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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความกระจางตอมโนทัศนวาดวยชาติพันธุ โดยผานการ

เปรียบเทียบกับชาติ และเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงและนโยบายในการ
จัดการความขัดแยงทางชาติพันธุของรัฐตาง ๆ ที่ผานมา ไดแก การฆาลางโคตร การกวาดลางให
หมดไป การกลืนกลายทางวัฒนธรรม การบูรณาการ การใหสถานพิเศษแกชนพ้ืนเมือง และ
สหพันธรัฐทางชาติพันธุ รวมทั้งการประเมินคุณคาทางจริยธรรมของนโยบายเหลานี้ บทความน้ีได
เสนอแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงโดยการใหความสําคัญกับการดําเนินงานในระดับ
ทองถิ่น การใหสิทธิชุมชน สิทธิทางวัฒนธรรม การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางสังคม เสริมสราง
ความไววางใจและความรวมมือตอกัน ยิ่งไปกวานั้น วิธีการในการจัดการความขัดแยงควรจะมี
ประสิทธิภาพ เปนไปอยางสันติ และเปนธรรม 
คําสําคัญ ชาติพันธุ ชาติ เชื้อชาติ การกลืนกลายทางวัฒนธรรม การบูรณาการ การใหสถานพิเศษ
แกชนพื้นเมือง สิทธิทางวัฒนธรรม 
 
 

                                                         บทความวิชาการ 
ชาติพันธุ และการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุ 
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Abstract 
This article aims to clarify the concept of ethnicity by comparing it with the 

concepts of the nation and race. Additionally, ethnic conflict and states’ policies on 
ethnic conflict management--including genocide, ethnic cleansing, assimilation, 
integration, accommodation, and ethno-federalism--are elaborated. The ethical value of 
these policies and practices are assessed. Finally, this article proposes guidelines for 
conflict resolutions by emphasizing operations at the local level, promoting community 
rights and cultural rights, and strengthening social exchange, mutual trust, as well as 
cooperation. Moreover, the techniques of conflict management should be efficient, 
peaceful and just.   

Keywords:  Ethnicity, Nation, Race, Assimilation, Integration, Accommodation,  
Cultural Rights. 
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บทนํา  
 ในปจจุบันน้ี ความขัดแยงทางชาติพันธุ เปนความขัดแยงที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจ
อยางกวางขวาง เนื่องจากเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก และสงผลเสียหายอยาง
รุนแรงตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม กระนั้นก็ตาม ขอถกเถียงเพ่ือทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาทางดานชาติพันธุในสังคมไทยยังคงมีอยูจํากัด ทั้งๆ ที่ประเทศไทยประสบ
ปญหาดานชาติพันธุในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเขาใจสับสนเก่ียวกับแนวคิด
ชาติพันธุ (Ethnicity) และแยกไมออกจากแนวคิดวาดวยชาติ (Nation) เชื้อชาติ (Race) ฯลฯ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความกระจางเกี่ยวกับแนวคิดวาดวยชาติพันธุดังกลาว 
พรอมทั้งวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาและแนวทางในการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุที่ปรากฏใหเห็น
ในโลกนี้ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงคุณคาทางจริยธรรมของแตละแนวทาง บทความนี้มุงเนนการวิเคราะหทางดาน
แนวคิด (มากกวาที่จะเปนการศึกษาเชิงประจักษ) โดยเชื่อมโยงปญหาการจัดการความขัดแยงทางชาติ
พันธุเขากับปญหาเชิงปรัชญาทางจริยธรรมในโลกสมัยใหม    
 

แนวคิดวาดวยชาติพันธุ  
 ชาติพันธุ (Ethnicity) หมายถึง กลุมขนาดใหญที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมกัน และมี
ความเชื่อวาพวกตนตางสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน เสนแบงของชาติพันธุจึงประกอบดวย ภาษา 
นามสกุล ภาษาถิ่น การแตงกาย ศาสนา แบบแผนการดํารงชีวิต ฯลฯ ในแงนี้จะเห็นไดวา “ชาติพันธุ” 
มีความหมายคลายกับคําวา “ชาติ” แตจะแตกตางกันตรงที่ “ชาติพันธุ” มิไดมีความตระหนักในการ
สรางความเปนปกแผนที่มีเอกภาพ/เหนียวแนน เพ่ือดําเนินการเคลื่อนไหวภายใตการชี้นําของความเชื่อ
เกี่ยวกับสิทธิของกลุมในการครอบครอง/ควบคุมเหนือดินแดนอันเฉพาะเจาะจงในทางการเมือง อัน
แตกตางจาก “ชาติ” ที่มีความสํานึกในการรวมตัวเปนกลุมกอน และมีการเคลื่อนไหวเพ่ือสรางความ
เปนอิสระในการปกครองเหนือแผนดินอันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนเอง (Richmond, 1987, pp. 
3-18)1  
 

                                                           
1 ชาติโดยท่ัวไปจะอาศัยอยูในแผนดินเกิดที่เปนของพวกตน (National Homeland) กระนั้นก็ตาม ผืนแผนดินของ 

“ชาติ” อาจสอดคลอง/ทับกันสนิทกับเขตแดนของ “รัฐ” ที่ดํารงอยูก็ได (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในรัฐท่ีมีการกําหนดเขตแดนขึ้นกอนที่
จะมีการแพรกระจาย “แนวคิดอัตลักษณแหงชาติ” ครอบคลุมไปท่ัวท้ังเขตแดน) กระนั้นก็ตาม ในบางกรณี พบวายังมี “ชาติ”  
ที่อาศัยอยูภายนอก “รัฐ” ที่เปนของตนก็ได ดังเชน ชาติเคิรด และชาติปาเลสไตส เปนตน เมื่อแผนดินเกิดที่พวกตนหวงแหนถูก
ครอบครองโดยรัฐอื่น ทําใหสมาชิกของชาติดําเนินการเคล่ือนไหวตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการควบคุมทางการเมืองเหนือ
ดินแดนภายในรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ อาทิ ชาวเครดมีความเชื่อวาพวกเขามีสิทธิที่จะควบคุมเขตแดนท่ีเรียกว า “เคิรดิสทาน” 
(Kurdistan) อันเปนดินแดนที่อยูในอิรัก ตุรกี ซีเรีย และอิหราน.  

