พืน้ ที่ตาํ บลแม่ สาย

การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๒๕๖๑
Challenges:
• การขับเคลือ่ นเศรษฐกิ จชายแดนของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ชนเผ่าในอําเภอแม่สาย
• การอนุรกั ษ์ วฒ
ั นธรรมดัง้ เดิ ม บนความหลากหลายของชาติ พนั ธุ์ชนเผ่า
Problem:
• เป็ นหน้าทีแ่ ต่ไม่มีอํานาจในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
เทศบาลตําบลแม่สาย

• ปัญหาความแตกต่างของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านในด้าน กฎ ระเบียบและ

วัฒนธรรม

กลุ่มบัส 2
TAG 8

1
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม พื้นที่ตําบลแมสาย
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
...................................................................................................................................................................
กลุมบัส 2
1. ความท้ าทาย ปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึน้ ภายในพืน้ ที่ ที่เกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้ านและอาเซียน

Challenges: • การขับเคลือ่ นเศรษฐกิ จชายแดนของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ชนเผ่าในอําเภอแม่สาย
• การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมดัง้ เดิ ม บนความหลากหลายของชาติ พนั ธุ์ชนเผ่า
Problem: • เป็ นหน้าทีแ่ ต่ไม่มีอํานาจในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

เทศบาลตําบลแม่สาย

• ปัญหาความแตกต่างของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านในด้าน กฎ ระเบียบและ
วัฒนธรรม

.

ประเด็นทายทายที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนของกลุมชาติพันธุชนเผาในอําเภอแมสาย
กลุมชนเผาชาติพันธุมีสวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเปนอยางมาก จนทําใหเศรษฐกิจอําเภอแมสาย
เติบโตขึ้นมาเปนชุมชนชายแดนที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย กลุมผูคนที่จะกลาวถึงคือกลุมชาติพันธุ สี่กลุม
คือ ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ และกลุมจีนยูนนาน ในอําเภอแมสายมีขอมูลกลุมชาติพันธุตางๆ ที่โดดเดนมีอยู 10
ชาติพันธุ 3 ตระกูลภาษา ไดแก
1. กลุมตระกูลภาษาไท ประกอบดวย ชาวไตย (ไทใหญ), ชาวไทลื้อ, ชาวไทเขิน,ชาวไทยวน (ไทโยน
ไทยโยนก หรือ ลานนา) และ ชาวไตหยา
2. กลุมตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ประกอบดวย ชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบดวย จีนฮอ จีนคณะชาติ
จีนหยูนหนาน, ชาวอาขา (อีกอ), ชาวลาหู (มูเซอ)
3. กลุมตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) ประกอบดวย ชาวลัวะ และ ชาวดาระอั้ง (ปะ
หรอง)
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย มีความทาทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่เกี่ยวของเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบานและอาเซียน คือ ความทาทายที่จะพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางไรที่มีความ
สมดุลระหวางการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เชิงเศรษฐศาสตร) กับการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทาง
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สังคม) จึงเกิดเปนลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชิงทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม โดยตองไมทําลายสิ่งแวดลอม และ
มีเปาหมายสําคัญ คือ การใหคนเชียงรายอยูอยางสงบสุข รมเย็น บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม
ปญหาชนเผาก็มีขีดจํากัดในการประกอบอาชีพและที่ทํากิน การบุกรุกที่สาธารณะที่เขา อีกทั้งปญหา
ไมมีบัตรประชาชน อีกจํานวนมาก ปจจุบันการประกอบธุรกิจการคาสง คาปลีก การนําเขาสินคาและการ
สงออกสินคา ไปสูปลายทางบนเสนทาง R3B ในการลงทุนการคาชายแดนที่เกิดขึ้นประกอบดวยทั้งคนไทย
(คนเมือง) รวมกับกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยอยูอยางหลากหลายชาติพันธุ ซึ่งตางก็มีวัฒนธรรมยอย ที่
แตกตางกัน แตสิ่งที่สําคัญคือภายใตความแตกตางกันนั้นกลับมีการบูรณาการและการรับและแลกเปลี่ยนกับ
วัฒนธรรมไทยของผูคนในพื้นที่ รวมทั้งการปรับตัวเรียนรูจากวัฒนธรรมใหมรวมกับวัฒนธรรมเดิมของตน เปน
วิถีชีวิตความเปนอยูกับคนไทยและกลุมชาติพันธุอื่นๆอยางผสมผสาน ในการนี้ตองการใหเห็นวากลุมชาติพันธุ
มีความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอื่น ๆ โดยการประกอบอาชีพและการคาขายนั้นเอง และบอกถึงกลุมชาติพันธุ
ใดมีบทบาทมากที่สุดตอการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจชายแดนแมสาย และอนาคตของกลุมชาติพันธุจะ
เปนอยางไร ในพื้นที่ชายแดนของคนชายขอบที่อพยพมาสูอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ประเด็นทาทายที่ 2 การอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิม บนความหลากหลายของชาติพันธุชนเผา จากการ
ฟงบรรยายความหลากหลายเผาพันธุ 10 เผาพันธุมากขนาดนี้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมจึงมี
แตกตางกันออกไป นั่นเองจึงเปนเหตุใหเทศบาลตําบลแมสาย รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืช
น้ํามัน จัดงาน "มหัศจรรย 10 ชาติพันธุแมสาย" ในระหวางวันที่ 6-10 ธันวาคมของทุกป ณ บริเวณศูนยวิจัย
และพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน อ.แมสาย จ.เชียงราย งานนี้เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุม
ชาติพันธุตางๆในอําเภอแมสาย กับคนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนจากตางๆ ที่มาเที่ยวในพื้นที่ ใหรูและเขาใจ
ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชนเผาตางๆ เพื่อกอใหเกิดความสามัคคี การรวมมือกันในทุกกลุม และยัง
ผลเพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดเขาใจ รับรู และสืบทอดสิ่งตางๆ ที่ทรงคุณคาตลอดไป ตลอดจนเปนการพัฒนาวิถี
ตางๆเหลานี้ใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน
โดยภายในงานจะแบงกิจกรรมเปนโซนตางๆ อยาง โซนหมูบานชาติพันธุ ที่จะจัดแสดงวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม สินคาหัตถกรรม อาหารชาติพันธุ ภูมิปญญาทองถิ่น ที่พักอาศัยของกลุมชาติพันธุตางๆ
จะเนนสีสันในชวงกลางวัน ตั้งแต เชาจนถึงตอนเย็น มีการละเลน งานประเพณีจําลอง การจําหนายและสาธิต
อาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปญญา ความเชื่อ การแพทย สับเปลี่ยนกันในแตละกลุมชาติพันธุใหมีความตื่นเตน
และบรรยากาศของงานไมดูเงียบจนเกินไป
Problem:
แมสาย

