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บทนำา
 การสังเคราะห์ความเป็นชายขอบและเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นกรณีของชนเผ่าพื้น

เมือง10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมือง

ในประเทศไทย ประกอบด้วย ชนเผ่ามละบริ ก่อ(อึมปี้) บีซู ชอง ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ 

ทั้ง 10 ชนเผ่าพื้นเมืองเป้าหมายนี้ได้เผชิญกับปัญหาด้านสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิในที่ดินทำากินการเข้าถึงทรัพยากร และ

สิทธิความเป็นตัวตนจากการยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ

1. ความอ่อนแอของสถาบันตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในการใช้ภูมิปัญญาและจารีต

ประเพณีอันเป็นองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองเอง  และ

2. ผลกระทบจากการบังคับใช้อำานาจรัฐและอิทธิพลจากการพัฒนาต่อชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์กับ

การได้รับสิทธิพื้นฐาน หรือการเข้าถึงทรัพยากร หรือการดำารงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองไว้ได้

 สาเหตุทั้งสองประการมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบบซับซ้อนของกระบวนการทำาให้เกิดความเปราะบางและความ

เป็นชายขอบ การสร้างภาพลักษณ์หรือการให้ความหมายแก่ชนเผ่าพื้นเมืองว่ามีความเปราะบางและเป็นคนชายขอบจึง

ต้องคำานึงถึงมุมมองท่ีหลากหลายและสะท้อนออกมาด้วยข้อมูลที่ปรากฎชัดกำากับด้วยบริบททางด้านประวัติศาสตร์และ

บริบทของความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ต่างๆ ของชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

 เป้าหมายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ประการหนึ่งและสำาคัญของโครงการนี้ คือ การพัฒนาสารสนเทศขึ้นมา

สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำาชนเผ่าพื้นเมืองในการสื่อสาร รณรงค์และเจรจาต่อรองเพื่อให้ปัญหาวิกฤตของ

พวกเขาได้รับการผลักดันสู่การจัดการหรือแก้ไขในมิติต่างๆ  จึงมีประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “การสังเคราะห์” ข้อมูลให้เป็น 

“สารสนเทศ” เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้หลักและสำาคัญต่อการนำาไปเสริมสร้างศักยภาพผู้นำาชนเผ่าพื้นเมืองครั้งนี้ มีความ

สัมพันธ์ระหว่างปัญหา สาเหตุ และแนวทางการจัดการ เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าจากความเป็นชายขอบและความเปราะบาง 

ภายใต้บริบทและเนื้อหาที่จะทำาให้สังคมเกิดความเข้าใจทั้งในเชิงของอัตลักษณ์และคุณค่าของชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งชนเผ่า

พื้นเมืองทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์จะได้พัฒนารูปธรรมของการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การมีแผนยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยมีระบบข้อมูลเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิผล
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 นิยามความเป็นชายขอบและความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองนั้น อาจจะยังไม่มีการกำาหนดหรือมีเกณฑ์บ่งชี้ที่

ชัดเจนนัก การสังเคราะห์ครั้งนี้จึงพยายามรวบรวมแนวทางการนิยามความหมายของทั้งความเป็นชายขอบและความเปราะ

บาง และกำาหนดเปน็เกณฑบ์ง่ชีเ้พือ่อธิบายความเปราะบางและความเปน็ชายขอบจากขอ้มลูท่ีรวบรวมและสงัเคราะห์ไดข้อง     

ชนเผ่าพื้นเมืองเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ โดยเบื้องต้นได้วิเคราะห์นิยามความหมายของความเป็นชายขอบและความ

เปราะบางไว้ดังนี้

ความเป็นชายขอบ 
	 ได้มีการนิยามความหมายไว้จำานวนหนึ่งแล้วจาก

นักวิชาการเชิงสหวิทยาการ	 รวมถึงความเป็นชายขอบกับ

ความเป็นชาติพันธุ์	 	 โดยอานันท์	 กาญจนพันธ์	 (2547)	 ได้

สังเคราะห์ไว้แล้วซึ่งสรุปความท่ีเก่ียวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง

ได้ว่า	 “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์

โดยตรง	 แต่ผ่านการให้ความหมายอย่างเป็นระบบหลายรูป

แบบเพื่อนิยาม	 “ความเป็นมนุษย์”	 และสื่อสารต่อกัน	 ดังนั้น

ประเด็นปัญหาของความเป็นชายขอบ	 จึงต้องวิเคราะห์ในมิติ

ที่หลากหลายเชื่อมโยงกันทำาให้เห็นประเด็นที่ซับซ้อนและมี

ความชัดเจนในการสังเคราะห์ให้	 มีนัยในเชิงการตั้งคำาถามกับ

สังคมอย่างท้าทาย	 การประมวลประเด็นต่างๆ	 ให้มีมุมมองที่

แหลมคมขึ้นมา	จะต้องเป็นกระบวนการร่วมที่ประกอบด้วยมิติ	

บริบท	 เนื้อหา	 และเชื่อมโยงให้เกิดแง่คิดใหม่ๆ”	 ความหมาย

ของสังคมชายขอบและกระบวนการทำาให้กลายเป็นชายขอบ	

จึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก	 เพราะการนิยามคำาว่า	 “คนชายขอบ”	

ในความเป็นจริงของกระบวนการที่ทำาให้คนถูกผลักไปอยู่

ชายขอบนั่นคือการคิดแบบ	 “คู่ตรงข้าม”	 ที่จะต้องมีการต่อสู้

ในเชิงของการให้ความหมายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจความ

เป็นชายขอบ	เพราะการเป็นชายขอบเกิดขึ้นได้จากการ	(1)	ถูก

กีดกัน	 ถูกลดอำานาจ	 หรือถูกเบียดขับ	 ถูกทำาให้แปลกแยกจาก

สังคม	 และความเป็นชายขอบเกิดได้จากการ	 (2)	 ถูกดึง	 เข้า

ร่วมกระบวนการจนกลับกลายเป็นชายขอบ	 นั่นคือ	 ยิ่งเข้าไปมี

ส่วนร่วม	 ยิ่งกลายเป็นชายขอบมากขึ้น	 สรุปได้ว่ากระบวนการ

ทำาให้เป็นคนชายขอบจึงเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทาง	 คือ	 ทั้งใน

เชิงการต่อสู้และในเชิงการเข้าไปมีส่วนร่วม	 หรือเรียกว่า	 “การ

กีดกันและการผนวกรวม”	 ประเด็นจึงต้องมีการสังเคราะห์ต่อ

ไปว่า	เงื่อนไขและสาเหตุอะไรที่ทำาให้กระบวนการที่ตรงข้ามกัน

นั้น	 ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวกัน	 	 ซึ่งควรนำามาสังเคราะห์กรณี

