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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการชนเผ่าซาไก
ระหว่างไทยและมาเลเซีย 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการกลับคืนถิ่นของซาไก
ตระกูลศรีธารโต การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มประชาชน ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ตามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ จํานวน 15 คน วิเคราะห์โดยใช้หลักตรรกะควบคู่บริบท
โดยใช้สถิติพรรณนาประกอบ
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี้ 1) การจัดสวัสดิการของประเทศไทยให้กับซาไกตระกูล
ศรีธารโต ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซาไก ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ผู้ให้ข้อมูล
เกือบทั้งหมดเห็นว่ายังด้อยกว่าการจัดสวัสดิการในการดูแลซาไกของประเทศมาเลเซีย
2) แนวโน้มการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเห็นว่า
ซาไกตระกูลศรีธารโต มีแนวโน้มที่จะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านซาไก ถ้าหากภาครัฐมีการดูแล
ด้านสวัสดิการให้เหมือนกับประเทศมาเลเซีย ประชาชนในพื้นที่มีความจริงใจ พื้นที่
มีความมั่นคงปลอดภัย โดยการกลับคืนถิ่นให้ใช้วิธีการหมุนเวียนเป็นกลุ่มในเบื้องต้น
3) ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าไก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นปัญหา
ที่เกิดจากวิถีชีวิตของซาไกที่ชอบการเดินป่า หาของป่า แต่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวย
เนื่อ งจากปัญ หาความสงบในพื้น ที่ และหน่ว ยงานภาครัฐ ยัง ขาดความต่อ เนื่อ งในการ
ให้ความช่วยเหลือ โดยมีข้อเสนอแนะที่สําคัญ คือ ควรจัดสวัสดิการให้ตรงกับวิถีชีวิตและ
ความต้องการของซาไก โดยทุกภาคส่วนต้องเข้าไปมีส่วนร่วม และควรจะให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นเป็น เจ้า ภาพหลัก ในการดูแลซาไก โดยการปรับปรุงสวัสดิก ารที่มีอยู่เ ดิม
ให้เหมือนกับประเทศมาเลเซีย
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Abstract

The objectives of this research were 1) to compare the Maniq tribe
management between Thailand and Malaysia, and 2) to study guidelines in
promoting repatriation of Sritarnto family of Maniq. This research was a qualitative
study by in-depth interviewing key informants including groups of people,
local leaders, government officers who lived in the area of Tambon Ban Rae,
Tarnto district, Yala province. Data collection was performed via in-depth interview
with 15 subjects, following the interviewing guideline issues. Data analysis was
done using logical context description supplemented with descriptive statistics.
The research results were summarized as follows. 1) The welfare that
Thai government provided for Sritarnto family of Maniq who lived in Sakai
(Maniq) village Tambon Ban Rae, Tarnto district, Yala province, was opined by
nearly all informants to be inferior to that provided by Malaysia government.
2) For repatriation trend of Sritarnto family of Maniq, nearly all informants
viewed that Sritarnto family of Maniq inclined to return to live in Sakai
village if government sector would render the welfare just as Malaysia did,
local people were sincere, and the area was secure and safe, which,
initially, the repatriation should be done in successive manner group by
group. 3) Most informants viewed that problems in promoting repatriation
of the Maniq tribe came from their lifestyle habit of roaming about the
forest for its products but the environment did not serve well because of

unrest in the area while government sector lacked of supporting continuity.
Key suggestions were that the welfare should be provided in relevance with
lifestyle and needs of the Maniq that every sector be involved and that
local administration organization take major role in taking care of the Maniq
by improving existing welfare to be similar with that of Malaysia.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาของปัญหาในการวิจัย
ในบรรดาชาวป่าชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นั้น ชาวเงาะจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ นานามากกว่า
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นานามากกว่าชาวป่าเผ่าอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
กระจัดกระจายบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ ซึ่งนับแต่ตอนใต้ของประเทศไทยแถบจังหวัดสตูล
พัทลุง ยะลา นราธิวาส ตลอดไปจนถึงสหพันธรัฐมาเลเซีย และบนเกาะสุมาตราในประเทศ
อินโดนีเซีย ประกอบกับเคยมีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษาชีวิตคนเผ่านี้ เช่น Brother
Amade ศึกษาเมื่อ ค.ศ.1960 และอีกท่านหนึ่ง คือ Jone H.Brand ศึกษาเมื่อ ค.ศ.1961
เมื่อเป็นเช่นนี้ โอกาสที่ผู้พบเห็นจะเรียกชื่อพวกเขาให้แตกต่างออกเป็นหลายชื่อ
ก็มีมาก ตามแต่ลักษณะเด่นที่พบเห็น เช่น ในพระราชนิพนธ์เรือ่ งเงาะป่า อันเป็นบทละคร
รักโศกที่มีชมพลา ฮเนา และลําหับเป็นตัวเอกของเรื่องนั้น เดิมนิทานเรื่องนี้เป็นนิทาน
พื้นบ้านของชาวเงาะ ซึ่งชาวเงาะพัทลุงยังจําได้ถึงปัจจุบัน นิยายรักโศกของชาวเงาะเรื่องนี้
คนัง เด็กชาวเงาะ จากพัทลุงได้ทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 แล้วพระองค์ได้ทรง
รจนาขึ้นเป็นบทละคร ทรงพระราชทานชื่อเรื่องนี้ว่า “เงาะป่า” ตามภาษาของชาวพัทลุง
ที่ออกเสียง “ง” ได้ชัดเรียกขานพวกนี้กนั จากอิทธิพลของพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ทําให้คนไทย
ทั่วไปเรียกพวกนี้ว่า “เงาะป่า” บ้างเรียกว่า “เงาะ”บ้าง ส่วนชาวพัทลุงที่ออกเสียง “ง” ไม่ชัด
จะเรียกพวกนี้ว่า “เฮาะ”
ที่เรียกชนเผ่านี้ว่า “เงาะ” นั้น ก็คงเนื่องมาจากลักษณะสัมพันธ์ระหว่างเส้นผม
ของเขาที่หยิกหย็องคล้ายกับขนของผลไม้ชนิดหนึ่งทีเ่ ราเรียกว่าเงาะ แต่กไ็ ม่แน่ใจว่าระหว่าง
ชาวเงาะกับผลไม้เงาะนี้ ชาวพัทลุงรู้จักสิ่งไหนก่อน ถ้ารู้จักผลไม้ก่อนก็เรียกชาวเงาะตาม
ลักษณะของผลไม้ และถ้ารู้จักชาวเงาะก่อนก็เรียกชื่อผลไม้ตามลักษณะของชาวเงาะ แต่ดู
เหมือนว่าจะรู้จักชาวเงาะก่อน เพราะชาวพัทลุง ชาวตรัง ดั้งเดิมเรียกผลไม้เงาะว่า ลูกผมเงาะ
หรือลูกผมเฮาะ ก็แสดงว่าได้เรียกชื่อผลไม้ชนิดนี้ตามลักษณะของผมชาวเงาะ
ทางจังหวัดสตูล ซึ่งมีชาวเงาะอยู่ที่อําเภอทุ่งหว้าและบ้านทุ่งนุย้ กิ่งอําเภอควนกาหลง
ชาวบ้านทัว่ ไปเรียกพวกนีว้ ่า “ชาวป่า” ก็เพราะพวกเขาจะอาศัยอยู่ตามป่าตามเขา ไม่อยูใ่ น
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ที่โล่งเตียนอย่างชาวบ้าน ทั้งนี้เนื่องจากการยังชีพของเขาได้อาศัยปัจจัยจากป่าเป็นหลัก เช่น
อาหาร ยารักษาโรค และไม่ชอบการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ทางจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชาวไทยมุสลิม เรียกชาวเงาะว่า “ซาแก” ซึ่ง
แปลว่า แข็งแรงหรือป่าเถื่อน เพราะพวกนีช้ อบอาศัยอยู่ตามป่า มีความทรหดอดทน ทนอด
แข็งแรง เป็นลักษณะประจําตัว แต่ชาวไทยพุทธได้เรียกเพีย้ นไปเป็น “ซาไก”
ในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เรียกว่า “โอรัง อัสลี” (Orang Asli) ซึ่งแปลว่า
คนพื้นเมืองหรือคนดั้งเดิม ทั้งนี้กเ็ พราะเหตุวา่ ทางมาเลเซียได้ค้นคว้าทางประวัตศิ าสตร์กัน
อย่างลึกซึ้งและยอมรับว่าชาวป่าเผ่านี้เป็นชาวพื้นเมืองของดินแดนนี้ และอาจจะเป็นบรรพบุรุษ
ในวารสารวิชาเรื่องภาคใต้ของประเทศไทย เขียนโดยประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ เรียกพวกนี้
ว่า “ชนเผ่าซาไก” (Sakai) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สินอย” (Senoi)
บราเธอร์ อมาโด และเสถียร โกเศศ เรียกชาวเงาะว่า “เซมัง” (Semang)
ชาวเงาะเรียกตนเองว่า “มันนิ” ซึ่งหมายถึง คน
จากที่กล่าวมา ชื่อที่ใช้เรียกคนเผ่านี้มีหลายชื่อด้วยกัน แต่เขาก็พอใจให้คนอื่นเรียก
เขาว่า “โอรัง อัสลี”
ซาไก คือ ชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ทางภาคใต้สุด ที่ชอบเร่ร่อนอยู่ในป่า
ใช้ป่าในการยังชีพ และดํารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซาไก จะรวมกันเป็นกลุม่ ๆ ละประมาณ
7-12 คน และมีการอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยอยู่เสมอ การอยู่แต่ละที่ประมาณ 3-5 วัน
แต่ไม่เกิน 10-15 วัน เนื่องจากอาหารในบริเวณที่อยูอ่ าศัยหมดหรือหาได้ยาก ใบไม้ที่ปกคลุม
ที่พักแห้ง กันแดดไม่ได้ การตั้งที่อยูอ่ าศัยซาไกจะเลือกบริเวณที่เป็นเนินสูงมีลําธารหรือน้าํ ตก
อยู่ใกล้ ๆ มีป่าไม้ใหญ่ปกคลุม ซึ่งเป็นที่มาของ อาหาร ยา ใช้ไม้ไผ่ทําเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น
อาวุธ ที่พัก หวี กระบอกไม้ไผ่ใช้แทนภาชนะ ใส่น้ําหุงต้ม ใช้ไม้ไผ่บาง ๆ เป็นเครือ่ งมือในการ
ตัดสายสะดือทารก ตลอดจนเป็นวัสดุสําคัญในการทําพิธีฝังศพด้วย เดิมซาไกมีความเชื่อว่า
ถ้ามีคนในกลุ่มเสียชีวิตลงวิญญาณผู้ตายจะมาหลอกหลอน เขาจึงไปฝังศพใกล้ ๆ ต้นไม้ใหญ่
เพื่อวิญญาณจะได้ไปอยู่อาศัย
ชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต “ศรีธารโต” ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ ปี พ.ศ.2516 ถูกจัดให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
ที่แน่นอน คือ หมู่บา้ นซาไก อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่ว ๆ ไป
ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
ในปัจจุบันชนเผ่าซาไก ซึ่งใช้นามสกุลศรีธารโต ได้ถูกชักจูงโดยประเทศมาเลเซีย
ให้เข้าไปอยูใ่ นบริเวณที่จัดไว้ให้ พร้อมทั้งให้สวัสดิการต่าง ๆ ทําให้ ซาไก ศรีธารโต ที่อาศัย
อยู่ในตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา อพยพไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเกือบทั้งหมด
และยังคงหลงเหลืออยู่ที่หมู่บ้านซาไก ตําบลบ้านแหร จํานวน 2 ครัวเรือน
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก ตระกูล
ศรีธารโต โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเห็น หาแนวทาง
ในการอนุรักษ์ ปกป้องชนเผ่าซาไก ให้คงอยู่อย่างยัง่ ยืน

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการชนเผ่าซาไกระหว่างไทยและมาเลเซีย
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การดํารงชีวิตของชนเผ่าซาไก
ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย

1.3 ขอบเขตในการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ คือ ศึกษาในประเด็นประวัติความเป็นมา บริบท
ชุมชน บทบาทของหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน แนวโน้มในการกลับคืนถิ่นของชนเผ่า
ซาไกตระกูลศรีธารโต พร้อมทั้งเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ หมู่บ้าน
ซาไก ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร คือ ศึกษาประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านซาไก
บ้านแหร รวมทั้งผู้นําชุมชน ข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทําให้ทราบประวัติความเป็นมาของชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต
1.4.2 ทําให้ทราบถึงแนวทางการจัดการการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต
1.4.3 ทําให้ทราบแนวโน้มในการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา
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ซาไก คือ ชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ทางภาคใต้สุด ที่ชอบเร่ร่อนอยู่ในป่า
ไปมาระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทสมาเลเซีย ตามปกติไม่ค่อยจะได้พบเห็นพวกเขา
มากนัก ซึ่งเรารู้จักเขาในบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 เรื่อง “เงาะป่า” พระองค์ได้เค้าโครง
เรื่องจาก คนัง ซึ่งเป็นเด็กเงาะคนหนึ่งแถวพัทลุง ได้รับการนําเข้าถวายตัวจนได้เป็นมหาดเล็ก
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2448
ศรีธารโต คือ นามสกุลพระราชทานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ซึ่งพระราชทานให้กับซาไก ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บา้ นซาไก ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัด
ยะลา เมื่อปี พ.ศ.2516
การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective)
โดยการสั่งการและการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น