Book 18 Special.indd   159Book 18 Special.indd   159 03-Nov-16   22:13:3203-Nov-16   22:13:32



160

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  S p e c i a l  I s s u e

ชาติพันธุ และการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุ
 

  

 ในหลายกรณีจะพบวาสมาชิกของ “ชาติ” หนึ่ง ประกอบดวยกลุมชาติพันธุอันหลากหลาย 
(Multiethnic Features) ซึ่งสามารถเรียกชาติดังกลาวนั้นไดวา “ชาติบนพ้ืนฐานของพลเมือง” (Civic 
Nations)2 เน่ืองจากในการเคล่ือนไหวของขบวนการชาตินิยมภายใตบริบทของกระบวนการสรางรัฐชาติ 
ไดหลอมรวมกลุมชาติพันธุอันหลากหลายใหหันมาผูกพันจนกลายเปนชาติเดียวกัน เชน ประเทศแถบ
อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ฯลฯ ในกรณีนี้ เสนแบงที่กําหนดความเปนสมาชิกของกลุมจึงไดแก 
คานิยมทางการเมืองที่ยึดถือ และความเปนพลเมืองของรัฐ ในขณะที่ผูคนจะใหความสําคัญตออัต
ลักษณทางชาติพันธุนอยลง เชน การเปนสมาชิกหนึ่งของชาติอเมริกัน ขึ้นอยูกับความเปนพลเมือง
อเมริกัน การยอมรับในคานิยมเกี่ยวกับสิทธิ/เสรีภาพสวนบุคคลและความเทาเทียมกันในทางการเมือง 
รวมทั้งความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกัน ความเปนชาติอเมริกันก็เปดกวางใหแกชาติ
พันธุตาง ๆ ไดเขามาเปนสมาชิกรวมกันอีกดวย   
 นอกจากน้ี “ชาติพันธุ” ยังมีความหมายคลายคลึงกับ “เชื้อชาติ” (Race) อีกดวย โดยแนวคิด
หลังนี้ เปนรูปแบบของอัตลักษณที่มีความซับซอน ในทางวิทยาศาสตรธรรมชาติไดใหความหมาย  
“เชื้อชาติ” วาเปน “สปซีสยอย” (Subspecies) ของสัตว ที่มีการพัฒนาความแตกตางทางชีววิทยาอัน
เนื่องมาจากการอาศัยอยูในดินแดนที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม เมื่อนําแนวคิด
เร่ืองเชื้อชาติมาใชกับมนุษย ก็จะกอใหเกิดปญหาขึ้น เนื่องจากพบวามนุษยที่อาศัยอยูทั่วทุกซอกทุกมุม
ของโลกใบน้ี ตางมีการแตงงานขามเชื้อชาติกันหรืออพยพเขามาอาศัยอยูรวมกันอยางกวางขวาง
มากมาย และมนุษยไมวาจะสีผิวใดตางมีความเฉลียวฉลาดไมแตกตางกันแตประการใด เมื่อเปนเชนนี้ 
จึงทําใหไมสามารถกําหนดเสนแบงระหวางเชื้อชาติในทางภาวะวิสัยไดอยางแทจริง  
 เชื้อชาติในปจจุบันจึงถูกใชในความหมายวา “ประชากรกลุมใหญที่มีลักษณะเฉพาะแตกตาง 
ไปจากกลุมอ่ืน ๆ อันเนื่องมาจากลักษณาการทางกายภาพที่ไดรับการถายทอดมาทางพันธุกรรม” แต
เนื่องจากเชื้อชาติมีขนาดใหญ ดังนั้นจึงมีความแตกตางหลากหลายภายในกลุมคอนขางสูง และคง
ปฏิเสธไมไดวา แทจริงแลวคงไมมีเชื้อชาติใดสามารถรักษาความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของตนเอาไวได 
ในแงนี้จึงสามารถกลาวอยางไมเกินเลยไดวา เชื้อชาติเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของอัตลักษณที่ถูกสรางขึ้น
ทางสังคม (Socially Constructed Form of Identity) กระนั้นก็ตาม แนวคิดเรื่องเชื้อชาติยังคงดํารง
อยูในปจจุบัน เนื่องจากมนุษยมีความพยายามที่จะสรางเสนแบงความแตกตางระหวางเชื้อชาติมาตั้งแต
ในอดีต รวมท้ังมีการผลิตและสืบทอดนิยายปรัมปรา (Myths) เพ่ือยืนยันถึงการดํารงอยูจริงของความ
เปนเอกลักษณทางกายภาพอันเนื่องมาจากการสืบทอดทางพันธุกรรมของเผาพันธุ จนในท่ีสุดไดนําไปสู

                                                           
2 แตก็มีอีกหลายกรณีที่พบวา “ชาติ” หนึ่ง วางอยูบนพื้นฐานของอัตลักษณทางชาติพันธุเพียงชาติพันธุเดียว ซ่ึงเรียกวา 

“ชาติบนพื้นฐานของชาติพันธุ” (Ethnic Nations) ในกรณีหลังน้ี จะทําใหเสนแบงความเปนสมาชิกของชาติ ซอนทับกันสนิทกัน
อยางสนิทกับเสนแบงของชาติพันธุ. 
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การสรางภาพตายตัวทางเชื้อชาติ (Racial Stereotypes) ขึ้น เชน คนเชื้อชาติ A มีนิสัยขี้เกียจ สกปรก 
ไอคิวต่ํา ในขณะที่คนเชื้อชาติ B ขยัน สะอาด และไอคิวสูง ฯลฯ ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้เปนเพียง “ทฤษฎี
วิทยาศาสตรแบบจอมปลอม” (Pseudoscientific Theories) ที่กอรูปขึ้นมาในยุโรป (โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในฝร่ังเศส และเยอรมัน) ตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19 แลว (Leo, 2002, p. 326)  
 ชาติพันธุจึงแตกตางกับเชื้อชาติ ในแงที่เชื้อชาติมุงเนนลักษณาการทางกายภาพท่ีคลายคลึงกัน 
อันเนื่องมาจากไดรับการสืบทอดทางพันธุกรรมรวมกัน ในขณะทีชาติพันธุเนนถึงความผูกพันทาง
วัฒนธรรมและการมีประวัติศาสตรรวมกันเปนสําคัญ อีกประการหน่ึงก็คือเชื้อชาติเปนรูปแบบของอัต
ลักษณที่มีความสําคัญมาต้ังแตกลางศตวรรษที่ 19 เปนตนมา แตชาติพันธุเปนรูปแบบของอัตลักษณที่
มีความสําคัญทางการเมืองมาแลวในชวงหลายทศวรรษที่ผานมานี้  
 ปจจัยที่เอ้ืออํานวยใหชาติพันธุสามารถรวมตัวกันไดอยางเหนียวแนน จนทําใหชาติพันธุ
กลายเปนรูปแบบของอัตลักษณที่มีความเขมแข็ง มีอยางนอย 4 ประการ ดังนี้ (Horowitz, 1985, p. 
57) ประการแรก วัฒนธรรม ในฐานะท่ีเปนแกนกลางท่ีสรางพันธะผูกพันภายในสมาชิกของกลุมชาติ
พันธุ การที่กลุมชาติพันธุยึดถือวัฒนธรรมรวมกัน ทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกัน 
ขณะเดียวกันก็กลายเปนเสนแบงเพ่ือแยก “คนนอก” ใหกลายเปนอ่ืน ความเปนหนึ่งเดียวทาง
วัฒนธรรมนี้ ทําใหชาติพันธุมีโอกาสรวมตัวกันอยางเหนียวแนนไดสูง อันแตกตางจาก “เชื้อชาติ” ที่ให
ความสําคัญกับลักษณะทางพันธุกรรมบางอยางรวมกัน เชื้อชาติจึงเปนกลุมขนาดใหญมหึมาท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอยางคอนขางเดนชัดกวา ดังนั้นจึงทําใหมีการรวมตัวกันไดยากกวา 
 ประการที่สอง สมาชิกของกลุมชาติพันธุจะมีความสํานึกถึงความเปนเครือญาติรวมกัน แมวา
สมาชิกของกลุมเชื้อชาติอาจรูสึกถึงความผูกพันทางสายเลือด (Blood Ties) แตกลุมเชื้อชาติก็มีขนาด
ใหญเกินกวาที่จะรักษาความรูสึกถึงความเปนเครือญาติรวมกันได ดวยเหตุนี้ นักวิชาการจํานวนมากจึง
มีความเห็นวา ชาติพันธุเปนกลุมที่มีขนาดใหญที่สุด ที่ยังคงรักษาความรูสึกผูกพันทางเครือญาติเอาไว
ได ผูนําของกลุมชาติพันธุจึงเปรียบเสมือนหัวหนาของวงศาคณาญาติ ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวขยาย
ที่มีลูกหลานจํานวนมาก (A Large Extended Family) ที่รวมตัวกันไดโดยผานการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกัน มีประสบการณทางประวัติศาสตรรวมกัน มีความไววางใจและซ่ือสัตยตอกัน 
ขณะเดียวกันก็พรอมจะเคียงบาเคียงไหลเผชิญหนากับชะตากรรมแหงอนาคตที่เต็มไปดวยความเสี่ยง
รวมกัน 