ของ	 10	 ชนเผ่าพื้นเมืองเป้าหมายของโครงการนี้	 เพื่อนำาไปสู่

การเพิ่มคุณค่า	 (Value	 add)	 ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองในการนำา

ภูมิปัญญาและองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มในการสื่อสาร	

เจรจาและต่อรอง	 เพื่อนำามาพัฒนาพลังต่อรองสู่การหลุดพ้น

จากความเป็นชายขอบ

การนิยามและให้ความหมาย

ความเป็นชายขอบและเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในไทย

บรรดาผู้ชายชาวมอแกลน ช่วยกันเตรียมเรือในประเพณีลอยเรือ 
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ความเปราะบางในภาพกว้างทางสังคมสำาหรับประเทศไทย	

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (2549)	 ได้วิเคราะห์

ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบขาดการวางแผนมีผลกระ

ทบต่อความเปราะบางของชุมชน	 เช่น	 การขยายตัวของเมือง

แบบขาดแผนการพัฒนา	 มีการขยายพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร	 มี

การไล่รื้อชุมชนแออัด	 	 เกิดความเหลื่อมลำ้าระหว่างคนดั้งเดิม

ที่ยากจนกับคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม	่ เหล่านี้เป็นเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เก่ียวกับโอกาสที่

การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด	 (Shock)	 ทำาให้สวัสดิการใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลหรือครัวเรือน	 (รวมถึงชุมชนและ

สังคม)	 ลดลง	 ความเปราะบางจึงเป็นการวัดหรือการประเมิน

ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับมากน้อยเพียงใด	

	 กรณีของชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่ผ่านมา	 สามารถวัดความเปราะบางโดยปรับ

แนวทางการวัดความเปราะบางต่อความยากจนท่ีกำาหนดโดย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (2549)	 โดยประเมิน

จากโอกาสที่ชนเผ่าพื้นเมืองมีความเปราะบางจาก	 3	 ประเด็น

หลักต่อไปนี้

1.	 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย	

มีการคุ้มครองทางสังคมด้วยการสร้างหลักประกันขั้นพื้น

ฐานให้กับประชาชนมากน้อยเพียงใด	 เช่น	 การอพยพโยก

ย้ายประชาชนได้มีการจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและที่ทำากินให้

อย่างเป็นระบบ

2.	 นโยบายการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย	 ได้มีการ

จัดสวัสดิการสังคมต่างๆ	 ไว้นั้น	 ชนเผ่าพื้นเมืองเข้าถึงมาก

น้อยเพียงใด	 เช่น	 มีการสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานด้าน

การรักษาพยาบาล		ค่าครองชีพต่างๆ	ให้อย่างทั่วถึง

3.	 ชนเผ่าพื้นเมืองเองได้มีวิธีการจัดการความเสี่ยง	 เพื่อรักษา

การดำารงความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้มาก

น้อยเพียงใด	 เช่น	 การใช้จารีตหรือบรรทัดฐานอันดีงาม

ของชนเผ่าช่วยในการจัดการหลักประกันและสวัสดิการให้

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชนเผ่า

ภาพ 1 การจำาแนกกลุ่มคนเปราะบางกับไม่เปราะบาง

ความเปราะบาง	เป็นคำาที่ได้รับความสนใจทางวิชาการเชิง

นโยบายโดยการนำาเกณฑ์การชี้วัดมากำาหนดระดับของความ

เปราะบางผ่านข้อมูลเชิงสถิติทั้งขนาดประชากร	 	 รายได้	 ราย

จ่าย	 การเข้าถึงแหล่งอาหาร	 สุขภาพอนามัย	 และอื่นๆ	 	 รวม

ถึงสิทธิการเข้าถึงการเมือง	 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย(2549)	 	 ได้สรุปความหมายของความเปราะ

บาง	 (vulnerability)	 ว่าเป็นสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์	 เนื่องจากไม่ได้

เตรียมการจัดการหรือไม่สามารถเตรียมการจัดการกับความ

เสี่ยงไว้อย่างเพียงพอ	 	 ความเปราะบางเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ความเสี่ยง	 เมื่อมีความเสี่ยงและเกิดเหตุการณ์ขึ้น	 บุคคลที่ไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นได้นั้นถือว่า	 “เป็นบุคคลที่เปราะบาง”	 ส่วนบุคคลที่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ภายหลังเหตุการณ์จัดได้ว่าบุคคล

นั้นมีความมั่นคงในชีวิต	 อย่างไรก็ดีในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล

ก็อาจประสบทั้งความมั่นคงและความเปราะบางได้	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตได้	ดังภาพ
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วิธีวิเคราะห์ความเปราะบางและความเป็นชายขอบ

ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

การวิเคราะห์ความเปราะบางและความเป็นชายขอบของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เป็นการการวัดความเปราะบางของ

ชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ

(อึมปี้) ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู  ชนเผ่าพื้นเมืองชอง ชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร ชนเผ่าพื้นเมืองไทแสก  ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกน 

ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน ชนเผ่าพื้นเมืองอูรักลาโว้ย และชนเผ่าพื้นเมืองมานิ 

 การวิเคราะห์ความเปราะบางและความเป็นชายขอบของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ใช้

ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Learning and 

Action - PLA) โดยอาสาสมัครชนเผ่าพื้นเมืองของทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง

มือสำาคัญที่ใช้ได้แก่

1) แบบสำารวจข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนทุกครัวเรือนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองในหมู่บ้าน

2) แบบสำารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

3) แบบสัมภาษณ์ผู้รู้ระดับหมู่บ้าน

4) แบบสำารวจผังตระกูล

5) แผนที่เดินดินหรือแผนที่ทำามือ

 ข้อมูลทั้งหมดถูกนำาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ตามประเด็นประวัติศาสตร์

การกระจายตัว สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ วิถีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจัดทำาเป็นรายงาน

ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 

การกำาหนดเกณฑ์ชี้วัดความเปราะบาง
การวัดความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ ทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากสถิติข้อมูลเชิงปริมาณ

และการตีความจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  วิถีวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงข้อมูลแผนที่ต่างๆ โดยการ

วิเคราะห์ความเช่ือมโยงให้มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชนเผ่าพื้นเมืองจากข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเป็น

จำานวนและร้อยละของครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อกำาหนดค่าการวัดความเปราะบาง ใน 3 มิติหลักคือ

