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บทน�ำ
  “...เราจะเอากฎหมายป่าสงวนฯ ไปบังคับคนที่อยู่
ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้ว เพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบน
กระดาษกด็ชูอบกลอยู ่ แต่เมือ่มีปัญหาเกิดขึน้เมือ่ขดีเส้นแล้ว 
ประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูใน
ทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดย
ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมายก็
ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้น เขาอยู่ก่อน
เขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุก
บุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกบ้านเมือง...” (กระแสพระราชด�ารสั
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเมือ่ 27 มถินุายน 2516) 
  จากกระแสพระราชด�ารัสฯ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็น
พระเนตรที่ยาวไกลเข้าใจสภาพปัญหาของเหล่าพสกนิกรที่
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และราษฎรผู้ด้อยโอกาสที่ก�าลังประสบ
ปัญหาความขัดแย้งกับภาครัฐและความเหลื่อมล�้าทางสังคม
ของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน
ทับซ้อนกับพื้นที่ราชการ

ปัญหำของกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย
  ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย (Ethnic Minority 
Groups) เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนเปราะบาง เป็น
ปัญหาความม่ันคงมิติใหม่ โดยเฉพาะปัญหาความยากจน 
ความเหล่ือมล�้าทางสังคม การศึกษา ตลอดจนการเลือก
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย
มักขาดโอกาสทางสังคม มักตกอยู่ในสภาพของ “คนชายขอบ” 

ซึ่งเป็นผลจากความไม่สมดุลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและการศกึษา ปัจจยัดังกล่าวส่งผลให้กลุม่ชาตพินัธ์ุ
ชนกลุ ่มน้อยให้เกิดทัศนคติและความส�านึกความเป็น
ชาติพันธุ ์ของตนที่แตกต่างในการอยู่ร่วมกับชนกลุ่มใหญ่
และอาจส่งผลต่อความมั่นคงในหลายมิติ 
  โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับการแย่งทรัพยากรนั้น 
เป็นการแย่งชิงที่อยู่อาศัย ที่ดินท�ากินและอ�านาจในการ
จัดการป่าไม้ เป็นการละเมิดสิทธิโดยผ่านกระบวนการทาง
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น การประกาศเป็นเขตป่าสงวน อุทยาน
แห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทับที่ท�ากิน ที่อยู่อาศัยของ
ชาวบ้าน เมื่อมีการประกาศกฎหมายเหล่านี้ กลุ่มชาติพันธุ์
และชนเผ่าส่วนใหญ่ได้กลายเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าอย่างผิด
กฎหมายไปทัง้ๆ ทีไ่ด้เคยอยูอ่าศยัและต้ังถิน่ฐานท�ามาหากิน
มาก่อนที่รัฐจะประกาศกฎหมาย ผลที่ตามมาก็คือ การถูก
อพยพ หรือถูกจ�ากัดพัฒนาและถูกข่มขู่จากทางเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่อาจไม่เป็นธรรมในสังคม
  ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวเขาในประเทศไทย และมีแนวโน้ม
ว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลของการอพยพท�าให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์และชนเผ่าไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ดินท�ากิน ถูกจ�ากัดสิทธิ
ถูกคุกคาม การเข้ามาอยู่ในพื้นที่ราบ ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์
ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้สูญเสียวิถีชีวิตด้ังเดิม ทั้งประเพณีและ
วัฒนธรรมความเป็นเผ่าพันธุ ์และระบบสังคมด้ังเดิมถูก
ท�าลาย ท�าให้ศักยภาพของชุมชนอ่อนแอลงจนไม่สามารถ
ดูแลพึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ แก่กลุ่ม

