย่วกบัความตาย ที่
เรยีกว่า โคเส่ (หรอืคลา้ยกบัยมบาลในความเชื่อของคนไทย) ซึง่เรือ่งราวของสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หล่าน้ี 
เกีย่วพนักบัการปฏบิตัทิางพธิกีรรมหรอืวฒันธรรมบางอยา่งของคนกะเหรีย่ง อยา่งไรกด็ ีในกรณขีอง
กลุ่มชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูในพืน้ทีลุ่่มแมน่ ้าโขง พบว่าสิง่ทีเ่ป็นแกนกลางของศาสนาดัง้เดมินัน้ ได้แก่ ลทัธิ
บชูาผบีรรพบุรษุ (ancestral spirits cults) ซึง่มคีวามเกี่ยวพนักบัโครงสรา้งทางสงัคม การเลอืกทีอ่ยู่
อาศยั ลกัษณะของบา้นเรอืน กฎระเบยีบของการแต่งงาน ขนบธรรมเนียมประเพณทีีต่อ้งท าสบืต่อ ซึง่
เป็นสิง่ทีส่ าคญัอยา่งมากต่อการด ารงรกัษาวฒันธรรมประเพณ ีและการสบืทอดเชือ้สายจากรุน่ไปสู่รุน่ 
ยกตวัอยา่งกลุ่มกะเหรีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 ในกลุ่มกะเหรีย่ง กะเหรีย่งสะกอเรยีกลทัธบิชูาผบีรรพบุรษุว่า อ่อแค หรอื อ่อบก่า ซึง่มี
ความหมายตามตวัอกัษรว่า กนิผ ีหรอืกนิผผีูคุ้ม้ครองครอบครวั เมือ่ผูห้ญงิแต่งงาน ผบีรรพบุรษุหรื
อบก่านี้ จะตดิตามไปอยูก่บัผูห้ญงิทีบ่า้นของเธอ โดยจะอยูใ่นบรเิวณเตาไฟ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มี
พธิกีรรม ผบีรรพบุรษุกจ็ะมาอยูแ่ละรบัเอาเครือ่งเซ่นไหว ้การสรา้งบา้นใหม่ของครอบครวั นอกจากเตา
ไฟทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของบา้นแลว้ แมบ่า้นตอ้งเริม่เลีย้งหม ูและไก่ ซึง่จะเรยีกว่า “ทอโขท่”ิ
ส าหรบัหมตูวัแรก หรอืชาวบา้นจะใชภ้าษาค าเมอืงเรยีกว่า “หมเูก๊า” หรอืหมตู้นตระกูล และ “ชอโขท่”ิ 

                                                           
27 Sir James Frazer. (1993). The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Hertfordshire: 

Wordsworth Editions Limited. 
28 Kwanchewan Buadaeng. (2003). Buddhism, Christianity and the Ancestors: Religion and 

Pragmatism in a Skaw Karen Community of North Thailand. Chiang Mai: Sprint. 
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หรอืไก่ตวัแรก หรอื “ไก่เก๊า” หรอืไก่ตน้ตระกูล หมแูละไก่เหล่านี้เลีย้งไวเ้พื่อท าพธิอ่ีอแคโดยเฉพาะ โดย
จะเลีย้งผเีมือ่มสีมาชกิในบา้นไมส่บาย การท าพธิจีะมผีูเ้ชีย่วชาญท านายใหว้่าควรจะเลีย้งผบีรรพบุรษุ
เฉพาะฝา่ยหญงิ (แมบ่า้น) หรอืควรจะเลีย้งฝ่ายชาย(พ่อบา้น)ดว้ย และควรเลีย้งเป็นเวลากีว่นั ในกรณทีี่
ปว่ยมาก ซึง่เป็นอาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผบีรรพบุรษุทัง้ฝา่ยแมแ่ละพ่อตอ้งการ “กนิ” หรอือาจจะมผีทีีไ่ม่
มลีกูหลานทีจ่ะมาขอกนิดว้ย กจ็ะเลีย้งอยา่งครบถว้น 4 วนั โดยในสองวนัแรกจะเป็นพธิเีลีย้งผฝีา่ยแม่
ก่อน โดยเริม่เลีย้งดว้ยไก่ ต่อดว้ยหม ูส าหรบัผฝีา่ยพ่อซึง่ถา้ตอ้งเลีย้งอกีสองวนันัน้ จะตอ้งใชห้มแูละไก่
อื่นทีไ่มใ่ช่หมแูละไก่ทีเ่ลีย้งเอง 
 ในพธิกีรรมมรีายละเอยีดวธิกีารฆ่าหมฆูา่ไก่ ซึง่ท าต่างจากการเลีย้งผอีื่นๆ ขัน้ตอนทีล่ะเอยีด
และขอ้หา้มต่างๆ ทีซ่บัซอ้น ทีส่ าคญัคอืสมาชกิของครอบครวัทีส่บืเชือ้สายฝา่ยมารดาเดยีวกนัตอ้ง
มารว่มในพธิทีุกคนขาดไมไ่ด ้เนื่องจากความครบถว้นของลกูหลานและความพรอ้มเพรยีงเป็นเงือ่นไข
ส าคญัของความส าเรจ็ของพธิกีรรม และการเลีย้งผตีอ้งท าในหอ้งทีม่เีตาไฟ และมพีืน้กระดานทีท่ าดว้ย
ฟากไมไ้ผ่ (ไมไ้ผ่ทุบและแผ่วางเป็นพืน้หอ้ง) เนื่องจากมขีัน้ตอนทีจ่ะตอ้งเอาอาหารหยอ่นลงไปทิง้ใตถุ้น 
 พธิกีรรมอ่อแคจงึเป็นการตอกย า้การนบัถอืผบีรรพบุรษุฝา่ยมารดา เพราะผูท้ีเ่ขา้รว่มจะเป็น
เฉพาะลกู ไมร่วมลกูสะใภซ้ึง่ถอืว่ามผีบีรรพบุรษุของตนเอง เช่นเดยีวกบัหลานทีเ่ขา้รว่ม จะตอ้งเป็น
หลานทีเ่กดิจากลกูของลกูสาวเท่านัน้ เพราะถา้หากเป็นลกูของลกูชาย กต็อ้งไปอยูส่ายผขีองลกูสะใภ ้
ดว้ยเหตุนี้กส็่งผลถงึการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัหลงัแต่งงาน ทีผู่ช้ายจะยา้ยเขา้มาอยูก่บับ้านของฝา่ยหญงิ ซึง่
นิยมอยูใ่กล ้ๆ บา้นแม่ของตน เนื่องจากสะดวกต่อการเขา้รว่มพธิอ่ีอแค เมือ่แต่งงานใหม ่ทัง้คู่อาจจะอยู่
บา้นของแมฝ่า่ยหญงิก่อน แต่เมือ่พรอ้มหรอืเริม่มลีกูตอ้งสรา้งบา้นใหม ่และยา้ยไปอยูบ่า้นใหม ่เริม่เลีย้ง
หมเูลีย้งไก่ โดยถอืว่าพรอ้มทีจ่ะท าพธิดีว้ยตนเอง เมือ่ลูกหรอืสมาชกิในบา้นเจบ็ปว่ย 
 พธิอ่ีอแคจงึเป็นพธิทีีส่่งเสรมิการจดัการพืน้ทีแ่ละความสมัพนัธท์างสงัคมใน 4 ลกัษณะ 1) การ
อยูอ่าศยัฝา่ยมารดา (matri-locality) โดยผูช้ายยา้ยเขา้มาอยูใ่นบา้นของผูห้ญงิ ตัง้บา้นเรอืนในบรเิวณที่
เป็นเชือ้สายฝา่ยผูห้ญงิหรอืฝา่ยแมอ่ยูอ่าศยัรว่มกนั 2) การสรา้งบา้นมลีกัษณะเฉพาะทีค่ลา้ยกนั ไดแ้ก่ 
มเีตาไฟในบรเิวณบา้นทีท่ าดว้ยไมไ้ผ่ 3) บา้นถอืว่าเป็นของผูห้ญงิ ดงันัน้เมือ่แมบ่า้นเสยีชวีติลงจะมกีาร
รือ้บา้น โดยพ่อบา้นจะอาศยัอยูต่่อไมไ่ด ้โดยทัว่ไปพ่อบา้นตอ้งยา้ยไปอยูก่บัลกูสาวที่แต่งงานแลว้มบีา้น
ใหม ่หรอืสรา้งบา้นของตนเอง 4) เนื่องจากบา้นเป็นของผูห้ญงิทีส่บืทอดผบีรรพบรุษสายหนึ่ง ดงันัน้การ
ทีล่กูสะใภจ้ะยา้ยเขา้มาอยูใ่นบา้นหลงัเดยีวกบัแมส่าม ีท าไมไ่ด ้เนื่องจากลกูสะใภม้าจากผบีรรพบุรษุอกี
สาย ท าใหเ้กดิความขดัแยง้กนั 5) ชายและหญงิทีอ่ยู่ในสายผฝีา่ยแมเ่ดยีวกนัหา้มแต่งงานกนั 
 ลทัธนิบัถอืผบีรรพบุรษุในกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ กจ็ะคลา้ยกบัของกะเหรีย่งในดา้นความส าคญัที่
ลทัธนิี้เกีย่วพนักบัลกัษณะของโครงสรา้งทางสงัคม และการจดัการดา้นพืน้ที ่ต่างกนัตรงที ่ถา้เป็นการ
สบืเชือ้สายฝา่ยบดิา ผูช้ายกจ็ะเป็นผูส้บืเชือ้สาย และดแูลหิง้ผบีรรพบุรษุ เช่นในกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ ลซี ูอ่า
ขา่ ฯลฯ นอกจากนี้รายละเอยีดของพธิกีรรมจะแตกต่างกนัไป ในกลุ่มอ่าขา่ มรีะบบการตัง้ชื่อ ทีเ่ชื่อมโยง
จากบรรพบุรษุลงมาจนถงึรุ่นปจัจบุนั โดยใชค้ าทา้ยของชื่อบรรพบุรษุเป็นค าแรกของชื่อรุน่ต่อมา ทุกครัง้
ทีม่พีธิกีรรมจะมกีารท่องชื่อตัง้แต่บรรพบุรษุจนถงึชื่อของตน เพื่อตอกย า้การสบืเชือ้สายบรรพบุรษุ มหีิง้
ผใีนบรเิวณหอ้ง และการท าพธิหีลายครัง้ต่อปี 
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 นอกเหนือจากลทัธบิชูาผบีรรพบุรษุแลว้ กลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่าศยัทรพัยากรธรรมชาต ิยงัเชื่อและให้
ความเคารพนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นธรรมชาต ิซึง่ถูกเรยีกเป็นเทพหรอืผ ีน ้า ดนิ ป่า ตน้ไม ้ล าธาร ฯลฯ ซึง่
การอยู่รว่มกนัของคนและธรรมชาต ิแสดงออกในพธิกีรรมทีส่ ื่อสาร บชูา ขอขมา สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์พธิกีรรม
ดงักล่าวมทีัง้ทีท่ าโดยบุคคล ครอบครวั 
 รฐัชาตสิมยัใหมแ่ละโลกาภวิตัน์ท าใหศ้าสนาดัง้เดมิซึง่ผูกตดิกบัเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอน ทัง้ใน
ลทัธพิธิบีชูาผบีรรพบุรษุทีต่้องมสีถานทีท่ีจ่ดัทีม่ลีกัษณะเฉพาะ และการวางกฎเกณฑใ์หส้มาชกิในสาย
ตระกูลเขา้รว่มทุกคน เป็นไปไดย้ากในปจัจุบนัทีส่มาชกิทุกคนไมไ่ดอ้ยู่รว่มกนัในทีเ่ดยีวกนัเหมอืนใน
อดตี หากแต่สมาชกิตอ้งไปเรยีนหนงัสอืหรอืท างานนอกหมูบ่า้น ส าหรบัสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไป
เรยีนหรอืท างานในเมอืงเป็นเวลานาน และไมไ่ดร้ว่มพธิ ีท าใหเ้กดิผลลบแก่ครอบครวัและต่อตวัเอง ใน
ขณะเดยีวกนั การอยูอ่าศยัในพืน้ทีใ่นเมอืงหรอืต่างประเทศ ท าใหข้าดการปกป้องจากเทพหรอืผ ีซึง่ใน
ศาสนาดัง้เดมิการเขา้รว่มพธิจีะตอ้งกระท าทีส่ถานทีเ่ฉพาะในหมูบ่า้น นอกจากนี้ การทีไ่ม่มผีูส้บืทอด
ต าแหน่งผูน้ าทางศาสนา เนื่องจากผูท้ีส่บืทอดไดต้อ้งยา้ยไปท างานทีอ่ื่นหรอืคนรุ่นใหมไ่ปเรยีนหนงัสอื ก็
เป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหก้ารปฏบิตัศิาสนาดัง้เดมิกลายเป็นภาระหนกั ในขณะเดยีวกนั การเผยแพร่
ศาสนาโลก กเ็ขา้มาเสนอเป็นทางเลอืกของชาวบา้น การเป็นศาสนาโลกของผูท้ีม่อี านาจเช่นชาว
ต่างประเทศ หรอืชาวเมอืง โดยมรีฐัใหก้ารสนับสนุน ความเป็นสากลทีไ่มต่ดิกบัสถานทีเ่ฉพาะ แต่ทุกคน
ในฐานะปจัเจกสามารถเขา้ร่วมกบัโบสถห์รอืวดัไดทุ้กที ่โดยสามารถสื่อสารกบัพระเจา้ไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
อกีทัง้สามารถสรา้งชุมชนทีม่สีมาชกิทีห่ลากหลาย ใหก้ารยอมรบัแมจ้ะมาจากพืน้ฐานชนเผ่าทีย่ากจน 
ประกอบกบัการช่วยเหลอืในดา้นเศรษฐกจิหรอืช่องทางการสรา้งฐานะและอ านาจไดม้ากขึน้ ท าให้
ศาสนาโลกเป็นทางเลอืกมากขึน้ มกีารเปลีย่นศาสนากนัมากขึน้ โดยรบัเอาศาสนาครสิตน์ิกายที่
หลากหลาย ศาสนาพุทธ และศาสนาอสิลาม ทัง้น้ีทุกกลุ่มชาตพินัธุท์ีน่ับถอืศาสนาดัง้เดมิ ปจัจบุนัรบัเอา
ศาสนาโลกกนัทุกกลุ่ม ในสดัส่วนทีม่ากน้อยต่างกนั 
 แมจ้ะมกีารรบัเอาศาสนาโลก ศาสนาดัง้เดมิไมไ่ดห้ายไปทัง้หมด ส าหรบัผูท้ีเ่ปลี่ยนไปนบัถอื
ศาสนาครสิตแ์ละอสิลามจะละทิง้ลทัธบิชูาผบีรรพบุรษุไป แต่อาจจะมกีารปฏบิตัพิธิกีรรมทีเ่กีย่วพนักบัสิง่
ศกัดิส์ทิธิเ์หนือธรรมชาตแิละความเชื่ออื่นๆ ในระดบัต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัความเขม้งวดของแต่ละนิกาย 
ความเขม้งวดของผูป้ฏบิตังิานทางศาสนา และขึน้อยูก่บัตวัผู้ปฏบิตัเิอง ส าหรบัผูท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ จะ
ยงัคงลทัธบิชูาผบีรรพบุรษุและพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นธรรมชาตมิากกว่าผูท้ีน่บัถอืศาสนา
ครสิตแ์ละอสิลาม เนื่องจากการทีศ่าสนาพุทธในสงัคมไทยผสมผสานกบัความเชื่อในผบีรรพบุรษุและสิง่
ศกัดิส์ทิธิเ์หนือธรรมชาตมิาเป็นเวลานาน ดว้ยเหตุนี้แมแ้ต่คนไทยทีน่บัถอืพุทธ กผ็สมผสานความเชื่อ
ทางไสยศาสตรใ์นทุกพืน้ที ่นอกจากนี้ ยงัมกีระแสการรือ้ฟ้ืนศาสนาดัง้เดมิ เช่น กรณกีลุ่มอ่าข่าทีเ่หน็ได้
ชดัเจน โดยปรบัใหเ้ป็นศาสนาทีท่นัสมยัมากขึน้ โดยปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบใหม ่เช่น การหา้มฆา่ลกู
แฝด การใหผู้ห้ญงิสามารถท าพธิไีด ้เป็นตน้ 
 ความแตกต่างทางศาสนาโดยตวัของมนัเอง ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิความขดัแยง้และความรุนแรง 
แน่นอนว่า ผูท้ีน่บัถอืศาสนาหนึ่งอาจจะไมช่อบหรอืไมเ่หน็ดว้ยในความเชื่อและวธิปีฏบิตัขิองศาสนาอื่น 
แต่การเกดิความขดัแยง้และความรุนแรงเป็นไปได้น้อยมาก ถา้หากไมม่ปีจัจยัความขดัแยง้และช่วงชงิ
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ทางเศรษฐกจิและการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงัตวัอยา่งงานศกึษาของอเลก็ซานเดอร ์ฮอรส์ตม์าน 
(Alexander Horstmann)29 ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าคนพุทธและคนมุสลมิในภาคใตข้องประเทศไทยเคยอยู่รว่มกนั
ไดอ้ยา่งไม่มปีญัหามาเป็นเวลายาวนาน การแต่งงานขา้มศาสนาและการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิมผีล
ท าใหค้วามสมัพนัธเ์ป็นไปในลกัษณะทีพ่ึง่พาอาศยักนั งานวทิยานิพนธข์องจกัรพนัธุ ์ขดัชุ่มแสง30 ศกึษา
ประวตัศิาสตร ์โครงสรา้งความสมัพนัธใ์นระหว่างคนมสุลมิเอง และระหว่างคนมสุลมิกบัคนกลุ่มอื่นๆ ที่
ท าการคา้อยู่บรเิวณชายแดน อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่มดี่านการคา้ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย จกัร
พนัธุพ์ยายามโยงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีธุรกจิของคนมสุลมิ อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์และศาสนาใน
ลกัษณะทีเ่ป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อกนัและกนั และท าใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัคนกลุ่มอื่นในลกัษณะพหุ
สงัคมได ้
 การเกดิของรฐัชาตอิาจมผีลท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในทางศาสนา ถา้รฐัชาตใิหศ้าสนาใดศาสนา
หนึ่งเป็นศาสนาประจ าชาต ิแลว้สนบัสนุนศาสนานัน้มากกว่า และไมไ่ดเ้ปิดพืน้ทีใ่หทุ้กศาสนาไดม้อีสิระ
ในการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั หรอืไมไ่ดเ้ปิดพืน้ทีใ่หม้กีารท าความเขา้ใจและเคารพซึง่กนัและกนั 
อาจจะท าใหค้วามแตกต่างกลายเป็นความขดัแยง้หรอืความรุนแรงขึน้ได ้เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นชนวน
ขึน้มา ตวัอยา่งเช่น ความขดัแยง้ระหว่างศาสนาพุทธและอสิลามในประเทศพมา่ทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ 
บางครัง้พระสงฆเ์ป็นผูน้ าการก่อความรุนแรงเอง มกีารเผาสถานที่ปฏบิตัทิางศาสนา การปะทะกนั
ระหว่างคนพม่าทีน่บัถอืศาสนาพุทธและคนโรฮงิยาทีน่ับถอืศาสนาอสิลาม การเผาบา้น ท ารา้ยจน
เสยีชวีติและบาดเจบ็ ตอ้งกลายเป็นผูล้ ีภ้ยั สื่อสารมวลชนรวมทัง้สื่อดจิติอลอื่นๆ ในยคุสมยัใหม ่กม็สี่วน
ในการท าใหค้วามขดัแยง้ขยายตวัหรอืพฒันาเป็นความรุนแรงได ้
 นอกจากนี้รฐัชาตสิมยัใหมร่วมทัง้โลกาภวิตัน์ทีเ่น้นเศรษฐกจิแบบเงนิตราและวฒันธรรม
สมยัใหม ่อาจมนีโยบายทีส่่งเสรมิเศรษฐกจิ การเมอืง การศกึษาทีข่ดัแยง้กบัอุดมการณ์ หรอืคุณค่าที่
กลุ่มศาสนาบางกลุ่มยดึถอื ท าใหเ้กดิความขดัแยง้และความรุนแรง เช่น กรณคีนทเิบตเผาตวัเองตาย
ประทว้งนโยบายของจนีในทเิบตทีพ่ยายามจะกลนืวฒันธรรมทเิบต กรณกีลุ่มกะเหรีย่งลทัธฤิาษกีลุ่ม
หน่ึงทีเ่คยฆ่าต ารวจตระเวนชายแดนกลุ่มหน่ึงทีเ่ขา้มาท าลายสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หรอืการทีก่ลุ่มคนมสุลมิ
บางกลุ่มในภาคใตข้องประเทศไทยไมพ่อใจนโยบายการส่งเสรมิเศรษฐกจิทีข่ดัแยง้กบัหลกัการทาง
ศาสนา หรอืไมพ่อใจระบบการศกึษาของรฐัไทย ทีเ่ขา้ไปเปลีย่นวฒันธรรมมลายมูสุลมิ แสดงออกเป็น
การฆ่าคร ูและเผาโรงเรยีน บางครัง้การแยง่ชงิทรพัยากรหรอือ านาจทางการเมอืง อาจท าใหก้ลุ่มคนที่
ก าลงัช่วงชงิอ านาจกนัอยู่นัน้ใชศ้าสนามาสรา้งอตัลกัษณ์ของกลุ่มเพื่อหาผูส้นบัสนุนหรอือา้งเพื่อไดม้าซึง่
สทิธใินทรพัยากร 