 ประการที่สาม ดวยความรูสึกเสมือนเปนญาติพ่ีนองกัน ไดทําใหสมาชิกของกลุมชาติพันธุมี
ความจงรักภักดีตอกลุมอยางสูง เมื่อมีภัยพิบัติจากภายนอกเขามาคุกคาม เชน ภัยจากรัฐบาล หรือจาก
กลุมชาติพันธุ อ่ืน หรือภัยจากโลกาภิวัตน ซึ่งทําใหกลุมชาติพันธุเกิดความรูสึกถึงความไมมั่นคง
ปลอดภัย เนื่องจากภัยจากภายนอกไมเพียงเปนอันตรายตอสมาชิกของพวกเขาเทานั้น แตอาจสงผล 
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กระทบตอความอยูรอดของกลุมทั้งหมดในภาพรวมอีกดวย เมื่อเปนเชนนี้ ทําใหกลุมชาติพันธุเกิด
ความรูสึกโกรธแคนอยางรุนแรง และเขารวมในขบวนการตอสูเพ่ือเอาชนะเหนือศตรูดวยมาตรการท่ี
รุนแรง เพ่ือจะไดนําพากลุมชาติพันธุของตนใหอยูรอดปลอดภัย 
 ประการสุดทาย ประเทศตาง ๆ ในโลกนี้ เกือบจะไมมีประเทศใดที่มีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางดานชาติพันธุ (Ethnic Homogeneity) ประเทศสวนใหญตางมีประชากรท่ีประกอบดวย
กลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย (Ethnic Minority) อยางนอยหนึ่งกลุม และในหลายๆ ประเทศจะมีชน
กลุมนอยหลายกลุม เชน ประเทศไนจีเรีย ซึ่งไมมีกลุมชาติพันธุใดประกอบขึ้นเปนคนสวนใหญของ
ประเทศ ประเทศแถบเอเชียทุกประเทศ (รวมทั้งไทยดวย) ตางมีกลุมชาติพันธุอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
ซึ่งแนนอนที่สุดการกระทบกระท่ังกนัระหวางกลุมชาติพันธุยอมเกิดขึ้นไดไมยากนัก และบอยคร้ังที่ความ
ขัดแยงไดลุกลามเปนการจลาจล หรือแมกระทั่งนําไปสูสงครามกลางเมืองได (Barrington, 2010,  
p. 149)     
 

นโยบายของรัฐในการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุ  
 ความหลากหลายทางชาติพันธุ เปนประเด็นทางการเมืองที่มีความสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบัน 
เนื่องจากโลกในยุคหลังสงครามเย็นภายใตบริบทของกระแสโลกาภิวัตนที่มีเทคโนโลยีการส่ือสารและ
การคมนาคมเจริญกาวหนา ไดสงผลใหอัตลักษณทางวัฒนธรรมบนฐานของชาติ (Nation-based 
Cultural Identities) ถูกทําใหพรามัวและมีความสําคัญลดลง นําไปสูการแสวงหาอัตลักษณใหม 
จนกระทั่งทําใหชาติพันธุกลายเปนการเมืองในระดับทองถิ่น (Local Politics of Ethnicity) และกลุม
อารยธรรมกลายเปนการเมืองระดับโลก (Global Politics of Civilization) (Huntington, 1998) 
ภายใตบริบทของความขัดแยงทางชาติพันธุและกลุมอารยธรรมดังกลาวนี้ หากรัฐจัดการความขัดแยง
ผิดพลาด ก็จะสงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมอัตลักษณตาง ๆ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น/ยืดเยื้อมาก
ขึ้น ซึ่งจะทําใหประเทศชาติตองสูญเสียโอกาสในการพัฒนาและเสียคาใชจายในการจัดการความขัดแยง
เปนจํานวนมหาศาล ดวยเหตุนี้ จึงถือวา ทางเลือกเชิงนโยบายของรัฐจึงมีความสําคัญ ดังจะไดพิจารณา
ถึงนโยบายท่ีรัฐในโลกนี้ไดนํามาใชกัน ตามลําดับ 

 ทางเลือกเชิงนโยบายแรกท่ีจะกลาวถึง เปนนโยบายที่ใชความรุนแรง/สุดโตงที่สุด เทาที่เคย
เกิดขึ้นมาแลวบนโลกใบนี้ ก็คือ การจัดการกับกลุมชาติพันธุโดย “การฆาลางโคตร” (Genocide) อัน
เปนนโยบายของรัฐที่ใชวิธีการกวาดลางกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย ดวยวิธีการฆาใหหมด มิให
เหลือแมแตคนเดียว ตัวอยางที่เกิดข้ึนในชวงศตวรรษท่ีแลว ไดแก การโจมตีของชาวเติรก เพ่ือฆาลาง
เผาพันธุของชาวอารมาเนียน (Armenians) ในชวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การพยายามฆาลางโคตร
ชาวยิวโดยฝมือของชาวนาซีในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง ความพยายามของชาวฮูตู (Hutu) ในการ
กวาดลางชาวตุสซี (Tutsi) ในระวันดา (Rwanda) ในป 1994 และรัฐบาลซูดาน รวมกับกองกําลังติด
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อาวุธ (Militia) ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อทําการกวาดลางชาวซูดานที่อาศัยอยูในแควน 
ดารเฟอร (Darfur) 