บทความรับเชิญ
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ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมากมาย อาทิ การอพยพแรงงาน การ
ติดยาเสพติด ติดโรคเอดส์ เด็กเล็ก เยาวชน และผู้หญิงไร้ที่
อยู่อาศัย ขาดอาหาร ขาดคนดูแลเนื่องจากผู้น�าครอบครัว
ถูกทางการจับกุมติดคุก เยาวชนชนเผ่าจ�านวนมากถูกระบบ
ใหญ่กลืนกินหลงลืมวิถีชีวิตด้ังเดิมจนไม่สามารถสืบทอด
เจตนารมณ์บรรพบรุษุได้ ในอนาคตวฒันธรรมและเอกลกัษณ์
เหล่านี้อาจจะสูญสิ้นไปเน่ืองจากกระแสการครอบง�าจาก
อิทธิพลภายนอกที่เข้มแข็งกว่า
  ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ (ลาหู่) จังหวัดตาก มีจ�านวน
ประชากร 1,830 คน ปัจจุบันประกอบอาชีพการเกษตรบน
พื้นที่สูงในลักษณะวนเกษตร โดยเฉพาะการปลูกผักและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชุมชนเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปคือ “ตลาด
มูเซอ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นทางจังหวัดตาก-อ�าเภอแม่สอด 
ปัจจุบันพ้ืนที่ตลาดดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ธุรกิจชุมชนที่ได้รับ
ความสนใจของผู้ที่ผ่านไปมา  ส่งผลให้เกิดกรณีความขัดแย้ง
ระหว่างชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอกับชาวไทยพ้ืนราบที่เข้าไป
ท�าธุรกิจค้าขาย (เข้าไปใหม่) รวมทั้งปัญหาการทับซ้อนบน
ทีด่นิของทางราชการกบัชมุชนในลกัษณะต่างๆ จนกลายเป็น
ประเดน็ปัญหาความขดัแย้งไปสูมิ่ตต่ิางๆ อย่างกว้างขวาง และ
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์
มูเซอและชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆ
  จากปัญหาดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าเป็นสภาพของ
ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ อันเป็นปัญหาความมั่นคง
ของชาติมิติใหม่ ที่อาจก้าวข้ามเชื่อมโยงไปสู่มิติอื่นๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอกับชาวไทยพื้นราบและองค์กรภาครัฐ 
เนื่องจากบริบทวิถีชีวิตและธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาว
ไทยภูเขาเผ่ามูเซอ บทความวิชาการนี้ จึงน�าเสนอแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา
เผ่ามูเซอ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งธุรกิจ
ชุมชนแบบสันติวิถีต่อไป

สำเหตุควำมขัดแย ้งจำกควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
  ความขดัแย้งเป็นธรรมชาติของมนษุย์ ท่ีเกดิจากความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลเพื่ออ�านาจและผล
ประโยชน์ที่ต้องการ ความขัดแย้งที่เกิดจากความเหลื่อมล�้า
ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การศึกษา ที่ขาดธรรมาภิบาลของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ จะน�าไปสู่
ส�านึกทางชาติพันธุ์ชนเผ่า โดยสามารถขยายขอบเขตจาก
มิติหนึ่งสู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
  ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยก�าลังเป็นปัญหา
ของสังคมโลก โดยเฉพาะกระแสการเรียกร้องการปกครอง
ตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชนกลุ่มน้อยมีความเป็นชาติพันธุ์ 
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ 
ลัทธิ ศาสนา ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และค่านิยมของตน 
นอกจากนี้ ชนกลุ่มน้อยยังต้องอยู่ร่วมกับชนกลุ่มใหญ่ หรือ
กับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อื่นๆ จึงมักก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันและน�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้มักเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะ
เวลายาวนาน สาเหตปุระการหนึง่คือ เป็นผลจากการกระท�า
ของชนกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน 
(Prejudice and Discrimination) ตลอดจนความไม่สมดุล
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการขาดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาและประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมา
ของผู้เขียนพบว่า องค์ความรู้ใหม่ของสันติวิถีธุรกิจชุมชน
กลุม่ชาติพนัธุ ์ซึง่เป็นความขัดแย้งของ 3 ฝ่ายทีม่คีวามทับซ้อน
ของปัญหา ประกอบด้วย
  1. ความขดัแย้งระหว่างชนเผ่าพืน้ท่ีกบักลุม่ชาตพินัธุ์
นอกพื้นที่ และระบบราชการ โดยปัจจัยความขัดแย้งจะ
ประกอบด้วย (ก) กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย (ข) 
ความมีธรรมาภิบาล ความเข้าใจวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์
ชุมชน ของเจ้าหน้าที่รัฐ และ (ค) การเปลี่ยนแปลงบริบท
สังคมและสภาพแวดล้อม
  2. เป็นความขัดแย้งข้ามมิติ ระหว่างมิติเชิงธุรกิจสู่
มิติการเมืองการปกครอง และความเหลื่อมล�้าทางชาติพันธุ์
ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนต้องบริหารจัดการร่วม
กัน และ
  3. แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการอยู่
ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม 
  เนื่องจากการแพร่กระจายวัฒนธรรมและการ
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมอาจสร้างความขัดแย้ง หากสมาชิก
ในกลุ่มไม่ยอมรับซ่ึงกันและกัน โดยปกติกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และภาษา
พดูร่วมกนัมกัจะไม่มคีวามขดัแย้งทางวฒันธรรม ความขดัแย้ง
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น เมื่ อมีการปะทะสังสรรค ์ของ

