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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาของกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในโลกท่ีเจริญรุดหน้าอยู่ตลอดเวลา กลุ่มชาติพันธ์ุจะด ารงอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุของตนได้อย่างไร                 
วธีิการศึกษาเป็นการวเิคราะห์จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายของรัฐดา้นความมัน่คงและการพฒันาเศรษฐกิจกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นอยา่งมาก การใชว้ิธีควบคุมส่งผลใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุในพ้ืนท่ีป่าเขาตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆ ขาดสิทธิใน
การจดัการทรัพยากรในชุมชน การท าเกษตรกรรมเพื่อการคา้ตามท่ีภาครัฐแนะน าท าใหพ้ึ่งตนเองไดน้อ้ยลง ตอ้งเปล่ียน
วิถีชีวิต เปล่ียนอาชีพ และแสวงหาพ้ืนท่ีทางสังคมในบริบทท่ีแตกต่างจากเดิม อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมถูกท าให้เป็น
สินคา้เพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ในชุมชนเปล่ียนไป อ านาจเงินเขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ
แปรเปล่ียนไปเพ่ือผลประโยชน์ต่าง ๆ กนั 
 
ค ำส ำคญั: กลุ่มชาติพันธ์ุ  อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ นโยบายรัฐ 

 
Abstract 
 In the midst of the cultural diversity, the world has progressed over time but how can the ethnic groups 
maintain their ethnic identity? This article therefore aims to study the problems of ethnic groups in Thailand.  
Related documents, literature and research papers were used as tools for data collection and analysis. 
 The study indicated that the governmental policies on security and economic development have greatly 
affected the lifestyle of ethnic groups. Using control methods resulted in ethnic groups in the forest areas facing 
various problems. They lacked the rights to manage resources in the community. Commercial agriculture, as put 
forward by the state, made them less self-reliant and forced them to change their way of life, switch their career, and 
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seek social space in a different context. Cultural identity has become a tool for tourism business. The relationship in 
the community has changed.The power of money came to have more influence. Ethnic identity has changed for 
various benefits. 
 

Keywords: Ethnic groups, Ethnic identity, Governmental policy 

 
1. บทน า 
 สมยัก่อนผูค้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออุษาคเนยเ์ดินทางเคล่ือนยา้ยอพยพและไปมาหาสู่กนัเป็นเร่ือง
ปกติ ไม่ไดมี้เส้นพรมแดนเป็นส าคญั จากการถูกกวาดตอ้นเป็นเชลยบา้ง หนีภยัสงครามบา้ง หรือการแสวงหาท่ีท ากิน
แหล่งใหม่เพ่ือโอกาสของชีวติท่ีดีกวา่ เม่ือลทัธิอาณานิคมของประเทศตะวนัตกแพร่เขา้มา เกิดรัฐชาติสมยัใหม่ท่ีมีเขต
แดนแน่นอน ดว้ยการท าแผนท่ีก าหนดเส้นพรมแดนแบ่งแยกแต่ละรัฐให้ชดัเจน โดยยดึตามสันเขาและแม่น ้ าไม่ไดย้ึด
กลุ่มคนท่ีอยู่บริเวณนั้นๆ มาก่อน แลว้บงัคบัใชก้ฎหมายก าหนดความเป็นพลเมือง เป็นพรมแดนทางกฎหมาย ไม่ใช่
พรมแดนทางวฒันธรรม กลุ่มชาติพนัธ์ุในความหมายของชนกลุ่มน้อยท่ีมีภาษา วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ร่วมกัน       
จึงถูกแบ่งเป็นสมาชิกรัฐชาติท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีท าใหมี้คนพลดัถ่ิน คนชายขอบ ชนกลุ่มนอ้ยหรือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุหลายกลุ่มในประเทศไทย 

ภาพกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย คือภาพชาวบ้านท่ีพูดภาษาอ่ืน แต่งตวัแปลกแตกต่างออกไป    
มกัเป็นตวัละครประกอบท่ีมีท่าทางโง่เงอะงะน่าขบขนั มี “ความเป็นอ่ืน” จากชนชั้นสูงอยา่งชดัเจน เม่ือราชอาณาจกัร
สยามตอ้งสร้างชาติเพ่ือต่อตา้นและต่อสู้กับอิทธิพลของประเทศองักฤษและฝร่ังเศสในสมยัรัชกาลท่ี 4-5 ไดมี้การ
ปฏิรูปการปกครองรวมศูนยก์ลางแห่งอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง ส่งชนชั้นน าไปควบคุมดูแลตามหัวเมือง กลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่างๆ ท่ีอยูต่ามป่าเขาในท่ีห่างไกลจึงไดรั้บความสนใจมากข้ึน ต่อมาสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 
(พ.ศ.2481-2500) รัฐยงัคงความเขม้ขน้ในการรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง วฒันธรรมเด่ียวเป็นกรอบความคิดท่ีรัฐใชเ้พ่ือ
เนน้ความเป็นเอกภาพและความมัน่คง หลอมรวมให้ยึดมัน่ในวฒันธรรมหลกั (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2552) มีการออก
ประกาศรัฐนิยม บงัคบัใชก้ฎหมายใหทุ้กคนท าตาม เช่น ตอ้งเคารพธงชาติ ใหใ้ชภ้าษาไทยกลาง แต่งกายตามท่ีก าหนด 
การเรียกร้องให้มีอุดมการณ์ชาตินิยม อนุรักษว์ฒันธรรมไทยซ่ึงมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนชาติใดในโลก แสดงถึงการไม่
ส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรม ไม่สนบัสนุนกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยและกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ  