 ทางเลือกที่สอง ซึ่งมีระดับของความรุนแรงเบากวาแบบแรกเล็กนอย คือ “นโยบายกวาดลาง
ใหออกไป” (Ethnic Cleansing) อันเปนนโยบายของรัฐในการจัดการกับชนกลุมนอยโดยการกวาดตอน
ใหออกไปจากดินแดนในการปกครองของตนใหหมดสิ้น โดยในการกวาดลางอาจมีการฆาอยางทารุณ
โหดราย แตการฆามิใชเปาหมายหลัก เพียงแตนําวิธีการสังหารโหดมาใช เพ่ือบีบบังคับ/ขับไลกลุมชาติ
พันธุใหออกไปอยูที่อ่ืนเทานั้น วิธีการ “กวาดลางใหออกไป” เปนวิธีการท่ีมีการนํามาใชในหลายๆ แหง 
ที่มีความขัดแยงทางชาติพันธุ ระหวางรัฐบาลที่ปกครองโดยชาติพันธุที่เปนชนสวนใหญ (Majority 
Group) กระทําตอกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย (Minority Group)    
 ทางเลือกที่สาม นโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรม” (Assimilation) โดยรัฐบาลบีบบังคับให 
ชนกลุมนอยละทิ้งวัฒนธรรมของตน พรอม ๆ กับหันมารับเอาวัฒนธรรมของชาติพันธุสวนใหญแทน 
นโยบายดังกลาวน้ี ถือวาเปนการพุงเปาโจมตีไปยังอัตลักษณของชนกลุมนอยโดยตรง กลาวคือ เมื่อ
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะของชนกลุมนอยถูกทําลายลง ก็จะสงผลใหอัตลักษณของกลุมตอง
สลายไปพรอมกันดวย ตัวอยางของนโยบาย “กลืนกลายทางวัฒนธรรม” ไดแก ความพยายามของคน
ผิวขาวในแคนาดาท่ีบีบบังคับใหลูกหลานของชาวพ้ืนเมือง (Aboriginal Children) เขาโรงเรียนประจํา 
(Boarding School) ในชวงตนของทศวรรษที่ 20 ซึ่งความตั้งใจท่ีจะพรากเด็กออกจากออมอกของพอ
แมมีเปาหมายเพ่ือนําเด็กไปสูเบาหลอมทางวัฒนธรรมของคนผิวขาวน่ันเอง นโยบายดังกลาวนี้ไดเกิด
ขึ้นกับรัฐบาลของคนผิวขาวที่กระทําตอชนพ้ืนเมืองในประเทศออสเตรเลียอีกดวย 
 ทางเลือกที่สี่ คือ “นโยบายบูรณาการทางวัฒนธรรม” (Integration) ทางเลือกนี้แตกตางจาก
ทางเลือกทั้งสามที่กลาวมาขางตน คือ ทางเลือกที่สี่ไมตองการขจัดวัฒนธรรมของชนกลุมนอยใหหมด
ไป โดยรัฐหันมาอนุญาตใหกลุมชาติพันธุสามารถดํารงรักษาวัฒนธรรมของตนเองเอาไวได แตกลุมชาติ
พันธุสวนนอยจะตองใหการยอมรับ วัฒนธรรมของชนสวนใหญ (Majority Group’s Culture) ในฐานะ
ที่เปนวัฒนธรรมหลักของสังคม (Dominant Culture) และไดรับสถานะพิเศษอีกดวย เชน ภาษาของ
คนสวนใหญไดรับการยกยองใหเปนภาษากลางสําหรับใชสื่อสารของทางราชการ และเปนภาษาที่ใช
สอนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการนําสัญลักษณและพิธีกรรมทางศาสนาของคนสวนใหญไปใชใน 
การปฏิบัติในงานพิธีตาง ๆ อีกดวย นโยบายบูรณาการดังกลาวนี้มีการนําไปปฏิบัติในประเทศมาเลเซีย
ภายหลังจากไดรับเอกราชเปนตนมา โดยคนกลุมนอยชาวจีนสามารถดํารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ตนเองไวได ในขณะที่วัฒนธรรมของชาวมาเลยเปนวัฒนธรรมหลักของสังคม 

 ทางเลือกที่หา คือ “การใหสถานะพิเศษแกคนพ้ืนเมือง” (Accommodation) หมายถึง 
นโยบายของรัฐที่ใหอิสระทางวัฒนธรรมแกชนกลุมนอย (Cultural Autonomy) ขณะเดียวกัน 
สมาชิกของกลุมชาติพันธุสวนนอยก็ยังไดรับสิทธิพิเศษและมีสิทธิตาง ๆ อยางกวางขวางอีกดวย ความ
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เปนอิสระของชนกลุมนอยไดแก การใหสิทธิแกพวกเขาในการนําลูกไปเขาเรียนในโรงเรียนที่สอน
หนังสือโดยใชภาษาของชาติพันธุกลุมนอยเอง ในสหรัฐอเมริกาไดใหสิทธิพิเศษแกชาติพันธุสวนนอย 
โดยรัฐบาลไดดําเนินนโยบายใหมีการปฏิบัติเปนพิเศษในการจางงานสมาชิกของชนกลุมนอย หรือ
กําหนดโควตาสําหรับการบรรจุคนพ้ืนเมืองใหดํารงตําแหนงราชการเปนกรณีพิเศษ และกําหนดโควตา
ในการรับนักเรียนที่เปนชนกลุมนอยใหเขาเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสัดสวนที่สูง
เปนกรณีพิเศษ เปนตน 
 ทางเลือกสุดทาย ไดแก “สหพันธรัฐทางชาติพันธุ” เปนการกําหนดเขตพ้ืนที่พิเศษในการ
ปกครองตนเองแกชนกลุมนอย” (Ethno-federalism) หมายถึง นโยบายของรัฐ ท่ีไมเพียงแตจะให
ความเปนอิสระทางวัฒนธรรมแกชนกลุมนอยเทานั้น ชนกลุมนอยยังไดรับความเปนอิสระในระดับสูงที่
จะควบคุมเหนือดินแดนที่กําหนด (Territorial Autonomy with a High Degree of Control Over a 
Particular Region) แตทั้งนี้ มิไดหมายความวา จะเปนการมอบอํานาจในการปกครองตนเองใหแก 
ชนกลุมนอยอยางสมบูรณเบ็ดเสร็จ อํานาจในการปกครองในกรณีนี้ จึงคลายกับ การจัดการปกครอง
ตนเองในเขตพ้ืนที่พิเศษ หรือการกระจายอํานาจการปกครองในรูปแบบของ “มลรัฐ” ซึ่งยังคงขึ้นตอ
รัฐบาลกลาง (Central Government) โดยที่รัฐบาลกลางไดระบุเอาไวอยางชัดเจนวาจะมอบอํานาจใน
การปกครองใหแกชนพ้ืนเมืองในดานใดบาง โดยทั่วไปแลวประเด็นที่เปนเร่ืองเฉพาะของทองถิ่นก็จะ
เปนหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่น แตถาเปนประเด็นที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ อํานาจ
ในการตัดสินใจและดําเนินงานก็ยังคงเปนของรัฐบาลกลางอยู ซึ่งนโยบายในการกําหนดเขตพ้ืนที่พิเศษ
สําหรับการปกครองตนเองดังกลาวนี้ ไดมีการนําไปใชในหลาย ๆ ประเทศ เชน เบลเยี่ยม แคนาดา และ
รัสเซีย ฯลฯ 
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           นโยบายเนนปราบปราม/ไมประนีประนอม 
           (ไมอดกลั้นตอความแตกตางทางชาติพันธุ) 
       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                        
                                                                                                                                                          
            
            
            นโยบายใหความเปนอิสระ/เคารพอัตลักษณที่แตกตาง 
            (มีการอดกลั้นตอความแตกตางทางวัฒธรรมสูง) 
 

 

แผนภาพที่ 1 นโยบายของรัฐในการจัดการตอกลุมชาติพันธุสวนนอย  
เรียงตามลําดับจากความคับแคบ/ยอมรับต่ํา ไปสูการเปดกวาง/ยอมรับสูง 

 
 
 

การฆาลางโคตร (Genocide) 