วัฒนธรรมที่ต่างกัน  การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมนี้เกิด
จากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึงหรือ
ทั้งสองชุด  ทั้งนี้อาจเกิดจากสมมติฐานดังต่อไปนี้
  สมมติฐานที่ 1  ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มใหญ่
กับกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ที่เกิดจากช่องว่าง โครงสร้าง
ทางสังคมและธรรมาภิบาล จะน�าไปสู่การเรียกร้องสิทธิ ผล
ประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอย่างกว้างขวาง 
  สมมติฐานที่ 2  ความ เหลื่ อมล�้ าทางการ เมื อ ง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา จะท�าให้กลุ่ม
ชาตพัินธุช์นกลุม่น้อย เกดิส�านกึความเป็นชาตพินัธุข์องตนเอง
มากข้ึน และส�านกึในความเป็นพลเมอืงของชาตน้ิอยลง และ
จะเกิดการรวมตัวเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน
  สมมติฐานที่ 3  ความขัดแย้งที่เกิดจากธรรมาภิบาล
ของรัฐ จะเป็นสาเหตุให้กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยของแต่ละ
ประเทศหาทางออกร่วมกัน และเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ร ่วมกันผ่านองค์กรทาง
ชาติพันธุ์ องค์กรสิทธิมนุษย์ชน องค์กรภาคเอกชนระหว่าง
ประเทศ
  สมมติฐานที่ 4 ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและ
การศกึษาจะน�าไปสูปั่ญหาความขดัแย้งระหว่างปัจเจกบุคคล 
กลุ่มบุคคล สังคมชุมชนระหว่างประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
  กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ ์มีสูง
เพราะสังคมวัฒนธรรมขัดแย้งกัน การปรับรับวัฒนธรรมซึ่ง
กันและกันไม่เกิดขึ้น ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายพยายามรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนและไม่ยอมรับวัฒนธรรมของสังคม
ข้างเคียง หรือถ้าความขัดแย้งเกิดจากกรณีของการช่วงชิง
อ�านาจ ความสัมพันธ์จะอยู่ในลักษณะศัตรูหรือคู่ปรับ เกิด
สงครามช่วงชิงพ้ืนที่หรือผู้คน ข้อมูลในประวัติศาสตร์ชี้ให้
เห็นตัวอย่างของความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสังคม
วัฒนธรรมภาษาพูดต่างกันอยู่เป็นประจ�า ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมรุนแรง อาจเกิดเป็นขบวนการต่อต้าน 
เช่น ขบวนการแยกดนิแดนหรอืขบวนการก่อการร้าย เป็นต้น

