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10. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 
การสงัเคราะหก์ารอพยพยา้ยถิน่ การกลายเป็นคนชายขอบ และการสรา้งพื้นทีท่างสงัคมสู่วถิชีวีติใหมข่องกลุม่  ชาติ

พนัธุช์าวไทยภเูขาในจงัหวดักาํแพงเพชร สามารถนาํเสนอเป็นภาพไดด้งันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สงัเคราะหก์ารสรา้งพื้นทีท่างสงัคมของกลุม่ชาตพินัธุช์าวไทยภเูขา จงัหวดักาํแพงเพชร 

 
 

การอพยพชาวไทยภเูขาจงัหวดักาํแพงเพชรเป็นพวกมองโกลอย (จนี-ธเิบต) การอพยพโยกยา้ยถิน่ลงใต ้

มาจากประเทศพม่า จนี และลาว เขา้มาทางภาคเหนือของประเทศไทย 

โลโล- โนสุ : ธเิบต – พมา่ 

กะเหรี่ยง     ลาหู่      ลซูี      ลวัะ 

จนีเดมิ : เมีย่น มง้  

มง้       เมีย่น 

การกลายเป็นคนชายขอบ 

การเผชญิกบัภาวะความเป็นชายขอบ เน่ืองจาก

ความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจกบัภาครฐั คนไทยพื้นราบ 

และกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ ไดแ้ก่ การถกูกดีกัน้ไมใ่หอ้ยู่

ในป่า การถกูขบัไลใ่หล้งจากพื้นทีสู่ง การถกูตดิป้าย

เรื่องการตดัไมท้าํลายป่าและยาเสพตดิ 

 

มง้* วฒันธรรมประเพณีปีใหม่มง้   

การนบัถอืบรรพบรุุษ การปกัผา้มง้ คา้ขาย 

การศึกษา การปครองแบบตระกูลแซ่ 

ภาวะไรพ้ื้นที่ทางสงัคม 

- ขาดแคลนทีด่นิทาํกนิ ขาดแคลนปจัจยัสี ่  

- สูญเสยีศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ขาดสทิธิ 

- ถกูลอ้เลยีนดา้นภาษา ไมม่กีารศึกษา  

- การถกูตตีราทางสงัคมและวฒันธรรม  

การแต่งกาย และบา้นเรอืนทีส่กปรก 

ลาหู่* วฒันธรรมประเพณีปีใหม่ 

การนบัถอืศาสนาครสิต ์ขายพวงมาลยั 

กะเหรี่ยง* การอนุรกัษป่์า  

การท่องเทีย่วเชงิวถิชีวีติชาตพินัธุ ์ 

ลซูี และลวัะ * การเชื่อมความสมัพนัธก์บั

ชนเผ่ามง้ และเมีย่น ประชากรนอ้ย 

เม่ียน* ประเพณีตรุษจนี ผา้ปกัชาวไทยภเูขา 

เครื่องเงนิชาวไทยภเูขา การนบัถอืบรรพบรุุษ 

การคา้ขายในเมอืง การพฒันาบคุลกิภาพ 

กระบวนการสรา้งพื้นที่ทางสงัคมตามอตัลกัษณ์ของชนเผ่า 

การปรบัตวัอย่างต่อเน่ืองและร่วมกนัสรา้งพื้นทีท่างสงัคมท ัง้ระดบัปจัเจก ระดบักลุม่ และระดบัเครอืขา่ยผ่านทาง

ประวตัศิาสตร ์พธิีกรรม การเฉลมิฉลอง การสรา้งอตัลกัษณ์ใหม ่และการปรบัตวัในรูปแบบชวีติประจาํวนั 

ผลการสรา้งพื้นที่ทางสงัคมของกลุ่มชาตพินัธุ ์

ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม มศีกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย ์สามารถอยู่ในพื้นดว้ยความชอบธรรม อยู่ในสงัคมไทยอย่างมี

ศกัดิ์ศร ีและมฐีานะทางสงัคม เศรษฐกจิม ัน่คง การอยู่ร่วมกนัแบบพหวุฒันธรรม 



 

 

11. คําอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 

 ความสําคัญของงานวจัิยการสรา้งพนืททีางสงัคมสูว่ถิชีวีติใหมข่องกลุม่ชาตพัินธุช์าวไทยภเูขา ในจังหวัด
กําแพงเพชรกลุม่ชาตพัินธุ ์คอื ชาวไทยภเูขาทไีดรั้บผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐไทย สถานการณ์ของการเป็น
กลุม่ชาตพัินธุ ์ชว่งแรกในการอาศยัอยูใ่นดนิแดนทอียูใ่นการควบคมุของรัฐไทยบนพนืทสีงู การมปีฏสิมัพันธก์บักลุม่
อํานาจทเีหนือกวา่ และกลุม่คนพนืราบ แรงกดดันตา่ง ๆ ทกีลุม่ชาตพัินธุเ์ผชญิในแผ่นดนิไทย ทําใหอ้ดตีกลุม่ชาติ
พันธุ์ตกอยู่ในสภาพคนชายขอบทีแทบไรพ้ืนทีทางสังคม การเมือง เศรษฐกจิและวัฒนธรรม เมือเผชญิกับ
สถานการณ์ดังกล่าว การสรา้งพนืททีางสังคม (Social Space) การปรับตัว การพัฒนาศักยภาพตนเอง การสรา้ง
ความเป็นชมุชน จงึมคีวามสําคัญสําหรับการอยูร่อดในสงัคมของกลุม่ชาตพัินธุม์ง้ เมยีน กะเหรยีง ลาหู ่ลซี ูลวัะ ใน
จังหวดักําแพงเพชร การวจัิยนมีวีตัถปุระสงคเ์พอืศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและการอพยพของกลุม่ชาตพัินธุช์าวไทย
ภเูขาในฐานะคนพลดัถนิ การกลายเป็นคนชายขอบของกลุม่ชาตพัินธุช์าวไทยภเูขาในจังหวดักําแพงเพชร และการ
สรา้งพนืททีางสังคมสูว่ถิชีวีติใหม่ของกลุ่มชาตพัินธุช์าวไทยภูเขา วธิกีารดําเนนิงาน ผูใ้หข้อ้มูลหลัก จํานวน 70 
คน แบง่เป็นกลุม่ชาตพัินธุม์ง้ เมยีน กะเหรยีง ลาหู ่ลซี ูและลวัะ จํานวน 60 คน เจา้หนา้ทภีาครัฐ 5 คน และคนไทย
พนืราบ 5 คน การวจัิยน ีเป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ ทยีดึถอืกระบวนทัศนก์ารตคีวาม เครอืงมอืวจัิย คอื แบบสมัภาษณ์
กงึโครงสรา้ง แบบบันทกึภาคสนาม แนวคําถามการสนทนากลุ่ม และแบบการสังเกตแบบมสี่วนร่วม วธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมสีว่นร่วม วเิคราะหข์อ้มูล
และนําเสนอขอ้มลูเชงิคณุภาพตามหลกัการปรากฏการณ์วทิยา 