พหุวฒันธรรมซ่ึงเป็นท่ีสนใจของชาวตะวนัตกไม่ใช่เร่ืองท่ีรัฐบาลไทยใหค้วามส าคญั ในสงัคมตะวนัตกท่ีเคย
มีปัญหาการเหยียดเช้ือชาติ เหยียดสีผิว มีความไม่เท่าเทียมกันนั้ น หลายประเทศใช้แนวทางพหุวฒันธรรมนิยม 
(multiculturalism) ในการแกปั้ญหา (นงเยาว ์เนาวรัตน์, 2561) ค าน้ีไดก้ลายเป็นวาทกรรมโลก หมายถึงการจดัการเพ่ือ
รองรับความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมของประชากรในรัฐ ส่งเสริมใหเ้กิดการยอมรับในความแตกต่าง ให้
มีพ้ืนท่ีในสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียม เร่ืองสิทธิชุมชน สิทธิทางวฒันธรรม สิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นประเด็นท่ีกล่าวถึง
กนัมาก ยิ่งมีการอพยพ มีชุมชนคนพลดัถ่ินมากข้ึนในบางประเทศ ผูค้นก็ยิ่งต่ืนตวัเร่ืองน้ี แต่ประเทศไทยมีบริบทท่ี
แตกต่างออกไป อยา่งนอ้ยก็ไม่มีการเหยียดผิว กลุ่มชาติพนัธ์ุอยูร่่วมกบัคนไทยส่วนใหญ่ไดอ้ยา่งสันติ ต่างก็มีระบบ
สังคมแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศยักนัฉันพ่ีนอ้ง มีน ้ าใจเอ้ืออารีต่อกนั ท่ีส าคญัคือการยอมรับในความไม่เท่าเทียมกนัวา่
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เป็นเร่ืองธรรมดา ตามท่ีบ่มเพาะกันมาในสังคมล าดับชั้ นระบบศักดินา แม้จะเปล่ียนการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแลว้ก็ตาม การเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคจึงมีอยู่น้อย ภาพกลุ่มชาติพนัธ์ุมกัเป็นกลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิต
สงบเรียบง่าย อยูก่บัธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่นบนภูเขาสูง แต่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เปล่ียนแปลงไปมาก คงเป็นไป
ไดย้ากท่ีภาพงดงามจะปรากฏอยูเ่ช่นนั้นตลอดไป แทจ้ริงแลว้การพฒันาชาติไปสู่ความเจริญความทนัสมยัท าให้พวก
เขาต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง การต่อตา้นหรือผสมผสานกลมกลืนทางวฒันธรรมจะมีมากน้อยเพียงไรในกระแส      
โลกาภิวตัน์ท่ีมีการเคล่ือนตวัทางวฒันธรรมและเทคโนโลยตี่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว 

บทความจะน าเสนออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงไป
เพราะแผนพฒันาประเทศของภาครัฐ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือบริบททางสังคมไม่เหมือนเดิม โดยศึกษาจากเอกสาร
งานวจิยัเป็นหลกั 
 
2. รายละเอยีด 

2.1 กลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย: ดอกไมห้ลากสี 
งานท่ีศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในประเทศไทยระยะแรกเร่ิมมีข้ึนประมาณช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จาก

นักวิชาการชาวต่างชาติ ผลงานการศึกษาจ านวนมากมีลกัษณะดงัท่ีอานันท์ กาญจนพนัธ์ุ กล่าวไวว้่า “กระแสหลกัใน      
วงวิชาการไทยท่ีสนใจศึกษา เก่ียวกบัการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุไท ส่วนใหญ่แลว้มกัจะมุ่งเน้นศึกษาลกัษณะทางสังคม 
วฒันธรรม ภาษา และประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุไท โดยแยกศึกษาแต่ละกลุ่ม หรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง
กลุ่ม แต่เกือบจะไม่ให้ความส าคัญเลยกับความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทกลุ่มต่าง ๆ และจะไม่ให้ความสนใจเลยกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุไทกบักลุ่มชนอ่ืนๆ” (อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ, ม.ป.ป.) รูปแบบของงานวิชาการเป็น
การศึกษาคนเฉพาะกลุ่ม พยายามหาประวติัศาสตร์ ท่ีมา แยกแยะกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยวธีิศึกษาศาสนา วฒันธรรม ซ่ึงก็มีการ
ผสมผสานกนัท าใหแ้ยกไดย้าก ในกรณีน้ีการลงภาคสนามของนกัวชิาการดา้นภาษาศาสตร์เพ่ือศึกษาภาษาและวฒันธรรม
ถือไดว้า่เขา้มามีส่วนช่วยช้ีขอ้แตกต่างดา้นภาษา ท าใหแ้ยกกลุ่มคนออกจากกนัไดง่้ายข้ึน (อมรา พงศาพิชญ,์ 2545) 

นกัภาษาศาสตร์จดัตระกลูภาษา (language family) โดยน าภาษาต่างๆ ท่ีเช่ือวา่มีตน้ก าเนิดจากภาษาเดียวกนัมา
ไวด้ว้ยกนั จดัเป็นภาษาพ่ีภาษานอ้งท่ีแยกจากภาษาแม่เดียวกนั กล่าวคือเช่ือวา่เดิมมีภาษาโบราณอยูภ่าษาหน่ึงเป็นแม่เช่น 
ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic languages) ใชเ้รียกภาษาจ านวนประมาณ 150 ภาษาในเอเชียอาคเนย ์ผูท่ี้
ศึกษาภาษาต่างๆ เหล่าน้ีเห็นว่ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหลายประการเช่นเร่ืองเสียงและลกัษณะค าศพัท์ร่วมเช้ือสาย 
(cognate) ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะเคยมีภาษาแม่เป็นภาษาเดียวกัน ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ จึงสมมุติเรียกภาษาแม่ดว้ยค าศัพท์
เฉพาะวา่ ภาษาออสโตรเอเชียติก (สุริยา รัตนกุล, 2531) เฉพาะในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพนัธ์ุภาษาทั้งส้ินถึงประมาณ 
70 กลุ่ม กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ แบ่งเป็นตระกูลภาษาใหญ่ๆ ได ้5 ตระกูล ไดแ้ก่ ตระกูลไท (24 กลุ่ม)
ตระกูลออสโตรเอเชียติก (23 กลุ่ม) ตระกลูออสโตรเนเซียน (3 กลุ่ม) ตระกลูจีน - ทิเบต (21 กลุ่ม) และตระกลูมง้เม่ียน 
(2 กลุ่ม) จ านวนภาษาท่ีมากเช่นน้ีแสดงวา่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุอยูห่ลายกลุ่มในประเทศไทย นกัภาษาศาสตร์ยงัไดใ้ชค้วามรู้
ดา้นภาษาช่วยสร้างระบบภาษาเขียนให้แก่กลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีมีแต่ภาษาพูดซ่ึงใกลจ้ะไม่มีผูใ้ชอี้กต่อไปแลว้ เช่น 
ภาษาบิซู การลงพ้ืนท่ีส ารวจนับเป็นความพยายามท่ีจะแยกแยะกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มให้ชดัเจนความรู้ท่ีไดม้านั้น
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดลไดจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่เป็นสารานุกรมวา่ดว้ยเร่ืองของภาษา ท่ีอยู่
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อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความเช่ือ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่ม เช่น กะเลิง ผูไ้ท มูเซอ เยา้ ลวัะ อาข่า 
อีกอ้ สารานุกรมชุดน้ีคลา้ยสารคดีท่องเท่ียว และแน่นอนวา่มีลกัษณะการศึกษาเฉพาะกลุ่ม แต่ละกลุ่มอยูก่นัอยา่งโดดๆ 
ทั้งท่ีจริงแลว้ทั้งศาสนาและวฒันธรรมก็มีลกัษณะผสมผสานกนั เพราะส่วนใหญ่ก็รับอิทธิพลศาสนาฮินดูและศาสนา
พทุธ มีการยอมรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั วฒันธรรมเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและมีความซบัซอ้นเกินกวา่จะสรุปไดง่้ายๆ 