การกวาดลางใหหมดไป (Ethnic cleansing) 

การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) 

การบูรณาการ (Integration) 

การใหสถานะพิเศษแกชนพื้นเมือง (Accommodation) 

สหพันธรัฐทางชาติพันธุ (Ethno-federalism) 
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ชาติพันธุ และการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุ
 

  

 ปกติแลว นโยบายของรัฐที่แสดงถึงการเคารพในอัตลักษณของกลุมชาติพันธุสูง ก็จะทําใหกลุม
ชาติพันธุไมเกิดสภาวะกดดัน ความขัดแยงทางชาติพันธุมีแนวโนมต่ํา กลุมชาติพันธุก็จะไมพัฒนา
ความคิดไปสู “อุดมการณชาตินิยมบนฐานของชาติพันธุ” (Ethnic Nationalism)1 และไมมีความ
จําเปนที่จะตองเคลื่อนไหวไปสูเปาหมายของการแบงแยกดินแดน ในทางตรงขาม หากนโยบายของรัฐ 
มีการสงเสริมใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ มีการปฏิสังสรรคตอกันและดําเนินกิจกรรมรวมกันตอเนื่อง อาจ
สงผลใหกลุมชาติพันธุสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติทามกลางความแตกตางหลากหลาย แตอยางไรก็
ตาม หากรัฐใชนโยบายเชิงลบ อันแสดงใหเห็นถึงความไมอดกล้ันในความแตกตางหลากหลายทางชาติ
พันธุ ก็จะนําไปสูความขัดแยงทางชาติพันธุไดโดยงาย 
 ในกรณีของประเทศไทยนั้น รัฐไดปฏิบัติตอชาวจีน โดยใชนโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรม 
(ซึ่งเห็นไดชัดในสมัยของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลยสงคราม) ขณะที่ชาวจีนกับชาวพ้ืนเมืองสามารถ
ผสมผสานทางชาติพันธุโดยผานการรวมกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการแตงงาน (Penpisut, 2007) 
จนในที่สุด ทั้งสองชาติพันธุสามารถกลืนกลายเขาดวยกันจนไมสามารถแยกออกจากกันไดดังที่เห็นกัน
ในปจจุบันน้ี อยางไรก็ตาม รัฐบาลจอมพล ป. ไดใชในโยบาย “กลืนกลายทางวัฒนธรรม” กับชาวมลายู
มุสลิมในพ้ืนที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการบีบบังคับใหพวกเขาหันมาประพฤติปฏิบัติตาม
แบบอยางของคนสวนใหญในภาคกลาง (ทั้งทางดานภาษา การนับถือศาสนา และการแตงกาย ฯลฯ) 
จนนําไปสูความขัดแยงทางชาติพันธุอยางรุนแรงและตอเนื่อง รัฐบาลในสมัยตอมาจึงจําตองยกเลิก
นโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมไปในที่สุด (สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน, 2552, pp. 92-93) ในขณะที่
ผูนําของชาวมลายูมุสลิม เฉกเชน ฮัจญีสุหลง อับดุลกาเดย (2438-2497) ไดเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองให
รฐับาลใชนโยบาย “สหพันธรัฐทางชาติพันธุ” โดยผานการย่ืนขอเรียกรอง 7 ขอ ตอรัฐบาล แตรัฐบาลใน
สมัยนั้นไมยอมโอนออนผอนปรนตอขอเรียกรองของฮัจญีสุหลง แตประการใด (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร
, 2548; ชัยวัฒน สถาอานันท, 2551; ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2549) มิหนําซ้ํายังตอบโตดวยการ “อุม” 
จนทําใหผูนําชาวมลายูมุสลิมจบชีวิตลง/หายตัวไปอยางไรรองรอยคนแลวคนเลา 
 นโยบายของรัฐบาลไทยตอกลุมชาติพันธุชาวมลายูมุสลิม นับจากสิ้นสุดยุคสมัยของรัฐบาล
จอมพล ป. เปนตนมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยภาพรวมรัฐบาลไดใชนโยบาย “การบูรณาการทาง
วัฒนธรรม” ที่เปดโอกาสใหชาวมลายูมุสลิมสามารถดํารงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกตนเอาไว
ได ภายใตบริบทที่จะตองยอมรับถึงสถานะอันพิเศษของวัฒนธรรมของภาคกลาง (เชน การใชภาษาไทย
เปนภาษากลาง การยึดถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ การสงขาราชการจากกรุงเทพไปปกครอง 
                                                           

1 “ขบวนการลัทธิชาตินิยมบนพื้นฐานของชาติพันธุ” เปนขบวนการชาตินิยมท่ีมีลักษณะพิเศษ กลาวคือ ในขณะท่ี ลัทธิ
ชาตินิยม เปนการเคล่ือนไหวบนพื้นฐานของการตอบขอสงสัย 2 ประการที่มาบรรจบกัน คือ “ใครคือสมาชิกชาติพันธุของเราบาง?” 
และ “ดินแดนที่อยูภายใตการปกครองของชาติพันธุ มีเสนแบงอยูตรงไหนบาง?” ซ่ึงการตอบคําถาม 2 ประการดังกลาวน้ี นําไป 
สูการเชื่อมโยงอัตลักษณทางชาติพันธุเขาสูเขตพื้นท่ียึดครองของพวกตน พรอม  ๆ กับวาดแผนที่เพื่อแสดงถึงแผนดินบานเกิด 
เมืองนอน (Homeland) อันจะนําไปสูเคล่ือนไหวของขบวนการชาตินิยมบนพื้นฐานของชาติพันธุ” ที่เขมแข็งและรุนแรงในที่สุด.  
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และการรักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบรอยในบริเวณตะเข็บชายแดนโดยทหารและตํารวจที่สงไป
จากสวนกลาง) นอกจากนี้ นโยบายของรัฐยังเสริมดวย “การใหสถานพิเศษแกชนพ้ืนเมือง” ดังจะเห็น
ไดจากการใหสิทธิพิเศษแกนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในการเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ การใหสิทธิพิเศษในการเขารับราชการในกระทรวงตาง ๆ และการนํานโยบายการ
พัฒนาที่ใชงบประมาณคอนขางสูงเขาสูพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ เปนตน กระนั้น
ก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีการกระทบกระทั่งกันอยูบางระหวางชาวบานดวยกันเอง และชาวบานกับ
ขาราชการในบางหมูบาน รวมทั้งการแพรระบาดของยาเสพติดและสินคาหนีภาษี อันทําใหเหตุการณ
ความขัดแยงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตปะทุข้ึนบอย ๆ ดังที่รับทราบกันในปจจุบันนี้ 
 