                                                           
29 Alexander Horstmann. (2011). “Living together: the Transformation of multi-religious coexistence in 

Southern Thailand”. Journal of Southeast Asian Studies. 42 (October), pp. 487-510. 
30 จกัรพนัธ ์ขดัชุม่แสง. (2543). ชมุชนมุสลมิในเมอืงตลาดชายแดนไทย-พม่า: สมัพนัธภาพระหว่างพหุสงัคม 

วถิชีวีติทางเศรษฐกจิและการธ ารงชาตพินัธุ ์(วทิยานิพนธส์งัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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 กล่าวโดยสรุป ปญัหาทีส่ าคญัของชนกลุ่มน้อยทีเ่คยมวีถิชีวีติทีพ่ ึง่พาธรรมชาต ิคอื การทีร่ฐัชาติ
ประกาศเขตปา่อนุรกัษ์หรอืปา่สงวนทบัพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีท่ ากนิ ท าใหเ้ขากลายเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศยั
และท ากนิอยา่งผดิกฎหมาย ชวีติไมม่ัน่คงเพราะอาจจะถูกจบักุมคุมขงั การเรยีกรอ้งสทิธใินทีท่ ากนิทีใ่ช้
มาตัง้แต่บรรพบุรษุมคีวามยากล าบากเนื่องจากขัน้ตอนทางกฎหมายทียุ่ง่ยาก เสยีค่าใชจ้่ายสงู และอคติ
ทางชาตพินัธุท์ีม่องว่าชนกลุ่มน้อยเป็นผูท้ีท่ าลายทรพัยากร เป็นคนอื่น ที่มาจากทีอ่ื่น จงึควรจะค านึงถงึ
ผลประโยชน์หรอืเสยีสละใหค้นกลุ่มใหญ่ในชาต ิโดยการงดเวน้การใชท้รพัยากรทีเ่ป็นของชาต ิการทีช่น
กลุ่มน้อยไมอ่าจด ารงวถิชีวีติดัง้เดมิได ้กม็สี่วนถงึการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทีอ่ยูใ่นวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ 
นอกเหนือจากปจัจยัส าคญัทีเ่ดก็และเยาวชนตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในระบบโรงเรยีน รบัเอาอุดมการณ์
ของรฐัชาต ิและเรยีนรูเ้ร ือ่งชาตแิละโลกภายนอกมากกว่าเรือ่งของทอ้งถิน่และวฒันธรรมของตนเอง 
ปจัจบุนัวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิมกัจะเป็นวฒันธรรมทีด่แูปลก น่าตื่นเตน้หรอืตื่น
ตาตื่นใจ เพื่อความบนัเทงิหรอืประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ของนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน มากกว่าวฒันธรรม
ในชวีติประจ าวนั เช่น การท าไรห่มนุเวยีน ฯลฯ การเขา้ถงึสทิธใินการศกึษาทางเลอืกและการธ ารง
วฒันธรรม ตอ้งอาศยัเวลานาน ในการเจรจาต่อรองและรว่มกบัภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันาไปในทศิทาง
ทีเ่ป็นผลดทีัง้ต่อบุคคลและสงัคมโดยรวม  
 กล่าวโดยสรุป การทีช่นกลุ่มน้อยยงัไมไ่ดร้บัสทิธคิวามเป็นพลเมอืงของรฐัชาตแิละพลเมอืงของ
โลก อยา่งเตม็ที ่และในหลายแห่งไมไ่ดร้บัสทิธใินการตดัสนิใจและการปกครองตนเอง รวมทัง้สทิธใินการ
ด ารงชวีติและวฒันธรรม เป็นปญัหาทีน่ าไปสู่ความขดัแยง้ได ้ทัง้ระหว่างชนกลุ่มน้อยกบัชนกลุ่มใหญ่ 
ระหว่างชนกลุ่มน้อยกบัรฐัชาต ิและระหว่างชนกลุ่มน้อยดว้ยกนัทีไ่ดร้บัสทิธไิมเ่ท่าเทยีมกนัหรอืมคีวาม
คดิเหน็ไมต่รงกนั และทีส่ าคญัความขดัแยง้อาจน าไปสู่ความรุนแรงได ้ปญัหาความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ์
เป็นปญัหาทีส่ าคญัทีแ่ต่ละประเทศมคีวามพยายามแกไ้ข เน่ืองจากเป็นปญัหาทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
สญูเสยีทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การบาดเจบ็ลม้ตาย โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ชนกลุ่มน้อยใชว้ธิกีารต่อสูด้ว้ย
อาวุธเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธดิงักล่าว นอกจากการจดัการป้องกนัไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ หรอืแกไ้ขความ
ขดัแยง้ และพจิารณาการใหส้ทิธเิสรภีาพในดา้นต่างๆ แลว้ รฐัชาตยิงัตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาชน
กลุ่มน้อยบนพืน้ฐานศกัยภาพของชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของภูมปิญัญาในดา้นต่างๆ 
กิจกรรม 6.2.3 

