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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ความขัดแยง้ของกลุ่มชาติพันธ์ุในการเลือกผูใ้หญ่บ้าน ต าบลปางมะผา้     
อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาถึงท่ีมาและลกัษณะของความ
ขดัแยง้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในการเลือกผูใ้หญ่บา้น 2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความขดัแยง้ของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุในการเลือกผูใ้หญ่บา้น 3. เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในการเลือกผูใ้หญ่บา้น โดยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นชาติพนัธ์ุและอตัลกัษณ์ทางชาติ
พนัธ์ุ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ (Conflict Theory) แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์ และ แนวคิด
เก่ียวกบัการปกครองทอ้งท่ี โดยวิธีการวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ผา่นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชเ้ทคนิคการ
สัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือก จ านวน  34 กลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปางมะผา้ ก านันต าบลปางมะผา้  ผูใ้หญ่บา้นต าบลปางมะผา้   และตวัแทนกลุ่มผูน้ ากลุ่มท่ีไม่
เป็นทางการกลุ่มต่างๆในพื้นท่ี การเขา้ไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพของ
ชุมชน  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆตามประเพณี
วฒันธรรมในพื้นท่ี ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากผลการศึกษาพบว่า   
1.  ข้อค้นพบความขัดแย้งทีส่ าคัญ คือ  

1.1 ความขดัแยง้ของผูน้ าตามประเพณีในชุมชนหรือผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการในชุมชนท่ี
พยายามช่วงชิงการมีอิทธิพลในชุมชน โดยการส่งคนของตนเองลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น  

1.2 ความขดัแยง้เกิดจากการแข่งขนัระหว่างกลุ่มเครือญาติ    ท่ีมีความเหนียวแน่นใน
ลกัษณะกลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นสาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้ในการเขา้ขา้งผูส้มคัรเลือกผูใ้หญ่บา้น  ในแต่
ละฝ่ายซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้วามขดัแยง้ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นรุนแรงข้ึน  
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                  1.3 การขาดความรู้ของชาวบา้น ในการเลือกตั้งท าให้กลุ่มผูน้ ากลุ่มผลประโยชน์ต่าง  ๆ    
มีอิทธิพลในการช้ีน าค่อนขา้งสูง 

1.4 ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  เกิดจากการเขา้มาแทรกแซงของการเมืองในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ในการเลือกผูใ้หญ่บา้น  

1.5 วาระในการด ารงต าแหน่งท่ีนานเกินไปและเงินค่าตอบแทนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าใหก้าร
แข่งขนั สูงข้ึน จึงน าไปสู่ความขดัแยง้ 
         1.6  เกิดจากการมีการเลือกตั้งในชุมชนมากเกินไปท าใหมี้การแบ่งกลุ่มผลประโยชน์
ทางการเมืองในชุมชนท่ีชดัเจนข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเลือกตั้งท าใหค้วามขดัแยง้มีความซบัซอ้นมาก
ยิง่ข้ึน 

2.   ข้อเสนอแนะเพือ่การประยุกต์ใช้   
       2.1 ผูว้ิจยัเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ควรใช้องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชาติ

พนัธ์ุมาเป็นคนประสานใหค้วามรู้ท าความเขา้ใจและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัจารีตประเพณี ความเช่ือ
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  เน่ืองจากผลจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท าให้มีผลกระทบต่อประเพณีวฒันธรรม 
ความเช่ือของความเป็นชาติพนัธ์ุ และอีกประเด็นคือองคก์ร หน่วยงานของรัฐ ควรเขา้มาให้ความรู้แก่
ชาวบา้นในเร่ืองของวถีิการปกครองแบบประชาธิปไตย ควรมีการปลูกฝังอยา่งจริงจงั 

       2.2 การน าเอาวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณีมาเป็นส่วนช่วยประสานความขดัแยง้ ใน
กลุ่มหมู่บ้านท่ีเป็นชาติพนัธ์ุ เพราะตามวิถีชีวิตของความเป็นชาติพนัธ์ุตอ้งพึ่ งพิงกบัพิธีกรรมตาม
ประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นๆ 

       2.3 ส าหรับการเลือก ก านันผูใ้หญ่บ้าน พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องท่ี 2457 
(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ.2551 ซ่ึงไดว้างก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกก านนั ผูใ้หญ่บา้น รวมทั้งวาระใน
การด ารงต าแหน่ง จนอายุครบ 60 ปี แต่ยงัมีประเด็นเร่ืองของการประเมินผลการท างานซ่ึงก าหนดให้
มีการประเมิน ทุกๆ 5 ปี ซ่ึงขณะน้ีก็ยงัไม่มีการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการประเมินท่ีชัดเจน 
ผูว้ิจยัเห็นวา่ในการออกหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ควรท่ีจะ
ให้ประชาชนในหมู่บา้นเขา้มามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นส่วนท่ีจะ
ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการเลือก ก านนั ผูใ้หญ่บา้นลงได ้
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ABSTRACT 

The study “Conflict Among Ethnic Groups in the Election Village  Headmen, Tumbon 
Pang-Ma-Pha, Ampher Pang Ma Pha, Mae Hong Son Province” aimed to 1) investigate origins and 
characteristics of conflicts of ethnic groups in electing village headmen, 2) study causes of the 
conflicts, and 3) suggest possible solutions to the conflicts. This study was based on ethnic and 
ethnic identity theories, conflict theories, interest group theories, and local administrative theories. 
In addition, in this qualitative study, participants from 34 selected groups were interviewed which 
included Chief Executive of Pang-Ma-Pha Subdistrict Administrative Organization, Pang-Ma-Pha 
village chiefs, Pang-Ma-Pha village headmen, and representatives of informal group leaders in the 
area. Moreover, a non-participant observation was employed to collect demographic data. A 
participant observation was also used in the meetings, activities, and ceremonies in Tumbon Pang-
Ma-Pha, Ampher Pang Ma Pha, Mae Hong Son Province. 

Below are the findings from the study. 
1. The main conflicts were: 

           1.1  The conflicts were caused by the traditional leaders or informal leaders in the 
community tried to win the authority in the community. Thus, they sent their members to run for the 
village headman election. 

1.2  The conflicts were caused by the competition within families which had strong  
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ethnic ties which was one of the causes of the conflicts in choosing the side of the headman 
candidates. This contributed to the intense conflicts in electing village headmen.  

        1.3 The lack of education among the villagers allowed the interest groups to 
become influential in the election. 

1.4  The conflicts also caused by the intervention of the local and national politics. 
1.5  The long term of office and the increasing emolument made the election very  

competitive leading to the conflicts.  
1.6  The increasing number of local elections caused the division of the political  

interest groups which caused the conflicts to become more complicated. 
2. The suggestions and applications included: 

2.1  The organizations related to ethnics should educate the local to have a better  
understanding about traditions and ethnical believes which have been affected by the conflicts. In 
addition, the government organizations should educate and instill the local about democracy.  

2.2  Lifestyle, traditions, and customs should be used in solving the conflicts  
among the ethnic villages since the lifestyle of each ethnic relies on their own traditions and 
customs. 

2.3  The Act on Regional Administration 2457 (Issue 11) 2551 BE has stated the  
criteria and procedures in electing the village chiefs and headmen as well as the term of office 
(retirement age at 60). However, the regulations for evaluation have not been issued though there 
must be an evaluation every five years. Thus, the local should be able to participate in setting up the 
regulations to evaluate the village chiefs and headmen. This might be able to decrease the conflicts 
of ethnic groups in electing the village headmen. 
 

 