• มิติทางเศรษฐกิจ  ใช้ข้อมูลเกี่ยวการมีที่ดินทำากิน การมีแหล่งอาหาร การมีข้าวบริโภค และการไม่ส่งออกแรงงาน

• มิติทางสังคม ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในชุมชนต่อประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน 

• มิติทางการเมือง  ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง 

การกำาหนดเกณฑ์ชี้วัดความเป็นชายขอบ
 ความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองสำาหรับโครงการนี้ จะมีการนำาข้อมูลความเปราะบางที่วิเคราะห์ได้มาวิเคราะห์

สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปรับตัวผนวกเข้ากับความยืดหยุ่นหรือความเป็นไปได้ต่อการดำารงตนภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
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บริบทของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ภาพ 2 แผนที่การกระจายตัวของชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์

 ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย เป็นประชากร

ที่อาศัยอยู่บนพื้นท่ีสูงและในเขตป่าที่ห่างไกลและอยู่ตาม

เกาะกลางทะเล ไม่สามารถระบุจำานวนประชากรที่แน่นอน

ได้เพราะในการสำามะโนประชากรไทยไม่มีการจำาแนกกลุ่ม

ชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ อีกทั้งยังมีชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังไม่มี

สัญชาติ จึงไม่มีช่องทางเข้าถึงบริการทางสังคมต่าง ๆ ของ

รัฐบาลและไม่สามารถหางานและแม้การเคลื่อนย้ายอย่าง

อิสระได้ ชนเผ่าพื้นเมืองชายขอบและเปราะบาง ที่เป็นกลุ่ม

เป้าหมายของโครงการนี้ จึงเลือกจากภาวะวิกฤตด้าน

ประชากรที่มีขนาดเล็กประมาณ 200 ถึง 6,000 คน บางกลุ่ม

มีความเป็นไปได้ว่าอาจเผชิญกับการสูญสิ้นเผ่าพงศ์ หรือ

วัฒนธรรมของพวกเขาอาจถูกลบหายไปทั้งหมดในไม่ช้า 

ภาวะไร้รัฐ (ไร้ความเป็นพลเมือง) การไม่มีสิทธิในที่ดิน การ

สูญเสียวิถีชีวิตตามประเพณีและการผุกร่อนของวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์ของพวกเขาเป็นประเด็นปัญหาวิกฤตที่พวก

เขากำาลังประสบอยู่

 ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ 

ประกอบด้วย ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ ก่อ(อึมปี้) บีซู ชอง 

ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ

จึงได้รับการเลือกแล้วว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุด เนื่องจาก

ประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบันน้อยกว่า 5,000 คน นอกจากนั้น

ยังเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล อยู่ทั้งใน

เขตภูเขาท่ีเป็นพื้นท่ีสูงและอยู่ในพ้ืนท่ีเกาะหรือแนวชายฝั่ง

ทะเลยากลำาบากต่อการเดินทาง ดังเช่น มละบริในเขตภูเขา

ของจังหวัดน่าน-แพร่ ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

จากตัวจังหวัด มานิอยู่เขตเทือกเขาบรรทัดกลุ่มตั้งถิ่นฐาน

ถาวรต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงจากเขต

ศูนย์กลางของตำาบล/อำาเภอ และกลุ่มตั้งถิ่นฐานไม่ถาวร

จะต้องเดินเท้าเข้าไปยังที่ตั้งทับ(ชุมชนชั่วคราว) ที่ต้องใช้

เวลาเดินทางอีกไม่ตำ่ากว่า 1 ชั่วโมง ชาวมอแกนเป็นชน

เผ่าพื้นเมืองที่อยู่ตามหมู่เกาะในทะเลอันดามัน ต้องนั่งเรือ

จากท่าเรือในเขตอำาเภอเมืองระนองไปยังหมู่บ้านของพวก

เขาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  สำาหรับกลุ่มที่อยู่ในเขต

พัฒนาเมืองหรือเมืองท่องเที่ยว อย่างเช่น อึมปี้บ้านดงอยู่

ในเขตอำาเภอเมืองแพร่ แต่อยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงถ้า

ไม่คุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อนก็จะหาหมู่บ้านของพวกเขาไม่เจอ 

ชนเผ่าชองก็เช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู ้จักเขา

คิชฌกูฎแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองชองในพื้นที่

อำาเภอนี้ มอแกลนตั้งหมู่บ้านอยู่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นพื้นที่

ท่องเที่ยวชายทะเล และอูรักลาโว้ยอยู่ตามหมู่เกาะท่องเที่ยว 

เช่น พีพี หลีเป๊ะ ลันตา นักท่องเที่ยวจำานวนมากที่ไปเที่ยว

ชมความงามตามธรรมชาติของชายหาด ท้องทะเล และหมู่

เกาะต่างก็ไม่ค่อยรู้จักกับพวกเขาเลย ญัฮกุรมีทั้งที่อยู่ในเขต

ภูเขาพื้นที่สูง (เพชรบูรณ์และชัยภูมิ) และเขตพัฒนาเมือง

ท่องเที่ยว (ปักธงชัย นครราชสีมา) ไทแสกอยู่ในพื้นที่พัฒนา

เมืองชายแดนและท่องเที่ยวเขตริมฝั่งแม่นำ้าโขง การเดินทาง

ไม่ยากลำาบากจากตัวจังหวัดหรือศูนย์กลางของเมืองแต่ได้

รับผลกระทบจากการพัฒนา (ดูแผนที่การกระจายตัวของชน

เผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ประกอบ)
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 ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ การรวม

พลเมืองเป็นไทยหนึ่งเดียวเป็นแม่บทการพัฒนาที่ทำาความ

เข้าใจได้เพื่อความมั่นคงของประเทศ แต่ในด้านกลไกและ

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ด้านการ

ศึกษาที่ใช้หลักสูตรเดียว  สุขภาวะของประชาชนและ

สวัสดิการต่างๆที่มีมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ  ได้ปรากฏ

ผลเป็นปัญหาและความเส่ียงด้านความมั่นคงของชาติใน

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขนาดครัว

เรือนลดลง ปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียน

รู้ และคุณธรรมจริยธรรมที่ลดลง จึงเป็นที่มาของความน่า

กังวลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่จะถูกทำาลายวิถี

วัฒนธรรมชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์และเป็นคุณค่าในมิติของ

การพัฒนา ได้แก่ ปัญหาสิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์ 

ชนเผ ่าพื้นเมืองขาดการมีส ่วนร ่วมในสิทธิการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการขาดสิทธิในที่ดินอันเป็นที่