ชนกลุ่มน้อยใชว้ธิกีารใดเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการด ารงวถิชีวีติและวฒันธรรม จงอธบิายมาพอ
เขา้ใจ 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.3 
 การด ารงวถิชีวีติและวฒันธรรมดัง้เดมิของชนกลุ่มน้อยมกัจะประสบปญัหา จากโครงการพฒันา
สู่ความทนัสมยัของรฐัชาตแิละทุน ชนกลุ่มน้อยมกัจะมกีารเรยีกรอ้งสทิธใินการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
เพื่อด ารงวถิชีวีติดัง้เดมิและใหร้ฐัส่งเสรมิวฒันธรรมดัง้เดมิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรูณาการเขา้กบัระบบ
การศกึษาสมยัใหม ่อกีทัง้ยงัไดเ้ผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยอยา่งถูกตอ้งผ่าน
สื่อต่างๆ นอกจากนี้ชนกลุ่มน้อยเองกเ็ริม่มกีารท าวจิยัทอ้งถิน่ การจดัการสมัมนาและกจิกรรมเพื่อการ
อนุรกัษ์และแลกเปลีย่นทัง้ส าหรบัคนในกลุ่มเองและระหว่างกลุ่มต่างๆ 
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ตอนที ่6.3 
การพฒันาชนกลุ่มน้อยในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่6.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 6.3.1 การพฒันาต่อยอดองคค์วามรูด้ ัง้เดมิของชนกลุ่มน้อย 

6.3.2 การพฒันาทุนทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
6.3.3 การพฒันาแนวทางการด ารงอยูร่ว่มกนัแบบพหุวฒันธรรม 

 
แนวคิด 

1. การพฒันาต่อยอดองคค์วามรูด้ ัง้เดมิของชนกลุ่มน้อย เช่น ดา้นวถิกีารด ารงชวีติ การ
รกัษาพยาบาล หตัถกรรมฯลฯ ควรจะเกดิจากการตระหนกัในคุณค่าขององคค์วามรูด้ ัง้เดมิ
และรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนพฒันาต่อยอด 

2. การพฒันาทุนทางสงัคมหมายถงึ การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงเครอืขา่ย เพื่อด าเนินกจิกรรม
รว่มกนับนพืน้ฐานความสมัพนัธข์องชุมชนและประเพณีปฏบิตัทิีด่ าเนินต่อมา และการพฒันา
ทุนทางเศรษฐกจิตอ้งพจิารณาว่าเป็นการท าลายทุนทางสงัคมที่มอียูแ่ลว้หรอืไม่ 

3. การพฒันาแนวทางการด ารงอยู่รว่มกนัแบบพหุวฒันธรรมท าใหก้ลุ่มวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
ในสงัคมสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสุข เขา้ใจและเคารพซึง่กนัและกนั สามารถแกไ้ข
ความขดัแยง้ต่างๆ ไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัความรนุแรง 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่6.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายแนวทางการพฒันาต่อยอดองคค์วามรูด้ ัง้เดมิของชนกลุ่มน้อยได ้
2. อธบิายลกัษณะของทุนทางสงัคมและวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยได ้
3. วเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแนวทางการจดัการแบบพหุวฒันธรรมได ้



46 
 

ความน า 
 
 โดยทัว่ไปผูค้นจะมองภาพลกัษณ์ของชนกลุ่มน้อยในดา้นลบ เช่น การมวีถิชีวีติทีไ่ม่ทนัสมยั การ
ไมจ่งรกัภกัดต่ีอชาต ิการไม่บรูณาการเขา้กบัวฒันธรรมของชาตอิยา่งเตม็ที ่แต่ในความเป็นจรงิ ชนกลุ่ม
น้อยโดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ชีวีติอยูใ่กลช้ดิกบัธรรมชาต ิจะมกีารสัง่สมคลงัภมูปิญัญาและความรูใ้น
เรือ่งธรรมชาต ิทัง้เรือ่งพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ลกัษณะของภมูปิระเทศ และความสามารถทีจ่ะใชว้สัดุตาม
ธรรมชาตมิา สนองตอบความตอ้งการของมนุษยท์ัง้สีป่ระการ ไดแ้ก่ อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั 
และยารกัษาโรค งานศลิปหตัถกรรมของชนกลุ่มน้อยชาตพินัธุ ์แสดงใหเ้หน็ถงึงานฝีมอืทีป่ราณีต มี
สุนทรยีภาพ และใหค้วามหมายต่อชวีติ ศกัยภาพเหล่านี้ ทางรฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรจะไดม้กีาร
พฒันาต่อยอดองคค์วามรู ้อกีทัง้พฒันาทุนทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่อียูแ่ลว้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สมาชกิของชนกลุ่มน้อย และน าไปสู่การอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตขิองชนหลายกลุ่มในสงัคมทีไ่ดร้บัการ
กระจายผลประโยชน์ ลดความเหลื่อมล ้าต ่าสงู 

หัวเรื่อง 

 ๖.๓.๑ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดั้งเดิม 

๖.๓.๒ การพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

๖.๓.๓ การพัฒนาแนวทางการด ารงอยู่ร่วมกันแบบพหุวฒันธรรม 

 

แนวคิด 

 1. ความรู้ดั้งเดิม 

 2. ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

3.  พหุวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาตอนที่ 6.3 จบแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายแนวทางการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อย  

2.  อธิบายลักษณะของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย 

3.  วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแนวทางการจัดการแบบพหุวัฒนธรรม 
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เรือ่งที ่6.3.1 
การพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ด ัง้เดิมของชนกลุ่มน้อย 
 
 ชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุจ์ะมคีลงัความรูด้ ัง้เดมิอยูม่าก เนื่องจากการยงัคงวถิชีวีติแบบ
ใกลช้ดิธรรมชาตหิรอืยดึเหนี่ยวอยู่กบักลุ่มและชุมชนอยูใ่นระดบัต่างๆ กนั ไมไ่ดป้รบัเปลีย่นวถิชีวีติไป
ตามโลกสมยัใหม่ทีม่ลีกัษณะของการเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารผลติผลติภณัฑค์ราวละมากๆ (mass 
production) และความเป็นเมอืงทีไ่มไ่ดท้ าการผลติแต่เน้นการบรโิภค องคค์วามรูแ้บบดัง้เดมิ อาจแบ่ง
ไดเ้ป็นหลายดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นพนัธุพ์ชื ทัง้ทีเ่ป็นอาหาร เครือ่งมอืใชส้อยและยารกัษาโรค 2) ดา้น
ศลิปกรรม หตัถกรรมและสถาปตัยกรรม เช่น การผลติเสน้ใย การทอผา้ การสรา้งบา้นเรอืนหรอือาคารที่
ใชใ้นพธิกีรรมหรอืในงานต่างๆ การผลติเครือ่งใชจ้ากไม ้ไมไ้ผ่ หวาย ดนิ เป็นตน้ และ 3) ดา้นความเชื่อ 
ประเพณ ีพธิกีรรม ซึง่มกัจะเกีย่วขอ้งกบัต านาน นิทาน การแสดงหรอืการละเล่นในรปูแบบต่างๆ องค์
ความรูเ้หล่านี้เรยีกอกีแบบว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible Cultural Heritage) ที่
องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมของสหประชาชาต ิ(UNESCO) ใหค้วามส าคญัในการ
เกบ็รวบรวม บนัทกึ และใหค้วามคุม้ครอง 
 ในระยะเวลายีส่บิปีทีผ่่านมา องคค์วามรูด้ ัง้เดมิไดร้บัความสนใจในการพฒันาต่อยอดมากขึน้ 
เมือ่เกดิวกิฤตกิารณ์หลายอยา่งในสงัคมอนัเป็นผลจากการพฒันาสู่ระบบทุนนิยม ทีเ่น้นการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ แต่ไมไ่ดส้นใจเรือ่งผลกระทบต่อธรรมชาต ิภมูปิญัญาดา้นประเพณ ีพธิกีรรมและความเชื่อ
ของชนกลุ่มน้อยชาตพินัธุไ์ดร้บัการศกึษาในฐานะทีแ่สดงใหเ้หน็ความสมัพนัธค์วามเคารพของคนทีม่ต่ีอ
ธรรมชาตหิรอืการทีค่นเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิโดยไมไ่ดม้องว่าธรรมชาตคิอืทรพัยากรทีค่นจะ
น ามาใชป้ระโยชน์หรอืดดัแปลงเพื่อความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ โดยทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างคนกบั
ธรรมชาตนิัน้ มสีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ป็นตวัเชื่อม ท าใหก้ฎเกณฑก์ารอยูร่ว่มกนัระหว่างคนกบัธรรมชาตนิัน้
ไดร้บัการปฏบิตั ิยกตวัอยา่งพธิกีรรมการเลีย้งผตีน้น ้า ทีเ่ป็นการแสดงเคารพต่อผทีี่เปรยีบเสมอืน
เจา้ของปา่ตน้น ้า เป็นการขอบคุณผตีน้น ้าทีร่กัษาปา่ท าใหช้าวบา้นมนี ้าใช ้ขณะเดยีวกนัการมารว่มกนั
ท าพธิกีเ็ป็นการตอกย ้ากฎเกณฑก์ารปฏบิตัต่ิอพืน้ทีต่น้น ้าทีค่นในชุมชนตอ้งยดึถอืร่วมกนั เช่น การไม่
ตดัไมใ้นบรเิวณปา่ตน้น ้า เป็นตน้ 
 ส าหรบังานศลิปกรรม หตัถกรรม และสถาปตัยกรรม กม็กีารศกึษาถงึความหมายและคุณค่าของ
งานเหล่านี้ นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันาต่อยอดในเรือ่งรปูแบบ และการออกแบบการผลติ ในบรบิทของ
การพฒันาใหก้ลายเป็นเมอืงทีผู่ค้นตอ้งการการบรโิภคสนิคา้ทีม่รีปูแบบใหม่ๆ  และในบรบิททีต่ลาดการ
ท่องเทีย่วมเีตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
 ส าหรบัการพฒันาพนัธุพ์ชืพืน้บา้นกเ็ป็นไปอย่างคกึคกัมากขึน้ เนื่องจากวกิฤตขิองการเกดิ
โรคภยัไขเ้จบ็ทีม่าจากการใชช้วีติหรอืไลฟ์สไตลท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น การเพิม่ขึน้ของโรคมะเรง็ ความ
ดนัโลหติสงู ไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด โรคหวัใจ ฯลฯ เกดิกระแสความนิยมอาหารทอ้งถิน่ทีป่ลอดสารพษิ 
และอุดมดว้ยสารอาหาร มรีสชาตทิีห่ลากหลายอนัเนื่องจากความหลากหลายของพนัธุพ์ชืในทอ้งถิน่มี
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มากขึน้ เกดิองคก์รผูผ้ลติ ผูบ้รโิภคและตลาดสนิคา้ทีป่ลอดสารเคมหีลายแห่ง นอกจากนี้การวจิยัพชื
พืน้บา้นและสมนุไพรหลายอยา่ง พบว่ามปีระสทิธภิาพในการบ ารงุร่างกายและรกัษาโรค ซึง่กไ็ดม้กีาร
น าไปวจิยัและสกดัออกเป็นตวัยา ท าใหอ้งคค์วามรูด้า้นพชืพนัธุม์กีารต่อยอดใหเ้กดิประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิในชุมชนและช่วยเหลอืสงัคมในวงกวา้ง 
 องคค์วามรูด้ ัง้เดมิมขีอ้จ ากดัในลกัษณะทีม่คีวามเฉพาะในบรบิทของพืน้ทีแ่ละเวลา เช่น พชื
สมนุไพรทีป่ลกูไดบ้างพืน้ที ่การเกบ็เกี่ยวในช่วงเวลาทีแ่น่นอนต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่อนัมผีลต่อสรรพคุณ
ทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้การใชใ้นเชื่อมโยงกบัความเชื่อและลกัษณะความสมัพนัธท์างสงัคมทีเ่ฉพาะ เช่น 
การใชส้มนุไพรโดยหมอพืน้บา้นทีม่คีุณธรรมและคาถาอาคม เป็นต้น การต่อยอดองคค์วามรูด้ ัง้เดมิ ทัง้
ในดา้นการผสมผสานกบัความรูใ้หมแ่ละสรา้งรปูแบบใหม ่เพื่อสรา้งผลติภณัฑใ์หม ่ทัง้ทีเ่ป็นของกนิของ
ใชห้รอืยารกัษาโรค ควรด าเนินไปดว้ยความรว่มมอืระหว่างนกัวชิาการหรอืนกัวทิยาศาสตรก์บัชุมชน 
เพื่อท าความเขา้ใจอย่างละเอยีดถงึเงือ่นไขของการพฒันาไมเ่พยีงแต่ดา้นวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้แต่เป็น
ดา้นสงัคมศาสตรด์ว้ย ในอดตีทีผ่่านมาแมจ้ะม ีโครงการการพฒันาความรูด้ ัง้เดมิอยู่อยา่งต่อเนื่อง แต่ก็
ยงัท าไดไ้มค่รอบคลุมมากนัก อนัเน่ืองจากขอ้จ ากดัเรือ่งงบประมาณของการวจิยั และจ านวนของ
นกัวชิาการทีจ่ะลงมาท างานรว่มกบัชาวบา้นหรอืชุมชน ในขณะเดยีวกนัชุมชนมกีารเปลีย่นแปลง 
ผูส้งูอายทุีม่คีวามรูด้ ัง้เดมิเริม่มน้ีอยลง เดก็และเยาวชนเขา้มารบัการศกึษาแบบใหม่ ท าใหข้าดความรู้
ดัง้เดมิ ท าใหก้ารพฒันาต่อยอดความรูด้ ัง้เดมิอาจจะท าไมท่นั และไมค่รอบคลุม นอกจากนี้ความรูด้ ัง้เดมิ
เกดิจากการทีค่นท างานสมัผสักบัธรรมชาตแิละอยู่รว่มกนัในชุมชน ทว่าเมือ่สมาชกิชนกลุ่มน้อยชาติ
พนัธุย์า้ยไปอยูใ่นเมอืงกท็ าใหค้วามรูด้ ัง้เดมิไมไ่ดร้บัการสบืทอด 
 