1.6 วิธีการศึกษา
วิธีการดําเนินการศึกษาที่นํามาใช้กับการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : กรณีศึกษา
ซาไกศรีธารโต จังหวัดยะลา โดยการเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธีได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-informant)
การสังเกตและใช้เอกสารสถิติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาจากเอกสารเพื่อรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน
1.6.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ
1.6.1.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มประชาชน
ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
1.6.1.2 ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ เจาะจง คัดมาจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ดังนี้
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1) กลุ่มประชาชนที่มีภูมิลําเนา ในหมู่บ้านซาไก ตําบลบ้านแหร
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา จํานวน 5 ราย
2) กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
จํานวน 5 ราย
3) กลุ่มผู้นาํ ท้องถิ่น ในตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
จํานวน 5 ราย
1.6.2 แนวประเด็นการสัมภาษณ์
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการกลับคืนชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต เพื่อให้การ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็นสําคัญของการศึกษา
ออกเป็นประเด็นใหญ่ ดังนี้
1.6.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
1.6.2.2 สภาพทั่วไปของหมู่บ้านซาไก
1.6.2.3 การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
1.6.2.4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไก ตระกูล
ศรีธารโต
1.6.2.5 แนวโน้มการกลับคืนถิ่น
1.6.2.6 ปัญหาอุปสรรค
1.6.2.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.6.3 วิธีการเก็บข้อมูล
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (interview) โดยผู้ศึกษาเลือกใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยผู้ศึกษาเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบ
ตามแนวประเด็นคําถาม (interview guide) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อเท็จจริงและ
เหตุผลในการกระทําให้มากที่สุด รวมทั้งสิ้นจํานวน 15 ราย และทั้งหมดเต็มใจให้ข้อมูล
โดยวิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานทางด้านส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จึงได้ไปติดตามประชาชน
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ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการ อยู่ในพื้นที่อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึง่ เป็นกุญแจสําคัญเพื่อนําไป
ค้นหาแนวทางกาจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก ตระกูลศรีธารโต ดังกล่าว
1.6.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการนําข้อมูล
มาจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่ (Categories) โดยยืดตรรกะ ควบคู่บริบทตามแนวความคิด
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ลึกซึ้งและสร้างข้อสรุปที่หนักแน่น
รวมทั้ง ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบการวิเคราะห์ และนําเสนอ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การจัดทําวิจยั แนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : กรณีศึกษา ซาไกตระกูล
ศรีธารโต คณะวิจยั ได้ศึกษาจากหนังสือและตําราทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุม
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะนําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฏีรฐั สวัสดิการ
2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลซาไกของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์
2.6 ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

2.1 ทฤษฏีรัฐสวัสดิการ
2.1.1 ความหมายของรัฐสวัสดิการ (Meaning of welfare state) ได้มีผู้ให้นิยาม
เกี่ยวกับความหมายของรัฐสวัสดิการไว้ดังนี้
จินสเบิร์ก (Ginsburg) กล่าวว่า รัฐสวัสดิการ (Welfare State) เป็นการครอบคลุมถึง
บริการสาธารณะที่รัฐจัดให้ เพื่อสนองความต้องการจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ บริการ
ที่เอื้อผลประโยชน์โดยตรงในเรื่องการชดเชย หรือการให้บริการต่าง ๆ รัฐสวัสดิการจึงเป็น
นโยบายอุดมคติ เป็นสัญลักษณ์ระบบการเมืองในยุคปัจจุบันที่ใช้แนวคิดของสวัสดิการสังคม
โดยจัดระบบการช่วยเหลือบริกาสวัสดิการแก่ประชาชน ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคม
เกิดความยึดมั่นรวมพลัง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ
ประชาชน ตลอดจนเกิดความรู้สึกที่ดใี นฐานะพลเมือง
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เบอร์ตัน อัลเลน (Burton Allen,1975) ได้กล่าวถึง ทฤษฏีรัฐสวัสดิการ (Welfare
State Theory) โดยเสนอว่า ทฤษฎีนี้เชื่อว่าสถานภาพและบทบาทขององค์การประชาสังคม
ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐในการให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชน ถ้ารัฐสามารถจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนมาก บทบาทขององค์การประชาสังคมก็จะมีน้อ ยลง
อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ยังขึ้นกับว่ารัฐบาลมีการรวมศูนย์อํานาจอย่างไรด้วย
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2546 โดยสํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบาย รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ไว้วา่ เป็นแนวความคิด
ที่ประเทศทุนนิยมนํามาใช้ โดยรัฐจัดให้มีการประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบการประกันดังกล่าวเป็นการให้เปล่าหรือเกือบให้เปล่า เช่น การศึกษา การรักษา
พยาบาล การสงเคราะห์มารดาและทารก การสงเคราะห์เด็กกําพร้า คนชราและคนพิการ
การสิทธิประโยชน์แก่ผู้ตกงาน และการฌาปนกิจ เป็นต้น นั่นคือการให้ความมัน่ คง จากครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน (from the cradle to the grave) (ชื่อบทความของศาสตราจารย์
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์)
2.1.2 หลักการสําคัญของรัฐสวัสดิการ
2.1.2.1 ครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขได้จะต้องมีรายได้เพียงพอจากการทํางาน
2.1.2.2 รัฐในระบอบประชาธิปไตย มีหน้าที่ที่จะต้องกระจายรายได้ให้เกิด
ความเป็นธรรมในกลุ่มต่าง ๆ
2.1.2.3 รัฐจะต้องเป็นหลักประกันสําคัญให้แก่ประชาชนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ขึ้นในชีวิต
2.1.2.4 การช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนทําได้หลายวิธี เช่น การให้เงิน
อุดหนุนแก่รัฐบาลท้องถิ่น จังหวัด เทศบาล การส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน
การลดราคาสินค้าบริโภคด้วยวิธีการต่าง ๆ
หลักการของรัฐสวัสดิการเป็นหลักที่เน้นความเป็นมนุษย์ หรือมนุษย์นิยม และ
ความเท่าเทียมในการได้รับบริการ หรือได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และหลักการเก็บภาษี
ในอัตราก้าวหน้า ซึ่งนับเป็นการลดการทดสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ
(Means tests) เพราะการทดสอบคุณสมบัตินั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ปฏิบัติได้ยากและ
ยังเป็นการประทับมลทินประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย รัฐสวัสดิการทําให้สังคม
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มีเอกภาพ มีความสามัคคีและมีความมั่นคง ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่าง
ทัดเทียมกัน
2.1.3 การดําเนินงานของรัฐสวัสดิการ
การดําเนินงานของรัฐสวัสดิการจะต้องทําให้เกิดสมดุลในปัจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ
2.1.3.1 โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
2.1.3.2 แรงจูงใจที่ประชาชนจะทํางาน และ
2.1.3.3 ภาระที่ประชาชนจะต้องเสียภาษีให้รัฐ โดยรัฐนําภาษีที่ประชาชนเสีย
กลับมาจัดสรรเป็นงบประมาณในโครงการสวัสดิการต่าง ๆ
ประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการ จึงหมายถึง ประเทศที่พยายามใช้ “อํานาจรัฐ” เพื่อควบคุม
“อํานาจตลาด” ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับพลเมือง และเพื่อบรรเทาผลกระทบของ
อํานาจตลาด โดยอาศัยกลไกด้านการเมืองและการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคง
ทางสังคมอย่างน้อยใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านรายได้ โดยสร้างมั่นคงด้านรายได้ให้กับบุคคลหรือครอบครัว
2) สร้างหลักประกันให้ประชาชน เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเจ็บป่วยการว่างงาน การเป็นผู้สูงอายุ เป็นต้น
3) สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
สังคม โดยไม่มีสถานะ ชนชั้น เป็นปัจจัยขัดขวางการเข้าถึงบริการสังคมของรัฐ
2.1.4 รูปแบบของรัฐสวัสดิการ
หากจําแนกรัฐสวัสดิการตามวิธีการจัด โดยจํากัดขอบเขตให้เป็นเพียงสวัสดิการที่จัด
โดยรัฐเท่านั้น สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (Wilensky and Lebeaux,
1958 อ้างถึงใน สุรพล ปธานวนิช, 2547 : 80)
1. รัฐสวัสดิการแบบส่วนที่เหลือ (The residual conception of social
welfare) เป็นการจัดสวัสดิการที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทเมื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ระบบตลาดไม่สามารถทําหน้าที่จัดสวัสดิการให้กับบุคคลได้ บทบาทของรัฐจึงเป็นไปเพียง
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรืออุดช่องว่างเท่านั้น
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2. รัฐสวัสดิการรูปแบบสถาบันทางสังคม (The institutional conception
of social welfare) ในระบบนี้รัฐจะทําหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ถ้าจําแนกประเภทของรัฐสวัสดิการโดยไม่จํากัดขอบเขตไว้เฉพาะรัฐเท่านั้ นที่มี
หน้าที่จัดสวัสดิการ แต่ให้ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการที่จัดโดยองค์กรธุรกิจด้วย วิธีการนี้
สามารถจําแนกระบบสวัสดิการ ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย (Titmuss, 1974)
1. Model A. สวัสดิการแบบส่วนที่เหลือ (Model A. The residual welfare
model of social policy) หรืออาจเรียกว่า “สวัสดิการสังคมแบบชั่วคราว บรรเทาปัญหา”
หรือ “สวัสดิการแบบเก็บตก” (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2544 : 12) สวัสดิการที่รัฐจะเข้ามา
มีบทบาทเมื่อครอบครัวและระบบตลาดไม่สามารถทําหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่บุคคลได้
2. Model B. สวัสดิการบนพื้นฐานความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน (Model B.
The industrial achievement-performance model of social policy) เป็นระบบ
สวัสดิการที่ขึ้นอยู่กับผลิตภาพการทํางานของบุคคลนั้น ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัล
ที่เป็นส่วนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
3. Model C. สวัสดิการแบบสถาบันทําหน้าที่กระจายซ้ําทรัพยากร (Model C.
The institutional redistributive model of social policy) เป็ นระบบสวั สดิ การที่ จั ดแบบ
ทั่วถึง (Universal) ด้วยวิธีการกระจายซ้ําทรัพยากรทางสังคม (Redistributive) โดยอาศัย
กลไกด้านภาษีอากร และมุ่งเน้นสลายสภาพการเป็นสินค้าของสวัสดิการ
2.1.5 ระบบของรัฐสวัสดิการ
สิ่งที่เป็นหัวใจของนโยบายสังคม (Social Policy) เป็นเครื่องมือนําไปสู่การเป็น
รัฐสวัสดิการ คือ หน้าที่ในการกระจายทรัพยากรใหม่ (Redistributive) เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคมให้เกิดขึ้น หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการ “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข” ระหว่างคนในสังคม
นั่นเอง
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า รัฐสวัสดิการ หมายถึง รูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการให้ประชาชน
มีโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต พร้อมทั้งรัฐจะมีหลักประกัน
ถึงความมั่นคงในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอาทิ เรื่องการศึกษา เรื่องการบริการทางการแพทย์
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เรื่องการมีงานทํา เป็นต้น ทั้งนี้รัฐสวัสดิการมีจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น
ในสังคม (Equity) กับประชาชนทุกคนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศมาเลเซียก็ได้นําหลักการนี้
ไปใช้ในการดึงซาไกตระกูลศรีธารโต เข้าไปอยู่และเป็นพลเมืองของประเทศตน

