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ความหลากหลายทางชาติพันธุกับประชาคมอาเซียน: 
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Ethnic Diversity with ASEAN Community: 
Problems and Considerations

บทคัดยอ
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายความหลากหลายทางชาติพันธุในประเทศไทยและประมวลปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นโดยผูเขียนไดนําเสนอประเด็นขอพิจารณา 4 ประการ ไดแก ความแตกตางทางชาติพันธุ การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ประวตัศิาสตรของชาติพนัธุและกระบวนการมสีวนรวมทุกระดบัเพือ่ใหเกดิแนวปฏิบตัริวมกันและสามารถอยูรวมกันไดสอดคลอง
กับหลักในทางรัฐประศาสนศาสตรความหมายใหมที่ยึดถือปรัชญาความยุติธรรมทางสังคมวา ประชาชนทุกคนท่ีชาติพันธุ
แตกตางกันควรไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกัน

คําสําคัญ:  ความหลากหลายทางชาติพันธุ ประชาคมอาเซียน

Abstract
 This academic article aims to explain the ethnic diversity in Thailand and to gather related problems. 
The author presents 4 aspects for consideration: ethnic diversity, respect for human rights, history of ethnicity, 
and the participation process at all levels. This effort aims at achieving a common practice and ability to 
coexist in accordance with the new public administration concept upheld with the philosophy of social 
justice. That is, people of different ethnic groups should equally receive public services.
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บทนํา
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดนแหง
พหุสังคม (Plural Society) ซึ่งมีความหลากหลายทาง
เช้ือชาติ ศาสนา โดยแบงกลุมประเทศตามศาสนาท่ีประชากร
สวนใหญของประเทศนับถือ ไดแก ประเทศที่ประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
คือ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม และประเทศไทย สวนใน
ฟลิปปนส ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต
 นอกเหนือจากความแตกตางทางศาสนาแลว ยังมี
ความแตกตางดานความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เปนอุปสรรคตอการหลอมรวม
สรางความเปนหนึ่งเดียวทั้งในระดับปจเจกรัฐและในระดับ
ภูมิภาค (ธนวัฒน พิมลจินดา, 2552)
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
(ม.ป.ป.) ไดสรุปสาระสําคัญของกลุมชาติพันธุ โดยนับตั้งแต
อดีตมากวารอยป กลุมชาติพันธุมีความหลากหลายและ
กระจายตัวอยูในภาคตางๆ ของประเทศไทย จากขอมูล
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 และขอมูลของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2555 มีกลุมชาติพันธุตั้งถ่ินฐาน
กระจายอยูในจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย จํานวน 67 
จังหวัด 56 กลุม จําแนกพื้นที่ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานได 4 
ลักษณะ คือ 
 1) กลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง หรือ “ชนชาวเขา” 
จํานวน 13 กลุม ไดแก กะเหรี่ยง มง (แมว) เยา (เมี่ยน) ลีซู 
(ลีซอ) ลาหู (มูเซอ) อาขา (อีกอ) ลั๊วะ ถิ่น ขมุ จีนฮอ ตองซู 
คะฉิ่น และปะหลอง (ดาลาอั้ง) 
 2) กลุมชาติพันธุต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีราบ จํานวน 38 กลุม
ไดแก มอญ ไทยลื้อ ไทยทรงดํา ไทยใหญ ไทยเขิน ไทยยอง 
ไทยหญา ไทยยวน ภูไท ลาวคร่ัง ลาวแงว ลาวกา ลาวต้ี ลาวเวียง
แสก เซเร ปรัง บรู (โซ) โซง โซ ทะวิง อึมป กอง กุลา ซอุโอจ 
(ชุอุง) กูย (สวย) ญัฮกุร (ชาวบน) ญอ โยย เขมรถ่ินไทย 
เวียดนาม (ญวน) เญอ หม่ีซอ (บีซู) ชอง กระชอง มลายู กะเลิง 
และลาวโซง (ไทยดํา) 
 3) กลุมชาติพันธุที่ตั้งถิ่นฐานในทะเล หรือ “ชาวเล” 
จํานวน 3 กลุม ไดแก มอแกน มอแกลน และอูรักละโวย 
 4) กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในปา จํานวน 2 กลุม 
ไดแก มลาบรี (ตองเหลือง) และซาไก (มันนิ) 
 กลุมชาติพันธุในประเทศไทยมีความหลากหลาย 
โดยอาจมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงและแตกตางกันโดยสภาพ

เศรษฐกิจ-สังคม ตามจารีตประเพณี และเปนการปรับตัวเขากับ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิสังคมที่ตั้งถิ่นฐานอยู 
โดยกลุมชาติพันธุบนพื้นท่ีสูงหรือชนชาวเขาจะต้ังถิ่นฐาน
ตามแนวเทือกเขาบนพื้นที่สูงท่ีสลับซับซอน มีลักษณะเปน
สังคมเกษตร ดวยการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตวและพึ่งพิงอาศัย
ปาและสายนําในลําหวยเปนวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติและ
อาศัยผลผลิตจากปาเปนหลัก
 จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา ยังคงมีปญหา
ดานการพัฒนาหลายสวน ไมวาจะเปนการกําหนดสถานะ
บุคคล การดอยโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะ หรือมี
คุณภาพชีวิตตํากวาเกณฑมาตรฐาน เปนตน ซึ่งจากขอมูล
การกําหนดสถานะบุคคลแสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุใน
ประเทศไทยจํานวน 480,000 คน ยังไมไดรับการลงสัญชาติ
ไทยและทําใหไมสามารถรับบริการสาธารณะจากหนวยงาน
ของรัฐบาลได (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย, ม.ป.ป.) และแมวาจะมีการกอต้ังเครือขายชนเผา
พื้นเมืองในประเทศไทยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงพัฒนาความม่ันคงแหงมนุษย แตในทาง
กฎหมาย รัฐบาลไทยไมยอมรับคําวา “ชนเผาพื้นเมือง” และ
ไมไดใหสิทธิพิเศษใดๆ ในการปกปองกลุมเหลานี้ นอกจากนี้ 
ประกาศเร่ืองเขตพ้ืนท่ีวัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ก็ไมสามารถผลักดันสิทธิของ
กลุมชาวเขาและชาวเลไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ติดขัดการประสานงานระหวางหนวยงาน และระเบียบขอ
กฎหมายท่ีแตละหนวยงานถือปฏิบัติไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน หลังการประกาศมติคณะรัฐมนตรีแลว ยังเกิดกรณี
เผาท่ีทํากินและบานเรือนของชาวบานชาติพันธุกะเหร่ียงใน
เขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และชาวเล
ในจังหวัดภาคใตยังคงไมมีความมั่นคงเรื่องที่อยูอาศัยและ
การดํารงชีพดวยการทําการประมงเพราะถูกเบียดขับที่อยู
อาศัยและท่ีทํากินจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว นอกจากนี้
ยังมีชองวางระหวางนโยบายและการปฏิบัติ เน่ืองจากผูปฏิบัติิ
ระดับตางๆ และหนวยงานหลายแหงยังไมเปลี่ยนกระบวน
ทัศนเรื่องความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางกลุมคนใน
สังคมไทย หรือเห็นเปนเรื่องปกติที่คนกลุมยอยจะตองปรับ
ตัวตามคนกลุมใหญ (ศิริจิต สุนันตะ, 2556)
 ความเปนมาขางตนเปนที่มาของบทความวิชาการ
เรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุกับประชาคมอาเซียน: 
ปญหาและขอพิจารณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ
ขอมูลของกลุมชาติพันธุ ความหลากหลายทางชาติพันธุใน
ประเทศไทย และประมวลปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนโดยการ
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ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยและบทความตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยในบทความน้ีมีหัวขอดังน้ี 1) เช้ือชาติ ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย เปนการอธิบายถึงกลุม
ชาติพันธุที่อาศัยอยูในประเทศไทยแยกตามพ้ืนที่ภูมิศาสตร 
2) ชาติพันธุ: ปญหาและขอพิจารณา เปนการอธิบายปญหา 
และขอพิพาทตางๆ ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ 
รวมถึงขอพิจารณาในการทําความเขาใจความหลากหลาย
และความแตกตางของกลุมชาติพันธุ 

เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ในประเทศไทย
 หลายประเทศในกลุมอาเซียนมีความหลากหลายและ
แตกตางกันทั้งดานเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ประกอบ
กับกระแสโลกาภิวัตนและการขามขอบเขตพรมแดนทาง
พื้นที่ภูมิศาสตรสงผลตอการนิยามและการปฏิบัติตอกลุม
คนเชื้อสายตางๆ  โดย ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2557) ไดสรุปวา
นักวิชาการดานมานุษยวิทยาไทยเร่ิมเปลี่ยนมาใชคําวา 
“ชาติพันธุ” กับ “ชาติพันธุธํารง” และคําวา “ชาติพันธุ
สัมพันธุ” แทนคําวา “Ethnicity” ในภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อ
ใหเห็นถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนภายในกลุมหรือ
ระหวางกลุมชาติพันธุ หรือความสัมพันธกับรัฐชาติและกระแส
โลกาภิวัตน สวนในกลุมชาวบานและนักพัฒนาองคกรพัฒนา
เอกชน เริ่มใชคําวา “ชนเผาพื้นเมือง” ผสมผสานกับคําวา 
“ชาติพันธุ” ตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา เพื่อเชื่อมโยงกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ในบทความน้ีผูเขียนใชคําวา “ชาติพันธุ”  ที่หมายถึงกลุม
คนที่มีจุดกําเนิดของบรรพบุรุษรวมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเปนแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม ทั้งน้ี ผูคนท่ีอยูในกลุมชาติพันธุเดียวกัน มักมี
ความรูสึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมพรอมๆ 
กันไป โดยเปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณ
ของบุคคลและของชาติพันธุ และในขณะเดียวกันก็สามารถ
เราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูที่อยูในกลุมชาติพันธุนั้นนับถือ
ศาสนาเดียวกันหรือไดรับอิทธิพลจากกระบวนการกลอมเกลา 
ทางสังคมแบบเดียวกัน (อมรา พงศาพิชญ, 2541)
 ในขณะที่วัฒนธรรมคือการบงบอกถึงประวัติศาสตร
และความเปนมาของการดํารงอยูท่ีสอดคลองกับความคิด 
ความเช่ือ ของคนในสังคมท่ีแตกตางกัน ตามเช้ือชาติ สีผิว 
เผาพันธุ หรือลักษณะทางภูมิศาสตรการพิจารณาความ
แตกตางทางวัฒนธรรมอาจพิจารณาไดจากสถานะทาง