การศึกษาท่ีมองเพียงว่า “ความแตกต่างคือความสวยงาม” “เราทุกคนลว้นแตกต่างกัน” “ดอกไมห้ลากสี”  
เป็นการศึกษาแนวพหุวฒันธรรมแบบเสรีนิยม (Liberal Multiculturalism) ซ่ึงถูกวิจารณ์วา่เป็นเพียงวาทกรรม มองไม่
เห็นหรือแสร้งท าเป็นมองไม่เห็นความแตกต่างท่ีแทจ้ริงวา่เกิดจากความไร้อ านาจ ความยากจน และความรุนแรง ไม่ทา้
ทายความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมของสังคม นักวิชาการในโลกตะวนัตกส่วนหน่ึงจึงได้เสนอแนวคิด           
พหุวฒันธรรมแบบวิพากษ์ (Critical Multicultural) ซ่ึงหมายถึงการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมท่ีไม่เป็นธรรม 
อุดมการณ์ทางสังคมและสภาพการเมืองท่ีเป็นบ่อเกิดของโครงสร้างท่ีไม่เท่าเทียมเหล่านั้น เช่น การเหยียดหยามทาง
เช้ือชาติ ความยากจนท่ีเป็นผลมาจากการถูกเลือกปฏิบติั ดว้ยความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนันั้น วฒันธรรม
ถูกผลิตหรือถูกผลิตซ ้ าอยา่งไร เช่น ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี ระเบียบประพฤติปฏิบติั ท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ของ
คนผา่นบริบททางสงัคมท่ีหลากหลาย ผลกระทบต่อคนกลุ่มนอ้ยหลายกลุ่มท่ีก่อตวัภายใตส้งัคมสมยัใหม่ ถูกก ากบัและ
ก าหนดอยูใ่นระบบตลาดเสรีนิยมและกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปะปนกบักระแสทอ้งถ่ินภิวตัน์ซ่ึงเกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก การ
วเิคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมจ าเป็นตอ้งช้ีแง่มุมของมิติทางอ านาจ ความเหล่ือมล ้าท่ีซอ้นทบัอยู ่
เพ่ือใหง้านท่ีศึกษาวเิคราะห์นั้นเป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหาสงัคม 

2.2 อ านาจรัฐ การสงเคราะห์จากรัฐ และวถีิชีวติท่ีแปรเปล่ียน 
จากแนวคิดพหุวฒันธรรมแบบวิพากษ ์สามารถน ามาอธิบายอตัลกัษณ์ท่ีแปรเปล่ียนเพราะอ านาจรัฐ เห็นได้

จากพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทยท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  และเป็นดินแดนท่ีเคยมีป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ
อนัอุดมสมบูรณ์ กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เช่น มง้ ลีซูหรือลีซอ เม่ียน อาข่า ปกากะญอ  ลวัะ ขมุ ไทล้ือ และไทยวนหรือคน
เมือง อยูใ่นบริบทของธรรมชาติ มีวฒันธรรมท่ีผูกพนักบัธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึง มีความรู้ในการใชพื้ชเป็นอาหารและ
เป็นสมุนไพร มีการสั่งสมภูมิปัญญาเก่ียวกับพันธ์ุพืช การคัดเลือกปรับปรุงสายพันธ์ุ มีความหลากหลายในการ
รักษาพยาบาลโดยใชพ้ืชสมุนไพร มีการแลกเปล่ียนสายพนัธ์ุขา้ว ขา้วโพด ถัว่ พริก และพืชผลต่างๆ รวมทั้งแลกเปล่ียน
วิธีการรักษาพยาบาลพ้ืนบ้านระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง ความเช่ือดั้ งเดิมเร่ืองอ านาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท าให้พวกเขาใช้
ประโยชน์จากป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติดว้ยความเคารพย าเกรง ซ่ึงน าไปสู่การมีระบบการจดัการท่ีดี เห็นไดจ้ากมี
การตั้งกลุ่มเหมืองฝาย ความเช่ือท่ีวา่ถา้คนนอกบุกรุกเขา้ไปหาประโยชน์จากป่าถือวา่ผิดผี แสดงถึงสิทธิชุมชน ชุมชนมี
สิทธ์ิจัดการทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน มีอ านาจท่ีจะจดัการป่าให้ใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืนและเกิดความเป็นธรรม 
ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือ 1) รัฐประกาศให้ป่าชุมชนเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐในรูปป่าสงวนแห่งชาติ ใชก้ฎหมายจดัการกบัคนท่ี
อยูอ่าศยักนัมา 2) รัฐอนุญาตให้กลุ่มทุนถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือไดส้ัมปทานป่าไม ้ชาวบา้นบางคนเขา้ร่วมตดัไม้
ดว้ย (ยศ สนัตสมบติั และคณะผูว้จิยั, 2547) ชุมชนท่ีเคยมีอ านาจเร่ิมอ่อนก าลงัลง เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม 
วถีิชีวิตความเป็นอยู ่ในท่ามกลางความขดัแยง้ระหวา่ง คนใน หรือ คนท่ีอยูใ่นป่า กบัคนนอกคือรัฐและกลุ่มทุน ความ
เป็นธรรมทางกฎหมายท่ีรัฐใช้ควบคุมนั้นขดักับความเป็นธรรมทางสังคม การใชก้ฎหมายมีการเลือกปฏิบัติ ผลกั
ชาวบา้นใหเ้ป็นคนชายขอบมากข้ึน ท่ีส าคญัคือพวกเขาขาดความมัน่คงในชีวติ 
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ผลงานวิจัยเก่ียวกับนโยบายความมั่นคงของชาติกับกลุ่มชาติพันธ์ุ (นนทพัทร์ ศิริโรจน์  และสมิหรา             
จิตตลดากร, 2558) พบวา่แมรั้ฐจะพยายามพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเจริญมากข้ึน ส่งเสริมให้ชาวเขามีรายได้
จากอาชีพอ่ืนแทนการปลูกฝ่ิน แต่ก็ยงัท าไม่ทัว่ถึง ยงัคงมีปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1) ป่าไมแ้ละ
ตน้น ้ าถูกท าลาย จากการสมัปทานป่าไม ้เง่ือนไขทางการเมือง เช่นนโยบายเปิดป่าเม่ือเผชิญกบัปัญหาคอมมิวนิสต ์และ
จากนโยบายรัฐท่ีส่งเสริมการเพาะปลูกเพ่ือการคา้ทั้ งในพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีสูง 2) พ้ืนท่ีท ากินเส่ือมโทรม ไม่มีการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบุกรุกหาท่ีท ากินใหม่ 3) เกิดความขดัแยง้จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยู่จ  ากัด เช่นชุมชนบนพ้ืนท่ีต้นน ้ ากับพ้ืนท่ีปลายน ้ า รวมถึงระหว่างรัฐกับชุมชน  4) ด้านเศรษฐกิจ ความยากจน           
5) ดา้นสงัคม ขาดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา ชุมชนอยูบ่นพ้ืนท่ีสูง อยูใ่นเขตป่าหวงหา้มของทาง
ราชการ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ อยูห่่างไกล ทุรกนัดาร เด็กไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนงัสือได ้และ 6) ปัญหายาเสพติด 
ยงัคงมีปัญหาการปลูกฝ่ิน ฝ่ินเป็นท่ีมาของรายได ้น าไปซ้ืออาวธุหรือจดัตั้งกองก าลงัเพ่ือต่อสูท้างการเมือง 