กิจกรรม 6.3.1 

ชนกลุ่มน้อยควรจะพฒันาต่อยอดองคค์วามรูด้ ัง้เดมิของตนเองอยา่งไร จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.3.1 
 ชนกลุ่มน้อยมอีงคค์วามรูด้ ัง้เดมิในทุกดา้น อนัเป็นผลจากการพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ี
ลกัษณะเฉพาะ เช่น ดา้นวถิกีารด ารงชวีติ การรกัษาพยาบาล หตัถกรรมฯลฯ องคค์วามรูด้ ัง้เดมิเหล่านี้
ก าลงัสญูหายไปเนื่องจากวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปสู่ความทนัสมยัมากยิง่ขึน้ การต่อยอดองคค์วามรู้ดัง้เดมิควร
จะเกดิจากการตระหนกัในคุณค่าขององคค์วามรูด้ ัง้เดมิและรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
พฒันาต่อยอด ทัง้ในดา้นของการท าวจิยัเพื่อท าความเขา้ใจและเผยแพรค่วามรูท้ีถู่กตอ้ง พฒันาต่อยอด
รปูแบบหรอืผลติภณัฑ ์รวมทัง้ดา้นการตลาด 
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เรือ่งที ่6.3.2 
การพฒันาทนุทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
 
 การพฒันาทุนทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ของชนกลุ่มน้อยจ าเป็นตอ้งพฒันาไปดว้ยกนั 
ไมเ่ฉพาะแต่ทุนทางเศรษฐกจิ แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทุนทางสงัคมและวฒันธรรม ในการพฒันาสู่ระบอบ
เศรษฐกจิเงนิตรา หน่วยงานและโครงการดา้นการพฒันา มกัจะมสีมมตุิฐานว่า การทีช่นกลุ่มน้อยไม่
สามารถท ากจิกรรมทีส่รา้งรายไดท้ีเ่ป็นตวัเงนินัน้ เป็นเพราะขาดเงนิทุน จงึมโีครงการก่อตัง้กองทุนใน
หมูบ่า้นเพื่อใหกู้ย้มื บางหมู่บา้นมหีลายกองทุน เพราะแต่ละโครงการกจ็ะตัง้กองทุนแยกกนั เพื่อให้
ชาวบา้นกูย้มืไปท ากจิการทีโ่ครงการนัน้ส่งเสรมิ จากการด าเนินงานทีผ่่านมา พบว่าการด าเนินงาน
กองทุนของหมู่บา้นจ านวนมากไมไ่ดร้บัความส าเรจ็เท่าทีค่วร โดยมสีองลกัษณะ ลกัษณะแรกเงนิกู้ทีย่มื
ไปไมไ่ดน้ าไปใชใ้นการลงทุนในกจิการทีจ่ะท าใหไ้ดผ้ลต่อยอดเป็นรายได ้แต่กลบัน าไปใชซ้ือ้สิง่ของ
อุปโภคบรโิภคหรอืใชต้ามความจ าเป็นของครวัเรอืน อกีลกัษณะหนึ่งคอื การลงทุนในการผลติสนิคา้เมือ่
ท าไปแลว้ ไมไ่ดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า เพราะไมไ่ดม้กีารวางแผนทีด่พีอในเรือ่งชนิดและรปูแบบของสนิคา้
รวมทัง้การตลาด ท าใหข้ายไมไ่ดห้รอืขาดทุน 
 การส่งเสรมิใหม้กีารเพิม่ทุนทางเศรษฐกจิ จงึตอ้งสอดคลอ้งกบัทุนทางสงัคมทีช่นกลุ่มน้อยม ีซึง่
หมายถงึกลุ่มและเครอืข่ายทีท่ าใหก้ารผลติ การคา้และการบรกิาร ไดร้บัผลส าเรจ็ อกีทัง้สอดคลอ้งกบัทุน
ทางวฒันธรรม ซึง่หมายถงึความรู ้ภูมปิญัญา และทกัษะทีม่อียู ่ทีจ่ะไดร้บัการต่อยอดเพื่อท าใหฐ้านะทาง
เศรษฐกจิของชนกลุ่มน้อยดขีึน้ 
 

กิจกรรม 6.3.2 
แนวทางการพฒันาทุนทางสงัคมของชนกลุ่มน้อยควรเป็นอยา่งไร จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.3.2 
 ทุนทางสงัคมหมายถงึการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงเครอืขา่ย เพื่อด าเนินกจิกรรมรว่มกนั บนพืน้ฐาน
ความสมัพนัธข์องชุมชนและประเพณีปฏบิตัทิีด่ าเนินต่อมา การพฒันาทุนทางเศรษฐกจิตอ้งพจิารณาว่า
เป็นการท าลายทุนทางสงัคมทีม่อียูแ่ลว้หรอืไม ่เช่น การสนบัสนุนกองทุนหมู่บา้นจะท าใหเ้กดิปญัหา
ความขดัแยง้หรอืไม ่แต่ควรใชทุ้นทางสงัคมทีม่อียูแ่ลว้หรอืรือ้ฟ้ืนเพื่อใหก้ารพฒันาทุนทางเศรษฐกจิ
เป็นไปในทศิทางทีเ่จรญิรุง่เรอืงขึน้และเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอยา่งถว้นหน้ากนั 
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เรือ่งที ่6.3.3 
การพฒันาแนวทางการด ารงอยู่ร่วมกนัแบบพหวุฒันธรรมนิยม 
 
 ทุกประเทศประกอบไปดว้ยกลุ่มชาตพินัธุแ์ละกลุ่มศาสนาทีห่ลากหลาย และความหลากหลาย
เหล่านี้ยิง่เพิม่มากขึน้ จากการทีม่คีนอพยพโยกยา้ยจากประเทศหนึ่งไปอยูอ่าศยัทัง้ชัว่คราวและถาวรใน
อกีประเทศหนึ่ง เพื่อใหส้งัคมทีป่ระกอบไปดว้ยความหลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละศาสนาอยูร่ว่มกนัได้
อยา่งสงบสุข และสรา้งสรรค ์หลายประเทศเลอืกเอาแนวทางทีเ่รยีกว่าพหุวฒันธรรมนิยม 
(Multiculturalism) ซึง่ถอืเป็นอุดมการณ์ชนิดหนึ่งทีส่่งเสรมิการอยู่รว่มกบัของชุมชนทีม่คีวามแตกต่าง
ทางวฒันธรรม โดยในทางการเมอืงหมายถงึ การยอมรบัหรอืเคารพความแตกต่างของวฒันธรรมที่
หลากหลายในสงัคม นโยบายทีส่่งเสรมิการด ารงอยู่ซึง่ความหลากหลายทางวฒันธรรม และหลกีเลีย่ง
การท าใหว้ฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ่งมสีถานะทีส่งูกว่าวฒันธรรมอื่น เน้นความเท่าเทยีมในดา้นโอกาส
ของการเขา้ถงึทรพัยากร การศกึษา และการพฒันา ยตุกิารกดีกนัและการลดิรอนสทิธมินุษยชน พหุ
วฒันธรรมนิยม มกัจะใชใ้นความหมายทีต่รงกนัขา้มกบัแนวคดิการ”กลนืกลาย” (assimilationism) 
อาจจะเปรยีบเป็น “ชามสลดั” (salad bowl) หรอื “แผ่นเชื่อมต่อทางวฒันธรรม” (cultural mosaic) ทีเ่ปิด
โอกาสใหแ้ต่ละองคป์ระกอบไมว่่าจะเป็นมะเขอืเทศ หวัหอม หรอืผกัสลดั หรอืแผ่นกระเบือ้งต่างส ี
สามารถอยู่รว่มกนัไดท้ าใหเ้กดิองคร์วมทีน่่ารบัประทานหรอืน่าด ูในขณะทีแ่ต่ละองคป์ระกอบยงัด ารง
คุณลกัษณะของตนเอง ไมห่ลอมรวมเป็นเน้ือเดยีวกบัส่วนอื่น 
 นอกจากนี้ความหมายของพหุวฒันธรรมนิยม ยงัเกีย่วพนักบัเรือ่งสทิธขิองกลุ่ม ซึง่เป็นสทิธใิน
การปกครองตนเองในระดบัต่าง ๆ สทิธทิางวฒันธรรม และสทิธใินการมตีวัแทน31 ดงัที ่Brown (2000) 
อา้งในชยนัต ์วรรธนะภตู3ิ2 กล่าวถงึการสรา้งอตัลกัษณ์ชาตแิบบพหุวฒันธรรม (Multiculturalist national 
identity) ทีเ่น้นใหแ้ต่ละกลุ่มด ารงอตัลกัษณ์ของตน เน้นการกระจายอ านาจและทรพัยากรทีเ่ป็นธรรมให้
แต่ละกลุ่มชาตพินัธุม์ตีวัแทนเป็นปากเสยีง เช่น ปกครองแบบสหพนัธรฐั ใหส้ทิธขิองกลุ่มชาตพินัธุ ์โดย
ยอมรบัสทิธใินดา้นศลีธรรม ใหก้ฎหมายจารตีชุมชน มฐีานะเหนือกว่าสทิธสิ่วนบุคคล ใหส้ทิธใินทาง
วฒันธรรม เช่น การใชภ้าษา 
 ตวัอยา่งของนโยบายและมาตรการพหุวฒันธรรมประเทศต่างๆ ทัว่โลก33 ไดแ้ก่ การออก
กฎหมายพหุวฒันธรรม ในประเทศแคนาดา การจดังบประมาณในทุกกลุ่มชาตพินัธุเ์พื่อธ ารงรกัษา