2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.2.1 ปรัชญาแนวคิดและธรรมชาติการมีส่วนร่วม
ชินรัตน์ สมสืบ (2539) ปรัชญาแนวคิดและธรรมชาติของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนตระหนักว่าผลสําเร็จของการพัฒนาชนบท ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแข็งขัน การผูกมัดและความจริงใจที่มาจากประชาชน
เป็นเงื่อนไขจําเป็นของการพัฒนาชนบท ประชาชนรู้ว่าพวกตนต้องการอะไรเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ประชาชนมีศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของตนเอง
การมีส่ว นร่ว มเป็น สิท ธิแ ละเอกสิท ธิในฐานะสิท ธิจ ะต้อ งได้รับ การเคารพและ
ให้เกียรติในฐานะเอกสิทธิจะต้องไม่ถูกบังคบและครอบงํา ทั้ง 2 ประการนี้ต้องเกิดจาก
บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด การมีส่วนร่วมเป็นการทํางานที่เป็นกลุ่ม เป็นผลรวม
ของข้อผูกมัดจากคนแต่ละคนบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า โครงการเป็นของพวกเขา
โดยพวกเขาที่แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมร่วม
2.2.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม (Meaning of participation) ได้มีผู้ให้นิยาม
เกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
Bryant and White (1982) กล่าวว่า ในช่วงปีทศวรรษ 1970 ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารมากขึ้น เพราะเชื่อว่าถ้าคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากขึ้นก็จะมีคนสนใจ
การปฏิวัติน้อยลง การพัฒนาการเมืองก็ไม่ได้มีการพัฒนาเลย ต่อมาพบว่า การมีส่วนร่วม
เป็นสิ่งสําคัญ เป็นผลบวกต่อการพัฒนา ทําให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง
ซึ่งจะเป็นตัวเร่งในการพัฒนา ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมของชาวนา
ชาวไร่ ในการออกแบบโครงการ และดําเนินโครงการตลอดจน การเสียสละแรงงานและเงิน
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Caayupan (1982) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการที่
ผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา มีโอกาสและใช้โอกาส มีส่วนในการแสดงความรู้สึกบ่งบอก
ความต้องการและประสาน สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อวางแผนดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
สถานที่ และวิธีที่ผไู้ ด้รับประโยชน์คิดไว้โดยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานพัฒนาน้อยที่สุด
Franklyn Lisk (1985) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในมุมมองที่กว้างว่าเป็น
การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ของกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของ
กระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ แนวคิดการมีส่วนร่วมสัมพันธ์กับการเข้าร่วม
ของมวลชนอย่างกว้างขวางในการเลือก การบริหาร และการประเมินผลของแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น Franklyn Lisk เพิ่มเติม
ความหมายของการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ
1. อิ ทธิ พ ลของประชาชนต่ อ การตั ด สิ น นโยบายที่ เ กี่ ย วกั บการจั ด สรร
(allocation) และการใช้ประโยชน์ (utilization) ของทรัพยากรเพื่อการผลิต
2. เกี่ยวข้องกับความจําเป็นที่การเข้าร่วมของประชาชนในการวางแผนและ
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จะสร้างโอกาสด้านสังคม เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และ
การจ้างแรงงานและเพิ่มการกินดีอยู่ดี
3. การมีส่วนร่วมที่สนองต่อสิ่งที่จะเข้าถึง ซึ่งการปรับปรุงให้คนจนได้รับ
ประโยชน์ เพื่อการผลิตหลักการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะด้วย ฉะนั้น
การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมืองนํามาซึ่งการกระจายอํานาจทางการบริหารและ
ทรัพยากรไปสู่ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าการตัดสินใจของประชาชนจะมีได้และ
ได้รับการปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ (2535) กล่าวว่า การพัฒนาจะต้องเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกร
ไม่ใช่การชี้นําจากรัฐให้เกษตรกร มีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการพัฒนา
การแบ่งแยกภารกิจในการตัดสินใจ รัฐจึงมีหน้าที่ในการหาทางเลือกลงไปในท้องถิ่นให้เร็ว
ทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรตัดสินใจในเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ และในที่สุดเขาจะพึ่งตนเองได้
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ถนอม ม่วงกลม (2543 : 21 อ้างถึงใน ศรัณยา ดีพนู , 2546 : 5) ได้สรุปความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สาเหตุของปัญหาความต้องการของประชาชน ร่วมตัดสินใจการเลือกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานพัฒนาและร่วมการประเมินผลด้วย
พัฒน์ บุณยรัตน์พันธ์ กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมของชุมชนจะต้องมีขั้นตอนโดยตลอด
ตั้งแต่ขั้นการร่วมวางแผนโครงการ การเสียสละกําลังแรงงาน วัสดุ กําลังเงินหรือทรัพยากรใด
ที่มีอยู่ในชุมชนนั้น
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ ได้ให้ความหมายและหลักการสําคัญเรื่องนโยบายการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการทีร่ ัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนําสนับสนุน
และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและ
องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องรวมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว้
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2527 : อ้างถึงใน ชินรัตน์ สมสืบ, 2539) ได้ให้ความหมายว่า
การมีส่วนร่วม หมายถึง การทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจ โดยกระทําการดังกล่าวในห้วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจังหวะ
และเหมาะสมกับทั้งกระทําการงานดังกล่าว ด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่าเชื่อถือได้
แสดงว่า การมีส่วนร่วมเป็นผลของความร่วมมือ ร่วมใจ การประสานงานและความรับผิดชอบ
วิฑูรย์ ปัญ ญากุล (2534) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่
ประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์และหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา มีสิทธิในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาได้
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2534) กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างการร่วมมือ และการมี
ส่วนร่วม ระบุการมีสว่ นร่วมจะต้องคู่กบั ความรู้สกึ เป็นเจ้าของ คนอื่นที่เข้ามาร่วมนั้นถือเป็น
การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการพัฒนา ในความหมายที่กว้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน การใช้
ประโยชน์และการประเมินผล
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การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ
ควบคุมการใช้ การกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของ
สังคม ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
พัฒนาการรับรู้ สติปัญญาและความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตของตนด้วยตนเอง
และในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในช่วงต่าง ๆ
ของกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1. ร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
2. ร่วมปฏิบตั ิงานในกิจกรรมพัฒนา
3. ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนา
4. ร่วมประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ในอีกทัศนะหนึ่ง การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาได้รับโอกาสและได้ใช้โอกาสนั้นเพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เขามี แสดงในสิ่งที่เขารู้สึก
บ่งบอกในสิ่งที่เขาต้องการ และผนึกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อกําหนดการดําเนินการให้ถึงซึ่ง
อะไร ที่ไหน และอย่างไร เขาทั้งหลายคิดว่าพวกเขาจะได้อยู่ในฐานะที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานการพัฒนาต่าง ๆ น้อยที่สุด การมีส่วนร่วม อาจหมายถึง วิธีการที่จะไปสู่
จุดหมายหรือเปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายในตัวของมันเอง
2.2.3 ความสําคัญของการมีส่วนร่วม
ในประเทศกําลังพัฒนา การกระจายอํานาจมักไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่กุมอํานาจ
ในส่วนกลาง และมักมีคนพูดว่า การรวมอํานาจนํามาซึ่งภาวะสมบูรณาธิปไตยและจะทําลาย
การมีส่วนร่วมก็จะนํามาซึ่งภาวะอนาธิปไตยโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาเป็นประเทศ
ที่ต้องการเป็นปึกแผ่นของชาติ จะกระจายอํานาจได้ยาก การกระจายอํานาจต้องเกิดจาก
ประชาชนที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบและความรับ ผิ ด ชอบจะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ รั ฐ บาลมอบให้
ประชาชนการมอบความรับผิดชอบให้แก่ประชาชนปกครองตนเองจึงเป็นวิถีทางที่แน่นอน
ที่สุด ที่จะทําให้ประชาชนเกิดความรับผิดชอบได้ ประชาชนจะได้มีข้อผูกมัดในสิ่งที่ทุกคนทํา
และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ฉะนั้นในแต่ละประเทศจึงต้องแสวงหาจุดสมดุลเชิงพลวัต
ระหว่างการกระจายอํานาจและการรวมอํานาจ และมีข้อสรุปสุดท้ายว่า การพัฒนาเป็น
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กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้าน ทั้งจากด้านบน
ด้านล่าง และด้านข้าง จึงต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

Ramos และ Fletcher กล่าวถึง ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1. เป็นเครื่องชี้ว่า การตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความต้องการของประชาชน
2. เพิ่มความรับผิดชอบ และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบได้ของรัฐ
ที่มีต่อประชาชน
3. ช่วยในการสร้างแผนต่างๆที่ดีกว่าเดิม
4. สร้างการสนับสนุนให้แก่หน่วยวางแผน
การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีความสําคัญในการ 1) เป็นเครื่องชี้ว่า การตัดสินใจ
ของรัฐบาลมาจากความต้องการของประชาชน 2) เพิ่มความรับผิดชอบ เพิ่มความสามารถ
ในการตรวจสอบ 3) ช่วยสร้างแผนต่าง ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4) เพิ่มความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
5) การสร้างสนับสนุนให้แก่หน่วยวางแผน
2.2.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ธวัช เบญจาธิกุล (2529 : อ้างถึงใน ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง, 2541) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสังคม
2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
3. ด้านจิตวิทยาสังคม
4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
5. ปัจจัยด้านการเมือง
สุจิน ดาววีระกุล (2527 : อ้างถึงใน ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง, 2541) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ตําแหน่งทางสังคมด้านหมู่บ้าน การรู้สึกว่าตนเอง
มีความสําคัญต่อหมู่บ้านและการมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
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2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ และการเป็นเจ้าของที่ดินทํากิน
ไม่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
3. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ความต้องการมีเกียรติและการได้รับการชักชวน
จากกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอ และพัฒนากรอําเภอ มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

2.2.5 ประเภทของการมีส่วนร่วม
Bryant ant White (1982) แบ่งกรณีการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การมีส่วนร่วมในแนวระดับ (horizontal forms of participaton) เป็น
การมีส่วนร่วมแบบดั้งเดิมที่กําหนดโดยเข้าร่วมกันเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือพฤติกรรม
ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง กิจกรรมกลุ่มผลประโยชน์ การแนะนํา
ชักชวน การมีส่วนร่วมแบบนี้ประชาชนจะเข้ามีส่วนในความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินนโยบายต่าง ๆ ซึ่งมีมากในช่วงทศวรรษ 1950-1960
2. การมีส่วนร่วมในแนวตั้ง (Vertical forms of participation) เกิดใน
ช่วงต่อจากแบบที่ 1 การมีส่วนร่วมในแนวตั้งเป็นการที่ประชาชนมีความสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ
กับผู้นําหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อได้รับผลประโยชน์จากกันและกัน (mutually beneficial) เช่น
โครงข่ายของนาย - บ่าว และกลไกทางการเมืองต่าง ๆ ซึ่งมีมากในช่วงทศวรรษ 1970
การมีส่วนร่วมทั้ง 2 แบบข้างต้น ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจกับ
การมีอิทธิพลต่อรัฐบาล แต่จะสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์เป็นการเฉพาะและการได้รับ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมือง
3. การมีส่วนร่วมในการบริหาร (participation in admimistrative process)
เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นทั้งแบบแนวนอน และแนวตั้ง อาจจะเป็นแบบของกิจกรรมที่กลุ่ม
ผลประโยชน์กําหนดการตัดสินใจในการบริหาร หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างนาย - บ่าว อย่างใด
อย่างหนึ่งแต่มีการเข้าไปมากกว่า 2 แบบข้างต้น เช่น การตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีใหม่
การวางแผนทํากิจกรรมมุงหลังคาบ้านร่วมกัน การวางแผนตลาดและการเข้าร่วมการฝึกอบรม
เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 3 ประเภท คือ
1. การมีส่วนร่วมในแนวระดับ เป็นการมีส่วนร่วมแบบดั้งเดิม กําหนดโดย
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมแบบนี้ประชาชนจะเข้ามีส่วนในความ
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายต่าง ๆ
2. การมีส่วนร่วมในแนวตั้ง การที่ประชาชนมีความสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ กับ
ผู้นําหรือเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับผลประโยชน์จากกันและกัน
3. การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นทั้งในแนวนอนและ
แนวตั้ง อาจเป็นแบบของกิจกรรมที่กลุ่มผลประโยชน์กําหนดการตัดสินใจในการบริหาร
แต่มีการเข้าไปร่วมมากกว่า 2 แบบข้างต้น

2.2.6 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม ได้มีนักวิชาการอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้
บัญชร แก้วส่อง (2531) ได้อธิบายถึงวิธีการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วม
ทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมทางตรง คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วม
ปฏิบัติงาน รับผิดชอบเพราะเป็นหน้าที่โดยตรง
2. การมีส่วนร่วมทางอ้อม คือ เป็นลักษณะกรรมการหรือผู้แทน ซึ่งไม่ว่า
จะร่วมทางตรงหรือร่วมทางอ้อมจะมีภาระหน้าที่เหมือนกัน คือ ร่วมเสนอความคิดเห็น
ร่วมในการตัดสินใจ
กรรณิกา ชมดี (2524 : อ้างถึงใน ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง, 2541) ได้สรุปรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมการประชุม (Attendance at Meeting)
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial Contribution)
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Menbership Commitlees)
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้นํา (Position of Leacership)
5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interview)
6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน (Solictor)
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7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค (Customers)
8. การมีส่วนร่วมเป็นผู้รเิ ริ่มหรือผู้เริ่ม (Entrepreneur)
9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเป็นลูกจ้าง (Employee)
10. การมีสว่ นออกวัสดุอุปกรณ์ (Material Contribution)
2.2.7 มิติและบริบทของการมีส่วนร่วม
Ramos และ Fletcher (1982 : อ้างถึงใน ชินรัตน์ สมสืบ, 2539) กล่าวว่า มิติและ
บริบทของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
2.2.7.1 มิตขิ องการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น
1) ชนิดของการมีส่วนร่วม เช่น การตัดสินใจ การดําเนินการ การใช้
ประโยชน์ และการประเมินผล
2) วิถีทางการมีส่วนร่วม เช่น ความสมัครใจ การบังคับ ระยะเวลา
ขนาด และระดับการให้ได้รับอํานาจ
3) บุคคลที่มีส่วนร่วม เช่น ผู้นาํ ชุมชน ผู้อาศัย ข้าราชการ หรือ
นักการเมือง นักวิชาการ ชาวต่างประเทศ
2.2.7.2 บริบทของการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น
1) ลักษณะโครงการ เช่น ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน
2) สิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น ปัจจัยด้านสังคม การเมือง
วัฒนธรรม
2.2.8 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้เป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
อคิน รพีพัฒน์ ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

18
2.
3.
4.
5.

ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา
ร่วมในการเลือกวิธกี ารและวางแผนในการแก้ปัญหา
ร่วมในการดําเนินงานตามแผน
ร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยทีม่ ีส่วนทําให้