แนวทำงกำรแก ้ ไขป ัญหำควำมขัดแย ้งต ่ ำง
วัฒนธรรม 
  ยคุสงัคมโลกาภวิตัน์ ความขดัแย้งของคนต่างวัฒนธรรม
จะเกดิขึน้อย่างกว้างขวาง ภาครฐัต้องปรับโครงสร้างทางสังคม
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การศึกษา ที่ขาดธรรมาภิบาลของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ จะน�าไปสู่
ส�านึกทางชาติพันธุ์ชนเผ่า โดยสามารถขยายขอบเขตจาก
มิติหนึ่งสู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
  ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยก�าลังเป็นปัญหา
ของสังคมโลก โดยเฉพาะกระแสการเรียกร้องการปกครอง
ตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชนกลุ่มน้อยมีความเป็นชาติพันธุ์ 
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ 
ลัทธิ ศาสนา ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และค่านิยมของตน 
นอกจากนี้ ชนกลุ่มน้อยยังต้องอยู่ร่วมกับชนกลุ่มใหญ่ หรือ
กับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อื่นๆ จึงมักก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันและน�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้มักเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะ
เวลายาวนาน สาเหตปุระการหนึง่คอื เป็นผลจากการกระท�า
ของชนกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน 
(Prejudice and Discrimination) ตลอดจนความไม่สมดุล
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการขาดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาและประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา
ของผู้เขียนพบว่า องค์ความรู้ใหม่ของสันติวิถีธุรกิจชุมชน
กลุ่มชาติพนัธ์ุ ซึง่เป็นความขัดแย้งของ 3 ฝ่ายทีม่คีวามทับซ้อน
ของปัญหา ประกอบด้วย
  1. ความขดัแย้งระหว่างชนเผ่าพืน้ท่ีกบักลุม่ชาติพนัธุ์
นอกพื้นที่ และระบบราชการ โดยปัจจัยความขัดแย้งจะ
ประกอบด้วย (ก) กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย (ข) 
ความมีธรรมาภิบาล ความเข้าใจวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์
ชุมชน ของเจ้าหน้าที่รัฐ และ (ค) การเปลี่ยนแปลงบริบท
สังคมและสภาพแวดล้อม
  2. เป็นความขัดแย้งข้ามมิติ ระหว่างมิติเชิงธุรกิจสู่
มิติการเมืองการปกครอง และความเหลื่อมล�้าทางชาติพันธุ์
ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนต้องบริหารจัดการร่วม
กัน และ
  3. แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการอยู่
ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม 
  เนื่องจากการแพร่กระจายวัฒนธรรมและการ
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมอาจสร้างความขัดแย้ง หากสมาชิก
ในกลุ่มไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยปกติกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และภาษา
พดูร่วมกนัมกัจะไม่มคีวามขดัแย้งทางวฒันธรรม ความขดัแย้ง
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น เมื่ อมีการปะทะสั งสรรค ์ของ

วัฒนธรรมที่ต่างกัน  การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมนี้เกิด
จากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึงหรือ
ทั้งสองชุด  ทั้งนี้อาจเกิดจากสมมติฐานดังต่อไปนี้
  สมมติฐานที่ 1  ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มใหญ่
กับกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ที่เกิดจากช่องว่าง โครงสร้าง
ทางสังคมและธรรมาภิบาล จะน�าไปสู่การเรียกร้องสิทธิ ผล
ประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอย่างกว้างขวาง 
  สมมติฐานที่ 2  ความ เหลื่ อมล�้ าทางการ เมื อ ง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา จะท�าให้กลุ่ม
ชาตพินัธุช์นกลุม่น้อย เกดิส�านกึความเป็นชาตพินัธุข์องตนเอง
มากข้ึน และส�านกึในความเป็นพลเมอืงของชาตน้ิอยลง และ
จะเกิดการรวมตัวเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน
  สมมติฐานที่ 3  ความขัดแย้งที่เกิดจากธรรมาภิบาล
ของรัฐ จะเป็นสาเหตุให้กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยของแต่ละ
ประเทศหาทางออกร่วมกัน และเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ร ่วมกันผ่านองค์กรทาง
ชาติพันธุ์ องค์กรสิทธิมนุษย์ชน องค์กรภาคเอกชนระหว่าง
ประเทศ
  สมมติฐานที่ 4 ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและ
การศกึษาจะน�าไปสูปั่ญหาความขดัแย้งระหว่างปัจเจกบุคคล 
กลุ่มบุคคล สังคมชุมชนระหว่างประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
  กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ ์มีสูง
เพราะสังคมวัฒนธรรมขัดแย้งกัน การปรับรับวัฒนธรรมซึ่ง
กันและกันไม่เกิดขึ้น ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายพยายามรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนและไม่ยอมรับวัฒนธรรมของสังคม
ข้างเคียง หรือถ้าความขัดแย้งเกิดจากกรณีของการช่วงชิง
อ�านาจ ความสัมพันธ์จะอยู่ในลักษณะศัตรูหรือคู่ปรับ เกิด
สงครามช่วงชิงพ้ืนที่หรือผู้คน ข้อมูลในประวัติศาสตร์ชี้ให้
เห็นตัวอย่างของความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสังคม
วัฒนธรรมภาษาพูดต่างกันอยู่เป็นประจ�า ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมรุนแรง อาจเกิดเป็นขบวนการต่อต้าน 
เช่น ขบวนการแยกดนิแดนหรอืขบวนการก่อการร้าย เป็นต้น