 ผลการวจัิย พบว่า การอพยพของกลุ่มชาตพัินธุ์ชาวไทยภูเขาจังหวัดกําแพงเพชรเป็นพวกจีน-ธเิบต 
แบง่เป็น2 กลุม่ ไดแ้ก ่พวกจนีเดมิ คอื มง้ เมยีน และพวกธเิบต-เมยีนมา คอื กะเหรยีง ลาหู ่ลซี ูและลัวะ กลุม่ชาติ
พันธุอ์พยพในฐานะคนพลัดถนิจากมณฑลยูนนานเขา้สูป่ระเทศเวยีดนาม ลาว เมยีนมา ไทย มสีาเหตจุาก 1) เกดิ
จากการกระทําของมนุษยเ์กดิสงคราม การถูกกดขจีากภาครัฐ การแทรกแซงของพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย 
และ 2) เกดิภัยธรรมชาต ิฝนไม่ตก และอัตลักษณ์ทางชาตพัินธุ์ โดยทีกลุ่มชาตพัินธุ์ตอ้งเผชญิกับภาวการณ์
กลายเป็นคนชายขอบอันเนืองมาจากความสัมพันธ ์เชงิอํานาจกับภาครัฐ ประสบการณ์ชวีติของการเป็นชายขอบ 
พบวา่ มกีารปรับตัวอยา่งตอ่เนอืง และไดร้ว่มกนัสรา้งพนืททีางสงัคมทังระดับปัจเจก ระดบักลุม่ และระดับเครอืขา่ย 
ผ่านทางประวัตศิาสตร ์พธิกีรรม การเฉลมิฉลอง การสรา้งอัตลักษณ์ใหม่ และการปรับตัวในรูปแบบชวีติประจําวัน 
ประกอบดว้ย การพัฒนาศักยภาพของตนเองดว้ยการเรยีนรู ้การยกระดับดา้นการศกึษาและเศรษฐกจิ การปรับ
ทัศนคตทิีดตี่อภาครัฐ การพัฒนาบุคลกิภาพใหส้ะอาด แต่งกายเหมาะสม การเขา้ร่วมกับการพัฒนาของภาครัฐ  
และสรา้งเครอืข่ายกลุ่มชาตพัินธุร์ะดับประเทศ โดยนําเสนอภาพลักษณ์ใหม่ผ่านการแสดงความเป็นพลเมอืงด ี          
คอื 1) ดา้นสังคมวัฒนธรรม ทุกชนเผ่าสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการนับถือศาสนา การประกอบ
พธิกีรรม และประเพณีตามอัตลักษณ์แตล่ะชาตพัินธุ ์2) ดา้นเศรษฐกจิ ชนเผ่าไดป้ระยกุตใ์ชภ้มูปัิญญาทอ้งถนิของ
บรรพบุรุษเพอืการประกอบอาชพีและการเชดิชวูัฒนธรรมทังปัจเจกบุคคลและการรวมกลุ่ม 3) ดา้นการศกึษา ทุก
กลุ่มชาตพัินธุ์ส่งบุตรหลานเรียนหนังสอืเพือการพัฒนาบุคลกิภาพและสรา้งทางเลือกในการประกอบอาชพีที
หลากหลายมากขนึ 4) ดา้นการเมอืง การปกครอง การมสีว่นร่วมทางการเมอืง และการคงไวซ้งึอัตลักษณ์ในการ
ปกครองตนเอง 5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม โดยเฉพาะชนเผ่ากะเหรยีงทสีะทอ้นใหเ้ห็นวา่สามารถ
ดํารงชวีติอยู่ร่วมกบัป่าได ้และทุกกลุม่ชาตพัินธุไ์ดเ้ขา้ร่วมเป็นสว่นหนงึของกจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ผลการสรา้ง
พนืททีางสงัคมของกลุม่ชาตพัินธุส์ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัจจุบันคนกลุม่นไีดรั้บการยอมรับจากสงัคม และสามารถยกระดับ
ศกัดศิรคีวามเป็นมนุษยม์ากกวา่ในอดตี สามารถอยูใ่นพนืทดีว้ยความชอบธรรม อยูใ่นสงัคมไทยอยา่งมศีกัดศิร ีและมี
ฐานะทางเศรษฐกจิและชวีติความเป็นอยูท่มัีนคง นอกจากนผีลจากการสรา้งพนืท ีทางสงัคมตามอัตลักษณ์ของกลุม่
ชาตพัินธุย์ังนําไปสูค่วามหลากหลายวัฒนธรรมทกีลุ่มชาตพัินธุส์ามารถอยู่ร่วมกันไดแ้บบพหุวัฒนธรรม ซงึชว่ยให ้
หลดุพน้จากสภาวะความเป็นชายขอบ และเกดิการพัฒนาศกัยภาพตนเองและกลุม่ชาตพัินธุใ์นระดบัทสีงูขนึ 
 ประโยชนข์องผลงานวจัิยเชงินโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม กรมป่าไม,้ กระทรวง
พัฒนาสงัคมและความมันคงของมนุษย ์และกระทรวงวัฒนธรรม ไดม้ขีอ้มลูวางแผนบรหิารจัดการทรัพยากรเพอืใช ้
ประโยชน์และลดผลกระทบตอ่กลุม่ชาตพัินธุ ์การจัดทํายุทธศาสตรโ์ดยเปิดเผยผลตอ่กลุม่ชาตพัินธุม์กีระบวนการ
รับฟังความคดิเห็นจากทุกภาคสว่น มกีารชดเชยเยยีวยาทเีหมาะสมกับกลุม่ชาตพัินธุท์ไีดรั้บผลกระทบ และศกึษา
ผลกระทบในการประกาศใชน้โยบายไลท่กีบัพนืทอีนืกลุม่ชาตพัินธุอ์นืแตล่ะภมูภิาคในประเทศไทย การสง่เสรมิและ
คน้หาความเป็นอัตลักษณ์ของกลุม่ชาตพัินธุท์แีทจ้รงิการศกึษาอัตลักษณ์กลุม่ชาตพัินธุอ์นืดว้ยอย่างเท่าเทยีมกัน 
งานวจัิยคน้พบการเปิดพนืททีางสังคมดว้ยการท่องเทยีวเชงิวัฒนธรรม สําหรับหน่วยงานในพนืทพัีฒนากลุ่มชาติ
พันธุเ์ขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ศูนยพั์ฒนาชาวไทยภูเขา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย ์สํานักงานวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั ทวีา่การอําเภอ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ สามารถนําองค์
ความรูว้ธิกีารสรา้งพืนทีทางสังคมโดยการปรับตัว ต่อสู ้ต่อรอง การพัฒนาศักยภาพของตนเองใหส้ังคมยอมรับ    
การมตีัวตนในสงัคมหลดุพน้จากสภาวะความเป็นชายขอบไปประยกุตใ์ชใ้นการกําหนดนโยบายเพอืพัฒนาศักยภาพ
และสรา้งเครอืขา่ยกลุ่มชาตพัินธุจั์งหวัดกําแพงเพชรเพอืขับเคลอืนการบรหิารจัดการศูนยจั์ดแสดงวัฒนธรรมชาว
ไทยภเูขา การสรา้งพนืททีางสงัคมดว้ยการนําวัฒนธรรมพัฒนาเป็นเศรษฐกจิ การทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค ์การเปิด
พนืทผี่านมติสิังคมและวัฒนธรรมทสีอดคลอ้งกับบรบิทในแตช่มุชนของกลุม่ชาตพัินธุข์องรัฐบาลไทย เพอืพัฒนา
ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทในแตล่ะชมุชนของกลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทยตอ่ไป 
 
 