งานวิจัยจ านวนมากสะท้อนความแตกต่างอย่างสุดขั้ ว 2 แบบ คือ แบบอนุรักษ์ ท่ีนักอนุรักษ์และนัก
นิเวศวทิยาเรียกร้องใหป้ฏิเสธการพฒันาอยา่งส้ินเชิง กบัแบบพฒันา ท่ีไม่ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสงัคม
อ่ืน ๆ วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนตามมาคือค าวา่ “การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549) ยกตวัอยา่งงานวจิยั
ท่ีศึกษาเร่ืองความมัน่คงทางอาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงในผืนป่าตะวนัตกพ้ืนท่ีอนุรักษ ์(ศยามล เจริญรัตน์ และ
คนอ่ืนๆ, 2556) ปัญหาส าคญัของกะเหร่ียงในประเทศไทยคือสิทธิความเป็นพลเมือง แมจ้ะได้บัตรประชาชนแลว้      
แต่การจ าแนกประเภทบุคคลตามเลข 13 หลกัก็ยงัจ ากดัสิทธิ กลุ่มชาติพนัธ์ุไม่เฉพาะคนกะเหร่ียงตอ้งเผชิญความเหล่ือม
ล ้า ความไม่เป็นธรรมทางกฎหมาย ทั้งเอกสารและการปฏิบติั ปัญหาการเขา้ไม่ถึงสิทธิต่างๆ เขา้ไม่ถึงทรัพยากรและ
บริการพ้ืนฐานของรัฐ โดยเฉพาะสิทธิท่ีดินเพ่ือการเล้ียงชีพ ครอบคลุมถึงสิทธิในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ไม่วา่จะเป็นการท าไร่หมุนเวยีน การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การใหคุ้ณค่ากบัป่า หรือวธีิคิดท่ีไม่ใช่เพียงเร่ือง
กรรมสิทธ์ิดงัท่ีรัฐใชก้ฎหมายเขา้จดัการความมัน่คงทางอาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงนั้น ตอ้งพิจารณาวิถีการ   
ผลิตอาหารในชุมชนกะเหร่ียง ไม่ใช่เพียงในแง่ของคุณลกัษณะของอาหาร สุขอนามยั พอเพียง การแจกจ่าย เขา้ถึงหรือ
ได้รับ การน าเขา้จากประเทศหน่ึง แหล่งหน่ึง สู่อีกแหล่งหน่ึง โดยไม่ค านึงถึงแหล่งท่ีมาของอาหาร และการผลิต       
รัฐไม่เห็นความส าคญัของวฒันธรรมกะเหร่ียง มีนโยบายสนบัสนุนแบบทุนนิยมท่ีเนน้การเกษตรแผนใหม่ท่ีลงทุนสูง 
พ่ึงพาเทคโนโลยี และพนัธ์ุพืชแบบใหม่ กลุ่มชาติพนัธ์ุตอ้งเปล่ียนวิถีชีวิตทั้งดว้ยความเต็มใจและไม่เต็มใจ ขาดความ
มั่นคงอย่างแท้จริง แม้รัฐจะพยายามช่วยเหลือเช่นมีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง             
เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนคนกะเหร่ียงในเร่ืองอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ และวฒันธรรมกะเหร่ียง ส่งเสริมใหมี้ความเขา้ใจใน
การอยูร่่วมกนัแบบพหุวฒันธรรม ยติุการจบักมุและใหค้วามคุม้ครองชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงท่ีเป็นชุมชนทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิม  นอกจากนั้นยงัจะพิจารณาเร่ืองสิทธิในสญัชาติแต่ในความเป็นจริงแลว้การด าเนินการตามแนวนโยบายก็ยงัไม่
เท่าเทียมกนัในแต่ละพ้ืนท่ี และยงัมีมุมมองความเป็นธรรมเชิงมนุษยธรรมท่ีควรตอ้งค านึงถึง 

ผลจากการศึกษาท าให้เห็นปัญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม คนในชนบทดอ้ยโอกาสกวา่คนในเมือง และคน
กลุ่มชาติพนัธ์ุดอ้ยโอกาสมากข้ึนไปอีก ประเทศเกิดวิกฤตดา้นทรัพยากร มีความเปราะบางของความมัน่คงทางอาหาร
จากปัญหาดา้นท่ีดิน ความเส่ือมโทรม และการแยง่ชิงทรัพยากร สถานการณ์การถือครองท่ีดินของคนไทยในปี 2552 
ท่ีดินการเกษตรมีการถือครองร้อยละ 41 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด คือประมาณ 131.7 ลา้นไร่ มีการปลูกขา้วเป็นสดัส่วนสูงสุด 
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จากสถิติพบวา่สัดส่วนพ้ืนท่ีปลูกขา้วลดลงทุกปี ขณะท่ีการถือครองท่ีดินของเกษตรกรก็ลดจ านวนลง จาก 26 ไร่ ในปี 
2529 เป็น 22 ไร่ ในปี 2552 และมีเกษตรกรท่ีถือครองท่ีดินน้อยกว่า 10 ไร่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งมีเกษตรกร
จ านวนมากท่ีไร้ท่ีดินท ากิน จากสาเหตุต่างๆ เช่นภาวะทางเศรษฐกิจ การจดัการป่าไมท่ี้รวมศูนยอ์ยู่ท่ีรัฐ และรุกไล่
ชุมชนออกจากท่ีดินดั้ งเดิม ระบบกรรมสิทธ์ิท่ี ดินท่ีท าให้การถือครองเกิดการกระจุกตัว การพัฒนาท่ี เน้น
ภาคอุตสาหกรรมมากกวา่การเกษตร ปัญหาสืบเน่ืองท่ีตามมามีอีกหลายประการ เช่นการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก 
ปัญหาสิทธิบตัรพนัธ์ุพืช  