แนวทำงกำรแก ้ ไขป ัญหำควำมขัดแย ้งต ่ ำง
วัฒนธรรม 
  ยคุสงัคมโลกาภวิตัน์ ความขดัแย้งของคนต่างวฒันธรรม
จะเกดิขึน้อย่างกว้างขวาง ภาครัฐต้องปรับโครงสร้างทางสังคม

ให้สมดุล มีธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงพระราชด�ารสัฯ “เข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา” 
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  ยึดหลักรัฐศาสตร์
แนวพทุธ ขยายฐานนวตักรรมองค์ความรูสู้ก่ารประยกุต์ใช้ได้
จริง อย่างไรก็ตาม แก่นแนวคิดของการอยู่ร่วมกันของคน
ต่างวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสันติวิถี ควรเป็นการอยู่
ร่วมกันอย่างมีเอกภาพบนความหลากหลายวัฒนธรรม หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “การอยู่ร่วมกันภายใต้ความเข้าใจเข้า
ถึงและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยไม่มีเส้นแบ่งขั้นความเป็นชาติพันธุ์ แต่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชนเผ่า ตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคทางสังคมและกฎหมาย มี
ความยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น ขจัดความหวาดระแวงต่อ
กัน ปราศจากการดูถูกเหยียดหยาม ค�านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้รักสามัคคี ให้อภัย
ต่อกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติ ขจัดปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธี และกระท�าโดนมี ทาน ศีล สมาธิ และปัญญา ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความเข้าใจ ความมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
เดียวกัน มีการกระท�าอย่างเป็นเครือข่าย สร้างผู้น�าชุมชน 
ผู้น�าครอบครัวของชนเผ่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน”
  ทาน หมายถงึ การให้ ให้ความเข้าใจในความแตกต่าง
และธรรมชาติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน การให้อภัยซึ่งกัน
และกันในสิ่งที่ผิดพลาด ให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์
ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ
  ศีล หมายถึง การอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และบรรทัดฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
  สมาธิ หมายถึง มีความเชื่อมั่น มั่นคง ไม่หวาดระแวง
ต่อกัน มีสติต่อการรับรู้และการอยู่ร่วมกัน
  ปัญญา หมายถงึ การใช้ความรูใ้นเชงิประจกัษ์ภายใต้
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน โปร่งใส มีเหตุมีผลของการแก้ไขปัญหา 
และพร้อมได้รับการตรวจสอบและให้อภัยต่อกัน
  โดยสรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง
วัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นได้จากสมมติฐานดังต่อไปนี้
  สมมติฐานที่ 1  ภายใต้กระแสยุคโลกาภิวัตน์ จะน�า
ไปสู่ปัญหาความสมดุลเชิงโครงสร้างทางสังคมและความขัด
แย้งทุกรูปแบบ การน้อมน�าพระราชด�ารัสฯและหลักอริยสัจ 
4 มาประยุกต์ใช้ของรัฐจะลดช่องว่างการอยู่ร่วมกันภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
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  สมมติฐานที่ 2 การแก ้ ไขป ัญหาความขัดแย ้ ง
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จะปรากฏอยู ่ทั่วไปในสังคมชุมชน
ระหว่างประเทศ รัฐจึงมีหน้าที่ปกป้อง สนับสนุน การด�าเนิน
กิจกรรมภาคเอกชน ภาคประชาชนของตน เพื่อลดช่องว่าง
การอยู่ร่วมกัน
  สมมติฐานที่ 3  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐ
ภายใต้หลักรัฐศาสตร์แนวพุทธ และพระราชด�ารัสฯ “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” จะเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนองค์
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงระหว่างกัน
  แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การ
ท�าให้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วม
กันและเกิดความส�านึกในความเป็นพวกเดียวกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ 
ประวัติศาสตร์ ทัศนคติ เอกลักษณ์ ค่านิยม การศึกษา ฯลฯ 
และอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันอย่างสันติ ประการที่ส�าคัญ
คือ การสร้างความเชื่อมั่น ขจัดความหวาดระแวงต่อกัน 
ตลอดจนการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมนั่นเอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
  จากทีไ่ด้กล่าวมา ส่วนงานราชการต่างๆ ควรพิจารณา
น�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ตัวอย่างเช่น
  1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงพาณชิย์ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ควรท�าการศกึษาและพิจารณาประยกุต์
ใช้ให้เหมาะสม โดยอาจพจิารณาจัดตัง้คณะกรรมการด�าเนนิ
การเชิงบูรณาการเพื่อปฏิบัติงาน (เฉพาะกิจ) ร่วมกัน เพื่อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจ
ชุมชน และลดช่องว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงพื้นที่สู่ประชาคมอาเซียน
  2. รัฐบาลควรน�าไปพิจารณาทบทวน พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาตใิห้เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจรงิ
และลดช่องว่างทางสังคม ระหว่างอุทยานแห่งชาติกับชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวไทยภูเขา
กลุ่มชาติพันธ์ุกบัพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาต ิและเขตพืน้ทีป่่าสงวนฯ 
ยังคงปรากฏอยู่หลายพื้นที่