• เปนหนาที่แตไมมีอํานาจในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเทศบาลตําบล

ปญหา เทศบาลตําบลแมสายใชงบประมาณไมได เนื่องจากหนวยตรวจสอบบอกวาการจัดงานชนเผา
งานสงเสริมการทองเที่ยวไมใชหนาที่ ดังนั้นการจัดการจึงเปลี่ยนเจาภาพมาเปนหนวยงานอื่น ซึ่งงบประมาณ
ไมเพียงพอและจัดหางบประมาณมาเพิ่มยาก จึงตองบูรณาการงบประมาณจากภาคเอกชนมาชวยในการจัด
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งานใหยิ่งใหญดังเชนทุก ๆ ป แตเทศบาลตําบลแมสาย ตั้งงบประมาณไมได แตจะปฏิเสธการจัดงานไมได
เชนกัน ถือวางานที่จัดใหประชาชน ชนเผาเปนหนาที่ ไมใชแตงานประเพณี วัฒนธรรมชนเผา งานทุกงานที่อยู
ในเขตเทศบาล เชน ตัดหญาเกาะกลาง(ของกรมทางหลวง) จับสัตวราย ดูแลทุกขสุขราษฎร มันเสมือนเปน
หนาที่จะตองทําทุกอยางร่ําไป แตอํานาจการใชงบประมาณไมได ถาไมใชหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเขียนไว (ทํางานได แตใชงบประมาณไมได ไมมีหนาที่และอํานาจในการงานนั้น ๆ)
Problem: • ปญหาความแตกตางของไทยกับประเทศเพื่อนบานในดาน กฎ ระเบียบและวัฒนธรรม
ปญหาความแตกตางกับประเทศเพื่อนบานประเทศเมียนมาร ตั้งแตประเทศพมายายเมืองหลวงและ
เปลี่ยนชื่อประเทศ เปน “เมียนมาร” ก็เปนการเปลี่ยนการเดินรถแตกตางจากประเทศไทยไป ทั้งที่รถยัง
พวงมาลัยขวาอยู เปนเหตุผลของความใหแตกตางจากไทย ไมพูดถึง ประเทศ สปป.ลาว และยังกฎ ระเบียบอื่น
ๆ อีกมาก ที่ออกโดยรัฐทองถิ่นเปลี่ยนแปลงตามความพอใจ และยิ่งมีความตึงเครียดชายแดน กฎระเบียบตาง
ๆ ก็เครงไปดวย
ปญหาเรื่องความแตกตางของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ทั้งในมิติของกฎ ระเบียบ และ
วัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอการเชื่อมโยงการคา การลงทุน ในจังหวัดชายแดน ที่ประประกาศเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหลายจังหวัดที่ติดชายแดน มีปญหาความแตกตางของแตละแขวงหรือแตละจังหวัดชายแดน
นโยบายขึ้นอยูกับเจาแขวงเปลี่ยนแปลงไดไมมีความไมนิ่ง เปนปญหาของการลงทุน และการควบคุมตนทุน
ตางๆ ไมได แตดานความรวมมือนั้นมีความพยายามที่จะหารือ และการสรางสะพาน การเปดจุดผอนปรน บาง
เรื่องอยูระหวางการเจรจา บางเรื่องผานการแกปญหาแลว (เชน พมา คุยเรื่องการสรางสะพาน ดูวาทางพมา
ทําไดไหม ไทยทําไดหรือเปลา สรุปแลว ไทยก็เปนคนทํา)
2. ขอแนะนํา ขอปฏิบัติเพื่อรองรับความทาทาย วิธีปองกัน / แกไขปญหาและอุปสรรค
Solution:

1.บูรณาการภาคเอกชน ชนเผา ภาครัฐและประชาชนรวมจัดการความหลากหลาย
2.กระจายหนาที่และอํานาจใหองคกรปกครองทองถิ่น

Solution:

1.บูรณาการภาคเอกชน ชนเผา ภาครัฐและประชาชนรวมจัดการความหลากหลาย

ดวยเมืองแมสายเปนเมืองที่ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย และมีพรมแดนที่ติดตอและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานโดยมีลําน้ําสาย และเทือกเขาแดนลาวเปนแนวพรมแดนตามธรรมชาติ จึงเปนการสะดวกที่
กลุมชาติพันธุตางๆ สามารถยายถิ่นฐานและเดินทางเขามายังประเทศไทยได ทําใหเมืองแมสายมีความ
หลากหลายทางดานชาติพันธุ จึงเปนที่มาของการจัดงาน “มหัศจรรย 10 ชาติพันธุแมสาย การจัดการเปน
การสงเสริมการทองเที่ยว ฝายตรวจสอบเห็นวาไมใชหนาที่หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนาที่
รองเพียงสงเสริมสนับสนุนไมใชจัดหรือทําเอง “ไมใชหนาที่”
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การบูรณาการภาคเอกชน ชนเผา ภาครัฐและประชาชนรวมจัดการความหลากหลาย โดยความ
รวมมือระหวาง เทศบาลตําบลแมสาย หอการคาจังหวัดเชียงราย สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย และศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา เปนการรวมกันจัดการอนุรักษและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม ชนเผา ที่ดําเนินการอยูแลว แตยังตองเพิ่มภาคเอกชน ภาคธุรกิจทองเที่ยว ที่ไดประโยชน
รวมกันมาดําเนินการรวมกัน เพราะเทศบาลติดปญหาเรื่องระเบียบปฏิบัติที่ฝายตรวจสอบไดทักทวงไว
Solution:

2. กระจายหนาที่และอํานาจใหองคกรปกครองทองถิ่น

การกระจายหนาที่และอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังเปน“หลุมดํา” วิกฤตการณของ
การรวมศูนยอํานาจรัฐ…อยู “ไมกระจายอํานาจ ไมกระจายหนาที่ ไมเรียกวาปฏิรูป” คงเปนความหวังในการ
ปฏิรูปครั้งนี้ขององคการปกครองสวนทองถิ่น จะหลุดจากหลุมดําหรือไม ในชวงแรก กฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป 2560 มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและ “กิจกรรมสาธารณะ” เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และทองถิ่นหวังวา คําวากิจกรรมสาธารณะ ที่จะจัดการงานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ จะดําเนินการได แตยังคงเฝาติดตามกฎหมายทองถิ่น กฎหมายกระจายหนาที่
และอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในครั้งนี้ทองถิ่นมีหนาที่และ
อํานาจดูแลและในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญป 2560 แลว จึงเปนหนทางสวางที่จะใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํากิจกรรมสาธารณะไดตอไป และยังคงติดตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่จะ
ออกมาบังคับเปนแนวทางใชตอไป.
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