เกิดผลสําเร็จ
2.2.9 ระดับและการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (Degress Entry Popular
Participation)
2.2.9.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
สัมพันธ์ เตชะอธิก (2540) กล่าวว่า ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในงานพัฒนานั้น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
1. ร่วมคิด
2. ร่วมทํา
3. ร่วมตัดสินใจ
4. ร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
เมื่อรู้ว่าโครงการในการพัฒนาชนบทมีลักษณะอย่างไร ก็ต้องรู้ว่าจะทําให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร โดยดูจากระดับและจุดการเข้ามีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็น 5 ระดับ จากการไม่มีส่วนร่วมเลยจนถึง
การมีส่วนร่วมในอุดมคติ พิสัยการมีสว่ นร่วมเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การไม่มีสว่ นร่วมอย่างสิ้นเชิง (No Participation at ALL)
2. การมีส่วนร่วมเพียงในนาม (Nominal Particpation)
3. การมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย (Minimal Particpation)
4. การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม (Optimal Participation)
5. การมีส่วนร่วมมาก ( Maxiamal Particpation)
6. การมีส่วนร่วมในอุดมคติ (Ideal Participation)
2.2.9.2 การเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไปมีดังนี้
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1) วิธีการพัฒนาชุมชน วิธีการนี้มีสมมติฐานว่า ขณะมีความขัดแย้ง
เรื่องผลประโยชน์ในชุมชน ผลประโยชน์ทําให้ปรองดองกัน เดิมทีเดียวแบบจําลองการพัฒนา
เป็นวิธีการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวเร่งการมีส่วนร่วมของประชาชน
แก่นสําคัญของการพัฒนา คือ การช่วยให้ประชาชนช่วยตัวเองได้ เพื่อจะปรับปรุงสภาพ
ทางวัตถุและไม่ใช่วัตถุและจุดมุ่งหมายสุดท้าย คือ การพ้นจากความทุกข์ของชุมชนข้อเสนอ
ในการเพิ่มการมีส่วนร่วม 4 ประการ ดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมไม่ควรเป็นโครงการแยกส่วนแต่เป็นกระบวนการ
และควรผสมผสานกับกิจกรรมอื่น
(2) การมีส่วนร่วมจําเป็นต้องมีพื้นฐานบนองค์การในท้องถิ่น
(3) การกระจายสิ่งต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
(4) การเชื่อมต่อระหว่างระดับต่าง ๆ มีความจําเป็น ไม่ควร
ทําการพัฒนาโดยใช้ความพยายามอย่างเอกเทศ
2) วิธกี ารพัฒนาทรัพยากร วิธกี ารนี้มีสมมติฐานเพิ่มเติมว่าพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมที่ไม่แสดงออกมา เพราะประชาชนรู้วา่ ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ ฉะนั้นมีความ
จําเป็นที่จะกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง โดยใช้เทคโนโลยี
ท้องถิ่นหรือจากภายในประชาชน ควรได้รับโอกาสในสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่าเดิม เป้าหมาย
เบื้องต้นของวิธีการนี้ เพื่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในคนเองระหว่างหมู่ประชาชนเขาเป็น
ผู้มีความช่วยเหลือที่ให้ประสิทธิภาพในความผาสุขของคนทั่วไป
3) วิธีสร้างมโนธรรม เป็นวิธีที่เปลี่ยนแปลงถึงรากโคน โดยมีสมมติฐาน
ว่า ผู้เอาประโยชน์และผู้ถูกเอาประโยชน์จะถูกพบในพื้นที่ชนบทเป็นประจํา บางครั้งพวกเขา
อยู่ตรงข้ามกัน วิธีด้านมโนธรรมมีสมมติฐานอีกระหว่างคน 2 กลุ่ม จะเกิดความขัดแย้งกัน
ด้านผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นการเผชิญหน้าจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลด
ข้อจํากัดในการพัฒนา ความขัดแย้งในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจบลงด้วย
การเผชิญหน้ากันผลที่ตามมา คือ โครงสร้างที่ถูกจํากัดความเปลี่ยนแปลง และประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
4) การร่วมมือกัน การลงทุนดําเนินงาน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ความหมายที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ประชาชน ต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
ขั้นสุดท้ายในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการแต่ในความหมายนี้ก็พอจะเห็นถึงข้อระบุที่ทาง
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ฝ่ายราชการจะต้องปฏิบัติในบางประการ เช่น ทําให้มีการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง
เพื่อที่จะให้ชาวชนบทตัดสินใจในเรื่องราวของท้องถิ่น และชักนําให้มีการประสานงาน
ในระดับท้ องถิ่น เพื่ อส่งเสริมให้ เกิดการมี ส่วนร่วมในท้ องถิ่น ให้ มี การจัดรูปแบบ หรือ
องค์กรที่จะกําหนดแผนในระดับท้องถิ่นเพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
2.2.10 ยุทธศาสตร์การระดมการมีสว่ นร่วม
ยุทธศาสตร์เป็นแผนการดําเนินการทัว่ ๆ ไป ที่กําหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมถึงการเลือกเป้าหมายและกําหนดนโยบายเพื่อไปสู่ความสําเร็จโดยปกติ
ยุทธศาสตร์จะถูกจํากัดโดยการเข้าถึง ยุทธศาสตร์ในการระดมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
การเข้าถึง มีดังนี้
1. วิธีการพัฒนาชุมชน ใช้การผสมผสานอย่างกลมกลืนกันของปัจจัยนําเข้า
เพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมถูกกําหนดให้ส่งผลอย่างกลมกลืนในชุมชน
2. วิธีการพัฒนาทรัพยากร จะเน้นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ
การวางแผนกิจกรรมและความพยายามต่าง ๆ ก็จะมุ่งสู่การเปลี่ยนความคิด
3. วิธีการสร้างมโนธรรม จะเน้นการพิจารณาความขัดแย้งและผลที่เกิดจาก
การเผชิญหน้าระหว่างการต่อสู้ด้านผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก
นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ที่จะระดมการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ซึ่งเสนอโดย Bryant and White มีดังนี้
1. การกําหนดโครงการที่ง่ายและสามารถทําให้สําเร็จได้
1) การให้ผลประโยชน์โดยตรง ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อ
ผลประโยชน์จะตกแก่ตนโดยตรง
2) โครงการขนาดเล็ก โครงการที่มีผู้ร่วมงานไม่มากนักมักจะประสบ
ผลสําเร็จมากกว่า
3) ภาระงานง่าย องค์การไม่ซับซ้อนและมีหน้าที่เดียว และไม่จําเป็น
ต้องใช้ทักษะที่มีความละเอียดลออจะมีความสําเร็จมากขึ้น ลักษณะโครงการที่ควรทํา
เพื่อคนจน ควรมีลักษณะดังนี้
(1) มีขนาดเล็ก
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(2) เน้นการบริหารมากกว่าการลงทุน
(3) มีการกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ สูง
(4) ช่วยตัวเอง ชุมชน เมื่อได้ทําอะไรลงไปทําอะไรเองก็จะมีเหตุผล
มากขึ้นโครงการที่ชุมชนทําเองเขาต้องมีการลงทุนในงานและเขาจะได้มีทักษะ และในที่สุด
ประชาชนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ วิธีการช่วยตัวเองช่วยเพิ่มทรัพยากรต่าง ๆ และประชาชน
ได้รับสินค้าและบริการที่เขาต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็จะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง
2. การใช้องค์การยุทธศาสตร์นี้ เป็นการเน้นความสําคัญขององค์การที่จะ
ระดมประชาชนและการกําหนดการมีส่วนร่วม
1) องค์การดั้งเดิม การให้กลุ่มดั้งเดิมในชุมชนดําเนินโครงการเอง หรือ
จัดเป็นกลุ่มใหม่เป็นทรัพยากรที่สําคัญในความสําเร็จของโครงการ เพราะความเป็นกลุ่มและ
ความเชื่อถือความจริงใจต่อกันแต่การสร้างกลุ่มแบบทางการโดยไม่ใช้กลุ่มที่มีรากฐานจาก
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการก็ยังมีอยู่
2) การสร้างองค์การใหม่ ไม่ว่าจะเกิดจากกลุ่มดั้งเดิมหรือไม่ก็ตาม
องค์การเป็นสิ่งจําเป็นในการช่วยให้การมีส่วนร่วมมีประสิทธิผล
3) การใช้กลุ่มเล็ก ๆ นักวิเคราะห์หลายท่านเน้นคุณค่าของการใช้กลุ่ม
เล็ก ๆ เป็นวิถีทางเพื่อระดมชาวนาชาวไร่และชาวชนบท นักวิชาการชี้ว่ากลุ่มเล็ก ๆ จะกระตุ้น
การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลกลุ่มเล็ก ๆ กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่าง
อิสระบรรยากาศของกลุ่มเช่นนี้ทําให้คนกล้าแสดงออกแต่ต้องมีความเปิดเผยไว้เนื้อเชื่อใจกัน
3. การเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพของประชาชน
1) ยุทธศาสตร์นี้ จะทําให้ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมการพัฒนา
วิธีการนี้จะยกระดับความเป็นไปได้ในการศึกษา หรือการฝึกอบรมให้ประชาชนหยั่งรู้ และ
มีสมรรถภาพใหม่ ๆ
2) การสร้างมโนธรรม จากแนวคิดของ Paulo Freire ได้พัฒนาเทคนิค
การให้การศึก ษา เพื่อให้ค นเหล่านี้เกิดจิน ตนาการและเกิดความตระหนักเมื่อ ตนเอง
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ วิธีการสอนเกษตรกรให้อ่านออกเขาเรียกว่า การสร้างมโนธรรม การกระตุ้น
ให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับงานพวกเขา พวกเขาก็จะเริ่มเห็นว่าแรงงานของตนสร้างอะไรขึ้นมา
ทําไมจึงทํา และอะไรที่เขาต้องการทํามากกว่า ตามความคิดของ Freire
3) การฝึกอบรม มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ส่วนใหญ่การฝึกอบรมใช้ทฤษฏีของ Freire เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยในประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จ
เน้นแนวทางแผนงานพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 4 ประการ คือ
1. กลุ่มขนาดเล็กที่มีลักษณะประชากรคล้ายกัน
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2. กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมุ่งที่การสร้างรายได้
3. มุง่ ส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม
4. มีสถาบันสินเชื่อที่แน่นอน
อํานาจ อนันตชัย (2526) กล่าวว่า ความสําเร็จของการพัฒนาแบบระดมความร่วมมือ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการ
1. การเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของประชาชนตั้งแต่เริ่ม มีปัญหาสาเหตุ
ของปัญหาการแก้ไขปัญหาด้านการคิดว่าจะทําโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์
2. การผสมผสานแผนงาน และโครงการของส่วนราชการด้วยการพัฒนา
ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถด้ า นประชาชนและคุ ณ ภาพของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
เดือดร้อน สนองผลประโยชน์ได้ถูกต้องตามเวลาและสถานที่การสร้างองค์กรท้องถิ่น
3. กลไกการประสานงาน งบประมาณ ปัจจัยดําเนินงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตามความต้องการอันจําเป็นของประชาชน
2.2.11 การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วม
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2522) การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนมีดังนี้
2.2.11.1 การสร้างความศรัทธา หรือความเชื่อถือสําหรับคนในท้องถิ่น
การไปช่วยงานของชาวบ้าน การให้คําแนะนําเรื่องการประกอบอาชีพ การรู้จักคุ้นเคยกับ
ประเพณีและนิสัย การเรียนรู้สภาพท้องถิ่น
2.2.11.2 การก่อตั้งกลุ่มในชุมชน การตั้งกลุ่มเพื่อให้ประชาชนชนในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นต้องมีเป้าหมายดังนี้
1) ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มโดยเฉพาะประโยชน์
ในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจที่จะเข้ามาร่วม
2) ต้องให้มีการกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างยุติธรรม
3) จัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการทํางานร่วมกันอยู่เสมอ
4) มีการเพิ่มจํานวนสมาชิกในท้องถิ่นให้มากขึ้น
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5) ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกับสถาบันอื่น ๆ ในระดับสูงกว่า
เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
2.2.11.3 การจัดระบบให้กลุ่มสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการสร้างองค์กรในรูปแบบที่จะทําให้ กลุ่มทํางานอย่างได้ผล มีการเชื่อมโยงเป้าหมายของ
กลุ่มให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิก มีมาตรการในการเลือกผู้นําที่มีความสามารถ
การปรับปรุงบรรยากาศในกลุ่ม การกําหนดแบบแผนในการปฏิบัติงานตามความจําเป็น
มีการประชุมปรึกษาหารือกัน
2.2.11.4 การให้การศึกษาแก่สมาชิกของกลุ่มเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการทํางานร่วมกันและมีการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีสําหรับ
การประกอบอาชีพของสมาชิกและชุมชนโดยส่วนรวม
2.2.11.5 การดําเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มต้องได้รับความเห็นชอบของสมาชิก
ส่วนใหญ่ เพื่อให้โครงการเหล่านี้แก้ปัญหาและสนองความต้องการของกลุ่มได้ สมาชิก
ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจให้มากที่สุด และมอบหมายงานให้สมาชิก
ทําอย่างทั่วถึง โดยหมุนเวียนการทํางานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน
จะเห็นได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
จะช่วยให้เขาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ฝึกฝนการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของโครงการหรือมีวิธีการต่างๆ รู้จักตัดสินใจและดําเนินงานพัฒนาความต้องการ
ของตนเองและชุมชน รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรที่มีพลังและอํานาจในการต่อรอง
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนา

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
2.3.1 ความหมายของการจัดการ
สมคิด บางโม (2538 : 29) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการไว้ว่า การจัดการ
คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและภายนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
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Peter Drucker (อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2538 : 28) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น
ธงชัย สันติวงษ์ (2535 : 1) ได้ให้ความหมายของการจัดการว่า คือ ภารกิจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เข้ามาทําหน้าที่ประสานให้การทํางานของบุคคลที่ต่างฝ่าย
ต่างทํา และไม่อาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทําให้สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ด้วยดี
โดยสรุป การจัดการ หมายถึง การทํางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานได้
2.3.2 องค์ประกอบของการจัดการ
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2540 : 1-7) ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การจัดการ 5 ประการ ไว้ดังต่อไปนี้
2.3.2.1 Mechanism ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ ซึ่งหมายถึง การกําหนด
รูปแบบและภารกิจขององค์การ การแบ่งส่วนงานขององค์การ การกําหนดกิจกรรมของ
แต่ละส่วนงาน การกําหนดตําแหน่งงาน (Position) พร้อมหน้าที่ ความรับผิดชอบและอํานาจ
(Authority) ของแต่ละตําแหน่ง แต่ละส่วน แต่ละระดับ (Level) และขององค์การเป็นส่วนรวม
การกําหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของงานของส่วนต่าง ๆ ของแต่ละองค์การ และสร้าง
ระบบการควบคุมให้ทุกส่วนขององค์การได้เป็นไปอย่างสืบเนื่องและมีเอกภาพ (Unity)
2.3.2.2 Money ได้แก่ ด้านการเงิน ที่จะต้องจัดหาเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตามที่กําหนดไว้ในจํานวนและกําหนดเวลาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ดังนั้น การพิจารณา
เรื่องแหล่งเงินการจัดสรรเงินเพื่อค่าใช้จ่ายในกิจกรรมและรายการต่าง ๆ ได้สัดส่วนที่จะ
ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์โดยไม่รั่วไหล
สูญเสีย หรือฟุ่มเฟือยไปโดยไม่จําเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
ทํางานได้ดําเนินไปอย่างราบรื่น จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี การเงินจึงเป็น
ส่วนสําคัญที่นักจัดการจะต้องดูแล นอกจากนี้ การรายงานฐานะทางการเงินเพื่อแสดงผล
การปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงในระยะต่อไปก็เป็นกิจกรรมสําคัญของ
การจัดการด้วย
2.3.2.3 Manpower ได้แก่ ด้านบุคลากร ซึ่งการจัดการที่ดีจําเป็นจะต้อง
ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างอื่นมาบรรจุให้กับตําแหน่งและ
หน้าที่การงานที่กําหนดไว้และจะต้องให้มีจํานวนพอเพียงไม่มากไปหรือน้อยไป การจัดการ
ด้านบุคลากรยังครอบคลุมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ที่สมดุลกับภาวการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ความจําเป็นที่จะต้องดูแลความเรียบร้อย
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และในการปฏิบัติงานและการเพิ่มพูนความรู้ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคล
ภายในหน่วยเป็นระยะ ๆ ด้วย
2.3.2.4 Materrial & Buildings ได้แก่ การจัดหาและมีไว้ใช้ซึ่งเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่บริการที่เหมาะสม ทันสมัยพอเพียง
และมีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยให้การดําเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้
เป็นไปอย่างได้ผลหรือสมประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้ การจัดการด้านนี้ก็ยังหมายความรวมถึง
การเสาะแสวงหา การคิดค้นการออกแบบการควบคุมการใช้งานการบํารุงรักษาและเปลี่ยน
ชื้นส่วนหรือส่วนประกอบการซ่อมแซม สิ่งที่บกพร่องชํารุดเสียหาย หรือที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานต่ํากว่าระดับที่ต้องการ และการถอดถอนจากประจําการหรือรื้อถอน เพื่อจัดหา
หรือจัดทําสิ่งทดแทนภายในกําหนดเวลาที่เหมาะสมควรได้
2.3.2.5 Methodology and Information ได้แก่ องค์ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารอันมีค่าที่นักจัดรายการจะต้องนํามาใช้ในการวางแผน การเลือกใช้กลวิธี (Strategy)
และกิจกรรม (Activity) ที่ค วรจะดําเนินการ การจัดหน่ วยงาน และการจัดระบบงาน
การติดต่อ สื่อสาร การอํานวยการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การติดตามและควบคุมงาน
การประสานงาน การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือกับภาคเอกชน ชุมชนประชาชนและ
อาสาสมัครกลุ่มและรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเหมาะได้ผล
และประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานการแก้ไขปรับปรุงและวิธีทํางานเพื่อให้งานของ
หน่วยได้เข้าเป้า และเป็นที่พึงพอใจแก่สังคมประชาชนโดยทั่วไปในสังคม
ปัจจัยการจัดการด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องอาศัยแนวคิดและหลักการที่ ได้มีการ
คิดค้นกันอย่างสืบเนื่อง หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือภาคเอกชนที่จะเข้าไป
ดูแลซาไกตระกูลศรีธารโต ก็จําเป็นที่จะต้องมีการวางระบบและกําหนดเป็นระเบียบและ
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์หรือเหตุการณ์
2.3.3 กระบวนการจัดการ
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2540 : 5-7) ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการ 5 ประการ ไว้ดังต่อไปนี้
2.3.3.1 การวางแผน (Planing) คือ การเตรียมแนวคิดเบื้องต้นสําหรับ
เป็นแบบในการทํางานก่อนอื่นใดหรือก่อนการลงมือทํางาน นักบริหารจะต้องคิดล่วงหน้าว่า
หน่วยงานของตนหรือตนเองจะทํ าอย่างไร จึงจะได้ ผลตามแนวคิด นโยบายและคําสั่ง

26
ที่หน่วยเหนือมอบมาให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปนามธรรม หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ นักจัดการ
และนักบริหารชั้นสูง มีภาวะที่จะต้องกําหนดกิจกรรมที่จะต้องจัดทําที่ปฏิบัติได้ผลแล้ว
จะสมกับเจตนารมณ์ของหน่วยเหนือที่สั่งการมาได้ เมื่อกําหนดกิจกรรมแล้วก็จะต้องคิดหา
กลวิธีที่แยบยลและเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วย นอกจากนี้ยังต้องนึกถึงว่าจะต้องทํา
ที่ไหน ขนาดใด ใครหรือหน่วยงานใดใต้สังกัดที่จะรับไปทําเมื่อไร และจะต้องให้ทรัพยากร
สนับสนุนเท่าใด เขาจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ และได้ผลตามที่ต้องการ นักจัดการหรือ
นักบริหารขั้นสูง มีหน้าที่หลักในด้านการสนับสนุนหน่วยงานระดับปฏิบัติดังนั้นจะต้องมีแผน
ที่จัดเตรียมทรัพยากรที่จะส่งไปให้กับหน่วยปฏิบัติอย่างใดจึงจะดีที่สุด
2.3.3.2 การจัดองค์การ และเตรียมแผนปฏิบัติการ (Organizing and
Preparing Operations Plan) ได้แก่ การเตรียมกําลังพลหรือพละกําลังไว้ให้พร้อมที่จะ
เข้าปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีกับเวลาที่กะว่าจะเริ่มปฏิบัติในการนี้หากเป็นนักจัดการหรือ
นักบริหารในระดับสูง การเตรียมการนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดตามแผนสนับสนุนทรัพยากร
ให้แก่หน่วยปฏิบัติให้พอเพียง
2.3.3.3 การอํานวยการและการให้คําแนะนํา (Directing and Supervising)
ได้แก่ การเอาแผนงาน หรือระเบียบการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้แก่ผู้ที่
จะร่วมปฏิบัติงาน การออกคําสั่ง การชี้ทาง และการอธิบาย ให้แก่ทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เพื่อให้เขาสามารถทําให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์และแผนที่กําหนดไว้และ
เมื่อผู้ปฏิบัติงานแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานแล้ว นักจัดการหรือนักบริหารงานที่ทําหน้าที่
บังคับบัญชา ก็มีหน้าที่ในการกํากับ ตรวจตรา และติดตามการปฏิบัติงานของเขาเป็นระยะ ๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าเขาเหล่านั้นปฏิบัติงานได้ตามแผน หากมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาประการใด
ผู้ที่ทําหน้าที่บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยแนะนํา หรือช่วยเหลือตามแต่สมควร
หรือการให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความท้อถอย เมื่อเผชิญกับความ
ยุ่งยาก นักจัดการและนักบริหารในการปฏิบัติงานในด้านอํานวยการนั้น ต้องมีหน้าที่ในการ
ที่จะให้มีการสื่อข้อความให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน่วย
ได้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
2.3.3.4 การประสานงาน (Coordination) ได้แก่ การประสานงาน การแสวงหา
ความร่วมมือและการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น และกับเอกชน นักจัดการหรือนักบริหาร
มีหน้าที่ในลําดับต่อไป คือ การติดต่อกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หรือจะเป็น
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ชุมชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีวงจรเกี่ยวข้องด้วย เพื่อที่จะได้ให้หน่วยงานของตนสามารถ
ทํางานเชื่อมโยงกับหน่วยอื่น หรือเชื่อมโยงกับสังคมชุมชน หรือประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย
ของงาน ได้อย่างกว้างขวางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้มีเจตนารมณ์อันแท้จริง
กําหนดไว้ งานบางอย่างหน่วยงานของตนจะสามารถทําได้ดีขึ้น หากได้มีโอกาสเข้าใจ
หรือร่วมมือ ผนึกกําลังกันหรือทํางานเชื่อมโยงกันเป็นขั้นตอน
2.3.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ การรายงาน การประเมินผล
และการแก้ไข ปรับปรุงงาน นักจัดการหรือนักบริหาร จะสามารถปฏิบัติงานของตนได้ดีขึ้น
และสามารถแก้ ไขปรั บ ปรุ งตั ว ให้ ดี ขึ้ น หรือ การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานของตนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่พอใจแก่ผู้เป็นเป้าหมายมากขึ้น ดังนั้น การหาแนวทางในการให้
ซาไกตระกูลศรีธารโตกลับคืนถิ่นเดิม นักจัดการ หรือนักบริหารที่จะต้องทําอันหนึ่ง ก็คือ
การจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยเป็นระยะ ๆ ซึ่งรายงานนั้นจะ
สามารถแสดงข้อ เท็จ จริงที่จ ะเป็น ประโยชน์แ ก่ห น่ว ยงาน ในการที่จ ะแก้ไขปรับ ปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในระยะต่อไป ให้เข้าเป้าหมายมากขึ้น เป็นที่พอใจแก่ผู้ที่เป็น
เป้าหมายมากขึ้น และเป็นการช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้ง่ายขึ้น

การบริหารจัดการวัฒนธรรม คือ กระบวนการศึกษาศึกษา ค้นคว้าวิจยั เผยแพร่
ทํานุบํารุงรักษา สืบทอด และส่งเสริมพัฒนาประเทศ โดยใช้รากเหง้าดั้งเดิมเป็นรากฐาน
แกนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งประกอบด้วยอนุภาค 5 สาขา คือ (นิคม มุสิกะคามะ,
2540 : 370)
1. การดํารงชีวิตที่เป็นไทย เช่น การประกอบอาชีพตามศักยภาพของคน
เครื่องมือ เพื่อหาอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย
2. ด้านภาษาละการสื่อสาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยการพัฒนา
การศึกษา ภาษาประจําถิ่น ประจําชาติ ให้ประชาชนสามารถ อ่าน พูด เขียน เป็นรากฐาน
ในการศึกษาต่อตลอดชีพ
3. ด้านศาสนา เพื่อส่งสริมสนับสนุนประชาชนให้ยึดศาสนธรรม เป็นหลัก
ในการดํารงชีพ การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว วัดและโรงเรียน
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รวมทั้งส่งเสริมระเบียบวินัย และค่านิยม ฯลฯ เพื่อลดรูปแบบของตะวันตกที่เป็นการพัฒนา
ทางวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้
4. ศิลปะประจําถิ่น ประจําชาติ เพื่อยกสุนทรียศาสตร์ของคน เช่นการสร้าง
อาคาร ภาพลักษณ์ของเมือง กาสนุกสนานรื่นเริง และสุขภาพพลานามัยทั้งทางร่างกาย
จิตใจ และสติปญ
ั ญา
5. ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้คนสามารถดํารงชีพอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างสง่างาม และไม่ตกเป็นทาสการผลิตเพื่อกําไรที่คนส่วนน้อยได้ผลประโยชน์