  3. ในทางปฏิบัติ หน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ความขัดแย้ง สามารถน�าไปศึกษาและ
พิจารณาปรับใช้ประโยชน์ เช่น ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขา อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลด่านละเมา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กองทัพ
ภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีความขัดแย้ง 
สามารถน�าไปพิจาณาใช้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่
  4. ปัญหากลุม่ชาตพินัธ์ุชนกลุม่น้อยทีก่�าลงัเป็นปัญหา
สังคมโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเชื่อมโยงสลับซับซ้อน 
สามารถน�าไปสูปั่ญหามติอ่ืินๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
ปัญหาความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ รวมทั้งความมั่นคง
ของมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเห็นควร
น�าไปพิจารณาให้ความรู้กับชุมชน ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
บรรจไุว้ในหลกัสตูรการศกึษาตัง้แต่ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ทั้งนี้เพราะประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ย่อมมีทั้ง
ข้อดีและความเส่ียงในการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
การอยู่ร่วมกันของคนในชาติ
  นอกจากนี ้ ในเชงิวชิาการ แนวคดินีเ้ป็นเพยีงตวัแบบ
หนึ่งของปัญหาความขัดแย้งที่สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) แต่ละท้องถิ่น แต่ละประเทศจะต้องพบกับ
ปัญหาสังคมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นประชากรของรัฐ
และประชากรจากประเทศต่างๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่และมัก
จะเกิดความขัดแย้ง ระหว่างชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
ประเทศปลายทาง แต่จะน�าไปสูก่ารปกป้องสทิธขิองพลเมอืง
ระหว่างรัฐ จึงสามารถน�าไปพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
  หมายเหต ุ ชาวไทยภเูขาและกลุม่ชาติพนัธุไ์ทยแต่ละ
ท้องถิ่นจะเป็นรากฐานของความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประการส�าคัญจะ
ท�าหน้าที่ปกป้องท้องถิ่นและเปรียบเสมือนยามแจ้งเหตุที่ 
ท�าหน้าที่ระวังภัยและเป็นกันชน (Buffer) ในพื้นที่เพื่อความ
มั่นคงของชาติ ที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความส�าคัญและสนับสนุน
ไม่ให้ละทิ้งถิ่นฐาน ภาครัฐและข้าราชการควรมีทัศนคติเชิง
บวก อย่าหวาดระแวงว่า “เป็นคนต่างวัฒนธรรม เพราะเขา
เหล่านี้ก็คือคนไทยที่จะระวังภัยให้กับบ้านเมืองที่ส�าคัญเช่น
กัน”
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  3. ในทางปฏิบัติ หน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความขัดแย้ง สามารถน�าไปศึกษาและ
พิจารณาปรับใช้ประโยชน์ เช่น ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขา อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลด่านละเมา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กองทัพ
ภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความขัดแย้ง 
สามารถน�าไปพิจาณาใช้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่
  4. ปัญหากลุม่ชาตพินัธ์ุชนกลุม่น้อยทีก่�าลงัเป็นปัญหา
สังคมโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเชื่อมโยงสลับซับซ้อน 
สามารถน�าไปสูปั่ญหามติอ่ืินๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
ปัญหาความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ รวมทั้งความมั่นคง
ของมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเห็นควร
น�าไปพิจารณาให้ความรู้กับชุมชน ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
บรรจไุว้ในหลกัสตูรการศกึษาตัง้แต่ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ย่อมมีทั้ง
ข้อดีและความเสี่ยงในการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
การอยู่ร่วมกันของคนในชาติ
  นอกจากนี ้ ในเชงิวิชาการ แนวคดิน้ีเป็นเพยีงตวัแบบ
หน่ึงของปัญหาความขัดแย้งที่สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) แต่ละท้องถิ่น แต่ละประเทศจะต้องพบกับ
ปัญหาสังคมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นประชากรของรัฐ
และประชากรจากประเทศต่างๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่และมัก
จะเกิดความขัดแย้ง ระหว่างชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
ประเทศปลายทาง แต่จะน�าไปสูก่ารปกป้องสทิธขิองพลเมือง
ระหว่างรัฐ จึงสามารถน�าไปพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
  หมายเหต ุ ชาวไทยภเูขาและกลุม่ชาติพนัธุไ์ทยแต่ละ
ท้องถิ่นจะเป็นรากฐานของความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประการส�าคัญจะ
ท�าหน้าที่ปกป้องท้องถิ่นและเปรียบเสมือนยามแจ้งเหตุที่ 
ท�าหน้าที่ระวังภัยและเป็นกันชน (Buffer) ในพื้นที่เพื่อความ
มั่นคงของชาติ ที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความส�าคัญและสนับสนุน
ไม่ให้ละทิ้งถิ่นฐาน ภาครัฐและข้าราชการควรมีทัศนคติเชิง
บวก อย่าหวาดระแวงว่า “เป็นคนต่างวัฒนธรรม เพราะเขา
เหล่าน้ีก็คือคนไทยที่จะระวังภัยให้กับบ้านเมืองที่ส�าคัญเช่น
กัน”