ยอ้นกลบัมาท่ีเร่ืองอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม กลุ่มชาติพนัธ์ุเลิกท านาแบบเดิมท่ีเคยท านาน ้ าฝนปีละคร้ัง เปล่ียน
มาท าปีละหลายรอบโดยใชน้ ้ าจากระบบชลประทานตามท่ีรัฐส่งเสริมให้เพ่ิมผลผลิต ให้ปรับปรุงพนัธ์ุพืช ใชปุ๋้ยและ
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช การปลูกขา้วเพ่ือบริโภคในครัวเรือนกลายเป็นมุ่งขาย แผนพฒันาทอ้งถ่ินในชนบทท่ีปรับปรุงการ
คมนาคมขนส่งและนโยบายการพฒันาประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท าให้ผูค้นกา้วเขา้สู่ความทนัสมยั วฒันธรรมเดิม   
เร่ิมไม่เป็นท่ีนิยม เช่นทรงผมและการแต่งกายของชาวไทด า อาชีพท านามีน้อยลง ชาวนาตอ้งการให้ลูกหลานเรียน
หนงัสือชั้นสูง ๆ เพ่ือจะไดมี้อาชีพอ่ืน เช่นรับราชการ จะไดไ้ม่ล าบากเหมือนตน  การเขา้สู่ระบบการศึกษาตามนโยบาย
ของรัฐท่ีเนน้ใหใ้ชภ้าษาไทยกลางในโรงเรียน และส่งเสริมวฒันธรรมหลกัท าให้อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุถูกลืมเลือนไดง่้าย 
คงเป็นเร่ืองยากท่ีคนรุ่นใหม่จะภาคภูมิใจในวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุตน กลุ่มชาวไทด าท่ีอ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี
ก็เช่นเดียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีเปล่ียนระบบการท านาและตอ้งวติกกงัวลวา่เส่ียงต่อการขาดทุน  มีการขายท่ีนามากข้ึน 
นายทุนกวา้นซ้ือท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ชาวไทด าแต่เดิมเคยมีประเพณีลงข่วง-แอ่วสาว หนุ่ม ๆ ตามบา้น
ต่าง ๆ ไปแอ่ว (เท่ียว/เยี่ยม) สาวต่างหมู่บา้น มีการเล่นคอน-ร าแคน เก้ียวพาราสี จนถึงไดแ้ต่งงานกนั เป็นประเพณี      
ท่ีช่วยให้ชายหนุ่มและหญิงสาวได้พบและรู้จักกัน เคยมีในช่วงเวลาว่างท่ีเวน้จากการท านาหลงัฤดูเก็บเก่ียวข้าว        
เม่ือเปล่ียนมาท านาหลายรอบประเพณีน้ีก็ถูกยกเลิกไป หนุ่มสาวพบรักกนัท่ีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า  ปัจจุบัน
คงเหลือเพียงการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน ในพ้ืนท่ีอ าเภอเขายอ้ย มีชาวไทด าอยู่เป็นจ านวนมาก ถือว่าเป็นแหล่ง
วฒันธรรมไทด าท่ีส าคัญ มีการจัดงานประเพณีไทด าทุกปี ชาวไทด ามักถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ลาวโซ่ง” ซ่ึงแฝง         
นยัความมีอคติทางชาติพนัธ์ุ ภาครัฐตอ้งการสร้างจิตส านึกความเป็นไทยจึงประดิษฐค์  าวา่ “ไทยทรงด า” ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น
ช่ือจดังาน “วนัไทยทรงด าร่วมใจ” ณรงค ์อาจสมิติอธิบายสรุปเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ วาทกรรมเร่ืองรัฐชาติไดดึ้ง
ความเป็นคน ‘ลาว’ ใหก้ลายเป็นคน‘ไทย’ ในขณะท่ีงานเล่นคอน ร าแคน ท่ีจดัโดยทางอ าเภอตอ้งการใหค้นลาวท่ีถูกท า
ให้เป็นคนไทยกลบัแสดงอตัลักษณ์ของความเป็นคนลาว (ไทด า) อีกคร้ัง (ณรงค์ อาจสมิติ, 2555) อัตลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของชาวไทด าท่ีเคยมี วนัหน่ึงความหมายดั้งเดิมเร่ิมสูญหาย แต่แลว้อ านาจรัฐเขา้มาจดัการใหรั้กษาอตัลกัษณ์
น้ีไว ้เร่ืองของชาวไทด าช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุท่ีแปรเปล่ียนไปมาตามความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่
เท่าเทียมกนั  

2.3 นโยบายพฒันาเศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียว 
 ปี พ.ศ.2541-2542 รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย (Amazing Thailand) เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจ และในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลมีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เกิดการท่องเท่ียวชุมชนหรือการท่องเท่ียว
เชิงชาติพนัธ์ุข้ึนมากมาย  ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมุ่งเสนออตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุในประเทศไทยไดศึ้กษากลุ่มชาติพนัธ์ุในพ้ืนท่ี
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ต่างๆ (สมทรง บุรุษพัฒน์ , 2558) การวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆ กัน คือศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนด้าน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม เพ่ือประเมินและวางแผนการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว งานวิจยัทุก
ผลงานพบว่าชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกบักิจกรรมการท่องเท่ียว กลุ่มชาติ
พนัธ์ุมีการปรับตวัและปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนเองเพ่ือน ามาเป็นจุดขายในการท่องเท่ียว โดยการฟ้ืนฟูอตัลกัษณ์
และวฒันธรรมบางส่วนท่ีสูญหายไปกลบัมาใหม่ ด้านปัญหาสรุปว่าสมาชิกชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน  ขาดงบประมาณสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นสาธารณูปโภค จ านวนท่ีพกั
มีไม่เพียงพอกบันกัท่องเท่ียว กิจกรรมมีนอ้ย 