อยู่อาศัยและที่ทำากินทั้งที่เป็นมรดกจากบรรพบุรุษขาดเพียง

แต่เอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย ปัญหาสิทธิพลเมือง ชนเผ่าพื้น

เมืองมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลอย่างมาก สมาชิกชุมชน

ท้องถ่ินด้ังเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามบริเวณแนวชายแดน 

กลุ่มเร่ร่อนล่าสัตว์หาของป่า กลุ่มเร่ร่อนจับสัตว์ทะเลที่

มักถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

นำามาซึ่งการสร้างความรู้ที่เป็นอคติทางชาติพันธุ์ขึ้น การ

สื่อสารความรู้และความเข้าใจให้กลายเป็นชาวเขา คนชาย

ขอบ คนป่า หรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆ จึงเป็นปัญหาอคติทาง

ด้านชาติพันธุ์ที่ทำาให้กลุ ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายกลุ ่มต้อง

ถูกกันออกจากการเป็นประชากรไทย และยังคงปรากฏอยู่ใน

สังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะขอยกเอาประเด็นของ 10 กลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากโครงการนี้ มีดังต่อไปนี้

ความเปราะบางและการเป็นชายขอบของชนเผ่าพื้นเมือง

สตรีเชนเผ่ามละบริ จังหวัดน่าน
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 ปัจจุบันชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ กลายเป็น

กลุ่มประชากรขนาดเล็กของประชากรในหมู่บ้าน ภายหลัง

จากมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทั้งโครงสร้างและ

บริบทพื้นที่ หมู่บ้านตามความหมายของทางราชการจึงเป็น

หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้อง

ที่ พ.ศ. 2457 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง การรวมบ้านหลาย

บ้านเข้าอยู่ในท้องที่อันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือความสะดวกใน

การปกครอง จึงมีผลให้ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองกลายเป็น

คนกลุ่มน้อยของหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนเปลง โดยขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ในแต่ละชนเผ่าพื้นเมืองด้วย เช่น ชนเผ่าพื้น

เมืองญัฮกุรในอดีตเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ของตำาบล

บ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขาหินงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีกลุ่มคน

ภายนอกมาอาศัยอยู่ร่วมด้วย จึงทำาให้ประชากรชาวญัฮกุ

รกลายเป็นประชากรส่วนน้อย คือ มีประชากรไม่เกินร้อยละ 

20 ของประชากรทั้งหมด 27 หมู่บ้าน หรือชนเผ่าพื้นเมือง

ก่อ(อึมปี้) ทั้งสามหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชนเผ่านี้แต่

ปัจจุบันมีประชากรชาวก่อ (อึมปี้) เพียงร้อยละ 78 เท่านั้น  

และชนเผ่าพ้ืนเมืองมละบริเดิมเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีเคล่ือน

ย้ายตามแหล่งอาหารในป่าเช่นเดียวกับชนเผ่าพื้นเมืองมานิ 

ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2525 ถึง 2539 มีการผลักดันให้มละ

บริออกจากป่ามาสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งอยู่กับกลุ่ม

ชาติพันธุ์อื่น บ้านเรือนมละบริกลายเป็นหย่อมบ้านบริวาร

ของบ้านกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อย

ละ 8.13 เท่านั้น 

1. ความเปราะบางด้านประชากร

ชนเผ่าบีซู จังหวัดเชียงรายช่วยกันลงแขกตเกี่ยวข้าว
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ชนเผ่าพื้นเมือง จำานวนหมู่บ้าน ประชากร % ของประชากรชน

เผ่าพื้นเมืองทั้งหมด ชนเผ่าพื้นเมือง

มานิ 12 20,692 364 1.76

มละบริ 5 4,873 396 8.13

มอแกน 5 5,826 953 16.36

มอแกลน 27 10,093 1,867 18.50

ญัฮกุร 16 24,885 4,837 19.44

ชอง 13 8,233 2,089 25.37

บีซู 19 1,399 406 29.02

อูรักลาโว้ย 3 14,133 4,986 35.28

ไทแสก 9 5,458 3,547 64.99

ก่อ(อึมปี้) 3 1,652 1,287 77.91

รวม 112 97,244 20,732 21.32

ชนเผ่าพื้นเมือง จำานวนหมู่บ้าน ครัวเรือน % ของประชากรชน

เผ่าพื้นเมืองทั้งหมด ชนเผ่าพื้นเมือง

มานิ 12          8,066 NA -

มละบริ 5 3,456 206 5.96

มอแกน 5 1,064 87 8.18

มอแกลน 27 8,642 980 11.34

ญัฮกุร 16 7,525 1,025 13.62

ชอง 13 3,263 471 14.43

บีซู 19 5,776 859 14.87

อูรักลาโว้ย 3 460 128 27.83

ไทแสก 9 1,635 954 58.35

ก่อ(อึมปี้) 3 593 441 74.37

รวม 112 40,480 5,151 12.72

ตาราง 2 จำานวนหมู่บ้าน ครัวเรือน และสัดส่วนครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองต่อครัวเรือนทั้งหมด

ตาราง 1 จำานวนหมู่บ้าน ประชากร และสัดส่วนประชากรชนเผ่าพื้นเมืองต่อประชากรทั้งหมด

NA หมายถึง ไม่สามารถนับจำานวนครัวเรือนได้

 จากตาราง 1 และ 2 การมีสัดส่วนประชากรและครัวเรือนเพียงเล็กน้อยในหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองย่อมมีผลต่อ

การหยั่งเสียงประชามติในหมู่บ้าน รวมถึงการเข้าถึงหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐ
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2. ความเปราะบางทางสังคม
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การที่ระบบ

สังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม 

เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการ

ปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือ

ถดถอย เป็นไปได้อย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้

เป็นไปหรือเป็นไปเอง และที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้

ทั้งสิ้น (ราชบัณฑิต: ระบบออนไลน์) ชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 

กลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาพูดเป็นภาษาของตนเอง ปัจจุบันมี

อย่างน้อย 4 ชาติพันธุ์ที่มีการสื่อสารด้วยภาษาของตนเอง

ได้ 100 % (ไทแสก 97%) และมีอยู่ 4 ชาติพันธุ์ ที่มีการใช้

ภาษาชนเผ่าตนเองได้มากกว่าร้อยละ 50 คือ ก่อ(อึมปี้) บีซู 

ญัฮกุร และอูรักลาโว้ย  และมีเพียง 2 ชนเผ่าที่ใช้ภาษาชน

เผ่าของตนเองได้น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ มอแกลนและชอง 

