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การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความขัด แย้งของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ใ นการเลื อ กผูใ้ หญ่ บ ้า น ต าบลปางมะผ้า
อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาถึงที่มาและลักษณะของความ
ขัดแย้งของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น 2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแย้งของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น 3. เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นชาติพนั ธุ์และอัตลักษณ์ ทางชาติ
พันธุ์ แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับความขัดแย้ง (Conflict Theory) แนวคิ ดกลุ่ มผลประโยชน์ และ แนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ โดยวิธีการวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ผา่ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้เทคนิ คการ
สัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือก จานวน 34 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลปางมะผ้า กานันตาบลปางมะผ้า ผูใ้ หญ่บา้ นตาบลปางมะผ้า และตัวแทนกลุ่มผูน้ ากลุ่ มที่ ไม่
เป็ นทางการกลุ่มต่างๆในพื้นที่ การเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพของ
ชุ ม ชน และการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยการเข้า ร่ ว มประชุ ม และกิ จ กรรมต่ า งๆตามประเพณี
วัฒนธรรมในพื้นที่ ตาบลปางมะผ้า อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากผลการศึกษาพบว่า
1. ข้ อค้ นพบความขัดแย้งทีส่ าคัญ คือ
1.1 ความขัดแย้งของผูน้ าตามประเพณี ในชุ มชนหรื อผูน้ าที่ ไม่เป็ นทางการในชุ มชนที่
พยายามช่วงชิงการมีอิทธิ พลในชุมชน โดยการส่ งคนของตนเองลงสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
1.2 ความขัดแย้งเกิ ดจากการแข่งขันระหว่างกลุ่ ม เครื อญาติ ที่ มีค วามเหนี ยวแน่ นใน
ลักษณะกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นสาเหตุหนึ่ งของความขัดแย้งในการเข้าข้างผูส้ มัครเลือกผูใ้ หญ่บา้ น ในแต่
ละฝ่ ายซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ความขัดแย้งในการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นรุ นแรงขึ้น
ง

1.3 การขาดความรู ้ ของชาวบ้าน ในการเลื อกตั้งทาให้กลุ่มผูน้ ากลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
มีอิทธิ พลในการชี้นาค่อนข้างสู ง
1.4 ปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เกิดจากการเข้ามาแทรกแซงของการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ในการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
1.5 วาระในการดารงตาแหน่งที่นานเกินไปและเงินค่าตอบแทนที่เพิ่มสู งขึ้น ทาให้การ
แข่งขัน สู งขึ้น จึงนาไปสู่ ความขัดแย้ง
1.6 เกิดจากการมีการเลือกตั้งในชุมชนมากเกินไปทาให้มีการแบ่งกลุ่มผลประโยชน์
ทางการเมืองในชุมชนที่ชดั เจนขึ้นอันเนื่ องมาจากการเลือกตั้งทาให้ความขัดแย้งมีความซับซ้อนมาก
ยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การประยุกต์ ใช้
2.1 ผูว้ ิจยั เห็ นว่าในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งควรใช้องค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มชาติ
พันธุ์มาเป็ นคนประสานให้ความรู ้ทาความเข้าใจและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับจารี ตประเพณี ความเชื่ อ
ของกลุ่ มชาติพนั ธุ์ เนื่ องจากผลจากความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นทาให้มีผลกระทบต่อประเพณี วฒั นธรรม
ความเชื่ อของความเป็ นชาติพนั ธุ์ และอีกประเด็นคือองค์กร หน่วยงานของรัฐ ควรเข้ามาให้ความรู ้แก่
ชาวบ้านในเรื่ องของวิถีการปกครองแบบประชาธิ ปไตย ควรมีการปลูกฝังอย่างจริ งจัง
2.2 การนาเอาวิถีชีวติ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี มาเป็ นส่ วนช่วยประสานความขัดแย้ง ใน
กลุ่ ม หมู่ บ ้านที่ เป็ นชาติ พ นั ธุ์ เพราะตามวิถีชี วิตของความเป็ นชาติ พ นั ธุ์ ตอ้ งพึ่ งพิ งกับ พิ ธี กรรมตาม
ประเพณี ของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ
2.3 ส าหรั บ การเลื อก ก านันผูใ้ หญ่ บ ้าน พระราชบัญ ญัติล ัก ษณะปกครองท้องที่ 2457
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ซึ่ งได้วางกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น รวมทั้งวาระใน
การดารงตาแหน่ง จนอายุครบ 60 ปี แต่ยงั มีประเด็นเรื่ องของการประเมินผลการทางานซึ่ งกาหนดให้
มีการประเมิน ทุ กๆ 5 ปี ซึ่ งขณะนี้ ก็ยงั ไม่มีการออกระเบี ยบหรื อกฎเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าในการออกหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ควรที่จะ
ให้ประชาชนในหมู่บา้ นเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็ นให้มากที่สุด ซึ่ งอาจเป็ นส่ วนที่ จะ
ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการเลือก กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นลงได้
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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 PangMa-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.
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