ขอโตแยงทางจริยธรรมของนโยบายการใหสิทธิพิเศษแกชนพื้นเมือง 
           จากนโยบายท้ังหมด 7 นโยบาย ที่รัฐบาลทั่วโลกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยของ
ตนนั้น พบวานโยบายการฆาลางโคตร (Genocide) และการกวาดลางใหหมดไป (Ethnic Cleansing) 
เปนนโยบายที่ไมมีเหตุผลทางวิชาการรองรับ เวนแตเปนการปฏิบัติที่เต็มไปดวยอคติ/เดียดฉันท เมื่อ
เปนเชนนี้ จึงไมอาจยอมรับนโยบายท้ังสองได เนื่องจากเปนนโยบายท่ีไมมีคุณคาทางจริยธรรมและไร
มนุษยธรรม 
 สวนนโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรม เปนนโยบายท่ีละเมิดตอสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural 
Rights) โดยแนวคิดสิทธิทางวัฒนธรรมดังกลาว เปน “สิทธิ” ที่เพ่ิงไดรับความสนใจเม่ือไมนานมานี้ 
แนวคิดดังกลาวมองวา กลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยจะตองมีสิทธิในการรักษาขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีดั้งเดิมของพวกตน อาทิ ภาษา แบบแผนการดําเนินชีวิต งานพิธี ภูมิปญญาพ้ืนบาน ฯลฯ แต
นโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมกลับละเมิดตอสิทธิทางวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมืองดังกลาวอยางรุนแรง 
(Alexander, 2004) นอกจากน้ีการใชนโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมในหลาย ๆ ประเทศ ไดนําไปสู
ความขัดแยงทางชาติพันธุอยางรุนแรงและยืดเยื้อ ดังนั้นนักสิทธิมนุษยชนสวนใหญในปจจุบันจึง
ออกมาประณาม/คัดคานการนํานโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมมาใชในพ้ืนที่ตาง ๆ 
 กลาวโดยภาพรวมแลว นโยบายท่ีประเทศตาง ๆ นํามาใชกันเปนจํานวนมากที่สุด ไดแก นโยบาย
การบูรณาการ (Integration) ซึ่งนักสิทธิมนุษยชนตางใหการยอมรับกันโดยทั่วไป อันแตกตางไปจาก 
“นโยบายการใหสถานะพิเศษแกกลุมชาติพันธุที่เปนชนพ้ืนเมือง” (Accommodation) ซึ่งหากพิจารณา
แตเพียงผิวเผินก็ดูเหมือนวาเปนนโยบายที่ดี/คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวา การ
ใหสถานพิเศษแกชนพ้ืนเมืองเปนนโยบายที่กอใหเกิดการโตแยงกันในทางวิชาการมากที่สุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ที่มีการนํานโยบายดังกลาวนี้ไปปฏิบัติกันอยาง
แพรหลาย นโยบายน้ีไดสรางความแตกแยกทางความคิดออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายหน่ึงใหการสนับสนุน 
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ตอนโยบายการใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุ และอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาว อันนําไปสู
การโตเถียงทางวิชาการกันกลับไปกลับมาอยางเขมขน สวนนโยบายสุดทาย คือ นโยบายสหพันธรัฐทาง
ชาติพันธุ (Ethno-federalism) ซึ่งแมวาจะมีการนําไปปฏิบัติกันอยูบางในบางประเทศ แตในทางวิชาการ
ไมคอยปรากฏใหเห็นวามีการอภิปรายโตแยงกันมากนัก  
 ในสวนสุดทายนี้ จะไดนําเสนอเก่ียวกับขอโตแยงระหวางฝายที่เห็นดวยกับไมเห็นดวยใน
นโยบายการใหสิทธิพิเศษแกชนพ้ืนเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริบทของสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ4 
 ในสังคมอเมริกัน กลุมชาติพันธุประกอบดวยหลายกลุม อาทิ อาฟริกันอเมริกัน (African 
Americans) ยิว (Jews) ฮิสเพนิคส (Hispanics)  เอเชียนอเมริกัน (Asian Americans) และชนพ้ืนเมือง
ดั้งเดิมในอเมริกา ปญหาการกดขี่ขูดรีดและการเหยียดผิวจึงเกิดขึ้นอยางรุนแรงและยืดเยื้อยาวนานนับ
รอยป ปญหาดังกลาวนี้เกิดจากพ้ืนฐานของการรังเกียจ/เดียดฉันท อันนําไปสูการปฏิบัติในเชิงกีดกัน
ทางชาติพันธุ (Ethnic Discrimination) ดังเชน ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 นายจางผิวขาวเลือก 
ที่จะไมรับคนผิวดําเขาเปนพนักงานของบริษัท จะวาจางคนผิวดําเฉพาะในงานท่ีคนผิวขาวไมทํา ยิ่งไป
กวานั้น คนผิวดําแมขยันทํางานสูงกวาแตมักไดรับการประเมินผลงานต่ํากวาคนผิวขาว และเมื่อ
จําเปนตองเลิกจางก็จะเลิกจางคนผิวดํากอน โรงเรียนหลายแหงไมรับนักเรียนผิวดํา ชุมชนของคนผิว
ขาวแยกเปนเอกเทศโดยการตัดถนนขวางเพ่ือกั้นชุมชนของคนผิวดําใหไปอยูในฝงตรงขาม รถประจํา
ทางกันคนผิวดําใหนั่งไดเฉพาะดานหลัง บริการนํ้าดื่มในสวนสาธารณะถูกจัดไวสําหรับคนผิวขาวที่แยก
ตางหากจากคนผิวดํา (Leo, 2002, p. 327) 

 การใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุ เปนนโยบายท่ีถูกผลิตออกมาเพ่ือขจัดการรังเกียจ/
เดียดฉันท พรอม ๆ กับผอนคลาย/สลายอารมณโกรธแคนฝงลึกอยูในจิตใจของคนผิวดําที่ถูกปฏิบัติใน
ฐานะของพลเมืองชั้นสองมาเปนเวลานาน เพ่ือใหสังคมสามารถกลับมาอยูรวมกันไดอยางสันติภายใต
ความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุ มาตรการของนโยบายการใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุ ไดแก 
การใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุในการสอบเขาโรงเรียน/มหาวิทยาลัย โดยกําหนดโควตาสําหรับกลุม
ชาติพันธุเปนสัดสวนที่แยกตางหากเพ่ือใหกลุมชาติพันธุที่มีคะแนนสอบต่ํากวาสามารถสอบได อาทิ ใน
เมือง ๆ หนึ่งเปนคนผิวดํา รอยละ 48  ดังนั้นในการสอบเขาเรียนก็จะกําหนดโควตาที่จะรับคนผิวดํา
เทากับ รอยละ 48  ของจํานวนที่จะรับทั้งหมด หรือการใหสิทธิพิเศษแกคนผิวดําในการสอบเขาทํางาน
โดยกําหนดเปนโควตา และเมื่อรับคนผิวดําเขาทํางานแลว จะตองใหโอกาสแกคนผิวดําเปนกรณีพิเศษ
ในการเขารับการฝกอบรม ศึกษาตอ และพัฒนาตนเองเพ่ือความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพ     

                                                           
4 มีศัพทวิชาการอยูคําหนึ่งที่นักวิชาการดานสังคมศาสตรและปรัชญาจริยศาสตร คือ “Strong Affirmative Action” 