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลซาไกของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้นําหลักการรัฐสวัสดิการในการดูแลซาไก ในรูปแบบของนิคม
คนพื้นเมือง (นิคมอัสรี) โดยมีหน่วยงานนิคมของมาเลเซียเข้าไปดูแลโดยตรง ซึ่งสวัสดิการ
ที่มาเลเซียจัดไว้ให้ซาไก มีดังนี้ (แก้วประพันธ์ อาจวิชัย, สําเนาเอกสาร)
1. ด้านที่อยู่อาศัย มีการจัดที่อยู่อาศัยเป็น สัดส่วน มีด้วยกันหลายจุด
ไม่ปะปนกับพลเมืองของมาเลเซีย ซึ่งจัดที่อยู่ในรัฐเคดาห์ อําเภอบาลิง มีด้วยกันจํานวน
2 หมู่บ้าน คือ
1) บ้านกําปงรารังมีซาไก ตระกูลศรีธารโต ไปอาศัยจํานวน 50 ครอบครัว
2) บ้านดินดํา มีซาไกตระกูลศรีธารโต ไปอาศัยจํานวน 30 ครอบครัว
2. ด้านสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสุขภาพที่บ้านสม่ําเสมอ เมื่อเจ็บไข้
ได้ป่วยก็ทําการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
3. ด้านการศึกษา ให้การสนับสนุนด้านการเรียน มีการเปิดโรงเรียนอนุบาล
ในหมู่บ้าน โดยซาไกที่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัล
4. ด้านอาชีพ มีการหาอาชีพให้กับซาไก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เช่น
การกรีดยางพารา การเก็บยางพารา การตัดหวาย หาเต่าจับสัตว์ป่า ในการไปประกอบอาชีพ
ดังกล่าวก็จะมีรถมารับมาส่งเพื่ออํานวยความสะดวก
5. ด้านศาสนา มีการต่อตั้งมัสยิดที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ภายใน
หมู่บ้าน มีการจ้างให้ซาไกนับถือศาสนา ร่วมพิธีกรรมและประเพณีของคนมุสลิม
6. ด้านอื่น ได้รับสัญชาติเป็นคนมาเลเซีย ให้อยู่อย่างมีเกียรติ ผู้ใหญ่มีเงิน
สวัสดิการให้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์
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2.5.1 แนวคิดเผ่าพันธุ์
คําว่า “Tribe” เป็นแนวคิดที่จะสะท้อนแนวคิดของจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นคําที่
มาจากภาษาลาตินว่า “Tribus” แปลว่า คนป่าเถื่อนอยู่เขตรอบนอกอาณาจักร เป็นกลุ่มชนที่
ไร้อารยธรรม เมื่อศัพท์นี้ใช้กันแพร่หลายในมานุษยวิทยา แม้ว่าจะมิได้มีความหมายเหมือนเดิม
คือ เป็นกลุ่มชนป่าเถื่อน แต่นัยเดิมก็ยังแฝงอยู่ กล่าวคือ มิใช่หมายถึงกลุ่มชาวตะวันตก
นักมานุษยวิทยาได้ใช้แนวคิดเผ่าพันธุ์ในความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็มีความหมาย
ร่วมกันอยู่ คือ เป็นกลุ่มชนที่มีวัฒ นธรรมร่วมกันทางภาษา และลักษณะการวัฒ นธรรม
(Cultural Trait) อื่น ๆ เช่น ลักษณะองค์กรทางการเมือง หรือลักษณะองค์กรทางเศรษฐกิจ
ถ้าพิจารณาคําจํากัดความอย่างเดียวเราก็อาจจะคิดเป็นคําที่ใช้ได้กับทุกกลุ่มชน
แต่หากดูการใช้ของมานุษยวิทยาชาวตะวันตกแล้วจะเห็นว่าเขาใช้เรียกกลุ่มชนที่มิใช่สังคม
ตะวันตก และไม่ใช้เรียกกลุ่มชนที่มีรัฐ หรือที่เป็นรัฐประชาชาติอย่างเช่น ไทย และเขมร
คําเผ่าพันธุ์จึงมีความหมายจําเพาะในการใช้ ดังนั้น แนวคิดเผ่าพันธุ์ นี้ใช้จําแนกกลุ่มชนต่าง ๆ
โดยอาศัยลักษณะวัฒนธรรมร่วมบางอย่าง แต่มีนัยว่ากลุ่มเหล่านี้มิใช่ชาวตะวันตก เช่น
ชาวยุโรป หรือชาวอเมริกัน และมักจะเป็นแนวคิดที่ใช้จําแนกกลุ่มชนที่ไม่มีรัฐอย่างเช่น
แม้ว และเย้า เป็นต้น (ฉวีวรรณ ประจอบเหมาะ, 2532 : 190 - 191)
2.5.2 แนวคิดชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมนั้น มีลักษณะเด่น คือ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึง บรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษ
ทางวัฒนธรรม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและ
ทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยพร้อม ๆ กันไป เป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
บุคคลและของชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันสามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดียวกัน
(อมรา พงศาพิชญ์, 2541 : 157)
2.5.3 ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มสังคม ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน
มีบ่อยเช่นกันที่ใช้หมายถึง ชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างไปจากชนกลุ่มใหญ่
ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ในทางมนุษยวิทยากายภาพตามที่ Mongtagu ใช้ก็
คือ เป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะทางกายภาพ หรือลักษณะอย่างอื่นร่วมกัน ทําให้มองเห็นว่า
เป็นกลุ่มเดียวกัน ตราบใดที่เรายังไม่รู้รายละเอียดจริง ๆ แล้วเราควรจะใช้มาตรการใด
จําแนกได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ขอให้เรากําหนดกลุ่มชาติพันธุ์นั้น
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เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วย ฉะนั้น ความหมายของ
“กลุ่มชาติพันธุ์” ก็ไม่เหมือนกับชนชาติ ในเชิงวิชาการ (ทางมานุษยวิทยากายภาพ) แล้ว
ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์จะหละหลวมกว่าความหมายของชนชาติ เพราะความหมาย
ของชนชาติใช้ในทางกายภาพได้อย่างเดียว และตัวการที่จะจําแนกชนชาติได้ก็คือ ความถี่
ของหน่ ว ยพั น ธุ ก รรมตามคํ า แถลงของยู เนสโก ซึ่ งตกลงโดยนั ก วิ ช าการสาขาต่ า ง ๆ
(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2532 : 197)
2.5.4 ประเภทของชาติพันธุ์มนุษย์
Mongtagu ได้เสนอการจําแนกชาติพันธุ์มนุษย์และจัดประเภทรวมไว้ภายใต้กลุ่มต่าง ๆ
(Major Group) เท่าที่นักมานุษยวิทยากายภาพส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องต้องกันไว้ดังนี้ คือ
(ฉวีวรรณ ประจวบหมาะ, 2532 : 197-199)
1. กลุ่มมองโกลอยด์ (Mongoloid) แบ่งออกเป็น
1) มองโกลอยด์คลาสสิค แบ่งย่อยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)
ดังนี้ ประชากรบางกลุ่มที่อยู่ในธิเบต มองโกเลีย จีน เกาหลี ไซบีเรีย พวกคอร์แซคในไซบีเรียเหนือ
2) มองโกลอยด์อาร์กติค มีกลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้
(1) พวกเอสกิโม และพวกชุกชีในไซบีเรีย
(2) พวกTungu อย่ในมองโกเลีย ไซบีเรีย
(3) Kamchadale ใน Kamchatka
(4) Samoyed อยู่ในแหลม Kola
3) อินเดียแดง มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่อาจระบุชื่อและจํานวน
ได้อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
4) อินโด - มาลายู
(1) อินโดนีเซียน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน แหลม
อินโดจีน พม่า ไทย และตอนในของแหลมมลายู
(2) มาลายู อยู่ในแหลมมาลายู อินดีสตะวันออกของดัชท์ ฟิลิปปินส์
โอกินาวา และหมู่เกาะใกล้เคียง
2. กลุ่มนิกรอยด์
1) แอฟริกันนิโกร แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
(1) นิโกรแท้ อยู่ในแอฟริกาตะวันออก คาเมรูน และคองโก
(2) กึ่ง Hamite อยู่ในแอฟริกาตะวันออก และทางตะวันออกของ
แอฟริกากลาง

31
(3) นิโกรป่า อยู่ตามแถศูนย์สูตรของแอฟริกา
(4) นีกรอยด์บันตู อยู่ในตอนใต้และตอนกลางของแอฟริกา
(5) นีโกรสนิโลติก อยู่ในซูดานตะวันออกและตอนเหนือของแม่น้ําไนล์
(6) บุชแมน อยู่ในแองโกลาตอนใต้และแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
2) นีกรอยด์มหาสมุทร แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
(1) ปาปวนอยู่ในนิวกินี
(2) มีลานีเซียน อยูใ่ นมลานีเซีย
3) ปิ๊กมี่แอฟริกัน มีกลุ่มชาติพันธุ์ คือ
(1) พวกปิ๊กมี่ในแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร
4) ปิ๊กมี่เอเซีย มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ ดังนี้
(1) ชาวเกาะอันดามัน อยู่บนเกาะอันดามัน
(2) ซีมังอยู่ตอนกลางของแหลมมลายู และตะวันออกของสุมาตรา
(3) ฟิลิปปินส์นิกริโต อยูใ่ นหมู่เกาะฟิลิปปินส์
5) ปิ๊กมี่มหาสมุทร มีกลุ่มชาติพันธุ์ คือ
(1) ปิ๊กมี่นิวกินี อยู่ในนิวกินี
3. กลุ่มคอเคซอยด์ แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้
1) ประชากรที่อยู่ในกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ในที่ลุ่มของแถบชายฝั่ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
2) ประชากรที่อยู่แถบชายฝั่งแอตแลนติกและเมดิเตอร์รเนียนอยู่ใน
แหลมตะวันออกของแหลมบอลข่าล แอฟริกาตะวันออก โปรตุเกส สเปน และเกาะอังกฤษ
3) อิหร่าน - อัฟกาน เมดิเตอร์เรเนียน อยู่ในอิหร่าน อัฟการนิสถาน
บางส่วนของอินเดีย อาระเบียน และอฟริกาตอนเหนือ
4) นอร์ดิก อยู่ในยุโรปตอนกลาง สะแกนดิเนเวียน และภูมิภาคใกล้เคียง
5) แล็ป อยู่ในสแกนดิเนเวีย และแหลมโกลา
6) อัลไพน์ อยู่ในฝรั่งเศสตามเทือกเขาอลป์จนถึงรัสเซีย
7) ไดนาริก อยู่ทางแอลป์ตะวันออกจากสวิตเซอร์แลนด์ จนถึงอัลบาเนีย
เอเซีย ไมเนอร์ และซีเรีย
8) อาเมนอยด์ อยู่ในเอเซียไมเนอร์
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9) เฮไมท์ อยู่ในแอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันออก
10) อินโด - คราวิเดียน อยู่ในอินเดีย แปซิฟิกตอนกลาง
4. กลุ่มออสตราลยด์ แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
1) ออสเตรเลียน อยู่ในออสเตรเลีย
2) เวดตาห์ อยู่ในลังกา
3) ดราวิเดียน อยู่ในอินเดีย
4) ไอนุ อยูใ่ นญี่ปุ่น ละฮอกไกโดและเกาะแซคาลิน
2.5.5 เชื้อชาติชาวเงาะกลุ่มต่าง ๆ
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ได้กล่าวถึงเชื้อชาติชาวเงาะไว้ว่า
ชนเผ่าซาไก (Sakai) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สินอย (Senoi) เป็นพวกที่อพยพเข้ามา
อยู่บนแหลมมลายูที่หลังชนเผ่าเซมัง
ชิน อยู่ดี กล่าวไว้ในหนังสือคนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยว่า พวกนิกริโต
(เงาะหรือเฮาะ) ผิวดํา เตีย้ กว่าออสตราลอยด์ คือ สูงเพียง ๑๔๕ เซนติเมตร ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร
กะโหลกศีรษะกว้าง (bracycephalic) ผมหยิกเป็นฝอย ปัจจุบันยังมีอยู่ในแหลมมลายู
เขตประเทศไทย ยังมีอยูใ่ นจังหวัดตรัง พัทลุง และยะลา ดร.คาลสตัน เอส คูน จัดพวกนิกริโต
อยู่ในพวกออสตราลอยด์
บราเซอร์ อมาโด (พ.ศ.๒๕๐๓) นิกริโตเป็นกลุ่มมนุษยชาติเก่าแก่ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศไทยตอนใต้

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกศริน มณีนูน และพวงเพ็ญ ศิริรักษ์ (บทคัดย่อ : 2546) ซาไกเป็นชนกลุ่มน้อย
ทางภาคใต้ของไทย อาศัยอยู่กระจัดกระจายเป็นกลุ่มตามป่าดิบเขา และบริเวณเทือกเขา
ในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล ยะลา และนราธิวาส มีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การหา
อาหาร การสร้างที่พัก ความเชื่อและพิธีกรรม ภาษาพูด รวมถึงการธํารงรักษาเอกลักษณ์
และภูมิปัญญาในการดํารงชีพในป่าแบบมนุษย์โบราณ ซาไกบางกลุ่มยังคงนิยมอพยพเร่ร่อน
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ย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ซาไกบางส่วนหันมาตั้งถิ่นฐานถาวร มีการแต่งงานกับ
คนท้องถิ่น จนมีซาไกลูกผสมเพิ่ม ขึ้น แม้จะมีการปรับวิถีชีวิตความเป็น อยู่ให้ก ลมกลืน
กับสังคมวัฒนธรรมแบบคนเมืองมากขึ้น เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษาท้องถิ่นภาคใต้มากขึ้น
การหันมาประกอบอาชีพรับจ้าง เพาะปลูกแทนการหาอาหารจากป่าแบบเดิม การหันมา
บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักแทนมันป่า อย่างไรก็ดี ซาไกบางกลุ่มก็ยังคงประสบปั ญ หา
ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมบางอย่างของคนเมือง เช่น การใช้รองเท้า นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาการที่ซาไกถูกเอารัดเอาเปรียบและตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ของ
คนบางกลุ่มที่ต้องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากขาดการศึกษาในระบบโรงเรียน
และค่านิยมของคนนอกที่ขาดความเคารพสิทธิพื้นฐานของชนเผ่าซาไก
วีรวัฒน์ สุขวราห์ (บทคัดย่อ : 2539) พฤติกรรมสุขภาพของซาไก ตําบลบ้านแหร
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสังคมภายนอก เมื่อรูปแบบวิถีชีวิต
ในสังคมเร่ร่อน หาอาหารเพื่อยังชีพแบบดั้งเดิมของซาไกเปลี่ยนแปลงไป ความเชื่อเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพแต่เดิมที่มักเชื่อในอํานาจการกระทําของผี ส่งผลต่อวิธีการรักษา เช่น
การใช้เวทมนตร์คาถาเสกหมากพลู หรือที่เรียกว่าทํา "ซาโฮส" การบอกกล่าวขอขมาลาโทษ
ต่อผีเมื่อประสบเหตุ เป็นที่น่าสังเกตว่า สังคมแบบเร่ร่อนทําให้ซาไกเรียนรู้ที่จะสั่งสมสืบทอด
ภู มิ ปั ญ ญาองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ยวกั บ การใช้ ยาสมุ น ไพรต่ าง ๆ ในการรั ก ษาโรคและใช้ เพื่ อ
คุมกําเนิด แต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง ซาไกได้รับการจัดสรรที่ดินจากทางการ
ให้เข้ามาตั้งหลักแหล่งถาวรในหมู่บ้าน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยังชีพด้วยการรับจ้าง
กรี ดยางและถางป่ าแลกเปลี่ ยนเงินตรา เมื่ อซาไกได้ รับอิ ทธิพลทางสั งคมวั ฒ นธรรมและ
รูปแบบวิถีชีวิตจากชุมชนไทยพุท ธและไทยมุสลิม ก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มสังคมในชุมชนใกล้เคียง ซาไกเริ่มหันมา
ดูแลเอาใจใส่ทําความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า รู้จักใช้ยาแผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการรักษา
ด้วยวิธีการดั้งเดิมเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการเข้าถึงบริการจากสาธารณสุขภาครัฐ หญิงซาไก
หันมาฝากครรภ์และทําคลอดที่โรงพยาบาล ทั้งยังได้รับคําแนะนําในการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
และยารักษาโรคแผนปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทางการ
อาภรณ์ อุกฤษณ์ (บทคัดย่อ : 2535) ผลการวิจัย พบว่า วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของซาไก
ดําเนินไปอย่างผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ แต่บุคคลภายนอก
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ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างออกไป เข้าไปทําสงครามกับป่า เข้าไปทําลายป่า ล่าสัตว์ ทําลายต้นน้ําลําธาร
ทําให้ระบบนิเวศขาดสมดุลย์
ดังนั้น เพื่อการอยู่รอดของตนเอง ซาไกจําเป็นต้องรับวัฒนธรรมที่แพร่กระจายเข้าไป
และเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแยยไร่เลื่อนลอยแบบยังชีพ ส่งผลให้การดํารงชีวิตของซาไก
ต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบสังคมที่ผสมผสานรัหว่างวัฒนธรรมใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ซึ่งก็คือ ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงกระแสการสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศอย่างชัดเจน เป็นต้นว่าการทําเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย
และรับจ้างแรงงานเป้นครั้งคราวควบคู่กับการเก็บของป่าล่าสัตว์ การตั้งถิ่นฐานค่อนข้างถาวร
โดยอาศัยขนํา (ชาโอ๊ะ) หรือกระท่อมเล็กๆ ควบคู่กับการดําเนินชีวิตแบบเร่รอนอาศัยทับ
(ฮะยะ) สําหรับพักอาศัยชั่วคราว การซื้อขายสินค้าด้วยระบบเงินตรายังคงควบคู่กับการใช้
ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าแบบต่างระดับ การใช้ยาแผนปัจจุบันรักษาโรคบางชนิดควบคู่กับ
การใช้ยาสมุนไพร การนุ่งกางเกงยีนส์ นุ่งผ้าปาเต๊ะลายสีแดง แทนการนุ่งเปลือกไม้และ
การรับจ้างคนบ้านเลื่อนไม้ ขณะที่ยังคงความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษที่สิงสถิตตามต้นไม้
และทรัพยากรทั่วไป ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาช่องว่างทางวัฒนธรรมที่มากจนไม่สามารถปรับตัวได้
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจึงย้อนกลับไปสู่รูปแบบดั้งเดิม ดังเช่น การที่ซาไกเลิกทําไร่
เลื่อนลอยหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน เก็บของป่าล่าสัตว์บนเทือกเขาบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง

บทที่ 3
บริบทของพื้นที่
การจัดทําวิจยั แนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : กรณีศึกษา ซาไกตระกูล
ศรีธารโต คณะวิจัยได้ศึกษาบริบทของพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงบริบทแหล่งที่อยู่อาศัยของซาไก
ตระกูลศรีธารโต ข้อมูลทั่วไปของตําบลบ้านแหร และข้อมูลทั่วไปของบ้านซาไก หมู่ที่ 3
ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยจะนําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี้

3.1 บริบทแหล่งที่อยู่อาศัยของซาไกตระกูลศรีธารโต
จากอําเภอเมือง จังหวัดยะลา สู่เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ช่วงยะลา - เบตง
หรือ ถนนสุขยางค์ ห่างจากตัวเมืองยะลา ประมาณ 80 กิโลเมตร ก็ถึงตําบลบ้านแหร
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อถึงตําบลบ้านแหรก็จะมีทางแยกตรงปากทางแยกเป็นที่ตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร เดินทางเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ก็ถึงหมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหร
ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชนเผ่าซาไก เมื่อถึงหมู่บ้านซาไกจะพบศาลาขนาดเล็ก มีทางลงเนิน
ขนาดเล็กลาดด้วยคอนกรีตยาวตลอดถึงหมู่บ้านซาไก ระหว่างทางเดินจะพบต้นยางน่อง
หรืออีโป๊ะ เป็นต้นไม้ยืนต้นคล้ายกับต้นยางพารา นําเอายางพิษของต้นอีโป๊ะ มาชุบปลาย
ลูกดอกใช้เป็นอาวุธของซาไก ข้างทางด้านซ้ายมือเป็นที่ฝังศพของชนเผ่าซาไก เดินอีก
ระยะหนึ่งก็จะถึงสะพานคอนกรีตข้ามสายน้ําที่มีต้นน้ํามาจากแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี
ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ภายในหมู่บ้านร่มรื่น โดยนิคมสร้างตนเอง
ธารโตได้จัดสรรที่ดิน จํานวน 300 ไร่ ให้กับซาไกได้ทํามาหากิน ในการทําสวนยางพารา
สวนผลไม้ เงาะ ลองกอง นิคมสร้างตนเองธารโตได้สร้างบ้านให้ กับซาไก ได้ อยู่อาศัย
ลักษณะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว บางหลังก็มีลักษณะเป็นกระท่อม นับแล้วได้ประมาณ
10 กว่า หลัง เพื่อ ให้ซ าไกได้อ ยู่อ าศัย ปัจ จุบัน มีซ าไกอาศัย อยู่ป ระมาณ 3 ครัว เรือ น
ส่วนกระท่อมหลังอื่น ๆ ในหมู่บ้านมีชาวเขาเผ่าแม้ว เข้ามาอาศัยปะปนกัน ชาวเขาเผ่าแม้ว
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เดินทางมาจากอําเภอเบตง ซึ่งมีคนชักชวนให้มาอยู่ที่นี่เนื่องจากมีบ้านพัก มีที่ทํามาหากิน
ซาไกที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ก็ไม่รังเกียจอะไร เพราะถือว่าได้อยู่เป็นเพื่อนกัน กลุ่มคน
ที่อาศัยอยู่รายล้อมหมู่บ้านซาไก มีทั้งคนไทยพุทธและมุสลิม ทางเข้าหมู่บ้านซาไก มีสถานี
อนามัย ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยแห่งนี้จะเข้าไปดูแลสุขภาพอนามัยของซาไกสม่ําเสมอ
และไม่ไกลจากหมู่บ้าน ก็มีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 เมื่อก่อนซาไกที่อาศัยในหมู่บ้าน
ก็จะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 สอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซาไกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ มักจะได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ตําบล และอําเภอ สม่ําเสมอ ทําให้มีรายได้เพิ่มเติม เมื่อหมู่บ้านแห่งนี้ได้เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าเดินทางไปท่องเที่ยว
ที่หมู่บ้าน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไปเที่ยวในปัจจุบันก็จะมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
มาศึกษาวิถีชีวิตของซาไก หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่รุนแรงขึ้น การพัฒนา
ในพื้ น ที่ ให้ เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วก็ ได้ ช ะงั ก ลง เมื่ อ ไม่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซาไกก็ ไม่ มี ร ายได้
ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาชักชวนให้ซาไก ไปอาศัยที่ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งประเทศมาเลเซียจะดูแลเรื่องสวัสดิการ ความเป็นอยู่ให้กับซาไก ได้ดีกว่า ประกอบกับ
อําเภอธารโตต้องหันไปให้ความสนใจกับงานความมั่นคง มากกว่างานด้านการพัฒนาสังคม
เมื่อการดูแลจากภาครัฐของพื้นที่ธารโตขาดความต่อเนื่อง จึงมีซาไกที่ใช้นามสกุลศรีธารโต
ย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เกือบทั้งหมด

3.2 ข้อมูลทั่วไปของอําเภอธารโต
คําขวัญ “ธารโตเมืองดาหลา เงาะป่าซาไก ทะเลใหญ่ในหุบเขา ถ้ํายาวธารน้าํ ลอด”
3.2.1 ประวัติความเป็นมาของอําเภอธารโต
อําเภอธารโต เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตําบลแม่หวาด อําเภอบัน นังสตา
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งเป็นทัณฑสถาน หลังจากการเปลี่ยนแปลงปกครอง พ.ศ. 2475
รุ่นเดียวกับทัณฑสถานเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล เพื่อกักขังนักโทษทางการเมืองและนักโทษ
คดีอุกฉกรรจ์ที่จัดส่งมาจากทั่วประเทศ เรียกขานทัณฑสถานแห่งนี้ว่า “นรกธารโต”
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กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศยุบเลิกทัณฑสถานแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2500 และกรมประชาสงเคราะห์
จึงได้ตั้งนิคมสร้างตนเองธารโตและได้พัฒนาขึ้นเป็นลําดับ ปัจจุบันร่องรอยต่าง ๆ ทัณฑสถาน
ธารโตยังปรากฏอยู่ เช่น โรงครัว โรงนอน โซ่ตรวน และนักโทษในอดีตที่ปักหลักทํามาหากิน
อยู่ในพื้นที่อีกหลายคน
แต่เดิมชาวบ้านท้องถิ่นเรียกขานบริเวณนี้ว่า “บ้านไอร์กือดง” เป็นภาษามลายู
มาจากคําว่า “ไอร์” มีความหมายว่า น้ํา ลําธาร “กือดง” หมายถึง พืชมีพิษสกุลเดียวกับ
ตําแย หมามุ่ย คําว่า ธารโต เป็นชื่อที่กรมราชทัณฑ์ตั้งขึ้นมาตามลักษณะภูมิประเทศ
ในขณะนั้น คือ มีลําธารสายใหญ่ไหลผ่าน ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบธารโต ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งประมงน้ําจืดที่สําคัญ
ในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงมหาดไทยได้ป ระกาศจัด ตั้ง เป็น กิ่ง อํา เภอธารโต
โดยกําหนดพื้น ที่ตํา บลแม่ห วาดของอําเภอบัน นังสตาทั้งหมดเป็น เขตกิ่งอําเภอธารโต
และในปี พ.ศ. 2524 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอําเภอ แบ่งเขตการปกครองจากตําบลแม่หวาด
เป็นตําบลบ้านแหร และตําบลธารโต ต่อมาได้แบ่งตําบลธารโต เป็นตําบลคีรีเขต โดยมี
นายสวิน วุฒิภูมิ เป็นนายอําเภอคนแรก และมีนายอําเภอผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองแล้ว
17 คน ปัจจุบัน คือ นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ เป็นนายอําเภอธารโต
3.2.2 ข้อมูลสภาพทั่วไป
3.2.2.1 ที่ตงั้ และอาณาเขต
อําเภอธารโต ตั้งอยู่เลขที่ 117 ถนนสุขยางค์ หมู่ที่ 1 ตําบลธารโต และ
อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยะลา ระยะทางห่างจากจังหวัดยะลา 61 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินประมาณ 1,500 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด
675 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 442,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศใต้
ติดต่ออําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก
ติดต่อ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
และอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก
ติดต่อ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย
3.2.2.2 สภาพพื้นที่
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1) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปของอําเภอธารโต เป็นป่าเขาและเนินสูง สลับซับซ้อน
ลําธารน้ําไหลผ่านตามซอกเขามากมาย และไหลลงสู่ที่กักเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ถูกขนานนามว่า
“ทะเลสาบบนภูเขาธารโต” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ทะเลสาบธารโต” และอยู่สูงจากระดับ
น้ําทะเลเฉลี่ย 300 - 500 เมตร
2) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของอําเภอธารโต มีพื้นที่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน
แบ่งออกเป็นฤดูใหญ่ ๆ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม
และฝนจะตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
เฉลี่ยประมาณ 34 องศาเซลเซียส

3.2.3 ข้อมูลการปกครอง
3.2.3.1 การปกครอง
อํา เภอธารโต แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตํา บล รวม 37 หมู่บ้า น,
องค์การบริหารส่วนตําบล 4 แห่ง และเทศบาลตําบล 1 แห่ง
3.2.3.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลคําบลคอกช้าง ตําบลแม่หวาด
2) องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 ตําบล ประกอบด้วย
(1) องค์การบริหารส่วนตําบลธารโต
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีเขต
(3) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร
(4) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หวาด
3.2.3.3 จํานวนประชากรและครัวเรือน
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน ของอําเภอธารโต
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ตําบล

จํานวน
หมู่บ้าน

ธารโต
บ้านแหร
แม่หวาด

7
11
12

คีรีเขต

7
37

รวม

ประชากร
ชาย หญิง

รวม

2402
3382
4139

4630
6586
7776

2228
3204
3637

จํานวน
ครัวเรือน

หมายเหตุ

1453
1845
2974 รวมในเขตเทศบาล
ตําบลคอกช้าง
1278 1236 2514 869
11201 10305 21506 7141
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549

3.2.3.4 ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
(1) ส่วนกลาง
จํานวน 13 แห่ง
(2) ส่วนภูมภิ าค
จํานวน 6 แห่ง
(3) รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 3 แห่ง
(4) ท้องถิ่น
จํานวน 5 แห่ง
3.2.4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
และผลไม้ รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี 25,188 บาท
3.2.4.1 อาชีพสําคัญ ได้แก่
1) การทําสวนยางพารา ร้อยละ 72 ของประชากรทั้งหมด มีเนื้อที่
ทําสวนยางพาราทั้งหมด 72,350 ไร่
2) การทําสวนผลไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,259 ไร่ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน
ลองกอง มังคุด ลางสาด
3) การประมง เป็นการทําประมงน้ําจืดในอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง
4) การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีก และ แกะ แพะ วัว
5) อาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างทําสวนยางพารา สวนผลไม้
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3.2.4.2 สหกรณ์ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
1) สหกรณ์การเกษตรธารโต จํากัด
2) สหกรณ์กองทุนสวนยางธารโต จํากัด
3) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อหิน
4) สหกรณ์กองทุนสวนยางปะเด็งก้าวหน้า จํากัด
3.2.4.3 สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่
1) หมู่บ้านซาไก
2) ทะเลสาบธารโต
3) น้ําตกต่าง ๆ ได้แก่ น้ําตกธารโต น้ําตกละอองรุ้ง น้ําตกผาแดง
น้ําตกคอกช้าง
4) ถ้ําต่าง ๆ ได้แก่ ถ้ําลอด
5) ป่าไม้ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าบาลา - ฮาลา
6) พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์มาลายา บ้านจุฬาภรณ์ 9 ตําบลแม่หวาด
พิพิธภัณฑ์คุกธารโต ตําบลธารโต

3.2.5 ข้อมูลทางสังคม
3.2.5.1 ด้านศาสนา
ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนวัดและมัสยิด ในพื้นที่อาํ เภอธารโต
ตําบล
ธารโต

วัด
2

มัสยิด
5

หมายเหตุ
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บ้านแหร
แม่หวาด
คีรีเขต
รวม

1
2
2
7

7
4
1
17

สํานักสงฆ์ 1 แห่ง

หมายเหตุ :
- พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตนิ คมฯ ประชากรส่วนใหญ่ มาจากที่อื่น เช่น ปั ตตานี
นครศรีธรรมราช
- ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 60 และนับถือศาสนาพุทธ
ประมาณร้อยละ 40
3.2.5.2 ด้านวัฒนธรรม
1) สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และร่องรอยของวัฒนธรรม
สถานที่ตั้งทัณฑสถานธารโต ซึ่งปรากฏร่องรอยความเป็นอยู่ของ
ทัณฑสถานในยุคเดียวกับ “คุกตะรุเตา” ยังปรากฏร่องรอยของอาคารที่ก่อสร้างที่สําคัญ
อยู่ด้วยที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต และโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ หมู่ที่ 1 ตําบลธารโต
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
2) มรดกทางวัฒนธรรม
(1) ด้า นขนบธรรมเนีย มประเพณีที่สํา คัญ ประกอบด้ว ย
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีงานฮารีรายอ ประเพณีเดือนสิบ
(2) ด้า นภาษาและวรรณกรรม ภาษาพูด ที ่ใ ช้ใ นท้อ งถิ่น
ได้แก่ ภาษาไทยปักษ์ใต้ ภาษายาวี และภาษาซาไก (ของชนเผ่าซาไก
(3) กลุ่มองค์กรทางวัฒนธรรม มีสภาวัฒนธรรมอําเภอ 1 แห่ง
มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอ จํานวน 30 คน