เศรษฐกิจ การดํารงชีวิต เชื้อชาติ สถานที่เกิด และความรูสึก
เปนสมาชิกกลุม ในทัศนะของ Pierre Bourdien ไดอธิบายวา
ทุนทางวัฒนธรรมจะปรากฏใน 3 รูปแบบคือ  1) สิ่งที่ฝงอยู
ในตัวคนหรือกลุมคน ไดแก ความคิด จินตนาการ ความคิด
ริเริ่ม ความเชื่อถือ ฯลฯ   2) สิ่งท่ีมีรูปลักษณและตัวตน ไดแก 
หนังสือ ภาพวาด เครื่องมือ เครื่องดนตรี สิ่งกอสรางและ
อุปกรณตางๆ รวมถึงสถานที่มรดกโลก และ  3) ความเปน
สถาบัน ไดแก กติกาความเชื่อ การยอมรับท่ีหลายๆ คนเห็น
รวมกัน อาทิ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบัน
พระมหากษัตริย เปนตน (เวธกา เสวครบุรี, 2554) ในการ
นี้ ขอมูลกลุมชาติพันธุในประเทศไทยสามารถจําแนกตาม
ภูมิภาค ไดดังนี้
 1. ภาคตะวันตก
 ภาคตะวันตกมีความหลากหลายทางชาติพันธุและ
ภาษาพูด กลุมชาติพันธุที่พูดภาษากะเหรี่ยงอาศัยอยูมาก
ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี รองลงมาคือ เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี และนครปฐม ตามลําดับ โดยสวนใหญเปน
กะเหรี่ยงโป และบางสวนเปนกะเหรี่ยงสะกอในบางอําเภอ
ของจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใน
หมูบานชั่วคราวหรือในที่ที่ทางการจัดใหติดชายแดนไทย-
พมา และที่อําเภอหนองหญาปลองและอําเภอแกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี โดยกะเหร่ียงโปอาศัยอยูบริเวณลุมแมนํา
เพชรบุรี สวนกะเหร่ียงสะกออยูกระจัดกระจายตามบริเวณ
ตนนําเพชรบุรีและแมนําปราณบุรีตามแนวชายแดนไทย-
พมา ตอมาทางการไดยายกะเหร่ียงสะกอจากชายแดนไทย-
พมามาอยูที่บานบางกลอยและบานโปงลึก ตําบลหวยแม
เพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในบริเวณที่ใกล
หรือปะปนกับกะเหร่ียงโป
 กลุมชาติพันธุอีกกลุมหนึ่งคือ กลุมชาติพันธุที่พูด
ภาษามอญอาศัยอยูใน 7 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี 
โดยสวนใหญเปน “มอญไทย” ซึ่งอพยพมาจากประเทศพมา
และตั้งบานเรือนอยูในภูมิภาคนี้ เปนระยะเวลายาวนาน เชน 
ชาวมอญในจังหวัดราชบุรี เปนกลุมที่อพยพมาจากประเทศ
พมาตั้งแตปลายสมัยอยุธยา สวนมอญที่อําเภอสังขละบุรี
เปนคนละกลุมกับมอญที่ราชบุรี เนื่องจากอพยพมาจาก
ประเทศพมา หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากน้ี ยังมีชุมชน
มอญจากประเทศพมา ที่ทยอยกันอพยพเขามาทํางานใน
ประเทศไทยท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
 นอกจากน้ี ยังพบกลุมชาติพันธุอื่นๆ คือกลุมชาติพันธุ
ที่พูดภาษาไทยโซง ที่อาศัยกระจัดกระจายอยูใน 7 จังหวัด 
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ไดแก กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี กลุมชาติพันธุที่พูดภาษา
ไทยยวน ใน 4 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร กลุมชาติพันธุที่พูดภาษาไทยพวนใน 3 
จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี กลุม
ชาติพันธุที่พูดภาษาลาวเวียง ใน 5 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี 
เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี กลุมชาติพันธุที่
พูดภาษาลาวครั่ง ใน 4 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี 
นครปฐม และสุพรรณบุรี ทั้งนี้ บริเวณที่มีประชากรลาว
ครั่งมากท่ีสุดและมีชุมชนลาวคร่ัง ที่รวมตัวกันเปนชุมชนท่ี
เขมแข็ง คือ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ตาม
ลําดับ และยังมีกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาลาวใตในจังหวัด
ราชบุรีและนครปฐม และมีอยูประปรายในจังหวัดราชบุรี 
ที่มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครปฐม สวนกลุมชาติพันธุที่
พูดภาษาละวา อยูในจังหวัดสุพรรณบุรี (สมทรง บุรุษพัฒน 
และคณะ, 2554)
 สําหรับกลุมชาวเขาบนภูเขาสูงของประเทศไทย
กะเหร่ียงเปนชาวเขากลุมใหญที่สุด โดยทยอยเคลื่อนยายมา
อยางชาๆ ระยะแรกเมื่อราว 200 ปที่ผานมา และรวมตัวอยู
อยางหนาแนนในปาเขาทางทิศตะวันตกของไทยตามบริเวณ
ชายแดนไทย-พมา นักมานุษยวิทยาจัดชาวกะเหร่ียงอยูใน
กลุมภาษา ธิเบต-พมา ทั้งนี้ ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย
มักตั้งถิ่นฐานบริเวณหุบเขาสูงกวาระดับนําทะเลประมาณ 
500 เมตรดํารงชีวิตดวยการปลูกขาวและพืชผักและทํานาดํา
และไรแบบหมุนเวียน (อัครพงศ อนุพันธพงศ, 2550) 
 ดวยความหลากหลายของชาติพันธุขางตน แสดง
ใหเห็นวาแตละชาติพันธุมีการใชภาษา และมีวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกันตามความเชื่อและประวัติศาสตรของชาติพันธ
และในบริบทท่ีมีความหลากหลาย กลุมชาติพันธุตางๆ จึงตอง
ปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ตนอาศัย 
โดยปรบัตัวเพื่อความอยูรอดและไมละเลยทอดทิ้งวัฒนธรรม
ตลอดจนความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาอยางยาวนาน 

 2. ภาคเหนือ
 จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและปฏิสัมพันธ
ระหวางชาติพันธุ พบวา ในงานวิจัยเร่ือง “อํานาจ พ้ืนท่ี และ
อัตลักษณทางชาติพันธุ: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ
ในสังคมไทย” (ยศ สันตสมบัติ, 2551) ไดนําเสนอกระบวนการ
และปฏิสัมพันธระหวางอํานาจ พื้นท่ี และอัตลักษณทาง
ชาติพันธุของกลุมชาติพันธุตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
โดยชี้ใหเห็นวาชายแดนเปนพื้นที่ของความขัดแยงทาง

วัฒนธรรมและอํานาจ ซึ่งกระบวนการรวมศูนยอํานาจของ
รัฐชาติและความพยายามทําใหเปนหน่ึงเดียวของชนชาติถูก
กีดกันและทาทาย ทั้งนี้ เพราะพรมแดนหรือชายแดนเปน
พื้นที่แหงความหลากหลายอัตลักษณทางชาติพันธุจึงไมไดมี
ความแนนอนตายตัว หากแตเปนยุทธวิธีในการนําเสนอตนเอง
ที่เลื่อนไหลและปรับเปล่ียนไปตามเงื่อนไข สถานการณ และ
ผลประโยชนที่เปล่ียนแปลงไป อัตลักษณทางชาติพันธุยัง
เปนเร่ืองของการเจรจาตอรองและการตอสูดวยการร้ือร้ัว หรือ
ขอบเขตทางชาติพันธุ ซ่ึงตนเองสรางไวแบงแยกหรือท่ีชนกลุม
อื่นๆ และรัฐลอมเอาไว และการปรับเปล่ียนจุดเผชิญหนา
ระหวางคนกลุมตางๆ ตลอดจนกระบวนการรื้อรั้วและการ
สรางใหมอยางตอเนื่องนี้เอง ทําใหโครงสรางทางอํานาจใน
พื้นท่ีชายแดนมีการกอรูป/ผลิตใหม และนิยามความหมาย
ในลักษณะท่ีเล่ือนไหลไปตามบริบทและเง่ือนไขของการเจรจา
ตอรองท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา นอกจากน้ี ในงานวิจัย
เร่ือง “การดํารงชีวิตของชาวอาขาท่ีอาศัยในเขตเมืองเชียงราย” 
(ทบ สงวนสัตย, 2549) ไดแสดงขอมูลเก่ียวกับประชากร
ชาวเขา พบวา มีจํานวน 923,257 คน ที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย โดยอีกอหรือชาวอาขา เปนชาวเขาเผาหนึ่งใน
จํานวน 9 เผาท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งอาศัยอยูใน 7 
จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําปาง แพร ตาก 
และกําแพงเพชร อยางไรก็ตาม หากศึกษาถึงแนวคิดของ
รัฐชาติและการสรางความเปนไทย จะพบวามีกลุมชาติพันธุ
หลายกลุมถูกเบียดขับใหกลายเปนกลุมชายขอบ ซึ่งสภาวะ
การเบียดขับนั้นถูกสรางขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่
เหลื่อมลําระหวางกลุมชาติพันธุกับกลุมอํานาจที่หลากหลาย 
(วาสนา ละอองปลิว, 2546)