                                                           
31 W. Kymlicka. (1995). Multi-cultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford 

University Press. 
32 ชยนัต ์วรรธนะภตู.ิ (2551). ชาตนิิยม ชาตพินัธุแ์ละพหุวฒันธรรม: รฐัและนโยบายชาตพินัธุข์องประเทศใน

อนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการพหวุฒันธรรมและชาตนิิยม. วนัที ่22-23 ธนัวาคม 2551 ณ 
ศนูยป์ระชมุนานาชาต ิโรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม ่

33 สภุางค ์จนัทวานิช. (ม.ป.ป.). พหุวฒันธรรมความเป็นไปไดใ้นสงัคมไทย. ภาคสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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วฒันธรรมของตน มกีารเปิดโอกาสใหจ้ดัรายการวทิย/ุหนงัสอืพมิพ/์โทรทศัน์ในภาษาของทุกกลุ่มชาติ
พนัธุ ์ใหม้กีารทดสอบในภาษาของทุกชาตพินัธุ ์เช่น สอบใบขบัขี ่สอบภาษาต่างประเทศในโรงเรยีน ให้
มกีารเฉลมิฉลองและมวีนัหยดุทางศาสนา วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ของทุกกลุ่ม ยอมใหแ้ต่งกายตามประเพณ ี
ความเชื่อทางศาสนาในสงัคมโดยทัว่ไป โรงเรยีน กองทพั ใหถ้อืสญัชาตไิดส้องสญัชาต ิ(dual 
citizenship) ใหส้ญัชาตแิก่บุตรหลานผูย้า้ยถิน่ ใหส้ทิธเิหมอืนไดส้ญัชาต ิแต่ไมต่อ้งแปลงสญัชาต ิยนืยนั
สทิธใินการพูดภาษาของกลุ่มและการปฏบิตัทิางวฒันธรรม สนบัสนุนศลิปะและวฒันธรรมของทุกกลุ่ม 
ใหผู้ย้า้ยถิน่ไดม้ตีวัแทนในเวทกีารเมอืง การศกึษา ก าลงัแรงงาน จดัใหม้บีรกิารแปลและล่ามในบรกิาร
สาธารณะทีจ่ าเป็น และยนืยนัสทิธกิารเขา้ถงึบรกิารเหล่าน้ี และมมีาตรการป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละ
ขจดัการเหยยีดผวิ 
 หลกัการของพหุวฒันธรรมนิยมจะส่งเสรมิใหทุ้กกลุ่มชาตพินัธุใ์นแต่ละประเทศมสีทิธแิละ
เสรภีาพในการด ารงวฒันธรรม และมคีวามเท่าเทยีมกนั อยา่งไรกด็แีนวทางพหุวฒันธรรมกถ็ูก
วพิากษ์วจิารณ์ทีเ่น้นการด ารงอยูข่องกลุ่มชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย กม็นีัยของการท าใหพ้รมแดนทางชาติ
พนัธุเ์ด่นชดั แน่นอน ตายตวั ดงัทีไ่มเคลิ เฮริซ์เฟลด์ (Michael Herzfeld)34 กล่าวไวว้่า พหุวฒันธรรม
โดยพืน้ฐานแลว้เป็นโครงการทางการเมอืง และเป็นแนวทางทีส่ าคญัและอาจจะเป็นแนวทางทีม่ปีญัหา
(controversial) ใน “การเมอืงเชงิอตัลกัษณ์” และ “สงครามวฒันธรรม” ดว้ยเหตุนี้จงึมคี าถามว่าแนวทาง
พหุวฒันธรรมจะท าใหว้ฒันธรรมเป็นเรือ่งตายตวัหรอืไม ่อาจเป็นการมองขา้มการเปลีย่นแปลงเชงิ
ประวตัศิาสตร ์และการเน้นย า้เรือ่งพหุลกัษณ์มากเท่าใด ยิง่ท าใหเ้กดิการแก่งแยง่แขง่ขนัระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในรฐัมากขึน้หรอืไม่ 
 การอพยพโยกยา้ยของคนจากประเทศหนึ่งไปยงัอกีประเทศหนึ่งมอียูอ่ย่างต่อเนื่องตัง้แต่สมยั
อาณานิคม ทีเ่จา้อาณานิคมน าเอาผูค้นจากประเทศหนึ่งไปเป็นแรงงานในอกีประเทศหนึ่ง หรอืการทีค่น
โยกยา้ยเพื่อไปท างานในประเทศทีม่เีศรษฐกจิดกีว่า แต่การเกดิสงครามอยา่งต่อเนื่อง ทัง้กรณสีงคราม
จากความขดัแยง้ทางชาตพินัธุภ์ายในประเทศ หรอืสงครามระหว่างประเทศทีม่ปีระเทศมหาอ านาจ
สนบัสนุนการขจดัผูก่้อการรา้ย ก่อใหเ้กดิการอพยพโยกยา้ยอยา่งมโหฬาร โดยเฉพาะในระยะสาม
ทศวรรษทีผ่่านมา (ค.ศ. 1980 – ค.ศ 2010) การโยกยา้ยเขา้ไปอยูใ่นประเทศทางยโุรปและอเมรกิา
จ านวนมาก เริม่ก่อใหเ้กดิความวติกกงัวลในเรือ่ง งบประมาณของประเทศ ปญัหาความมัน่คง การแยง่
งานฯลฯ มผีลต่อการปรบัเปลีย่นแนวทางพหุวฒันธรรมนิยมทีเ่คยใชอ้ยู ่เริม่จากการรบัผูย้า้ยถิน่ ดงัที่
สุภางค ์จนัทวานิช35 สรปุไวว้่าบางประเทศจะใชร้ปูแบบการ “ปิดประตู/ไมต่อ้นรบั” คนยา้ยถิน่เขา้
ประเทศ เป็นการคดักรองตัง้แต่แรก ตวัอยา่งในอดตี สหรฐัอเมรกิา เป็นประเทศทีร่บัผูล้ ีภ้ยัจ านวนมาก 
ตัง้แต่รบัคนมง้ทีอ่พยพจากประเทศลาวหลงัจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2518 จน
ปจัจบุนัมคีนมง้อยูใ่นลาวมากกว่าสองแสนคน อกีทัง้รบัคนกะเหรีย่งจากค่ายอพยพเขตชายแดนไทย-
พมา่ ในช่วง พ.ศ. 2550 จ านวนมากกว่าประเทศอื่น นอกจากนี้ ผูค้นจากประเทศเมก็ซโิกที่มพีรมแดน

                                                           
34 Herzfeld, Michael. (2001). Theoretical Practice in Culture and Society. Oxford: Blackwell 

Publishing. 
35 Ibid. 
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ตดิกบัสหรฐัอเมรกิา และจากประเทศในแถบทะเลแครบิเบยีน เช่น ประเทศควิบา จาเมกา เป็นตน้ ก็
อพยพมาอยู่จ านวนมาก จนกระทัง่ในสมยัประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ทีช่นะการเลอืกตัง้ใน พ.ศ. 2559 
ไดป้ระกาศใชน้โยบายเขม้งวดต่อการอพยพเขา้เมอืง และลดจ านวนผูล้ ีภ้ยัทีจ่ะเข้าไปตัง้รกรากใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 เมือ่รบัผูย้า้ยถิน่หรอืแรงงานเขา้มาท างานในประเทศ แต่ละประเทศกใ็ชน้โยบายแตกต่างกนั 
บางประเทศใชแ้นวทางผสมกลมกลนื เป็นการพยายามกลนืผูย้า้ยถิน่ใหป้รบัตวัเป็นเหมอืนพลเมอืงส่วน
ใหญ่ของประเทศ ใชภ้าษาและวฒันธรรมเป็นตวักลนื และผ่อนนโยบายเป็นแบบบูรณาการ (integration) 
ในเวลาต่อมา เช่น ประเทศฝรัง่เศสและองักฤษ บางประเทศเป็นแนวทางพหุวฒันธรรมทีใ่หผู้ย้า้ยถิน่มี
สทิธเิท่าเทยีมพลเมอืงทุกกลุ่ม ผูย้า้ยถิน่ไมต่อ้งสละอตัลกัษณ์ (Identity) ของตน และผูย้า้ยถิน่มสี่วนรว่ม
ทางการเมอืงและอื่นๆ เตม็ที ่ยกตวัอยา่งประเทศออสเตรเลยี แคนาดา และสหรฐัอเมรกิา 
 ส าหรบัประเทศไทย การทีร่ฐัไทยเน้นความเป็นเอกรฐั ไมพ่ยายามเน้นความแตกต่างของผูค้น 
ไมม่กีารจ าแนกกลุ่มชาตพินัธุ ์แต่พยายามกลนืกลายใหทุ้กคนมจีติส านึกความเป็นไทย โดยเน้นการ
จงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ท าใหไ้ม่มนีโยบายเฉพาะส าหรบัการจดัการพหุ
วฒันธรรม ตามแนวคดิทีต่อ้งการใหทุ้กกลุ่มไดด้ ารงวฒันธรรมของตนเอง อยา่งไรกด็ ีเมือ่ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางชาตพินัธุเ์ตบิโตขึน้ เชื่อมโยงกบัขบวนการเคลื่อนไหวชาตพินัธุส์ากล และอา้งองิกบักรอบ
กตกิาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน รวมทัง้สทิธชินเผ่าพืน้เมอืง อกีทัง้กรอบรฐัธรรมนูญไทยทีเ่ป็น
ประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ มกีารเรยีกรอ้งเรือ่งสทิธทิางวฒันธรรม ท าใหร้ฐัไทยมนีโยบายทีม่ทีศิทางพหุ
วฒันธรรมมากยิง่ขึน้ เช่น การระบุในพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 ใหส้ถานศกึษาสามารถ
พฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ไดร้อ้ยละ 30 นโยบายให้
เดก็ไรส้ญัชาตหิรอืไมใ่ช่สญัชาตไิทย สามารถเขา้เรยีนในโรงเรยีนของรฐัไดทุ้กคน โดยรฐัสนบัสนุน
งบประมาณรายหวั และทีช่ดัเจนทีสุ่ดไดแ้ก่ มตคิณะรฐัมนตร ี2 มถุินายน พ.ศ. 2553 ว่าดว้ย
แนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวถิชีวีติชาวเล และ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2553 เรือ่งแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวถิี
ชวีติชาวกะเหรีย่ง ทีด่เูหมอืนจะมแีนวทางทีเ่ป็นแบบพหุวฒันธรรม เช่น แนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวถิี
ชวีติชาวกะเหรีย่งทีแ่บ่งออกเป็น 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรม 2) การจดัการ
ทรพัยากร 3) สทิธใินสญัชาต ิ4) การสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม และ 5) การศกึษา 
 ตวัอยา่งบางประเดน็ทีม่ขีอ้เสนอแนะทีช่ดัเจนว่า ถา้หากแนวทางนี้มกีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั จะ
ท าใหเ้กดิสงัคมพหุวฒันธรรม ทีส่่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรมและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ
ไดแ้ก่ 

ประเดน็ที ่1 อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรม มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
- ส่งเสรมิและสนบัสนุนชาวกะเหรีย่งในเรือ่งอตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ ์(Ethnic identity) และ

วฒันธรรมกะเหรีย่งว่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลาย 
- ส่งเสรมิสงัคมใหม้คีวามเขา้ใจในการอยู่รว่มกนัแบบพหุวฒันธรรม โดยใหเ้รยีนรูอ้ตัลกัษณ์

วฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
ประเดน็ที ่4 การสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม มขีอ้เสนอแนะในมาตรการระยะสัน้ให้ 
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 - ส่งเสรมิศูนยว์ฒันธรรมชุมชน โดยเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติกบัฐานคดิดัง้เดมิ ใหเ้ป็น
ศูนยว์ฒันธรรมทีม่ชีวีติ 
 - สนบัสนุนงบประมาณในการจดัตัง้ศูนยว์ฒันธรรม ชุมชน และการท ากจิกรรมของกลุ่ม
เครอืขา่ยทางวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 และในมาตรการระยะยาว ก าหนดพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษส าหรบักลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่งโดยมี
พืน้ทีน่ ารอ่ง เช่น 
 บา้นหว้ยหนิลาดใน ต าบลบา้นโปง่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 
 ต าบลไล่โว่ อ าเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ี
 บา้นหนองมณฑา (มอวาค)ี ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 บา้นเลตองคุ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 
 ในประเดน็ 5 ว่าดว้ยการศกึษานัน้ มขีอ้เสนอทีจ่ะน าไปสู่การจดัการศกึษาแบบพหุวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ 
 - ปรบัระบบการสอบบุคลากรคร ูโดยการส่งเสรมิใหทุ้นแก่กลุ่มชาตพินัธุห์รอืกลุ่มกะเหรีย่งใหม่
มากขึน้ เพื่อใหส้ามารถกลบัไปท างานยงัชุมชนของตนเอง หากเป็นครกูลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นจะตอ้งสามารถ
พดูภาษาของกลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ ๆ ได ้หรอืพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูภ้าษาของกลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ 
 - รฐัจะตอ้งผ่อนปรนเงือ่นไขก าหนดคุณวุฒดิา้นการศกึษาเพื่อประโยชน์ในการการสอนและ
ถ่ายทอดวฒันธรรม ประเพณ ีประวตัศิาสตร ์และภาษาของทอ้งถิน่นัน้ โดยเฉพาะครทูีส่อนในระดบัเดก็
เลก็จนถงึชัน้ประถมศกึษา 
 - ส่งเสรมินโยบาย “พหุภาษา” เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัและเขา้ใจในภาษาพดูและภาษาเขยีนของ
กลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจในความแตกต่างทาง ชาตพินัธุ์ 
 - ปรบัเปลีย่นรปูแบบของโรงเรยีนใหเ้กดิความเหมาะสมกบัชุมชน เช่น ปรบัเป็นโรงเรยีนสาขา
โดยไม่ยบุโรงเรยีน ไมว่่าชุมชนแห่งนัน้จะมขีนาดเลก็หรอืใหญ่ และส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่าง
การศกึษาทอ้งถิน่ผ่านการร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ชุมชน นกัวชิาการ องคก์รอสิระ เพื่อพฒันาหลกัสตูร
แบบบรูณาการทัง้ทางดา้นภาษาและวฒันธรรม 
 จะเหน็ไดว้่าแนวนโยบายการฟ้ืนฟูวถิชีวีติกะเหรีย่ง สอดคลอ้งกบัหลกัการทางพหุวฒันธรรม แต่
ในปรากฏว่าในการปฏบิตัยิงัไมส่ามารถบรรลุได ้เพราะปจัจยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1) การท างานของหน่วยงานราชการทีแ่ยกส่วน เนื่องจากมตคิรม.เสนอโดยกระทรวงวฒันธรรม 
การจะใหก้ระทรวงอื่นๆ ท าตามทีร่ะบุไวใ้นมตคิรม.อยา่งเตม็ที ่เป็นไปไมไ่ด ้เพราะถอืว่าไมใ่ช่งานของ
ตนเอง เช่น กระทรวงศกึษาธกิารกไ็มไ่ดน้ ามตคิรม.ดา้นการศกึษาไปปฏบิตัอิยา่งเตม็ที ่เช่นเดยีวกบังาน
ในดา้นทรพัยากรทีด่แูลโดยกระทรวงทรพัยากร ซึง่ถอืว่ามกีฎหมายทีก่ระทรวงยดึถอือยูแ่ลว้ 
 2) งบประมาณ เมือ่มตคิรม.เสนอโดยกระทรวงวฒันธรรม งบประมาณกจ็ะมาจากกระทรวง
วฒันธรรมทีเ่ดยีว ซึง่มจี านวนจ ากดั ไมพ่อที่จะใชผ้ลกัดนัมตคิณะรฐัมนตรใีนทุกประเดน็ 
 การด าเนินการผลกัดนัแนวทางพหุวฒันธรรมในประเทศไทย ส่วนทีส่ าคญั เป็นการด าเนินการ
โดยนกัวชิาการ และองคก์รพฒันาเอกชน รวมทัง้สื่อสารมวลชนทีผ่ลติรายการทีส่่งเสรมิความเขา้ใจใน
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ความหลากหลายของชาตพินัธุ ์เช่น รายการพนัแสงรุง้ ซึง่ออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องไทยพบีเีอส 
ทีใ่หค้วามรูเ้กี่ยวกบักลุ่มชาตพินัธุท์ีม่อียูอ่ย่างหลากหลายในสงัคมไทย ในแงมุ่มต่างๆ เช่น ประเพณ ี
อาหาร ภาษา พธิกีรรม การนบัถอืศาสนาฯลฯ โครงการทีน่กัวชิาการดา้นภาษามบีทบาทมากอกี
โครงการหน่ึงคอื โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูภาษาชาตพินัธุท์ีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤตใกลจ้ะสญูหาย ทัง้นี้มี
ศาสตราจารย ์ดร.สุวไิล เปรมศรรีตัน์ แห่งสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผู้
รเิริม่และผลกัดนัทีส่ าคญั โดยไดอ้ธบิายปญัหาวกิฤตภาษาไวใ้นงานสมัมนาทีจ่ดัขึน้ทีส่ถาบนัวจิยัสงัคม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่36 ไวด้งันี้ 

สงัคมไทยเป็นสงัคมพหุภาษา มภีาษา 70 กว่าภาษา และใน 70 กว่าภาษากม็ี
ภาษาไทยกลาง ซึง่เป็นภาษาทีเ่ราใชเ้ชื่อมโยงภาษาประจ าชาต ิภาษาราชการ เรามี
ตระกูลไทยถงึ 24 กลุ่ม จนีธเิบต 18 กลุ่มหรอืมากกว่านัน้ และกลุ่มออสโตรนีเชี่ยน 
ประมาณ 3 กลุ่ม มง้เมีย่นเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ …แต่ในปจัจุบนัน้ีเกดิการเปลีย่นแปลง
มากขึน้ในโลกยคุโลกาภวิตัน์ ...ภาษาทอ้งถิน่ต่างๆ เกดิการตายมาก ...อตัราตายสูง
อยา่งน่าตกใจมาก นกัภาษาศาสตร ์ไมเคลิ เคลาส ์ไดท้ านายไวว้่า ภาษาทัง้หมดใน
โลกนี้ประมาณ 6,000 กว่าภาษา และประมาณ 90 กว่าเปอรเ์ซน็ตอ์ยูใ่นภาวะวกิฤต 
และถา้หากว่าไม่มกีารด าเนินการแต่อยา่งใด ภายในศตวรรษนี้กค็งจะรอดเพยีง 10 
จาก 90เปอรเ์ซน็ต์ …ระบบการศกึษาและนโยบายภาษากไ็มค่่อยเอือ้ต่อการท าให้
ภาษาและชาตพินัธุย์อ่ยยงัคงอยู ่เพราะว่า... นโยบายภาษากใ็หใ้ชแ้ต่ภาษาใหญ่
ทัง้หมด หรอืยกยอ่งภาษาใหญ่ ระบบการศกึษากใ็ชภ้าษาใหญ่ในโรงเรยีน... และเรื่อง
ของทศันคตขิองเจา้ของภาษาเองกม็กัมทีศันคตใินเชงิลบ คอื มองว่าภาษาตนเองไมม่ี
ค่า ไมม่คีวามส าคญั... 
ดว้ยเหตุนี้ ศาสตราจารย ์ดร.สุวไิล จงึไดร้เิริม่โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูภาษา รวมทัง้ส่งเสรมิให้

มกีารจดัการศกึษาแบบทวภิาษา ดงัค าบรรยายในงานสมัมนาเดยีวกนั 
 การจดัการศกึษาแบบทวภิาษาหรอืพหุภาษา ระบบสองภาษาหรอืระบบหลายภาษา 
คอืใชท้ัง้ภาษาราชการ ภาษาไทย ภาษาแมแ่ละภาษาประจ ากลุ่มเป็นสื่อ ส าหรบัใน
กรณทีีเ่ดก็มกีารใชภ้าษาแม่เขม้ขน้ควรใชแ้บบนี้ เพราะใชต้ัง้แต่เริม่ตน้เขา้เรยีน เริม่
จากภาษาแมแ่ลว้ค่อยๆ เขา้สู่ภาษาไทย และไปเป็นภาษาไทยในทีสุ่ด 

ตวัอยา่งจากโครงการทีเ่คยท าโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูภาษาชอง จนัทบุร ีเป็น
ภาวะวกิฤตใิกลส้ญู อยูใ่นกลุ่ม 14 กลุ่ม เดก็ๆ อายตุ ่ากว่า 20 หรอื 20 กว่าๆ กพ็ดู
ไมไ่ดแ้ลว้ มเีฉพาะผูใ้หญ่เท่านัน้ทีพ่ดูได ้จรงิๆ เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีก่ลุ่มใหญ่มาก
พอสมควรในเขตเขาคชิกูฎ สอยดาว โปง่น ้ารอ้น แต่ปจัจบุนัเหลอืเพยีงแค่ไมก่ีพ่นัคน 
ความสามารถในการพดูกน้็อย ไมเ่ท่ากนั แตกต่างกนัไป ... ต่อมาปรากฏว่ามคีวาม

                                                           
36 ขวญัชวีนั บวัแดง. (2551). การพฒันาระบบการศกึษาเพื่ออนุรกัษ์วฒันธรรมและภาษาชาตพินัธุ.์ รายงาน

การสมัมนา สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
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พยายามของเจา้ของภาษาทีจ่ะฟ้ืนฟูสถาบนักบัเจา้ของภาษารูจ้กักนัจากการท าวจิยัที่
ผ่านมา ไดม้องเหน็แนวทางทีจ่ะฟ้ืนฟูได ้จงึมโีครงการฟ้ืนฟูภาษา ขึน้มา... 

โครงการกลุ่มชองไดเ้ริม่ท างานมาไดป้ระมาณ 6-7 ปีแลว้ การท างานนัน้ไดม้ี
การพฒันาระบบเขยีน เพราะภาษาชองไม่มตีวัเขยีนมาก่อน... ถา้จะใชเ้ขา้สู่ระบบ
การศกึษา ตอ้งมกีารพฒันาระบบตวัเขยีน เมือ่ไดร้ะบบตวัเขยีน เราสามารถสรา้ง
หนงัสอือ่านได ้สื่อการเรยีนการสอนต่างๆ ได ้สามารถทีจ่ะสรา้งหลกัสตูรได ้เช่น 
หลกัสตูรทอ้งถิน่ จดัการเรยีนการสอน นอกจากระบบในโรงเรยีน ยงัมกีารพฒันานอก
ระบบโรงเรยีน คอืท าเป็นศูนยก์ารเรยีนรูต่้างๆ ได้ดว้ย ... เดก็ๆ กไ็ดอ่้านเรือ่งของ
ตวัเอง เรือ่งของพ่อแมปู่ย่า่ตายายผลทีไ่ดก้ด็มีาก คนในกลุ่มน้ีมกีารเปลีย่นแปลงสูง 
เช่น มคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสงูมากขึน้ เป็นทีรู่จ้กั ผลการเรยีนของเดก็กด็มีากขึน้ดว้ย 
และท าใหเ้ป็นตวัอยา่งของกลุ่มทีใ่กลเ้คยีงกนั ในปจัจบุนัมกีลุ่มทีท่ างานในลกัษณะน้ีถงึ 
7-8 กลุ่ม กลุ่มทีเ่ป็นสภาวะวกิฤตใกลส้ญูท ากนัหลายกลุ่ม หรอืกลุ่มทีก่ าลงัอยากจะท า
กม็หีลายกลุ่มทเีดยีว หรอืบางกลุ่มก าลงัอยากท ากม็.ี.. 