ส่วนวัฒนธรรมด้านการแต่งกายน้ันยังไม่สามารถให้ข้อมูล

ได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องเครื่องแต่ง

กายประจำาเผ่าของทั้ง 10 ชาติพันธุ์ที่จะระบุได้อย่างเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าตนเอง เช่น ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู 

เป็นการคิดเครื่องแต่งกายข้ึนใหม่โดยได้พบเห็นจากชนเผ่าบี

ซูในแถบประเทศจีนตอนใต้  ทางทะเล (มอแกน มอแกลน 

และอูรักลาโว้ย) รวมถึงมละบริและมานิ ไม่มีวัฒนธรรมการ

แต่งกายประจำาเผ่า เป็นต้น

 ด้านพิธีกรรม ความเชื่อ และการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมนั้น ยังคงเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ แต่การ

เข้าร่วมพิธีกรรมสำาคัญๆ ของแต่ละเผ่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ในพื้นที่ แต่จากการสอบถามผู้รู้และเกี่ยวข้องในแต่ละชน

เผ่า เช่น บีซู พิธีกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านเริ่มมีการปฎิบัติที่ลด

ความสำาคัญลงในระดับครัวเรือน และการเข้ามามีส่วนร่วม

ของสมาชิกชุมชนก็ลดลงเช่น กัน ไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้อังจาว 

การปฏิบัติตามจารีตต่างๆ ในการแต่งงานและพิธีเกี่ยวข้อง

กับการเกิด-การตาย  ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) ยังคงมี

การให้ความสำาคัญต่อการปฎิบัติตามพิธีกรรมสำาคัญอยู่มาก 

ไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษ (ผีตระกูล) การบูชาเทวดา

ของชาวอีมปี้บ้านดง หรือประเพณีลอยเรือของชาวอูรักลา

โว้ยก็ยังคงมีการปฏิบัติเป็นประจำาในพื้นที่  ส่วนชนเผ่าพื้น

เมืองอื่นๆ มีการปฏิบัติพิธีกรรมตามแบบแผนปฎิบัติเช่นกัน

 ระบบครอบครัวและเครือญาติของชนเผ่าพื้นเมือง

ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนภายในกลุ่มชนเผ่าและกลุ่ม

คนนอกชนเผ่า เช่น กรณีของบีซู เรียกคนนอกเผ่าพันธุ์

ตนเองว่า “บิฉำ่า” มานิเรียกคนนอกเผ่าพันธุ์ตนเองว่า

“ฮามิ”คนบีซูที่แต่งงานกับบิฉำ่าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามจารีต

ประเพณีของบีซูไม่ได้ และต้องออกไปอยู่นอกเขตหมู่บ้าน 

เหล่านี้เป็นการจรรโลงรักษาความเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไว้

ของชนพื้นเมืองในอดีต แต่ปัจจุบันระบบความสัมพันธ์ดัง

กล่าวได้ถูกสลายไปเกือบหมดท้ังจากคนชนเผ่าพ้ืนเมืองเอง

และการถูกกลืนกลายโดยคนในสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งยังคงมีอยู่

เฉพาะชนเผ่ามละบริและชนเผ่ามานิเท่านั้น  
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ชนเผ่าพื้นเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรม

ภาษาพูด* การแต่งกาย พิธีกรรม**

มละบริ 100 % NA 100 %

ก่อ (อึมปี้) 69 % NA 90 %

บีซู 77 % NA 70 %

ชอง 49 % NA 70 %

ญัฮกุร 60 % NA 70 %

ไทแสก 97 % NA 90 %

มอแกน 100 % NA 90 %

มอแกลน 43 % NA 90 %

อูรักลาโว้ย 73 % NA 80 %

มานิ 100 % NA 100 %

ตาราง 3 วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่มีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมหรือแสดงออกได้

หมายเหตุ   *ภาษาพูด  ประมวลจากจำานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกสามารถพูดภาษาแม่ได้ทุกคน

    **พิธีกรรม   ประมวลจากจำานวนครัวเรือนที่ยังรู้จักประเพณี/พิธีกรรมของตนเอง

ประเด็นข้อกังวลทางสังคม
 ประเด็นข้อกังวลทางด้านสังคมของชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์นั้น จึงเป็นข้อกังวลด้านการสูญเสียเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมด้านภาษาพูดของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างน้อย 4 ชนเผ่า แม้ว่าจะมีความพยายามอนุรักษ์และรื้อฟื้นภาษาในบาง

ชนเผ่าแล้ว ทั้งการคิดค้นภาษาเขียน การจัดทำาพจนานุกรมภาษาชนเผ่าพื้นเมือง และการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน

ขั้นพื้นฐาน แต่จะทานกระแสสังคมส่วนใหญ่ได้หรือไม่ จึงเป็นประเด็นของแต่ละชนเผ่าในการสื่อสารและรณรงค์สร้างความ

ตระหนักในชุมชนของแต่ละชนเผ่าเอง รวมถึงการใช้ศูนย์ข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการดำาเนิน

งานด้านนี้ต่อไป  ส่วนระบบสังคมเฉพาะของแต่ละชนเผ่าที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองเองกับชนกลุ่ม

อื่นๆ จะมีการคัดสรรข้อปฏิบัติหรือจารีตที่ดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนใหญ่ โดยการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู รวม

ถึงการจัดการให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ของชนเผ่าพื้นเมืองในโอกาสต่อไปก็จะเป็นสิ่งดีงาม

บทบาทของเยาวชนในกระบวนการเก็บข้อมูล
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3. ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายจาก

ภาครัฐตั้งแต่การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ ่งเน้นการสร้างความเจริญ

กระจายไปสู่ชนบท ที่ทำาให้ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้อง

เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเชิงเศรษฐกิจและการดำารงชีพของ

ชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์ด้วย

 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่ทำาให้ท่ีดินมีความ

สำาคัญและเป็นกรรมสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะสามารถใช้ท่ีดินเพื่อ

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ แต่ที่ดินทั่วไปที่ไม่ได้เป็น

กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลจึงถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ จึงส่งผลกระ

ทบต่อความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างน้อย 8 ชาติพันธุ์

ใน 10 ชาติพันธุ์ที่มีการใช้ที่ดินจากเขตที่ดินของรัฐทั้งป่า

ไม้และชายฝั่งทะเล เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำาการเกษตร  

 