งานวจิยัดา้นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปรับตวัตามบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนไป แต่ยงัไม่ไดช้ี้ถึงผลกระทบมากนกั 
ยงัมีงานวจิยัอีกจ านวนหน่ึงซ่ึงช้ีวา่การใชค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมในการจดัการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุน้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจส่งผลให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมีรายได้ ระบบการส่ือสารและการคมนาคมพฒันาข้ึน สมาชิกชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของตนเองมากข้ึนมีโอกาสฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมของตนเอง แต่ก็เกิดผลกระทบในทาง
ตรงกันข้ามด้วย คือเกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัญหามลพิษ ของเสีย ด้าน
ความสัมพนัธ์ในชุมชนเปล่ียนจากการเก้ือกูลกนัเป็นการมุ่งหวงัผลตอบแทนมากข้ึน และเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น 
อาชญากรรม ยาเสพติด โรคระบาด ด้านภาษา วฒันธรรม เกิดการรับภาษาของคนนอกกลุ่มมากข้ึน รับวฒันธรรม
กรุงเทพฯ หรือวฒันธรรมตะวนัตก และการน าเอาประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมมาแสดงเป็นการลดความน่าเช่ือถือ รวมทั้งมี
การปรับอตัลกัษณ์ใหเ้ขา้กบับริบทของการท่องเท่ียวท าใหค้วามเป็นของแทมี้นอ้ยลงไป 

ธุรกิจการท่องเท่ียวกลายเป็นกิจการท่ีสร้างตวัตนใหม่ให้กลุ่มชาติพนัธ์ุ ชุมชนทอ้งถ่ินเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 
ความสมัพนัธ์ทางสังคมมีลกัษณะท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ตอ้งคบคา้สมาคมกบัคนภายนอกเพ่ิมข้ึน เช่นท่ีบา้นสบรวก อ าเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ใกลเ้คียงกับจุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า มีพ้ืนท่ีติดกับตลาดขายของ ชาวไทใหญ่ท่ีเคยมี
อาชีพท านาเปล่ียนมาขายของท่ีระลึกให้นักท่องเท่ียว มีรายได้สูงกว่าท าไร่ท านาอย่างไม่คาดคิดมาก่อน บางคนยึด
อาชีพรับจา้งขนของบริเวณท่าเรือ หรือเป็นแรงงานท างานในบา้นพกันกัท่องเท่ียว มีทั้งไทใหญ่ ลาว พม่า ท่ีไนทบ์าซาร์ 
เชียงใหม่ ความเป็นชาติพนัธ์ุเป็นจุดขาย คนกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือชาวเขาท่ีดอ้ยอ านาจดอ้ยสิทธิเม่ืออยูบ่นดอยกลายเป็น
กลุ่มท่ีมีอ านาจต่อรองมากข้ึนในตลาดการคา้กลางเมือง อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุถูกเลือกน ามาใชใ้นบริบทต่างๆ ยกตวัอยา่ง
เช่น พอ่คา้แม่คา้ชาวอาข่าอาจจะนินทาลูกคา้ท่ีต่อรองมากไปกบัเพ่ือนขา้งๆ ดว้ยภาษาอาข่า หรือเม่ือจ าราคาสินคา้ไม่ได้
ก็ถามราคาเพ่ือนดว้ยภาษาอาข่า ขณะซุบซิบกนัอยูถ่า้นักท่องเท่ียวชาวไทยผ่านมาก็ทกัทายดว้ยภาษาค าเมือง “ฮบัอนั
หยงัดีเจา้” เม่ือพูดเสนอขายสินคา้ก็พูดภาษาไทยกลาง และยงัฝึกพูดภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ การแต่งกายก็เช่นกนั 
อาข่าท่ีมีท่ีนัง่ขายของมกัไม่ใส่ชุดพ้ืนบา้น เลือกใชสิ้นคา้เป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม อาข่าท่ีเดินเร่ขายของจะแต่งชุด
อาข่าเพ่ือเรียกความสนใจ การท่องเท่ียวสร้างรายไดใ้ห้กลุ่มชาติพนัธ์ุมากข้ึน มีการดดัแปลงและผลิตสินคา้ของตนเอง 
เช่น ผา้คลุมเตียง ปลอกหมอน กระเป๋า แผ่นรองแกว้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยน าเสนออตัลกัษณ์ผ่านผลิตภณัฑ์สินคา้ เช่น 
ลายผา้ท่ีเคยประดบับนแขนเส้ือผูห้ญิง และอาจจะฉกฉวยเอาสัญลกัษณ์ของกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งสีสันและรูปแบบมาใส่ใน
ผลิตภณัฑข์องตน การแข่งขนักนัขายมีความซบัซอ้นมากข้ึน อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมถูกน ามาเป็นสินคา้ และยงัท าให้
ผูห้ญิงปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ี มีอ านาจมากข้ึน เพราะมกัมีความสามารถในการผลิตสินคา้และการขายมากกวา่ผูช้าย 
(ยศ สนัตสมบติั และคณะผูว้จิยั, 2548) 
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เช่นเดียวกับท่ีอ าเภอแม่สาย (ปรีชา อุปโยคิน และคนอ่ืน  ๆ, 2560) รายงานเม่ือปี 2557 ระบุว่ากิจการค้า
ชายแดนแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เติบโตข้ึนและไดดุ้ลการคา้มาโดยตลอด กลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มเช่นชาวไทล้ือ ไทเขิน 
ไทใหญ่ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ีลว้นแต่มีความพึงพอใจต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แมว้า่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดีเท่ากลุ่มชาวจีนยนูนาน แต่ต่างก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภยั กลุ่มชาวไทล้ือแต่เดิมอพยพหนีภยัคอมมิวนิสตม์าจากเมือง
สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน กลุ่มชาวไทเขินและไทใหญ่อพยพหนีภยัการเมืองจากเชียงตุง ประเทศเมียนมา ส่ิงส าคญั
ท่ีพวกเขาเห็นวา่จะท าให้ด ารงความเป็นชาติพนัธ์ุของตนคือภาษาพูดศาสนา อาหาร การแต่งกาย การเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นประเพณีส าคญั ๆ ทุกกลุ่มมีบทบาทขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยกลุ่มจีนยนูนานไดเ้ปรียบดา้นภาษา สามารถส่ือสารได้
หลายภาษา มีเงินทุน ผลิตสินคา้และสั่งสินคา้จากแหล่งผลิตในจีนไดเ้อง สามารถรับสินคา้มาขายส่งให้พ่อคา้แม่คา้     
มีเครือข่ายแน่นหนา ยากท่ีจะมีนักธุรกิจรายใหม่เขา้ไปแทนท่ีได้ กลุ่มไทล้ือ ไทเขิน และไทใหญ่เป็นผูข้ายปลีก            
มีปัญหาจากการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยท่ีรุกล ้าพ้ืนท่ีบนทางเทา้ ปัญหาราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีสูงมาก แมจ้ะมีปัญหาแต่กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุทุกกลุ่มส่วนใหญ่เห็นวา่อาชีพและความเป็นอยูมี่ความมัน่คง ลูกหลานมีงานท าเป็นหลกัแหล่งและไดโ้อน
สัญชาติไทย วฒันธรรมของกลุ่มไทล้ือ ไทเขิน และไทใหญ่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั มีความรักสงบ ไม่เบียดเบียนใคร 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการท างานร่วมกนั นับถือศาสนาพุทธเหมือนกนั มีการร่วมมือกนัมากในงานประเพณีหรืองานบุญ
ต่างๆ รวมถึงงาน 10 กลุ่มชาติพนัธ์ุ เพื่อแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุ ซ่ึงจดัข้ึนทุกปี มีการระดมเงินทุน เช่น
จัดงานขันโตกเพ่ือหารายได้เข้ากลุ่มและอนุรักษ์วฒันธรรม ความแตกต่างทางวฒันธรรมสร้างจุดสนใจของคน
ภายนอกท่ีมาเท่ียวแม่สาย พ้ืนท่ีชายแดนแม่สายแสดงให้เห็นถึงการสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ใหม่จากพหุวฒันธรรม
ของผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุท่ียอมรับการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม (Cultural assimilation) และการผสมผสาน
ทางวฒันธรรม (Acculturation) งานแสดงวฒันธรรมชนเผา่เปิดพ้ืนท่ีทางสงัคมในการน าเสนอตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