เอกสำรอ้ำงอิง

กระแสพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2516). [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2558. จาก 
http://guru.http://guru.sanook.com/4470

ชยัวฒัน์ ถริะพนัธ์. (2542). ทฤษฎไีร้ระเบยีบ (Chaos Theory) กบัทางแพร่งของสงัคม สยาม.กรงุเทพฯ: มลูนธิภิมูปัิญญา. 
ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต.ิ [ออนไลน์]. เข้าถงึข้อมลูวนัที ่ 22 มถินุายน 2559. จาก 
https://sites.com /site/30313panisa/3-khwam-pen-ma- laea-sara-sakhay-khxng-ptiyya-sakl-wa-dwy-
si-ththi-mnu-s-chn-haeng- shprachachati 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ (ฉบบัที1่2). กองแผนงาน. [ออนไลน์]. เข้าถงึข้อมลูวนัที ่10 พฤษภาคม 2558. จาก 
planning2.mju.ac.th/wtms_documntDownload.aspx?id=MjM3ODk= 

แผนแม่บทการพฒันากลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทย (พ.ศ.2558-2560). [ออนไลน์] เข้าถงึข้อมลูวนัที ่10 พฤษภาคม 2558. 
จาก www.chatipan.dsdw.go.th/pdf/F001.pdf

รฐัธรรมนญู 2550 มาตรา 66 - 67. [ออนไลน์]. เข้าถงึข้อมลูวนัที ่22 มถินุายน 2559. จาก livinginthailand.com. www.
livinginthailand.com/cons-03-12.html ร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัลงประชามติ), [ออนไลน์]. 
เข้าถงึข้อมลูวนัที ่22 มถินุายน 2559. จาก DullohBlog/www.dulloh.com › Features

สทิธเิดช วงศ์ปรชัญา. (2550). ชนกลุม่น้อยชาวไทยภเูขากบัความมัน่คงของชาติ: กรณศึีกษากลุม่ชาตพินัธุม้์ง. ดษุฎนีพินธ์
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง. (รฐัศาสตร์).

สภุางค์ จนัทวานชิ. (2554). ทฤษฎีสงัคมวทิยา. (พมิพ์ครัง้ ที ่4). กรงุเทพฯ: จ.ีพริน้ท์ (1991) จ�ากดั.
สวุทิย์ เมษนิทรย์ี. (2556). โลกเปลีย่น ไทยปรบั. กรุงเทพฯ. กรงุเทพธรุกจิ.
Kotler, P. (2003). Marketing Management .11th. ed. NewJersey: Prentice-Hall. Inc.
Murphy Colleen. (2010,pp.1-37). A Moral Theoryofpolitical Reconcilition. University of IIIinois at Urbana-

illlinois.edu.
Rosenau. (1969.pp.1-56). Linkage politics. New York: The Free Press.