 3. ภาคตะวันออก
 จากงานวิจัยเรื่อง “การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของ
กลุมชาติพันธุลาวในภาคตะวันออก: พลวัตในบริบทสังคมไทย”
(ปรารถนา แซอึ้ง, 2556) ไดแสดงใหเห็นวาลาวเวียงและ
ลาวพวน เขามาตั้งถ่ินฐานอยูอยางหนาแนนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ภาคตะวันออก ไดแก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และ
ชลบุรี โดยมีสาเหตุจากความขัดแยงทางการเมืองระหวาง
ไทยกับเวียงจันทน นับตั้งแตเวียงจันทนเปนประเทศราช
ของไทยสมัยกรุงธนบุรี ทั้งนี้ ประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย
กวาดตอนลาวเวียง สงเขามาต้ังถ่ินฐานอยูในภาคตะวันออก
เปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2322 ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
หลังการกบฏของเจาอนุวงศใน พ.ศ. 2369 พระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ทรงใหกวาดตอนแลวสงลาวเวียงเขา
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มาตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกถึง 4 ครั้ง และดําเนินเรื่อยมา
จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มี
การจัดสงลาวเวียงกลุมสุดทายเขามาตั้งถิ่นฐานรวมอยูกับ
ชาวลาวเชื้อสายเดียวกันใน พ.ศ. 2404 สวนลาวพวนถูก
กวาดตอนมาเพ่ือควบคุมอยางใกลชิด เนื่องจากเมืองพวน
อยูหางไกลจากประเทศไทยและญวนมักขยายอิทธิพลเขา
แทรกแซง (ปรารถนา แซอึ้ง, 2556)

 4. ภาคใต
 งานวิจัยเรื่อง “กลุมชาติพันธุมันนิซาไก: แนวทางการ
อนุรักษฟนฟูสังคมวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางการอยูรวมกัน
ในสังคมภาคใต” (อนงค เชาวนะกิจ, 2552) ไดสรุปถึงกลุม
ชาติพันธุมันนิซาไกไววาเปนคนกลุมนิกริโต (Negrito) เช้ือชาติ
นิกรอยด (Negroid) อาศัยอยูในปาบริเวณเทือกเขาบรรทัด
มานานนับหม่ืนปและถือเปนคนพ้ืนเมืองของภาคใต ดํารงชีพ
ดวยการหาของปาและลาสัตว อาศัยอยูในเพิงผาและพัฒนา
มาเปนทับและขนํา มันนิซาไกมีภาษาของตนเองและไม
นับถือศาสนาใดๆ แตเกรงกลัวอํานาจผีสางนางไม เชื่อถือ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา มันนิซาไกอาศัย
รวมกันเปนกลุม จัดระบบสังคมเปนครอบครัว กลุมชนและ
กลุมสายตระกูล มีหมอประจํากลุมเพื่อรักษาโรคและชวย
เหลือกันเองภายในกลุม 
 สวนกลุมชาวเลสามารถจําแนกเปน 3 กลุมใหญ คือ
อูรักลาโวย (Urak Lawoi) มอแกลน (Moklen) และมอแกน
(Moken) ชาวเลท้ังสามกลุมมีภาษาพูดอยูในตระกูลออส
โตรเนเชียน ไมมีภาษาเขียน ปจจุบันต้ังบานเรือนกระจาย
บริเวณริมฝงทะเลและตามเกาะตางๆ บริเวณภาคใต
ฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย ปจจุบันมีชาวเลกลุมมอแกน
อาศัยอยูในประเทศไทยราว 800 คน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สถาบนัวิจัยสังคม, 2552) 

 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีกลุมชาติพันธุ
อาศัยอยูกระจัดกระจาย โดยท่ัวไปประชากรสวนใหญรอยละ
85 ในภาคอีสานเปนกลุมไทยลาวหรือชาวไทยอีสานซึ่งมี
ภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตนเอง นอกจากน้ียังมีกลุม
ชาติพันธุอีกหลายกลุมอาศัยอยูทั้งอีสานตอนบนและอีสาน
ตอนลาง เชน ยอ ภูไท โซ บรู เยอ ญัฮกุร แสก กะเลิง โยย 
พวน และขา ในสวนของภาคอสีานตอนลาง กลุมคนทีอ่าศยัอยู
มีความหลากหลายเชนเดียวกัน  โดยมีทั้งกลุมไทยลาว   
ไทยเขมร  ไทยเยอ และไทยกยู ทัง้นี ้ชาวอสีานมปีระวตัศิาสตร

ประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนาน จึงทําใหมีศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมถึงความเช่ือที่สั่งสมสืบทอดอยางหลากหลาย 
(บูรณเชน สุขคุม และ ธนพล วิยาสิงห, 2556)
 จากการศึกษาความแตกตางเชิงพื้นที่และวัฒนธรรม
ระหวางภูมิภาคของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย แสดงให
เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการปรับตัวตามสภาพ
แวดลอมและมีการปฏิสัมพันธเชิงโครงสราง หนาที่และ
การกําหนดบทบาทของกลุมชาติพันธุเพื่อการเรียนรู และมี
การรวมกลุมเปนชุมชนโดยยังคงรักษาวัฒนธรรมและความ
เชื่อของกลุมชาติพันธุ 