ข้อมูลจากประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัว

ของชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์ในอดีต ป่าไม้มีความ

สำาคัญต่อชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์จาก

ที่ดินป่าไม้และทรัพยากรป่าไม่แตกต่างกันไป เช่น ชองใน

อดีตมีการเก็บหาของป่าที่สำาคัญ เช่น กระวาน เป็นสินค้า

ส่งออกจากชุมชนไปขายเมืองจันทบุรี  ญัฮกุรบุกเบิกที่ดิน

ป่าไม้เป็นพื้นที่ทำาไร่หมุนเวียนตามวิถีของชาวญัฮกุร  บีซู

และก่อก็ไม่แตกต่างกันมากนัก หรือแม้กระทั่งมละบริและ

มานิเองก็เคยบุกเบิกพื้นที่ป่าไม้มาเป็นไร่ข้าว วิถีชีวิตเดิม

ของบรรพบุรุษเคยปลูกข้าวและพืชผักต่างๆ ไว้ดำารงชีพ แต่

การเปลี่ยนแปลงจากการสัมปทานป่าไม้และหรือเหตุการณ์

อื่นๆ ได้ผลักดันให้พวกเขาเลิกวิถีชีวิตแบบนั้นให้กลายเป็น

วิถีชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่าเป็นอาหารแทน เพราะความ

สะดวกและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเม่ือมีเหตุการณ์กระทบต่อ

ความสงบสุขของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งสอง แม้กระทั่งกลุ่มชน

เผ่าพื้นเมืองชาวเลอูรักลาโว้ยท่ีบุกเบิกเกาะลันตาเป็นที่อยู่

อาศัยและทำากินในฤดูมรสุม มีทั้งเป็นที่นาปลูกข้าว ที่ไร่ ที่

สวน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ดินบร

รบุรุษของชาวอูรักลาโว้ยถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของคนกลุ่มอื่น

ที่อพยพมาอยู่แทน จนกระทั่งชาวอูรักลาโว้ยต้องถอยร่นไป

อยู่ท้ายเกาะลันตาใหญ่ในหมู่บ้านสังกาอู้เป็นส่วนใหญ่  หรือ

ในพื้นที่เกาะพีพีหมู่บ้านแหลมตงที่อดีตพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ

แหลมที่เป็นที่ราบของเกาะ บรรพบุรุษชาวอูรักลาโว้ยใช้

ประโยชน์ตั้งบ้านเรือน ปลูกข้าวและพืชไร่ ปัจจุบันที่ดิน

ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของธุรกิจโรงแรมไปเกือบท้ังหมด

เหลือเพียง 2 ไร่กว่าไว้เป็นที่ตั้งชุมชนชาวอูรักลาโว้ยเท่านั้น 

และยังไม่ทราบว่าจะต้องอพยพเคล่ือนย้ายออกไปเมื่อใด

 ข้อมูลความเป็นอยู่ในปัจจุบันของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวพันกับที่ดินและการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจึงมีความ

สัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์และการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และจากสถานการณ์ความเข้มงวดในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ของรัฐทั้งป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่เอง จึงยังจะมีผลกระ

ทบต่อการทำามาหากินของชนเผ่าพื้นเมือง (ดูตารางที่ 4 และภาพที่ 2 ประกอบ)

ชนเผ่าพื้นเมือง การถือครองที่ดิน

มีที่ดินถือครอง เอกสารสิทธิ์ อยู่ในที่ดินรัฐ

มละบริ - - 100 %

ก่อ (อึมปี้) 100 % 70 % 30 %

บีซู 100 % 10 % 90 %

ชอง 100 % 100 % -

ญัฮกุร 100 % 30 % 70 %

ไทแสก 100 % 100 % -

มอแกน - - 100 %

มอแกลน 50 % - 50 %

อูรักลาโว้ย 70 % 50 % 50 %

มานิ 20 % - 100 %

ตาราง 4 การถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมือง 10 ชาติพันธุ์



รายงานสังเคราะห์ หน้า 22 รายงานสังเคราะห์ หน้า  23

ข้อกังวลทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 2 การทำางานหารายได้ด้วยการรับจ้างของชนเผ่าพื้นเมือง 10 ชาติพันธุ์

ที่มา: จากการสำารวจโดยโครงการ KPEMIC พ.ศ. 2559

 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาสำาคัญของ

ชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชนเผ่าในการดำารงตนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบาย

และการปฏิบัติในพื้นที่ที่ไม่แน่นอน ขาดความชัดเจน และ

ก่อให้เกิดปัญหามากกว่าการพัฒนา ครัวเรือนแต่ละชนเผ่า

กับการออกไปทำางานรับจ้างหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทุก

ชนเผ่ามีการรับจ้างหารายได้ ถึงแม้ข้อมูลระบุมานิไม่มีครัว-

เรือนรับจ้าง แต่ในความเป็นจริงมานิมีการรับจ้างกับคนใน

พื้นที่ เช่น รับจ้างกรีดยาง รับจ้างเก็บสมุนไพร เก็บมะพร้าว-

ปาล์ม เป็นต้น  การออกไปรับจ้างเพื่อหารายได้ของสมาชิก

ครัวเรือนนอกพื้นที่ชุมชนและต่างจังหวัด เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง

ความไม่มั่นคงในการใช้วิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

ชนเผ่าพื้นเมืองประการหนึ่งได้

 ประเด็นข ้อกังวลทางเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้น

เมืองทั้ง 10 ชนเผ่านั่นคือ ความไม่มั่นคงในที่ดินและความ

สามารถในการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรของชนเผ่าพ้ืน

เมืองในพื้นที่ที่มีข้อจำากัด การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการ

รับจ้าง จึงเป็นสาเหตุสำาคัญให้ชนเผ่าพื้นเมืองมีความเปราะ

บางต่อการเปล่ียนแปลงและจำาเป็นต้องหาแนวทางจัดการ

อย่างเร่งด่วน

เด็กหญิงชาวมอแกน ช่วยแม่แกะหอบตีบ ที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง

1.นโยบายการคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์อย่างเช้มงวด 

1.1 มีผลกระทบต่อประชากรชนเผ่าพื้นเมืองมานิที่

เคลื่อนย้ายไปตามแหล่งอาหารอยู่กว่าร้อยละ 60 ใน 5 ทับ

ตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

1.2 วิถีชีวิตที่ยังอาศัยช่องทางการเก็บหาของป่ามาขาย

ตามฤดูกาลของชนเผ่าพ้ืนเมืองมละบริในเขตป่ารอยต่อของ

จังหวัดแพร่-น่าน และในบางส่วนกำาลังถูกประกาศเป็นเขต

อุทยานแห่งชาติ

 

2. นโยบายไม่สนับสนุนสินค้าเกษตร ที่ทำาลายรัพยากร

ธรรมชาติและป่าไม้ มีผลกระทบโดยตรงต่อชนเผ่าพื้นเมือง

บีซู  ก่อ(อึมปี้) และญัฮกุร ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน

ป่าไม้หรือที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำาปะหลัง ย่อมได้รับผลกระทบ

3. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีผลกระ

ทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมอแกนที่ใช้ทักษะและ

ภูมิปัญญาในการจับสัตว์ทะเลนำ้าลึกมาขายหารายได้เลี้ยง

ครอบครัว ปัจจุบันต้องนำาทักษะความรู้ที่มีไปรับจ้างขึ้นเรือ

ประมงขนาดใหญ่แทน

4. การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจำากัด 

มีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองชาวเลทั้ง 3 ชนเผ่า (มอแกน มอ

แกลน และอูรักลาโว้ย) ที่จะต้องปรับตัวแม้ว่าจะเข้าสู่ธุรกิจ

ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง แต่การ

เข้าไปมีส่วนร่วม จะเป็นเพียงผู้รับจ้างตามฤดูกาล จึงขาด

สวัสดิการมารองรับ และต้องขาดรายได้ช่วงถูกพักการจ้าง

 



รายงานสังเคราะห์ หน้า 24 รายงานสังเคราะห์ หน้า  25

 การเมืองมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอำานาจ การ

ใช้อำานาจ และการธำารงอำานาจอย่างถูกต้องและชอบธรรม 

ความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับใน

สังคมไทย แม้ว่าจะมีการผลักดันให้เกิดการยอมรับปฏิญญา

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเวลากว่า10 ปี

แล้วก็ตาม  แต่การดำารงอยู่และยอมรับในการเป็นพลเมือง

หรือประชาชนคนไทยของชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์ 

ก็คือการการพัฒนาเพ่ือความคงอยู่ตามระบบและระบอบ

ทางการเมืองของประเทศไทยย่อมได้รับสิทธิและเสรีภาพ

ต่างๆ ด้วย 

 ชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่

มีสถานะเป็นคนไทย ได้รับสัญชาติไทยแล้ว ยังคงเหลือแต่

ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ และมอแกนอีกจำานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้

รับสัญชาติไทย เมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้วจะได้รับสิทธิขั้น

พื้นฐานทางด้านสาธารณสุขและการดำารงชีพเบื้องต้นต่างๆ 

จากรัฐ

ประเด็นข้อกังวลด้านการเมือง
 ประเด็นท่ีเป็นข้อกังวลทางการเมืองของชนเผ่าพื้น

เมืองทั้ง 10 ชาติพันธุ์นั่นคือ ผู้นำาของชนเผ่าพื้นเมืองใน

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะเป็นผู้ใช้อำานาจและธำารงอำานาจ

ของความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองไว้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

เพื่อการเรียกร้องทางการเมืองที่เป็นรูปธรรม เช่น การเรียก

ร้องเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อการตอบสนอง

ต่อการพัฒนาคุณค่าความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของตนเอง 

การประกาศตนเองของชนเผ่าพื้นเมืองที่จะโน้มน้าวให้คน

อื่นคล้อยตามและปฏิบัติตาม (นั่นคือการยอมรับในจารีต

ประเพณีที่ดีของชนเผ่าพื้นเมือง) เมื่อใดที่คนอื่น (ผู้บริหาร

ประเทศและภาครัฐ) ยอมรับในตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองที่

มีอยู่ในพื้นที่แล้ว หนทางที่จะนำาไปสู่อำานาจทางการเมืองใน

ส่วนกลาง เพื่อที่จะสามารถทำางานพัฒนาศักยภาพชนเผ่า

พื้นเมืองได้อย่างสัมฤทธิ์ผลย่อมตามมา

 

 ปัจจุบันผู้นำาของชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 กลุ่ม

ชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดอยู่กับผู้อาวุโส ที่เป็นผู้มี

องค์ความรู ้ด้านวิถีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่

ถ่ายทอดเป็นเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์

รุ่นหลังๆ ได้มีการยึดถือปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมที่ควรมีอยู่

และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ผู้นำาเหล่านี้ไม่มีความ

สัมพันธ์เชิงอำานาจและเชื่อมโยงเข้าสู่อำานาจการตัดสินใจ

ใดๆ กับภาครัฐและการปกครองที่มีอยู่ จึงไม่มีส่วนตัดสิน

ใจใดๆ เมื่อเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติ

พันธุ์นั้นๆ ในเขตพื้นที่อยู่อาศัยและทำากิน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์

อูรักลาโว้ยบนเกาะพีพี ที่เป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมทั่วทั้งพื้นที่

เกาะที่มีภูมิประเทศสำาหรับอยู่อาศัยและทำากินในฤดูมรสุม

เป็นบริเวณหลายร้อยไร่ ปัจจุบันถูกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวถือครองที่ดินเป็นบริเวณกว้าง  แต่ที่อยู่อาศัย

ของครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยบ้านแหลมตงบนเกาะพีพีกลับ

อยู่กับอย่างแออัดในพื้นที่เพียง 2 ไร่กว่าๆ เท่านั้น และใน

อนาคตก็ไม่สามารถคาดเดาถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ได้

 

 เมื่อชนเผ่าพื้นเมืองมีผู้นำาท่ีมีอำานาจและบารมีพอ 

การขับเคลื่อนของชนเผ่าพื้นเมือง สถาบันของชนเผ่าพื้น

เมืองที่จะรองรับการใช้อำานาจและธำารงอำานาจโดยมีความ

เชื่อและความศรัทธาต่อความเป็นตัวตนชนเผ่าพื้นเมืองได้ 

ในที่นี้ก็คือ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

4. ความเปราะบางทางการเมือง

เด็ก ๆ มละบริมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลชุมชน
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ชาวมอแกลน กำาลังเตรียมอุปกรณ์สำาหรับประกอบพิธีลอยเรือ จังหวัดภูเก็ต
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ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการจัดการ

 จากประเด็นข้อกังวลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำาให้เห็นถึงความ

เปราะบางจากผลกระทบของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำาพาให้ 10 กลุ่มชาติพันธุ์ตกอยู่ในสถานะคนชาย

ขอบของการพัฒนาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จึงมีข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการจัดการไว้ดังนี้

 

แนวทางที่ ๑ การจัดการตนเองของชนเผ่าพื้น

เมืองแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 

 แนวทางนี้จัดเป็นความสำาคัญลำาดับแรกสุด เพื่อให้

เกิดพลังของการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมือง เนื่องจากบทบาท

ของ “ผู้นำา” ชนเผ่าพื้นเมืองที่แท้จริงไม่ปรากฏความ

สำาคัญและเชื่อมโยงสู่พลวัตของการจัดการเพ่ือนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ได้  โดยเฉพาะในเรื่องการใช้