ซ่ึงหมายถึง การใหสิทธิพิเศษแกคนชายขอบที่เคยถูกรังเกียจ/เดียดฉันท และถูกกีดกันมาในอดีต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหสิทธิ
พิเศษในการสอบเขาเรียนและเขาทํางาน แตคําวา “Strong Affirmative Action” เปนการใหสิทธิพิเศษ ไมเฉพาะกับกลุมชาติพันธุ
ที่เปนสวนกลุมนอยเทานั้น ยังหมายรวมถึงสตรี คนพิการ ฯลฯ อีกดวย. 
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 ฝายสนับสนุนตอนโยบายการใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุ ไดอางเหตุผลสําหรับสนับสนุน
ความคิดของพวกตนดังตอไปนี้ ประการแรก เพ่ือเสริมสรางความเปนธรรมแกคนสีผิว เนื่องจากหากเปด
ใหคนผิวดําสอบแขงขันกับคนผิวขาวในระบบปกติ ก็จะสูคนผิวขาวไมได เนื่องจากเด็กผิวขาวมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและมีโอกาสในการพัฒนาตนเองสูงกวาเด็กผิวดําอยางมาก (Leo, 2002, pp. 328-329) 
ประการท่ีสอง การใหสิทธิพิเศษแกคนผิวดําจะทําใหพวกเขาสามารถเขาเรียน/เขาทํางานในตําแหนง 
ดี ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดโอกาสแกพวกเขาในการพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการเติบโตในอนาคต ซึ่งใน
ระยะยาวจะสงผลใหการแบงแยกสีผิวถูกขจัดลง อันจะนําไปสูสังคมท่ีมีความเสมอภาคอยางแทจริงใน
ที่สุด (Boxill, 2002, pp. 356-365) ประการท่ีสาม พวกเขามองวาคนผิวขาวซึ่งกระทําผิดอยางรุนแรง
ตอคนผิวดํามาเปนเวลานานกวา 300 ป อันทําใหคนผิวดําตกเปนเหย่ือของการถูกรังเกียจ/เดียดฉันท
มาอยางตอเนื่อง ดังนั้นการใหสิทธิพิเศษแกคนผิวดําจึงเทากับเปนการไถบาป/ชดใชความผิดที่คนผิว
ขาวกระทําตอคนผิวดํา (Thiroux, 2001, p. 405; Leo, 2002, p. 329; Vaughn, 2010, p. 454; 
Boxill, 2002, pp. 356-365) ประการท่ีสี่ นโยบายใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุ เปนการสนับสนุน/
เสริมสรางสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตยแบบเสรี 
นอกจากนี้ การปฏิสังสรรคระหวางผูคนที่มาจากตางวัฒนธรรมจะทําใหสมาชิกเปดกวางและการ
ยอมรับตอความแตกตาง บมเพาะความอดกล้ัน และสงผลใหเกิดความรวมมือตอกันภายใตบริบทของ
โลกที่เต็มไปดวยความแตกตางหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ (Vaughn, 2010, p. 454) 

 สวนฝายคัดคานตอนโยบายการใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุตางมีเหตุผลในการสนับสนุน
ฝายตนหลายประการเชนกัน กลาวคือ ประการแรก องคการทุกประเภท (ไมวาจะเปนองคการธุรกิจ 
หนวยงานราชการ หรือองคการพัฒนาเอกชน) ตางตองการพนักงานที่มีความรูความสามารถ เพ่ือ
กอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงไมนาจะถูกตองที่รัฐบาลใชมาตรการ
บีบบังคับใหองคการรับพนักงานใหม โดยพิจารณาคุณสมบัติในแงของสีผิว (มากกวาความรู
ความสามารถ) (Thiroux, 2001, p. 404) ประการท่ีสอง บริษัทธุรกิจเอกชนซ่ึงเปนเอกสิทธิของเอกชน
ผูเปนเจาของ ในสังคมประชาธิปไตยแบบเสรีที่ใหความสําคัญอย างสูงตอสิทธิเสรีภาพและระบบ
กรรมสิทธิ์สวนบุคคล ดังนั้นจึงไมมีความชอบธรรมอยางยิ่งที่รัฐจะไปบังคับใหธุรกิจเอกชนรับพนักงาน
ตามคุณสมบัติที่รัฐกําหนด ประการที่สาม รัฐไมสามารถอางไดวา การรับคนผิวดําเขาทํางาน/เขาเรียน 
เปนการชดใชบาป/ชดใชความผิดที่คนผิวขาวไดกระทํามาในอดีต แนนอนที่สุด ความเปนจริงที่ไม
สามารถปฏิเสธไดก็คือ บรรพบุรุษของคนผิวขาวไดกระทําความผิดตอคนผิวดํามาอยางยืดเยื้อยาวนาน 
แตจะไมยุติธรรมเลยหากความผิดดังกลาวนั้นจะผองถายมาใหคนผิวขาวรุนปจจุบันเปนผูชดใช เพราะ
คนผิวขาวรุนปจจุบันไมมีสวนในการทําผิดดังกลาว ทํานองเดียวกัน คนผิวดําที่ตกเปนเหยื่อของการ
รังเกียจ/เดียดฉันทก็เปนคนผิวดํารุนกอน มิใชคนผิวดํารุนปจจุบัน เมื่อเปนเชนนี้ คนผิวดํารุนปจจุบัน
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ควรเปนผูไดรับประโยชนจากการชดใชความผิดหรือไม ในเมื่อพวกเขามิใชผูเสียหายแตประการใด 
(Thiroux, 2001, p. 404; Leo, 2002, p. 329) 