ชาติพันธุ: ปญหาและขอพิจารณา
 จากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ณ เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 
2003 ผูนํา 10 ชาติอาเซียนมีมติรวมกันเก่ียวกับการดําเนิน
การตามแนวคิดในการสถาปนาประชาคมอาเซียน ดวยการ
ลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 
(Declaration of ASEAN Concord II) นับเปนจุดกําเนิด
ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
มีการวางกรอบความรวมมือเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
ความมั่นคง ความกาวหนา และความมีเสถียรภาพแหง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมกัน มีแนวทางกาวไปสู
การเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ ในป พ.ศ. 2558 
หรือ ค.ศ. 2015 ภายใตคําขวัญวา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่ง
อัตลักษณ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, 
One Community) มีโครงสรางประกอบดวย 3 เสาหลัก
หรือ 3 ประชาคมรวมกัน ไดแก ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน  (ASEAN Political Security   Community: 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
และผูนําท้ัง 10 ชาติ ไดลงนามรับรองในการประชุม ณ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ภายใตชื่อปฏิญญา
ชะอํา-หัวหิน ในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 
วาดวยแผนงานจัดต้ังประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009-2015 เพ่ือ
จัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 
(สุวิชัย โกศัยยะวัฒน, 2557) 
 อยางไรก็ตาม ภายใตโครงสราง 3 เสาหลัก โดยเฉพาะ
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนยังคงมีอุปสรรค
หลายประการ ไดแก ความแตกตางของเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในอาเซียน โดยกลุมชาติพันธุท่ีมีอํานาจในการ
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ปกครองประเทศถือวาเปนชนกลุมใหญ สวนกลุมชาติพันธุ
ที่ ไมมีอํานาจในการปกครองประเทศมักเรียกขานกัน 
วาชนกลุมนอย ยกตวัอยางเชน ประเทศเมยีนมาร  ซึง่ประกอบ
ดวยชาวพมาที่เปนชนหมูมากภายในประเทศ และมีชน
เผาตางๆ เชน กะเหรี่ยง คะฉิ่น มอญ ไทใหญ และคะยาห
เปนตน ซ่ึงถือเปนชนกลุมนอยท่ียังขาดอํานาจในการปกครอง
ทั้งนี้เปนผลมาจากกระบวนการสรางรัฐสมัยใหมที่มีการขีด
เสนแบงเขตแดนทางภูมิศาสตร ประกอบกับแนวคิดชาตินิยม
ท่ีทําใหแตละประเทศมีความหวาดระแวงตอกันและมองขาม
วิถีชีวิตของชนกลุมนอยซ่ึงมักถูกกีดกันออกจากการเปน
พลเมืองหลักของอาเซียน ท่ีมองกันแตเพียง 10 ชนชาติหลัก
ของประเทศทีเ่ปนสมาชกิอาเซยีน เชน ชาตพิมา ชาตไิทย และ
ชาติเวียดนาม ฯลฯ นอกจากนี้รูปแบบการเมืองการปกครอง
ที่แตกตางกันยังสงผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน (อรณิช 
รุงธิปานนท, 2557)
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ปจจุบัน “กลุม
ชาติพันธุ” กําลังเปนปญหาที่สังคมโลกและอาเซียนใหความ
สําคัญ โดยเฉพาะประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาทิ การเรียกรองเพ่ือแยกดินแดนหรือการ
แยกตัวออกเปนเอกราช เชน ชาวโมโรในฟลิปปนส ชาวซูล
ในมาเลเซีย ชาวมุสลมิใน 3 จงัหวัดชายแดนใตของไทย และใน
อีกหลายๆ ประเทศ มักจะเกิดปญหาความขัดแยงในลักษณะ
ตางๆ โดยสวนใหญจะเปนปญหาที่สะสมเปนระยะเวลา
ยาวนาน และอีกสวนหน่ึงเปนผลมาจากการกระทําของชนก
ลุมใหญ โดยสามารถสรุปปญหาได 2 ระดับ ดังนี้

 1.  ปญหาระดับอาเซียน
  1.1  ปญหาดานกฎหมาย พบวา กฎหมายบางประเทศ
กีดกั้นเชื้อชาติ ศาสนา ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
เชน การท่ีชนกลุมนอยชาวโรฮิงญาในเมียนมารถูกชนกลุม
ใหญเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เปนตน ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันจึงเปนเร่ือง
ของการยอมรับในความแตกตางทางชาติพันธุ (สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ. ศูนยศึกษายุทธศาสตร, 2556) โดย 
พฤษภา ไชยยา (2556) ไดกลาววา รัฐธรรมนูญพมาไมไดนับ
รวมชาวโรฮิงญาเปนกลุมชนพ้ืนเมืองของพมา ทําใหชาวโรฮิงญา
ไมไดรับสัญชาติพมา สงผลใหไมไดรับการคุมครองใดๆ จาก
รัฐบาล นอกจากน้ี ชาวโรฮิงญาจํานวนมากถูกบังคับใหทํางาน
โดยไมไดคาแรง ถูกจํากัดสิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิใน
การเขาถึงการศึกษา การรักษาโรค การหามแตงงาน และ
ไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศไปทํางานได ชาวโรฮิงญา

สวนใหญมีฐานะยากจน และถูกปราบปรามอยางตอเนื่อง 
แมวาจะลี้ภัยไปประเทศอ่ืน เชน บังกลาเทศ ปากีสถาน ไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ฯลฯ ทั้งนี้ บางประเทศมีแนวคิด
การจัดตั้งสภาชนเผาเพื่อใหมีตัวแทนของแตละชาติพันธุมี     
สวนรวมในการบริหารประเทศ เชน ในกรณีของประเทศ
มาเลเซียที่ออกกฎหมายใหผูมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนผูบริหาร
ประเทศจะตองมีเช้ือสายมาเลยในสัดสวนท่ีมากกวาเช้ือชาติ
อ่ืน ดังนั้น เชื้อชาติอื่นในมาเลเซีย ไดแก จีน อินเดีย ทมิฬ 
ฮินดู ฯลฯ จึงถูกจัดใหเปนประชาชนชั้นรองสรางความไม
พอใจและความขัดแยงในการบริหารประเทศ เปนตน (สุวิชัย 
โกศัยยะวัฒน, 2557)
 1.2 ปญหาแรงงานขามชาติ พบวา การผลิตซําสื่อหรือ
กลไกตางๆ ในสังคมสงผลใหแรงงานขามชาติถูกมองวาเปน
อันตรายตอความม่ันคงของรัฐซึ่งตองถูกควบคุมอยางจริงจัง 
นอกจากนี้ แรงงานขามชาติยังถูกละเลยและประสบปญหา
การไมสามารถเขาถึงการคุมครองสิทธิและสวัสดิการใดๆ 
(เสาวธาร โพธิ์กลัด และ อุไรรัตน แยมชุติ, 2555) 