ที่ดินตามจารีตประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืน

เมืองที่เคยมีและปฏิบัติสืบกันมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นชน

เผ่าพื้นเมืองบีซู ญัฮกุร ชอง แม้กระทั่งมละบริ และมานิ

ผู ้นำามีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดการจัดการเรื่องที่ดิน

เพื่อการใช้ประโยชน์ตามวิถีวัฒนธรรมทั้งสิ้น การเรียกร้อง

“เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม” ที่หลายกลุ่มชาติพันธุ์มีความ

ต้องการให้ภาครัฐได้เปิดโอกาสหรือช่องทางให้มีการจัดการ

ด้วยการอำานวยความสะดวกด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 

และแม้กระท่ังการสนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวง 

ทบวง กรมต่างๆ เป็นความต้องการในปัจจุบันและมีการ

ขับเคลื่อนกันอยู่บ้างแล้วนั้น ความสามารถสถาปนาผู้นำา

และสถาบันทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมารองรับ จะมี

บทบาทค่อนข้างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคง

ให้กับกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่สัมพันธ์กับอำานาจอธิปไตยแห่งรัฐ 

 แนวทางการจัดการตนเองนี้ การสถาปนาผู้นำาและ

สถาบันทางสังคมของชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เป็นบรรทัดฐานแห่ง

จารีตท่ีเคยมีมาอย่างต่อเนื่องในอดีตควรได้รับการรื้อฟื้นและ

พัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันเพื่อการกำากับดูแล

ใหม่ การผสานกลืนกลายเข้ากับอำานาจการปกครองแห่งรัฐ

ผ่านการสร้างผู้นำาทางการนั่นคือ ผู้ใหญ่บ้าน และปัจจุบัน

การเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกระบวนการทางการเมืองที่อิงกับ

ฐานอำานาจส่วนกลางมากกว่าการเป็นตัวแทนของชุมชน

หรือประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์  กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผู ้นำาและสถาบันทางสังคมของชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่ม

ชาติพันธุ ์มีอยู ่แล้วตามจารีตประเพณีทั้งการสืบทอดผ่าน

สายตระกูล และการคัดเลือกโดยพิธีกรรมต่างๆ ทั้งนี้อาจจะ

ใช้กระบวนการทางวิชาการเข้าผสานหรือผนวกสร้างความ

เข้าใจใหม่ได้นั่นคือ กระบวนการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้ง

ล่วงหน้าและเป็นอิสระ (FPIC) และปฏิญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์

ชอง ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการชุมชนของตนเอง

อยู ่และสามารถถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางการจัดการ

ของชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆ ได้และไม่ยากที่จะลงมือปฏิบัติ

 ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ของ

แต่ละกลุ ่มชาติพันธุ์ได้มีการจัดทำาแผนหรือแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพของตนเองไว้แล้วและนำามาจัดทำาเป็นราย

ละเอียดเพื่อการจัดการตนเองต่อไปได้

 

แนวทางที่ ๒ ความร่วมมือและการเป็นเครือข่าย  
 จากประสบการณ์ความร่วมมือและเครือข่ายของ

การขับเคลื่อนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและ

สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบัน 

จะสามารถสร้างแนวทางใหม่ของการขับเคลื่อนได้อย่าง

เป็นระบบและมีรูปธรรมได้นั่นคือการสร้างรูปธรรมของ

การขับเคลื่อนเรื่อง “สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง” ในบริบทและ

เนื้อหาที่กว้างขึ้นจากประสบการณ์ความร่วมมือและการ

เป็นเครือข่ายของชนเผ่าพื้นเมือง ที่บริหารจัดการโดยสภา

ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จะใช้เป็นกลยุทธ์สำาคัญ

เพื่อการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร จึงเป็น

สมมติฐานสำาคัญของการขับเคลื่อน สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนที่จะสนับสนุนให้เกิดการ

จัดการตนเองตามแนวทางที่ ๑ ได้ สภาชนเผ่าพื้นเมืองจึง

มีบทบาทในการสร้างความมั่นใจว่าคนรุ่นต่อไปในอนาคต

จะมีความเป็นมืออาชีพที่ดีกว่ามาทำาหน้าท่ีหรือมีบทบาท

ในการอำานวยความสะดวกต่อการทำางานได้ภายใต้สิทธิของ

ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่น การสร้างพลัง

อำานาจอธิปไตยให้เกิดข้ึนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเหมาะ

สม เพราะสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่เหนือทรัพยากรยัง

เป็นข้อโต้เถียงกันอยู่และมีความซับซ้อนท้ังเชิงแนวคิดและ

การเมือง UNDRIP และกระบวนการ FPIC จึงเป็นเครื่องมือ

สำาคัญของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยท่ีจะนำามา

ใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของ

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 

 ทั้งสองแนวทางการจัดการจึงเป็นข้อเสนอท่ีท้าทาย

ต่อการขับเคลื่อนขบวนการด้านสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ในประเทศไทย ที่มีการสร้างพื้นฐานด้านคลังข้อมูลจาก

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนเผ่าพ้ืนเมืองไว้รองรับ

แล้ว
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กลุ่มสตรีเครือชนเผ่ามละบริ จังหวัดน่าน



รายงานสังเคราะห์ หน้า 32 รายงานสังเคราะห์ หน้า  33

เอกสารอ้างอิง

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “ก่อ(อึมปี้)”. 

 แหล่งที่มา, https://kaw-empi.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “ชอง”.  

แหล่งที่มา, https://chong.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “ญัฮกุร”.  เชียงใหม่: รายงานผล

การสำารวจข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร.  แหล่งที่มา, https://yakru.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “ไทแสก”.  

แหล่งที่มา, https://tai-saek.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “มละบริ”. 

 แหล่งที่มา, https://mlabri.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “มานิ”.  

แหล่งที่มา, https://mani.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “มอแกน”.  

แหล่งที่มา, https://moken.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “มอแกลน”. 

 แหล่งที่มา, https://moklen.thaiipportal.info

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม.  2561.  “อูรักลาโว้ย”.  

แหล่งที่มา, https://uraklawoy.thaiipportal.info

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  2549.  การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทาง

สังคม: การวัดภาวะความยากไร้และความเปราะบางสังคมสู่แนวทางนำาไปปฏิบัติได้ในประเทศไทย.  

กรุงเทพ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2546.  “โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษาประเด็น: 

สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ” เอกสารประมวลความรู้.  เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

------------------------.  2547.  ตัวตนของคนชายขอบ.  เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่.