งานวจิยัเร่ือง ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ: กรณีเปรียบเทียบมอแกนกบัซาไก (รตพร ปัทม
เจริญ, 2554) เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นการสูญเสียอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ชาวมอแกนเปล่ียนมาแต่งตวัเหมือน
คนภายนอก ใชเ้คร่ืองใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ ชาวซาไกเปล่ียนวิถีชีวิตเร่ร่อนเป็นอาศยัอยู่อย่างถาวรใน
หมู่บา้น ท างานหารายได ้เช่น รับจา้งท าสวน เรียนรู้ท่ีจะพดูภาษาไทย แต่งตวัแบบเดียวกบัคนทัว่ไป จะแต่งแบบดั้งเดิม
เฉพาะเม่ือมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเท่านั้น นักท่องเท่ียวยงัคาดหวงัจะไดเ้ห็นการแสดงเป่าลูกดอก สมุนไพรจากป่าถูก
จดัหามาขายให้นักท่องเท่ียว กรณีของซาไก การเท่ียวหมู่บา้นซาไกเปรียบเสมือนการไปชมพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงวิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ บางคร้ังพวกเขารู้สึกไม่พอใจเพราะคิดว่าถูกมองเป็นส่ิงแปลกประหลาด ส่วนชาวมอแกนมี
อาชีพให้บริการนกัท่องเท่ียว เช่น ผูช้ายเป็นไกดด์ าน ้ า ผูห้ญิงขายของท่ีระลึกท่ีท าจากเปลือกหอย และขายอาหารทะเล 
เดิมผูช้ายเท่านั้นท่ีมีหนา้ท่ีหาปลาเล้ียงครอบครัว  

การเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวน าทั้งรายไดแ้ละวฒันธรรมใหม่ๆ มาให้กลุ่มชาติพนัธ์ุ ส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการความทนัสมยั พูดคุยกบันักท่องเท่ียวได ้
ภาษาชาติพนัธ์ุจึงอาจจะไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งใช ้

2.4 ภาษาชาติพนัธ์ุกบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
การแปรเปล่ียนของอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลส าคญัคือตอ้งอยูใ่หร้อดในบริบททางสงัคมท่ีมุ่งตรง

สู่ความเจริญความทนัสมยั มีการเลือกใชห้รือไม่ใชอ้ตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ แสดงถึงการเล่ือนไหลอยูต่ลอดเวลา คนรุ่นเก่า
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มกัเป็นกลุ่มท่ียงัมีการรับรู้ตนเองสูง มีความภาคภูมิใจในชาติพนัธ์ุของตน และอาจจะรู้สึกสะเทือนใจท่ีรุ่นลูกหลานไม่
เห็นความส าคญั ความจริงข้อน้ีเห็นได้จากภาษา กลุ่มสูงอายุมกัเป็นกลุ่มท่ียงัคงลกัษณะเดิมของภาษาไว ้กลุ่มวยั
กลางคนและกลุ่มอายนุอ้ยมกัมีการแปรและการเปล่ียนแปลงของลกัษณะทางภาษามากกวา่ (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์,  
2541) เช่นการแปรของเสียงวรรณยกุต ์เพราะอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐาน และทศันคติท่ีอยากอยูใ่นกลุ่มชนกลุ่ม
ใหญ่มากกว่าเป็นชนกลุ่มน้อย แสดงให้เห็นว่า การรับอิทธิพลจากภาษาและวฒันธรรมอ่ืนเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมี
บทบาทส าคญั ภาษาท่ีตกอยูใ่นภาวะวกิฤตท่ีรุนแรงและชดัเจน อาจจะเส่ือมสลายไปในศตวรรษน้ีมีอยา่งนอ้ย 14 ภาษา 
ได้แก่ ชอง กะซอง ซ าเร ซะโอจ (ชุอุง) ญฮักุระ โซ่ (ทะวืง) ละวา้ (ละเวือะ) มลาบรี อึมปิ บิซู ซาไก (เกนซิว) ละวา้     
(ก๋อง) มอเก็น และอุรักละโวย (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2549) ทั้งน้ีเน่ืองจากจ านวนผูพู้ดมีเหลืออยูน่อ้ย อยูใ่นวงลอ้มของ
ภาษาอ่ืนๆ ท่ีมีผูพ้ดูจ านวนมากกวา่ และมีสถานะทางสงัคมสูงกวา่ ไม่มีการใชภ้าษาในบา้นจึงไม่มีการสืบทอด  