 ขอถกเถียงระหวางฝายที่เห็นดวยกับฝายไมเห็นดวยตอนโยบายการใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติ
พันธุดําเนินตอไป จนถึงป 1978 ไดเกิดเหตุการณที่ทําใหน้ําหนักของเหตุผลระหวางสองฝายตอง
สูญเสียดุลยภาพลงอยางเดนชัด นั่นคือ การเกิดคดีความอันโดงดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น 
ระหวาง มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (University of California) กับนายเอเลน เบคคี (Alan Bakke) 
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อนายเอเลน เบคคี ชายหนุมผิวขาว ไดสมัครเขาเรียนในคณะแพทยศาสตร
ของมหาวิทยาลัยดังกลาว โดยคณะแพทยศาสตรรับนักศึกษาใหมจํานวน 100 คน ซึ่งจํานวนน้ันเปน
โควตาสําหรับนักศึกษาผิวดํา 10 คน ผลปรากฏวาเบคคีสอบไมได ทั้ง ๆ ที่เบคคีไดคะแนนสูงกวานักศึกษา
ผิวดําทั้ง 10 คนที่สอบไดตามระบบโควตา ในที่สุด เบคคีจึงยื่นฟองตอศาลในแงที่เขาไมไดรับความเปน
ธรรม เนื่องจากเขาไมผานการสอบคัดเลือกดวยสาเหตุแหงสีผิว (มิใชความรูความสามารถ) ปริศนาของคดี
นี้ก็คือ “ผิดดวยหรือที่เขาเกิดมาเปนคนผิวขาว” ในที่สุดศาลสูงแหงแคลิฟอรเนียไดตัดสินใหเบคคีชนะ
คดี เนื่องจากระบบโควตาที่ใหสิทธิพิเศษแกคนผิวดํา สงผลใหคนผิวขาวไมไดรับความเปนธรรม ระบบ
โควตาจึงขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศ หลังจากนั้นมหาวิทยาแคลิฟอรเนียไดยื่นอุทธรณตอศาลสูง
แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอมาไดตัดสินวาระบบการสอบเขาของคณะแพทยศาสตรขัดตอรัฐธรรมนูญ แต
ไมไดตัดสินวา มหาวิทยาลัยสามารถนํา “สีผิว” มาเปนเกณฑหนึ่ง (รวมกับเกณฑอ่ืนๆ) สําหรับ
พิจารณาในการรับนักศึกษาเขาเรียนไดหรือไม (U.S. Supreme Court, 2002, pp. 378-382) ปญหา
คดีความดังกลาวไดนําไปสูขอถกเถียงสาธารณะเก่ียวกับความเหมาะสม/ไมเหมาะสมในนโยบายการให
สิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุกันอยางเขมขนตอมาอีกตราบจนถึงปจจุบันนี้ 
 นอกจากนี้ ฝายคัดคานยังมีความเห็นวา การใหสิทธิพิเศษแกคนผิวดํายังเปนการสราง
บาดแผลท่ีติดตัวคนผิวดําไปตลอดชีวิต เนื่องจากคนผิวดําที่สอบเขาทํางาน/เขาเรียนได เพราะเหตุที่เขา
ไดรับสิทธิพิเศษ/โควตา ซึ่งในแงนี้ จะทําใหเขาถูกตั้งคําถามไดวา “ไดดิบไดดีเพราะใชอภิสิทธิ” (มิใช
ความรูสามารถ) อันเปนมลทิน/ตราบาปติดตัวที่ชําระลางไมออก เสมือนถูกเหยียดหยามเกียรติยศที่ไม
นาภาคภูมิใจ (Vaughn, 2010, p. 456) ประเด็นสุดทาย ฝายคัดคานยังมองอีกวา การใหสิทธิพิเศษแก
คนผิวดําเพ่ือเปนการไถบาปหรือชดใชความผิดนั้น เปนการปฏิบัติตอคนผิวดําในฐานะที่เปนเครื่องมือ 
(ใหสิทธิพิเศษแกคนผิวดําเพ่ือชวยไถถอนความผิดใหแกคนผิวขาว) ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการ
ปฏิบัติตอคนผิวดําในฐานะที่มิไดนําคนผิวดํามาเปนเปาหมายโดยตัวมันเอง (Vaughn, 2010, p. 459) 
ในทางตรงขาม คนผิวขาวปฏิบัติตอคนผิวดํา (ใหสิทธิพิเศษแกพวกเขา) ก็เพ่ือรับใชประโยชนของคนผิว
ขาวน่ันเอง ในแงนี้จึงถือวาเปนการกระทําที่มีคุณคาทางจริยธรรมต่ํา (ตามแนวคิดของ Immanuel 
Kant ที่มองวา การกระทําที่มีคุณคาทางจริยธรรมสูง ก็คือ การปฏิบัติตอผูอ่ืนในฐานะที่เปนเปาหมาย
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เพ่ือตัวของเขาเอง มิใชปฏิบัติตอผูอ่ืนเพ่ือเปนสะพานทอดไปยังเปาหมายอยางอ่ืน อางจาก Hill, 2013, 
p. 161; Graham, 2006, pp. 98-125)  
 
บทสงทาย: ขอสังเกตบางประการในการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุ 
 ทานกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันนี้ ความขัดแยงทางชาติพันธุมีความสําคัญและไดรับ
ความสนใจอยางสูง แนนอนที่สุดประชาคมโลกจะตองคัดคานและประณามนโยบายการฆาลางโคตร 
(Genocide) และนโยบายการกวาดลางใหหมดไป (Ethnic Cleansing) กันอยางจริงจัง เนื่องจากเปน
นโยบายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง ในขณะที่นโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) 
เปนนโยบายที่กอใหเกิดปญหาการละเมิดตอสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ของชนกลุมนอย
อยางสูง สวนนโยบายท่ีคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปในปจจุบัน คือ 
นโยบายการบูรณาการ (Integration) และการใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุ (Accommodation)  

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนมีขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงทางชาติพันธุ (ซึ่งอาจ
เปนประโยชนตอการนํามาพิจารณาเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต) ดังตอไปนี้ 
 ประการแรก คงปฏิเสธไมไดวา นโยบายระดับมหภาคที่กําหนดโดยรัฐบาลนั้นมีความสําคัญ 
แตคงไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตได 
เนื่องจากความขัดแยงทางชาติพันธุสวนใหญมักเกี่ยวของกับปญหาการกระทบกระท่ังกันระหวาง
สมาชิกของแตละกลุมชาติพันธุที่แตกตางกันในการดําเนินชีวิตแตละวันอีกดวย ดังนั้น การสรางความ
ปรองดองระหวางกลุมชาติพันธุจะตองดําเนินการในระดับพ้ืนที่เปนสําคัญควบคูกันไป 

 ประการที่สอง หากตองการนํานโยบายใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุมาใช รัฐจะตองพิจารณา
ดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางย่ิง ทําอยางไรจึงจะใหสิทธิพิเศษแกกลุมชาติพันธุบางกลุมที่
เสียเปรียบ แตไมทําใหกลุมอ่ืนเกิดความรูสึกสูญเสียสิทธิอันชอบธรรมของตนไป นอกจากน้ี สิทธิพิเศษ
ที่ใหแกกลุมชาติพันธุจะตองสงเสริมใหพวกเขาสามารถดํารงอยูไดในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี และสามารถ
ยืนบนขาตัวเองไดอยางมั่นคง พรอมกับสามารถพัฒนาตนเองใหเติบโตบนเสนทางที่ตนเองเลือกสรรได
ตอไปอีกดวย (Sen, 2000) 

 ประการท่ีสาม นอกจากเสรีภาพทางการเมือง/ความเปนพลเมือง (Political & Civil Liberties) 
และสิทธิทางเศรษฐกิจ/สังคม (Socio-economic Rights) แลว รัฐควรสงเสริมสิทธิชุมชน (Community 
Rights) และสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) อยางจริงจัง เพ่ือใหกลุมชาติพันธุมีสิทธิในการดํารง
รักษาและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นใน
แตละแหง แตขณะเดียวกัน ควรมีการสงเสริมใหกลุมชาติพันธุตางๆ เปดกวางตอการปฏิสังสรรคกับกลุม
ชาติพันธุอ่ืน ๆ พรอมกับเปดกวางใหสมาชิกของกลุมไดมีสิทธิและเสรีภาพในการคบหาสมาคมกับเพ่ือน
ตางวัฒนธรรม (เชน ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ) เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูใน 
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เรื่องตาง ๆ ระหวางกันและกันอยางตอเนื่อง (Alexander, 2004) เพ่ือเสริมสรางใหชนตางวัฒนธรรมมี
การแลกเปลี่ยนทางสังคมตอกันและไววางใจกัน อันจะนําไปสูความรวมมือเพ่ือการดําเนินกิจกรรม
รวมกันภายในชุมชน  

 ประการที่สี่ ภายในชุมชนควรมีการจัดตั้งกลไกการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ โดย
กลไกดังกลาวจะตองมีลักษณะสอดคลองกับวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งสามารถจัดการความขัดแยง
ไดอยางรวดเร็ว ดําเนินไปอยางสันติ เปนธรรม และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การจัดการความขัดแยงที่ดําเนินการผานกิจกรรม “สารเสวนา” (Dialogue) “การฟงอยางลุมลึก” 
(Deep Listening) และการใหอภัย (Forgiveness) 
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