 แนวคดิทีส่ าคญัแนวคดิหนึ่งภายใตพ้หุวฒันธรรมนิยมคอืการศกึษาพหุวฒันธรรม (Multicultural 
Education) เนื่องจากระบบการศกึษาทีเ่ป็นทางการทีจ่ดัโดยรฐัรวมศูนยแ์ละเป็นแบบสมยัใหม ่มผีล
อยา่งมากในการกลนืกลายภาษาและวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ ์ดว้ยเหตุนี้ ความพยายามทีจ่ะจดั
การศกึษาแบบพหุวฒันธรรมจงึเป็นความพยายามของขบวนการเคลื่อนไหวทางชาตพินัธุท์ ัว่โลก  ดงัทีชู่
พนิิจ เกษมณี37 ไดบ้รรยายไวว้่าแนวคดิการศกึษาพหุวฒันธรรมเกดิขึน้ในช่วงทศวรรษ 1960 ในทวปี
อเมรกิาเหนือ อนัเป็นผลจากการเรยีกรอ้งสทิธพิลเมอืงเพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอคนผวิด าในดา้นทีอ่ยู่
อาศยั อาชพี และการศกึษา และไดแ้พรข่ยายไปยงักลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ โดยมกีารรณรงคใ์ห้สงัคม
สหรฐัอเมรกิาไมไ่ดม้ลีกัษณะ “เบา้หลอมรวม” (Melting Pot) ทีเ่ป็นแนวทางทีจ่ะใหทุ้กคนทีม่าจากหลาย
เชือ้สายเผ่าพนัธุห์ลอมรวมเป็นเน้ือเดยีวกนั แต่ใหม้ลีกัษณะทีเ่ป็นเหมอืนชามสลดั ทีแ่มจ้ะมาอยู่รว่มกนั
แต่แต่ละส่วนนัน้ยงัคงลกัษณะของตนเอง และเน้นว่า ประชาธปิไตยทางการเมอืง ย่อมหมายถงึ
ประชาธปิไตยทางวฒันธรรมดว้ย 
 แนวคดินี้เสนอว่า “พหวุฒันธรรมนิยม” ควรเป็นเครือ่งชีน้ านโยบายสาธารณะและการศกึษา
ดว้ย โดยการศกึษาพหุวฒันธรรม ไมเ่พยีงเกีย่วขอ้งกบักลุ่มชาตพินัธุ ์แต่ยงัรวมถงึ เพศสภาวะ ผูพ้กิาร 
กลุ่มศาสนา กลุ่มภูมภิาค และกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย ทัง้นี้การจะจดัการศกึษาพหุวฒันธรรมใหไ้ดผ้ลอย่าง
แทจ้รงิ ชุมชนจะตอ้งเขา้มามสี่วนรว่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเลอืกตัง้คณะกรรมการโรงเรยีนมี
ความส าคญั อกีทัง้คณะกรรมการโรงเรยีนตอ้งเป็นผูก้ ากบัดแูลโรงเรยีน ทัง้เรือ่งหลกัสตูร บุคลากร และ
การใชง้บประมาณ โดยรว่มกบัทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีใ่หก้ารสนบัสนุนงบประมาณ ในขณะที่
หน่วยงานดา้นการศกึษาของรฐั สนบัสนุนทางดา้นวชิาการ นอกจากนี้การพฒันาครทูีม่คีวามรูเ้รือ่งความ

                                                           
37 ชพูนิิจ เกษมณี. (2553). สงัคมพหุลกัษณ์และการศกึษา. เอกสารประกอบการน าเสนอในการบรรยายพเิศษ

ทีจ่ดัขึน้ทีค่ณะสงัคมศาสตร.์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วนัที ่7 กนัยายน 2553. 
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หลากหลายทางวฒันธรรม และมทีกัษะในการท างานกบัชุมชนชาตพินัธุท์ีม่ภีาษา วฒันธรรมและศาสนา
ทีแ่ตกต่าง กเ็ป็นสิง่ส าคญั 
 ในกรณขีองประเทศไทย การศกึษาพหุวฒันธรรมเพิง่เริม่ตน้พฒันา เช่น การผลติครใูนระดบั
มหาวทิยาลยั มคีวามพยายามบรรจหุลกัสตูรพหุวฒันธรรม เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามเขา้ใจ ก่อนทีจ่ะ
จบออกไปท างานและสามารถส่งเสรมิการศกึษาแบบพหุวฒันธรรมได ้เช่น กรณคีณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นตน้ ในส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทีจ่ะใหชุ้มชนมสี่วนรว่มในการจดั
การศกึษาโดยมคีณะกรรมการโรงเรยีนทีเ่ขม้แขง็นัน้ ยงัไมเ่กดิขึน้ รวมถงึความสามารถทีจ่ะก าหนด
ทศิทางการศกึษาคดัเลอืกบุคลากร รว่มพฒันาหลกัสตูร อยา่งไรกต็าม สิง่ทีเ่ร ิม่ท าอยูบ่า้งในโรงเรยีนของ
รฐัคอืการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่จากการก าหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาปี 2542 โดยโรงเรยีนที่
ไดร้บัความส าเรจ็ในเรือ่งนี้ เป็นโรงเรยีนทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนอาจจะเป็นคนในทอ้งถิน่เองทีม่คีวามเขา้ใจ
วฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และมแีรงจงูใจทีจ่ะใหม้กีารถ่ายทอดภมูปิญัญาและวฒันธรรมชาตพินัธุ์
ในโรงเรยีน และอาจเป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากเครอืขา่ยการศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชน 
หรอืการอยูใ่นชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ยกตวัอยา่งสองโรงเรยีนทีม่กีารพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ โรงเรยีนแรกเป็น
โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นชุมชนกะเหรีย่งบนพืน้ทีส่งู อยูภ่ายใตศู้นยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน และไดร้บัการ
สนบัสนุนจากองคก์รพฒันาเอกชนชาตพินัธุ ์ส่วนโรงเรยีนทีส่องเป็นโรงเรยีนในตวัเมอืงทีม่กีลุ่มชาตพินัธุ์
ไทใหญ่เป็นชาตพินัธุห์ลกั ขอ้มลูเรือ่งหลกัสตูรทอ้งถิน่ของทัง้สองโรงเรยีนน ามาจากค าใหส้ัมภาษณ์
ตพีมิพใ์นรายงานการสมัมนาทีจ่ดัขึน้ทีส่ถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2551 

โรงเรียนหนองมณฑา (มอวาคี) อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
...เนื้อหาหลกัสตูรทอ้งถิน่ม ี9 บท ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตรช์นเผ่า พธิกีรรมที่

ส าคญั ระบบคุณธรรมและจรยิธรรม ขอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัติามกฎจารตีประเพณ ี
กระบวนการผลติ และพธิกีรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการดแูล
รกัษาสุขภาพ ศลิปะและวรรณกรรมและระบบความเชื่อและศาสนา 

ชัว่โมงการเรยีนการสอนหลกัสตูรแกนกลางทีน่ี่มคีรบตามชัว่โมงสอน เพยีงแต่
ไดเ้สรมิหลกัสตูรทอ้งถิน่เขา้ไป ไมไ่ดต้ดัหลกัสตูรแกนกลางออกแต่อยา่งใด และจดัใหม้ี
สอนทุกวนัศุกร ์โรงเรยีนจดัใหม้กีารเรยีนการสอนทัง้ภาษาไทยและภาษาปกาเกอะญอ 
(ลวิา) นกัเรยีนจะไดเ้รยีนภาษาเขยีนลวิาในทุกชัน้เรยีน และยากขึน้ตามล าดบัชัน้ 

จากการสอนภาษาไทยควบคู่กบัภาษาลวิา พบว่าเดก็สามารถเรยีนรู้ทัง้สอง
ภาษาไปพรอ้มกนัได ้เขา้ใจไดด้ทีัง้สองภาษา ไม่มคีวามสบัสน เดก็นกัเรยีนจะเริม่มา
พดูภาษาไทยไดท้ีโ่รงเรยีน เพราะในหมู่บา้นพดูภาษากะเหรีย่ง เดก็จะขีอ้าย ท าใหไ้ม่
กลา้พดูภาษาไทย แต่ฟงัออก เขา้ใจได ้เดก็จะเริม่ปรบัตวัและเขา้ใจไดม้ากขึน้เมือ่อยู่
ชัน้ ป.4-ป.5 

นอกจากนัน้ โรงเรยีนไดใ้หผู้รู้ใ้นหมูบ่า้นเขา้มามสี่วนรว่มในการเรยีนการสอน
ดว้ย โดยจะมาสอนทุกวนัศุกร ์หรอืถา้มเีวลาว่างจากการท าไรท่ านา เช่น พะตนีะดชิ ิ
เป็นผูส้อนภาษาเขยีนลวิา... ส่วนนิทานและเพลงทา มยีายพ ีเป็นผูส้อน ... โดยเดก็ๆ 
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จะเป็นผูร้อ้งขอนิทานทีอ่ยากจะฟงั ครจูะเป็นผูส้รุปแงค่ดิจากนิทานในตอนทา้ย เดก็ๆ 
ตัง้ใจฟงัและชอบนิทานมาก เดก็ๆ มองพะตแีละยายพ ีมใิช่เพยีงเครอืญาตใินหมูบ่า้น 
แต่มองว่าเป็นผูรู้เ้หมอืนครคูนหน่ึงเช่นกนั... นอกจากนัน้ยงัมเียาวชนจาก IMPECT ที่
เคยมาเรยีนทีโ่รงเรยีนไดก้ลบัมาสอนเตหน่า และสอนร าดาบใหก้บัเดก็ๆ ดว้ย... 38 

 โรงเรียนบ้านจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
หลกัสตูรทอ้งถิน่มาจากความตอ้งการภายในชุมชนเอง ...โรงเรยีนจงึเป็นผู้

อ านวยความสะดวก จดักระบวนการ เปิดเวทวีเิคราะหแ์ละเชญิกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน
ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการก าหนดัตวัหลกัสตูร...  หลกัสตูรทอ้งถิน่จงึไมใ่ช่เฉพาะดา้น
ศลิปวฒันธรรม ประเพณเีท่านัน้ แต่เป็นหลกัสตูรทีม่าจากความตอ้งการของชุมชน ให้
มสี่วนรว่มก าหนดการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่ และลกูหลาน เช่น ผูป้กครองเสนอ
ปญัหาเดก็พดูภาษาองักฤษไมไ่ด ้กลวัชาวต่างชาต ิหรอืชาวบา้นทิง้เศษขยะในแมน่ ้า 
ส่งกลิน่เหมน็... รวมทัง้การจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร มชีุมชน และ
ผูป้กครองเขา้รว่มเป็นกรรมการดว้ย เพื่อจดัประชุมและเปิดเวทแีลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ และเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน้ี 

ตวัอยา่งเช่น หน่วยการเรยีน “กูส้ายน ้าใหแ้ผ่นดนิ” เป็นหน่วยการเรยีนรูท้ี่
จดัท าใหก้บัทุกชัน้เรยีน เนื้อหาหลกัสอดคลอ้งกนัแต่แตกต่างกนัในรายละเอยีดตาม
ความยากงา่ยของเนื้อหา โรงเรยีนไดร้บังบประมาณจาก อบจ. เพื่อพฒันาหลกัสตูร 
วตัถุประสงคข์องหน่วยการเรยีนนี้ เพื่อตอ้งการใหส้ายน ้าสะอาดขึน้ เดก็ๆ จงึเขา้ไป
ส ารวจดสูายน ้า เกบ็ขยะ เมื่อชาวบา้นเหน็เดก็มาช่วยท าความสะอาดกเ็กรงใจ ไมก่ลา้
ทิง้ขยะลงแม่น ้า ชุมชนเองกเ็กดิความเขา้ใจรว่มกนัดว้ย หน่วยการเรยีนรู ้กูส้ายน ้า จะ
คาบเกีย่วดา้นวทิยาศาสตร ์สงัคม สิง่แวดลอ้ม จงึจดัใหอ้ยูใ่นวชิาบูรณาการ แยก
ออกมาสอนต่างหาก และน าไปจดักระบวนการเรยีนการสอนทัง้ 14-15 หน่วย โดยมคีรู
สอน 1 คน ส าหรบัชัน้อนุบาล จะสอนใหเ้รยีนรู ้ค า ความหมาย ความส าคญั และสิง่ที่
ตอ้งใชใ้กลต้วัทีสุ่ด และเพิม่เนื้อหาตามล าดบัขัน้ ในระดบัชัน้ ป.5-6 จะเรยีนในดา้น
กระบวนการเรยีนรู ้สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้เช่น ท าโครงงานลงไปส ารวจสายน ้า
รว่มกบัทางชุมชน โดยมสีาธารณสุขเป็นวทิยากร หรอืเชญิวทิยากรจากฝา่ยอื่นที่
เกีย่วขอ้งมาใหค้วามรูร้ายละเอยีดเชงิลกึมาก ซึง่ครเูองกจ็ะไดร้บัความรูไ้ปดว้ย...
 นอกจากนัน้ คร ูเป็นบุคลากรทีม่คีวามส าคญัในการท าหลกัสตูรทอ้งถิน่ดว้ย 
เพราะครทูีม่าจากทอ้งถิน่ จะมคีวามรกัและผกูพนักบัทอ้งถิน่ แต่อย่างไรกต็าม ครใูน
โรงเรยีนบา้นจองค ากม็าจากทีอ่ื่น แต่มาสอนทีน่ี่นานมากจนสามารถพดูภาษาไทใหญ่
ได ้ดงันัน้ความรกัในพืน้ที ่ต่อองคก์ร เปรยีบเสมอืนโรงเรยีนเป็นบา้น และนกัเรยีนคอื
ลกูหลาน โรงเรยีนจงึใหค้วามส าคญักบัการพฒันา และส่งเสรมิ อบรมครกู่อน 