งานวจิยัดา้นภาษาศาสตร์สงัคมส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชาติพนัธ์ุมุ่งเนน้หาค าตอบและใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ภาษา เช่น ศึกษาการตั้งช่ือบุคคลของกลุ่มชาวละเวือะอธิบายว่ามีลกัษณะการตั้งช่ือบุคคลอย่างไรบา้ง ซ่ึงการตั้งช่ือ
เหล่านั้นสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีดีงามของกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีความเคารพส านึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ
และผูมี้พระคุณ เห็นไดจ้ากการตั้งช่ือบุคคลตามผูท่ี้ตนยกยอ่ง และยงัมีช่ือท่ีตั้งโดยใชภ้าษาละเวอืะแสดงถึงการอนุรักษ์
วฒันธรรมของตน ส่วนช่ือภาษาอ่ืนเช่นภาษาไทย ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาองักฤษ ก็บ่งบอกถึงการยอมรับวฒันธรรม
อ่ืน (คนัธรส วิทยาภิรมย,์ 2554) บางคนท่ีอ่านงานวิจยัลกัษณะน้ีอาจจะตั้งค  าถามว่าจะรู้เร่ืองราวเหล่าน้ีไปเพ่ืออะไร     
มีประโยชน์ก็เฉพาะในกลุ่มผูส้นใจในวงแคบ ๆ เท่านั้น ความจริงแลว้ผลทางออ้มท่ีอาจเกิดข้ึนไดคื้อความรู้สึกท่ีดีต่อ
กลุ่มชาติพนัธ์ุเลก็ๆ ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั เกิดส านึกเห็นความส าคญัของผูอ่ื้นท่ีดูดอ้ยกวา่ตน  งานวจิยับางเร่ืองผูว้จิยัอธิบายไว้
ชดัเจนว่างานของตนมิไดเ้ป็นประโยชน์เฉพาะความรู้ดา้นภาษาเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดา้นอ่ืนดว้ย เช่น 
ดา้นพฤกษศาสตร์และชาติพนัธ์ุวทิยา เห็นไดจ้ากความคิดและภูมิปัญญาของชาวไทคร่ังท่ีสะทอ้นจากค าเรียกช่ือพืชใน
ภาษาไทคร่ัง (อญัชลี สิงห์นอ้ย วงศ์วฒันา, 2560) ในแง่น้ีนกัวิชาการไดท้ าหนา้ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ
ใหแ้พร่หลายเป็นท่ีรู้จกั 
 
3. บทสรุป 

กลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทยท่ีดูเหมือนงดงามดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้น แทจ้ริงแลว้อ านาจรัฐ
ไดท้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสูญเสียอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมไป สิทธิการจดัการชุมชนถูกรัฐเขา้ครอบครอง จึงไร้
ท่ีท ากิน นโยบายรัฐให้การสงเคราะห์โดยแนะน าใหป้ลูกพืชเพื่อการคา้จะไดมี้ชีวิตท่ีดีข้ึน กลบักลายเป็นการท าลายวิถี
ชีวิตอนัสงบสุขท่ีพึ่งพิงธรรมชาติ เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากทรัพยากรป่าไมถู้กท าลาย มีการใชส้ารเคมี ปุ๋ย ยา
ก าจดัวชัพืช ตอ้งลงทุนสูง ท าใหป้ระสบปัญหาขาดทุน เกิดความยากจน  นโยบายรัฐท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุน้
เศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั เกิดปัญหาขยะ มลพิษ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมถูกน ามาเป็นสินคา้เพื่อ
หารายได ้ความสัมพนัธ์ในชุมชนเปล่ียนไปเพราะอ านาจของเงิน การรับวฒันธรรมนอกกลุ่มท าให้สูญเสียอตัลกัษณ์
ชาติพนัธ์ุ รวมทั้ งภาษาชาติพนัธ์ุก็ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นในการส่ือสารกบัคนภายนอก เช่นนักท่องเท่ียว บางภาษาจึงอยู่ใน
ภาวะวิกฤตใกลเ้ส่ือมสลาย ทั้ งหมดน้ีแสดงถึงความไร้อ านาจของกลุ่มชาติพนัธ์ุ แต่ละประเด็นเช่ือมโยงไปถึงการ
ด าเนินการของภาครัฐท่ีนอกจากจะไม่สามารถท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุด ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุของตนไวไ้ด ้ยงัเพ่ิมปัญหา
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ความไม่มัน่คงในชีวิตจากภาวะความยากจนและความดอ้ยโอกาส เช่น ขาดสิทธิในการถือสัญชาติ ขาดโอกาสทาง
การศึกษา การรับการรักษาพยาบาล  

ทางออกของปัญหานั้นในระดับบุคคลเช่นการอบรมสั่งสอนจากคนรุ่นก่อนหรือผูสู้งอายุในครอบครัวดู
เหมือนจะไม่สามารถตา้นทานกระแสความเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัของคนรุ่นใหม่ได ้ในระดบัท่ีมากข้ึนจึงเป็น
เร่ืองจ าเป็น เช่นในต่างประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม สร้างความเท่า
เทียมกันของคนในสังคม เราสมควรน ามาเป็นแบบอย่างจัดการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับความหลากหลายทาง
วฒันธรรมอยา่งจริงจงั ซ่ึงความจริงนโยบายของรัฐก็มีอยู่แลว้ ดงัเช่น นโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง ซ่ึงตอ้งเขา้
จดัการเร่ืองสิทธิความเป็นพลเมือง ความมัน่คงดา้นอาหาร เป็นแนวทางส าคญัท่ีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐตอ้งเพ่ิม
ความใส่ใจและลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะในประเทศไทยยงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุอีกเป็นจ านวนมากท่ีดอ้ย
โอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรั้บผลกระทบจากโครงการพฒันาของภาครัฐ และกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกาภิ
วตัน์ ซ่ึงแมจ้ะมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ แต่ทั้งสองดา้นลว้นส่งผลต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการด าเนินชีวติของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ  

นกัวชิาการ นกัวจิยั ต่างพยายามศึกษา ช้ีปัญหา สร้างความเขา้ใจ และให้แนวทางสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน
ชาติพนัธ์ุ ข้ึนอยู่กับว่าภาครัฐจะสนใจแก้ปัญหาอย่างจริงจังหรือไม่ หรือมีแต่เพียงนโยบาย และเห็นเพียงว่าความ
เปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองธรรมดาของโลก  
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