 2. ปญหาระดับประเทศ
 2.1 แนวคิดการสรางรัฐชาติสมัยใหมและการพัฒนา 
พบวา สงผลตอความเปนชายขอบใหกับกลุมชาติพันธุ 
(อัญชลี รัตนะ, 2556) ในงานวิจัยเรื่อง “ความเปนชายขอบ
ของกลุมชาติพันธุถิ่น-ยวนในจังหวัดเลย” ของ นรินทร 
คูณเมือง (2550) ไดชี้ใหเห็นวา การสรางรัฐชาติสมัยใหม
และการพัฒนาสงผลตอการสรางความเปนชายขอบของกลุม
ชาติพันธุถิ่น-ยวน คือ 1) มีอคติทางชาติพันธุ 2) การกีดกัน 
เบียดขับ และตีตรา และ 3) นโยบายการผนวกรวมเขากับรัฐ
ทําใหกลุมชาติพันธุถิ่น-ยวนใหความหมายตอตนเองในฐานะ
ผูอื่นไมใชคนไทย เกิดความแตกตางและรูสึกดอยกวาคนอื่น
และมองตนเองวาเปนผูไรบาน ไรสังกัด ในทามกลางบริบท
ของอํานาจรัฐและสังคมที่อยู เหนือกวา อยางไรก็ตาม
สถานการณท่ีชาวถ่ิน-ยวนถูกมองอยางมีอคติ กีดกัน เบียดขับ
และตตีราจากรัฐและสังคมนัน้ สงผลใหชาวถ่ิน-ยวนมปีฏกิริยิา
โตตอบและตอรองโดยการใชพลังทางสังคมในระดับชุมชน
และระดับเครือขาย จากสถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา
กลุมชาติพันธุมีการเลื่อนไหล ตอรอง อยางเชนงานวิจัยเร่ือง 
“การสรางพ้ืนท่ีทางสังคมเพ่ือหลีกหนีความเปนชายขอบของ
คนพลัดถิ่นชุมชนกะเหร่ียงพลัดถิ่น ตําบลบานคา กิ่งอําเภอ
บานคา จังหวัดราชบุรี” ของ วุฒินันท แทนนิล (2551) ที่นํา
เสนอภาพลกัษณของชาวกะเหรีย่งในการสรางพืน้ท่ีทางสงัคม
ดวยการนําเสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธเพื่อเทียบเคียงความ
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เปนไทย ซึ่งแสดงใหรัฐและกลุมชาติพันธุอื่นเห็นวาตนเองมี
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่ผูกพันและสอดคลองกับ
ธรรมชาติ 
 2.2 ปญหาการเรียกชื่อกลุมชาติพันธุ พบวา ความ
ไมชัดเจนในการเรียกชื่อกลุมชาติพันธุนั้นเกิดขึ้นกับทุกกลุม
ชาตพินัธุทีป่รากฏชือ่ในฐานขอมลูงานวจิยั เชน กลุมชาตพินัธุ
มง ในบางงานวิจัยใช “มง” บางงานวิจัย ใช “แมว” เปนตน 
ดังน้ัน ควรจะใชช่ือท่ีกลุมชาติพันธุเรียกตนเอง เพราะเปน
กระบวนการจําแนกกลุมชาติพันธุโดยการเรียนรูและแสดง
อัตลักษณชาติพันธุในบริบทตางๆ ท้ังน้ี การจําแนกเชิงชาติพันธุ
เนนจิตสํานึกหรือความรูสึกนึกคิดของ “คนในกลุม”
ที่อาจจะใหความสําคัญกับสัญลักษณหลายอยางประกอบกัน
เชน ถิ่นฐาน ความรู ภาษา ลักษณะทางวัฒนธรรม (ฉวีวรรณ 
ประจวบเหมาะ และคณะ, 2555) อยางเชนในงานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาการสรางอัตลักษณของคนมอญยายถิ่นที่เปน
เปนแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร” (สุกัญญา เบาเนิด,
2549) ไดนําเสนอใหเห็นวา เมื่อคนมอญจากรัฐมอญตอง
กลายมาเปนแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร พวกเขา
ถูกคนไทยสรางอัตลักษณวาเปน “คนพมา” แตเขานิยามตน
วาเปน “คนมอญ” จากเมืองมอญ อัตลักษณนี้ จึงเปนสิ่งท่ี
ถูกสรางหรือการนิยามโดยคนอ่ืนและโดยคนมอญซ่ึงช้ีใหเห็น
วาการจําแนกความแตกตางของบุคคลในสังคมจะควบคู
ไปกับการจําแนกพ้ืนท่ีและกิจกรรมอยางชัดเจน (ปริตตา
เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2545) ในการน้ี การจําแนกกลุม
ชาติพันธุและการใชชื่อเรียกกลุมชาติพันธุจึงยังคงเปนปญหา 
เพราะการเรียกช่ือกลุมชาติพันธุแตละกลุมจะเปนการ
บงบอกถึงความมีจิตสํานึกรวมกัน และประวัติศาสตรหรือ
สัญลักษณเชิงวัฒนธรรม ดังน้ัน หากมีการจําแนก ควรระบุ
เกณฑใหชัดเจน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขในคร้ัง
ตอไปเพราะไมไดมีการกําหนดชื่อเรียกและการจําแนกกลุม
ชาติพันธุไวตายตัว (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2555)
 2.3 ปญหาการขาดสถานะบุคคลทางกฎหมาย จาก
ขอมูลของกรมการปกครองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547
ระบุวามีประชากรกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงจํานวน 873,713
คน ไดรับสัญชาติไทยแลว จํานวน 496,036 คน (รอยละ 
56.8) อีกจํานวน 377,677 คน (รอยละ 43.2) ยังไมได
รับสัญชาติไทย โดยจํานวน 90,739 คน (รอยละ 24.03) 
เปนกลุมบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงเดิมท่ีเกิดในประเทศไทยและ
ขอลงสัญชาติไทยจํานวน 66,455 คน (รอยละ 17.59) เปน
กลุมบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพเขามาอยูกอนวันท่ี 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2528 จะมีสถานะเปนคนตางดาวถูกกฎหมาย บุตรท่ี

เกิดจะไดรับสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย
พ.ศ. 2508 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) มาตรา 7 ทวิ และ
จํานวน 220,483 คน (รอยละ 58.38) เปนกลุมบุคคล
บนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพเขามาอยู หลังวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 
มีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและบุตรท่ี
เกิดก็ตกอยูในสถานะหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายดวย 
นอกจากน้ี ขอมูลของกรมการปกครองใน พ.ศ. 2549 ระบุวา
ประชาชนกลุมชาติพันธุในประเทศไทยจํานวน 480,000 คน
ยังไมไดรับการลงสัญชาติไทย ดังน้ัน การขาดสถานะบุคคล
ทางกฎหมายของประชาชนกลุมชาติพันธุทําใหเสียสิทธิและ
โอกาสหลายดานโดยไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐ แมวาจะ
มีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ แตการดําเนินงาน
ยังลาชาและมีปญหาในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะยังขาด
ขอมูลท่ีชัดเจนของกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยบริเวณแนวชายแดน 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ม.ป.ป.)
 2.4 ปญหาการเปล่ียนแปลงดานวัฒนธรรม ซึ่ง
วัฒนธรรมท่ีเปดกวางและมีความเสรีมากข้ึนสงเสริมให
ประชาชนทุกหมูเหลาสามารถอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ทองถ่ินของตนเองได แตกระแสโลกาภวิตัน ตัง้แต พ.ศ. 2532
เปนตนมาไดเปล่ียนสภาพชุมชนทองถ่ินเปนชุมชนเมือง
มากข้ึน ทําใหประชาชนกลุมชาติพันธุรุนใหมเลือกท่ีจะหันไปรับ
และใชชีวิตที่ทันสมัยมากข้ึนโดยมีประชาชนอีกสวนหน่ึงที่
ปรับตัวไมทันกับการเปล่ียนแปลง (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย, ม.ป.ป.) 
 2.5 ปญหาดานภาษาของกลุมชาติพันธุท่ีคอยๆ หายไป
และมีเพียงการใชภาษาราชการซ่ึงอาจทําใหกลุมชาติพันธุ
สูญเสียอัตลักษณ (สุวิไล เปรมศรีรัตน, 2549) สําหรับ
สถานการณทางสังคมของกลุมชาติพันธุภาษาในภาวะวิกฤตน้ัน
โดยท่ัวไปกลุมชาติพันธุกลุมเล็กกลุมนอยอยูในสภาพออนแอ 
ขาดความเชื่อมั่นตอตนเองและกลุมของตน เยาวชนละทิ้ง
มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ในขณะท่ีสวนมากก็ยัง
คงไมสามารถปรับตัวเองเขาสูโลกของสังคมใหญไดอยาง
สมบูรณ ไมประสบผลสําเร็จทางการศึกษาตามท่ีตองการใน
ระบบโรงเรียน ไมมีอนาคตและเสนทางเดินท่ีชัดเจน ตลอดจน
ไมมีความม่ันคงท้ังดานสถานภาพทางสังคมวัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต ในปจจุบันพบวามีอยางนอยถึง 14 กลุม
ชาติพันธุที่ภาษาอยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงขั้นใกลสูญหาย 
ไดแก ชอง กะซอง ซัมเร ชุอุง มลาบรี เกนซิว (ซาไก) ญัฮกุร  โซ
(ทะวึง) ลัวะ (ละเวือะ)  ละวา (กอง) อึมป บิซู อูรักลาโวย 
และมอแกลน ซึ่งในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนภาษา หรือมีกลุม
ผูพูดภาษาอ่ืนๆ ใกลเคียงไดอพยพเขามาอยูปะปนจํานวนมาก
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ตัวอยางเชน กลุมญัฮกุรในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีผูพูด
ภาษาญัฮกุรอยูจํานวนมาก แตตอมามีกลุมไทยโคราช ซึ่ง
เปนกลุมใหญในพื้นที่อพยพเขามาอยูปะปนมากขึ้น กลุมชาว
ญัฮกุร ไดพยายามถอยหนีเขาปาลึกไปเร่ือยๆ จนไมมีทางไปตอ
ในท่ีสุดจึงตองอยูอาศัยรวมกัน (สุวิไล เปรมศรีรัตน, 2549)
 สรุปไดวาปญหาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุมีความซับซอน
ตามพัฒนาการทางสังคม รวมถึงมีการปรับตัว เปล่ียนแปลง 
ซึ่งหากศึกษาในงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับกลุมชาติพันธุ
จะพบวามีคําสําคัญตางๆ ดังนี้ การตอรอง การตอสู เบียดขับ
ตีตรา หลีกหนี การสรางพ้ืนที่ทางสังคม การสรางศักยภาพ
เพื่อเขาถึงและสรางอํานาจเพื่อชวงชิงความหมายและการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณตนเอง รวมถึงอัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุที่ถูกสรางข้ึนโดยท้ังคนภายในและคนภายนอก 
เปนตน 

 3. ขอพิจารณา
 จากรายละเอียดขางตนสรุปไดวา ดวยสภาพความ
หลากหลายของชาติพันธุและสถานการณความขัดแยง ความ
เขาใจท่ีไมตรงกันทางชาติพันธุ การแบงแยก กีดกันและการ
ดําเนินการในทางใดๆ ก็ตาม ลวนแตเกิดขึ้นทามกลางความ
ไมเขาใจกันและกติกาตางๆ ที่แตละประเทศสรางข้ึนเพื่อเปน
กลไกในการดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ ผูเขยีนมคีวามเห็นวา
จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีารศึกษารายละเอยีดดานชาตพินัธุ
อยางละเอียดและลกึซึง้ วาชาตพินัธุทีห่ลากหลายเหลานีจ้ะมี
การดํารงอยู การปรับตัว และรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม
อยางไรในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีประเด็นขอพิจารณาตางๆ 
ดังตอไปน้ี
 3.1 ความแตกตางทางชาติพันธุ การนับถือศาสนา 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนท่ีอาศัย
อยูในประเทศสมาชิกอาเซียน การทําความเขาใจถึงประเด็น
การเดินทางขามพรมแดนของกลุมชาติพันธุและความขัดแยง
ทางวัฒนธรรมในการนับถือศาสนา โดยมีหลายกรณีที่
ชี้ใหเห็นถึงปญหา เชน ชาวพุทธกับชาวโรฮิงญามุสลิมใน
พมา ชาวมุสลิมกับชาวคริสตในอินโดนีเซียและมาเลเซีย หรือ
กรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย อันเน่ืองจาก
อัตลักษณทางดานศาสนาชาติพันธุ เปนตน ลวนเปนกรณี
ศึกษาสําคัญที่เปนขอทาทายตอสันติภาพในอาเซียน (สุชาติ
เศรษฐมาลินี, 2556)
 3.2 การเคารพซ่ึงสิทธิมนุษยชน การไมละเมิดสิทธิ
มนษุยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษย และการยึดหลักปฏิบตัิ
ที่ถูกตองในการยอมรับสถานภาพของกลุมชาติพันธุในฐานะ