                                                           
38 ขวญัชวีนั บวัแดง. อา้งแลว้, หน้า 42. 
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เกณฑใ์นการแบ่งความซบัซอ้นในการเรยีนแต่ละระดบัชัน้ ยดึตาม
วตัถุประสงคห์ลกัสตูรแมเ่ป็นหลกั และไดน้ าหลกัสตูรทอ้งถิน่เขา้ไปบรูณาการ เช่น ป.1 
วชิาคณติศาสตร ์ตัง้โจทยเ์ลขตามทอ้งถิน่ทีม่ ีเช่น วนัน้ีท าขา้วมลูห่อไปถวายวดักีห่่อ 
แทรกเนื้อหาเขา้ไปในระดบั ป.1 ได ้โดยใหผ้่านเรือ่งราวของประเพณ ีคอื เรือ่งการท า
ขา้วมลูห่อ ซึง่เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ออกพรรษา และบรูณาการเขา้กบัโจทยเ์ลข
แทนทีจ่ะเป็นรถไฟ หรอืโจทยส์ าเรจ็รปูจากกรมวชิาการ ถา้เดก็ระดบัโต จะเรยีนเรือ่ง
สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม อาจตัง้โจทยเ์ลขเป็นตาลปอย จองพารา ทีใ่ชแ้ห่ในงานออก
พรรษา หรอืผลไมท้ีอ่ยูใ่ตจ้องพารา รวมทัง้การแบ่งกลุ่ม กแ็บ่งตามชื่อ เช่น ฉนัทะ 
วริยิะ อุตสะ วมิงัสา บรูณาการเขา้ไปได ้ส าหรบัเดก็มธัยมกส็ามารถท าหลกัสตูร
ทอ้งถิน่น้ีได ้อาจจะใหเ้ดก็ท าจองพาราซึง่เป็นทีอ่ยู่ของพระพุทธเจา้ขึน้มา เดก็กจ็ะได้
เรยีนรูเ้ร ือ่งการงานอาชพี หตัถกรรม ศลิปกรรม และภาษาไตใหญ่ดว้ย เป็นการน า
บรบิทของชุมชนเขา้มาบูรณาการและ เดก็ไดซ้มึซบัความรูท้อ้งถิน่ไปในตวัดว้ย39 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ เอกสารการสอนของหน่วยที ่6 ไดอ้ธบิายความหมายของชนกลุ่มน้อยที่
สมัพนัธก์บัค าว่าเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ ์ทัง้นี้แต่ละค ากล่าวโดยรวมแลว้หมายถงึกลุ่มคนทีม่เีชือ้สายหรอื
บรรพบุรษุรว่มกนั มภีาษาและวฒันธรรมคลา้ยคลงึกนั แต่ทว่า แต่ละค ามคีวามหมายทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
ในบรบิทเฉพาะ เช่น การใชค้ าว่าเชือ้ชาตหิรอื race ใชก้นัมาก ในยคุของการล่าอาณานิคม ก่อน
สงครามโลกครัง้ที ่2 โดยมแีนวคดิเรือ่งววิฒันาการเป็นพื้นฐานทีก่ าหนดความแตกต่างทางอารยธรรม
ของกลุ่มชน โดยเหมารวมว่าคนผวิขาวมอีารยธรรมสงูสุด คนผวิสมีอีารยธรรมน้อยกว่า และในจ านวนนี้ 
คนผวิด ามอีารยธรรมต ่าสุด นัน่คอือยูใ่นขัน้ต ่าสุดของววิฒันาการทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด น าไปสู่
ลทัธเิหยยีดสผีวิ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยประมาณ หลายประเทศไดร้บัเอกราชจากเจา้อาณา
นิคม มกีารสรา้งรฐัชาตสิมยัใหม ่ลทัธเิหยยีดสผีวิถูกยกเลกิ วาทกรรมสทิธมินุษยชนเขา้มาแทนที ่มกีาร
ใชค้ าว่ากลุ่มชาตพินัธุแ์ละค าอื่น เช่น ชนชาต ิมาแทนทีค่ าว่าเชือ้ชาต ิกระนัน้กต็ามกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ ี
ศาสนา ภาษาและวฒันธรรมลกัษณะแตกต่างไปจากสิง่ทีร่ฐัชาตกิ าหนดขึน้ กจ็ะกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ที่
มกีารจ าแนกต่างกนัโดยรฐัชาตทิีต่่างกนั 
 นโยบายทีร่ฐัชาตสิมยัใหมใ่ชก้บัชนกลุ่มน้อยจะมอียู ่2 รปูแบบ แบบแรกคอืการกลนืกลาย 
(assimilation) ซึง่ถอืเป็นความพยายามเปลีย่นความเชื่อและวฒันธรรมใหเ้หมอืนคนกลุ่มใหญ่ แบบที่
สองคอืการบรูณาการ (integration) ซึง่เป็นความพยายามผนวกรวมชนกลุ่มน้อยใหม้าเป็นส่วนหนึ่งของ
รฐัชาตโิดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวฒันธรรมดัง้เดมิ นอกจากนี้รฐัชาตสิมยัใหมย่งัพยายามเปลีย่นให้
ชนกลุ่มน้อยทีเ่คยมวีถิชีวีติทีพ่ึง่พาและอยู่ใกลช้ดิกบัธรรมชาตใินระบบการเกษตรและการประมง ให้
กลายเป็นพลงัการผลติในระบบทุนนิยม กลายเป็นผูใ้ชแ้รงงานทีม่ลีกัษณะปจัเจกมากขึน้ พึง่พงิรายได้
จากการขายแรงงาน มชีวีติอยูแ่บบในเมอืงทีต่ดัขาดความสมัพนัธก์บัชุมชนเดมิ ปญัหาทีส่ าคญัของชน
กลุ่มน้อยในบรบิทโลกทีส่ าคญัคอืการเคลื่อนยา้ยขา้มชาตอินัเน่ืองจากปญัหาสงครามภายใน การเป็น
เหยือ่ของการคา้มนุษยห์รอืการหาประโยชน์จากนายหน้าคา้แรงงาน คนกลุ่มน้ีจะมปีญัหาการเขา้เมอืง

                                                           
39 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 43. 
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ผดิกฎหมาย มชีวีติทีเ่สีย่งต่อการจบักุมหรอืส่งกลบั และมกัจะเขา้ไมถ่งึสทิธใินทีอ่ยูอ่าศยั ในการ
รกัษาพยาบาล ฯลฯ โดยสรุปแลว้ปญัหาทีส่ าคญัของชนกลุ่มน้อยในบรบิทโลกคอืการเขา้ถงึสทิธพิลเมอืง 
สทิธใินการปกครองตนเอง และสทิธใินการด ารงวถิชีวีติและวฒันธรรม 
 ส าหรบัแนวทางการพฒันาชนกลุ่มน้อยนัน้ แนวทางแรกคอืตอ้งพยายามใหม้กีารสบืทอดและต่อ
ยอดองคค์วามรูด้ ัง้เดมิซึง่มคีุณค่าทางจติใจและสามารถแปรเปลีย่นใหเ้ป็นมลูค่าไดเ้มือ่การสามารถ
เปลีย่นใหเ้ป็นผลผลติส าหรบันกัท่องเทีย่วและคนทัว่ไปทีแ่สวงหาการบรโิภคแบบใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 
นอกจากนี้องคค์วามรูด้ ัง้เดมิทีเ่กีย่วกบัเรือ่งพชือาหารและสมนุไพร ยงัเป็นทางเลอืกของการบรโิภค
อาหารทีม่คีุณภาพและสกดัใหเ้ป็นยารกัษาโรค ท่ามกลางการอุบตัใิหม่ของโรคต่างๆ แนวทางทีส่องคอื
การพฒันาทุนทางเศรษฐกจิ ทีจ่ะท าใหช้วีติความเป็นอยู่ดขี ึน้ ในขณะเดยีวกนักไ็มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม 
และประสานกบัทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมทีม่อียูแ่ลว้ เพื่อต่อยอดขึน้ไป ส าหรบัแนวทางสุดทา้ย
คอื การพฒันาพหุวฒันธรรมนิยม ซึง่น าไปสู่ความเขา้ใจและความเคารพระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ ์ไมใ่หเ้กดิ
ความเหลื่อมล ้าต ่าสงู เปิดพืน้ทีใ่หแ้ต่ละกลุ่มสามารถด ารงวถิชีวีติและวฒันธรรมทีก่ลุ่มนัน้ๆ คดิว่าเป็น
ผลดต่ีอการด ารงอยูข่องตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งการศกึษาพหุวฒันธรรม ที่จะท าใหร้ะบบ
การศกึษาถูกออกแบบทัง้เนื้อหา รปูแบบและกลไกโดยการมสี่วนรว่มของประชาชนแต่ละกลุ่ม เพื่อจะได้
น าไปสู่การอยู่รว่มกนัโดยสนัต ิและช่วยกนัสรา้งสงัคมทีม่คีวามหลากหลายแต่มคีวามเป็นหนึ่งเดยีว 
อยา่งไรกด็ขีอ้วจิารณ์ส าหรบัแนวคดิแบบพหุวฒันธรรมนิยม กค็อืการใหส้ทิธแิก่กลุ่มในการด ารง
วฒันธรรม อาจจะมผีลในดา้นการบงัคบัใหส้มาชกิกลุ่มต้องท าตามขอ้ตกลงหรอืกฎระเบยีบทีก่ลุ่มสรา้ง
ขึน้ ซึง่อาจจะขดัแยง้กบัเจตนารมณ์ของปจัเจกชนทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่ม เช่นตวัอยา่งความเชื่อและกลไก
แบบดัง้เดมิทีห่า้มการแต่งงานระหว่างคนวรรณะสงูและคนวรรณะต ่า และมกีารลงโทษอยา่งรุนแรงต่อ
ผูห้ญงิทีม่าจากวรรณะต ่า ในกรณทีีม่กีารแต่งงานเกดิขึน้ 
 
กิจกรรม 6.3.3 

พหุวฒันธรรมนิยมมคีวามหมายอยา่งไร จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกิจกรรม 6.3.3 
 พหุวฒันธรรมนิยมเป็นมโนทศัน์ทีอ่ธบิายแนวทางการจดัการใหก้ลุ่มวฒันธรรมทีห่ลากหลายใน
สงัคม สามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสุข เขา้ใจและเคารพซึง่กนัและกนั สามารถแกไ้ขความขดัแยง้
ต่างๆ ไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัความรุนแรง นอกจากการทีแ่ต่ละกลุ่มมสีทิธใินการด ารงวฒันธรรมของตนเอง
แลว้ ยงัเปิดโอกาสใหแ้ต่ละกลุ่มอยา่งเท่าเทยีมกนั ซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็ในดา้นนโยบายและการปฏบิตัิ
ของรฐั ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศกึษา ดา้นการใชภ้าษา ดา้นช่องทางสื่อ ฯลฯ 
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