พลเมืองของประเทศและการอยูรวมกันดวยความเสมอภาค 
เทาเทยีม ตลอดจนสงเสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติของกลุม
ชาติพันธุใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายของแตละ
ประเทศ 
 3.3 การศึกษาภูมหิลงัและความเปนมา ประวัตศิาสตร
ของชาติพันธุแตละชาติพันธุ ตลอดจนการศึกษาและใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดรัฐสมัยใหมและลัทธิชาตินิยมอยาง
ถองแท เพราะการใหความหมายในอดีตไมไดครอบคลุม
เรื่องพื้นที่เพียงแตเปนการควบคุมกําลังคน ทําใหวัฒนธรรม
และชาติพันธุมีความหลากหลาย แตเมื่อมีลักษณะเปน
รัฐชาติ ความหมายและความหลากหลายจึงเปลี่ยนไปและ
มีเรื่องของอํานาจ การครอบงํา การจําแนกและกําหนด
ลักษณะชาติพันธุเขามาเกี่ยวของ ดวยความหลากหลายทาง  
ชาติพันธุ การถือกําเนิดของรัฐอธิปไตยสมัยใหมสงผลใหเกิด
การคาบเกี่ยวซอนทับระหวางพรมแดนทางภูมิรัฐศาสตรกับ
พรมแดนทางวัฒนธรรม จนกอเกิดเปนปญหาหลากหลาย
ประการ ปญหาตางๆ เหลานีน้าํไปสูการขยายตวัของการแบง
แยกดินแดน และการเคลื่อนไหวเรียกรองอิสรภาพตลอดจน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการอพยพขามชาติ (ดุลยภาค 
ปรีชารัชช, ม.ป.ป.)
 3.4 การสรางกระบวนการมีสวนรวมในทุกระดับ
ระหวางชาติพันธุ การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
ภมูภิาคอาเซียน และการจัดการความหลากหลายของบุคลากร 
(พิมลพรรณ เช้ือบางแกว, 2554) เชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานภาษา การจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษา ดวย
การจัดทําพจนานุกรมภาษา ตลอดจนการใชสื่อออนไลนและ
สื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหประชาชนตางเรียนรูภาษาของประเทศ
สมาชิกและธํารงไวซึ่งเอกลักษณและภาษาของชาติพันธุ
อยางเปนลายลกัษณอกัษร และยงัเปนการสงเสรมิสมัพนัธภาพ
อันดีระหวางประเทศสมาชิกในอาเซียน 
 หลัก 4 ประการขางตนสอดคลองกับหลักในทาง
รัฐประศาสนศาสตรความหมายใหมที่ยึดถือปรัชญาความ
ยุติธรรมทางสังคมวา ประชาชนทุกคนท่ีชาติพันธุแตกตางกัน
ควรไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกัน นักบริหาร
ทัง้หลายตองเปล่ียนแปลงและบริหารเพ่ือหลักความเสมอภาค
ของสังคม พยายามหารูปแบบองคการและการเมืองตางๆ ที่
ยืดหยุนและเอ้ืออํานวยตอการเปล่ียนแปลงและเปดโอกาส
ใหทั้งภายในและภายนอกองคการเขามามีสวนรวมในการ
กาํหนดนโยบายและรับผดิชอบตอผลของนโยบายท่ีกาํหนดข้ึน
(พิทยา บวรวัฒนา, 2541) ซึ่งในปจจุบัน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยไดปรับกระบวนทัศนใหม
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ในการดําเนินงานพัฒนากลุมชาติพันธุ ใหเกิดการบูรณาการ
ดําเนินงานในลักษณะองครวม มีการคิดรวมกันวาจะทํา
อยางไรในแตละพื้นที่มีการปรับปรุงเครื่องมือและกลไก
ดาํเนินงาน มกีารใช “แผน” เปนเครือ่งมอืกาํหนดผูรบัผดิชอบ
ทกุระดับใหชดัเจน พฒันาระบบขอมูล พฒันาบุคลากรปฏิบตัิ
งานและเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจ
แกทุกกลุมเปาหมายมากข้ึน ในการน้ี กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความม่ันคงของมนุษยและคณะกรรมการขับเคล่ือน
งานพัฒนาสังคมกลุมชาติพันธุ ไดจัดทํา “แผนแมบท
การพัฒนากลุมชาติพันธุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2560” ข้ึน
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใชแผนฉบับนี้เปนเครื่องมือช้ีนําและ
บริหารจัดการดําเนินงานการประสาน จัดสรรทรัพยากร
ดําเนินงานและติดตามประเมินผลการพัฒนากลุมชาติพันธุ
ในระยะตอไป (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย, ม.ป.ป.) 

บทสรุป
 เน่ืองจากมีความหลากหลายและการดํารงอยูของ
ชาติพันธุในบริบทของประชาคมอาเซียน จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองเรียนรูภูมิหลัง ความเปนมา วัฒนธรรมและความ
แตกตางทางประเพณีตางๆ ของชาติพันธุ โดยเกิดขึ้นจาก
ความรวมมือของทุกฝายและทุกระดับของประเทศ เพื่อให
ประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ และเปนการสงเสริม
สัมพันธภาพอันดีระหวางกัน ดวยการเรียนรูและแลกเปล่ียน
ภายใตปรัชญาความยุติธรรมทางสังคมที่มีความเชื่อรวมกัน
วา ความเปนหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นจากการเขาใจและความ
สามารถในการอธิบายถึงความหลากหลายของชาติพันธุและ
การปรับตัวของชาติพันธุที่เปนสมาชิกในประเทศในบริบท
ของประชาคมอาเซียน ที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมของกลุมชาติพันธุ การอพยพเคลื่อนยายแรงงาน วิถี
การดาํรงชวีติ และการเปลีย่นแปลงดานการเมอืงการปกครอง
ระดับภมูภิาค ดงัน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนควรสรางทัศนคติ
และกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการเรยีนรูรวมกนั
มากกวาการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรอาเซียน
เพียงอยางเดียว แตควรใหการศึกษาเรื่องกฎหมายและ
การตระหนักถงึสทิธมินษุยชนของกลุมชาติพนัธุ หรอืการสราง
กลไกท่ีสนับสนุนใหกลุมชาติพันธุสามารถอาศัยอยูรวมกันได
ทั้งนี้ รัฐบาลควรกําหนดทิศทางการทํางานและนโยบายท่ี
ชัดเจน เชน การจัดต้ัง “คณะทํางานชนเผาพื้นเมืองเพ่ือ
อาเซียน” ขึ้นอยางเปนรูปธรรมเพื่อเขารวมและรับประโยชน
จากประชาคมอาเซียน ตลอดจนประเทศไทยควรพิจารณา

นโยบายรับรองสิทธิความเปนพลเมืองของกลุมชาติพันธุ
และชนเผา ตลอดจนนโยบายคุมครองวิถีชีวิตชาวเลและ
ชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีใหครอบคลุมทุกกลุม
ชาติพันธุและชนเผา เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีและ
แสดงถึงความเขาใจความแตกตางของชาติพันธุ  
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