3.3 ข้อมูลทั่วไปของตําบลบ้านแหร
3.3.1 ประวัติความเป็นมา
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ตําบลบ้านแหร เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตําบลแม่หวาด อําเภอบันนังสตา ต่อมา
ปี พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตําบลบ้านแหร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีกํานัน
คนแรกชื่อ นายยะพา ยุมอ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน กํานัน คือ นายดอรอนิง กูวิง
3.3.2 สภาพทั่วไป
3.3.2.1 ที่ตงั้
ตําบลบ้านแหร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยะลา ห่างจากตัวจังหวัดไปตาม
ถนนสายยะลา - เบตง ประมาณ 67 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ลาดชัน และ
มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตามหุบเขามีลําธารสายเล็ก ๆ หลากสาย มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย
3.3.2.2 เนื้อที่และอาณาเขต
ตําบลบ้านแหร มีเนื้อที่โดยประมาณ 65,625 ไร่ หรือประมาณ 95 ตาราง
กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จรด ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศใต้
จรด ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก จรด ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก จรด ประเทศมาเลเซีย
3.3.2.3 ภูมปิ ระเทศและภูมิอากาศ
1) ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ลาดชัน และ
มีทรัพยากรป่าไม้เป็นจํานวนมาก มีลําธารสายเล็ก ๆ จํานวนหลายสาย มีน้ําไหลตลอดทั้งปี
มีพื้นที่เพียงส่วนน้อยที่เป็นพื้นที่ราบ
2) ลักษณะภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน
3.3.3 การปกครองและจํานวนประชากร
3.3.3.1 การปกครอง แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านแหร
หมู่ที่ 2 บ้านบัวทอง
หมู่ที่ 3 บ้านซาไก
หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย
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หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหินนอก
หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ
หมู่ที่ 7 บ้านวังศิลา
หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ
หมู่ที่ 9 บ้านบัวทองใต้
หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดํา
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหินใน
3.3.3.2 จํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,568 คน ชาย 3,366 คน หญิง 3,202 คน
3.3.4 สภาพทางเศรษฐกิจ
3.3.4.1 อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในตําบลบ้านแหร ประกอบอาชีพ ดังนี้
มีประมาณร้อยละ 75
1) อาชีพเกษตรกรรม
2) อาชีพค้าขาย
มีประมาณร้อยละ 14
3) อาชีพรับจ้าง
มีประมาณร้อยละ 8
4) อาชีพอื่น ๆ
มีประมาณร้อยละ 2
5) รับราชการ
มีประมาณร้อยละ 1
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 20
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น
1) รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 13.50
2) เกษตรกรรมและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 6.50
3.3.4.2 หน่วยธุรกิจในพืน้ ที่
1) ปั้มน้ํามันขนาดเล็ก
10 แห่ง
2) ร้อนสหกรณ์
1 แห่ง
3.3.5 สภาพทางสังคม
3.3.5.1 การศึกษา
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1) โรงเรียนประถมศึกษา6 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา
1 แห่ง
3) โรงเรียนตาดีกา
9 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 แห่ง
5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
11 แห่ง
3.3.5.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1 แห่ง
1) วัด / สํานักสงฆ์
2) มัสยิด
14 แห่ง
3) สุเหร่า
6 แห่ง
3.3.5.3 สาธารณสุข
1) สถานีอนามัยประจําตําบล / หมู่บ้าน
2 แห่ง
2) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 95
3.3.6 การบริการพืน้ ฐาน
3.3.6.1 การคมนาคม
1) ถนนลาดยาง
10 สาย ระยะทาง 63.10 กิโลเมตร
2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19 สาย ระยะทาง 6.70 กิโลเมตร
3) ถนนลูกรัง
28 สาย ระยะทาง 53.15 กิโลเมตร
3.3.6.2 การไฟฟ้า
1) หมู่บ้านทั้งหมด
11 หมู่บ้าน มีจํานวน 1,765 ครัวเรือน
2) มีไฟฟ้าใช้
1,282 ครัวเรือน
3) ไม่มีไฟฟ้าใช้
483 ครัวเรือน
3.3.6.3 แหล่งน้ําธรรมชาติ
1) ลําน้ํา ลําห้วย
11 สาย
2) บึง หนอง และอื่น ๆ บ่อน้ําตื้น
4 สาย
3.3.6.4 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
1) ฝาย
6 แห่ง
2) บ่อน้ําตื้น
19 แห่ง
3) บ่อโยก
11 แห่ง
4) ประปาภูเขา
5 แห่ง
3.3.7 ข้อมูลสถานที่สําคัญของตําบล
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3.3.7.1
3.3.7.2
3.3.7.3
3.3.7.4
3.3.7.5
3.3.7.6
3.3.7.7

สํานักงานบริหารราชการตําบลบ้านแหร
สถานีอนามัยบ้านแหร
วัดบ่อหิน
โรงเรียนบ้านแหร
โรงเรียนสุทธิศาสตร์
หมู่บ้านซาไก
มว ตชด. 3102

3.4 ข้อมูลทั่วไปของบ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
3.4.1 ประวัติความเป็นมา
บ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหร ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2519
พร้อมกับการแยกเป็นตําบลบ้านแหร ออกจากตําบลแม่หวาด
ประชาชนชุมชนบ้านซาไก ประกอบด้วย ผู้ที่อาศัยอยู่เดิม และผู้ที่อพยพมาจาก
พื้นที่อื่น ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัย
อยู่ตามป่าเขา เรียกว่า “ชนเผ่าซาไก”
ชื่อหมู่บ้านซาไก เป็นชื่อซึ่งตั้งตามชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ แต่ชาวบ้านเรียกชื่อ
หมู่บ้านว่า “เจาะมีไร” อันเป็นชื่อของลําธารที่ไหลผ่านกลางชุมชนหมู่บ้าน
จากอําเภอเมือง จังหวัดยะลา สู่เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ช่วงยะลา - เบตง
หรื อ ถนนสุ ขยางค์ ห่ างจากตั ว เมื อ งยะลาประมาณ 80 กิ โลเมตร ก็ ถึ งตํ า บลบ้ า นแหร
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อถึงตําบลบ้านแหรก็มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร
ก็ถึงหมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหร ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชนเผ่าซาไก จะมีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านซาไก
ไว้อย่างชัดเจน ระหว่างทางจะเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหรอยู่ทางด้าน
ซ้ายมือ ถนนทางเข้าเป็นถนนลาดยางลาดชันขึ้นไปบนภูเขา สภาพถนนในปัจจุบันค่อนข้าง
ชํารุด แต่ก็สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าไปในหมู่บ้านได้อีก สองข้างทางเป็นสวนผลไม้
จําพวกลองกอง ทุเรียน และมีธารน้ําซึ่งอยู่ทางด้านขวาของถนนไหลผ่านตลอดเส้นทาง
ประชากรที่อาศัยในหมู่บ้านจะมีทั้งคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธ
เมื่อถึงหมู่บ้านด้านข้างซ้ายมือ จะมี ท างลงเนิ นขนาดเล็กลาดด้วยคอนกรีตยาว
ตลอดถึงหมู่บ้านซาไก ซึ่งทางเดินจะติดกับสถานีอนามัยบ้านซาไกระหว่างทางเดินจะพบ
ต้นยางน่อง เป็นต้นไม้ยืนต้นคล้ายกับต้นยางพารา ลําต้นขนาดใหญ่และสูง นําเอายางพิษ
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ของมันมาชุบปลายลูกดอกซึ่งเป็นอาวุธของซาไก ซึ่งอยู่ใกล้อาคารศูนย์ข้อมูลซาไกหลังเล็ก ๆ
เมื่อเดินต่อไปข้างทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ฝังศพของชนเผ่าซาไก เดินอีกระยะหนึ่งก็จะถึง
สะพานคอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร ข้ามสายธารน้ําที่มีต้นน้ํามาจากแนว
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย สภาพบริเวณหมู่บ้าน
ร่มรื่นทั้งอยู่บริเวณเนินเขา เมื่อมองไปรอบ ๆ ก็จะมีภูเขาล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ภายในหมู่บ้าน
ใช้ปะปาภูเขา
กรมประชาสงเคราะห์ โดยนิคมสร้างตนเองธารโตได้จัดสรรที่ดินเนื้อที่ประมาณ
300 ไร่ ให้กับชนเผ่าซาไกได้อยู่อาศัย ครั้งแรกมีซาไก จํานวนประมาณ 52 คน 21 ครอบครัว
ในปัจจุบันมีซาไกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 4 คน เนื่องจากมาเลเซียได้ชักชวนให้ไปอยู่
ในหมู่บ้านที่ทางการมาเลเซียจัดสรรไว้ให้ ส่วนบ้านที่ทางนิคมสร้างตนเองธารโตสร้างให้กับ
ซาไก จํานวน 10 หลัง ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้าง บ้านยกพื้นบ้าง หลังขนาดย่อม
อาศัยได้หลังละประมาณ 2 - 3 คน ก็เป็นที่อยู่ของซาไก จํานวน 3 หลัง มีซาไกอาศัยอยู่ประจํา
จํานวน 4 คน หลังที่เหลือบ้างก็เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากที่อื่น และเป็น
ที่อยู่ของญาติสามีคนไทยของซาไกที่ชื่อสุภาพร ศรีธารโต
หมู่บ้านซาไก ประกอบด้วย 4 กลุ่มบ้าน คือ
1. กลุ่มบ้านลําพะยา
2. กลุ่มบ้านหลัดเขต
3. กลุ่มบ้านเจาะมีไร
4. กลุ่มบ้านสวนสัมฤทธิ์
3.4.2 พื้นที่และอาณาเขต
หมู่บ้านซาไก มีเนื้อที่โดยประมาณ 5,980 ไร่
ทิศเหนือ
จรด หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตําบลบ้านแหร
ทิศใต้
จรด หมู่ที่ 7 บ้านวังศิลา ตําบลบ้านแหร
ทิศตะวันออก
จรด หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสนิแย ตําบลบ้านแหร
ทิศตะวันตก
จรด แนวแถบประเทศมาเลเซีย
3.4.3 ศาสนา / ประเพณี
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3.4.3.1 ศาสนา
ประชากรบ้านซาไก นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 90 และนับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 10
3.4.3.2 ประเพณี
1) กลุ่มนับถือศาสนาอิสลาม มีความเชื่อถือและค่านิยมยึดถือ
ผู้นําทางศาสนา (โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) และผู้ที่ได้ไปแสวงบุญที่นครเมกกะห์
(1) มุสลิมต้องละหมาดวันละ 5 เวลา คือ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
บ่าย เย็น หลังพระอาทิตย์ตก กลางคืน และจะไปทําการละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์
(2) การแต่งกายของชาวมุสลิม สุภาพสตรีจะนุ่งผ้าถุง คลุม
ศีรษะ สุภาพบุรุษนุ่งผ้าถุง สวมหมวกกะปีเยอะสีขาว
(3) อาหารการกิน ไม่รับประทานสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ฆ่าตามหลัก
ศาสนา และไม่บริโภคเนื้อสุกรและสัตว์ที่เป็นแมลงและหนอน ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา

(4) ประเพณีและพิธีกรรม มักจะทําตามหลักศาสนา เช่น
การเข้าสุนัตของเด็กชายเมื่ออายุ 14 - 15 ปี เมื่อมีการตายเกิดขึ้น เจ้าภาพจะทําพิธีละหมาด
และฝังภายใน 24 ชั่วโมง และจะมีวัน สําคัญ ทางศาสนาเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
ในการละหมาดขอพรจากพระเจ้า การให้ทานในวันสําคัญ เช่น วันเมาลิด วันอาซูรอ งานบวช
ในเดือนรอมฎอน วันฮารีรายอ เมื่อทําการบวชครบ 1 เดือน
2) กลุ่มนับถือศาสนาพุทธ เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์ทุกเดือน
เมษายนของทุกปี งานเดือนสิบ วันลอยกระทง งานบวช วันออกพรรษา เข้าพรรษา ฯลฯ

บทที่ 4
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการชนเผ่าซาไก
ระหว่างไทย และมาเลเซีย
การจัดทําวิจัย แนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : กรณีศึกษา ซาไกตระกูล
ศรีธารโตครั้งนี้ คณะวิจัยได้ใช้แนวทางสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview) จากนั้ นได้ดํ าเนิ นการวิเคราะห์ ตามขั้ นตอนต่าง ๆ เพื่ อศึกษาเปรียบเที ยบการ
บริหารจัดการชนเผ่าซาไก ระหว่างไทย และมาเลเซีย ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และ
ได้ผลการศึกษา ดังนี้

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ
ข้อมูลในการศึกษาได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาชน
ผู้นําท้องถิ่น และข้าราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอธารโต จํานวน 15 คน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เพศ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด เป็นเพศหญิง รองลงมา เป็นเพศชาย ที่เป็นแบบนี้
เป็นเพราะขณะที่ลงไปสัมภาษณ์ข้อมูลในพื้นที่เป็นช่วงเวลาตอนกลางวัน ซึ่งผู้ชายจะออกไป
ทํางาน ส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน โดยเฉพาะที่หมู่บ้านซาไกบ้านแหร ก็จะมีเฉพาะผู้หญิงและ
เด็กเหมือนกับหมู่บ้านซาไกในประเทศมาเลเซีย เวลาช่วงกลางวันผู้ชายก็จะออกไปทํางาน
รับจ้าง เช่นเดียวกัน
อายุ กลุ่มที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 - 40 และ 41 - 50 ปี น้อยสุด
อยู่ใ นช่ว งอายุน้อ ยกว่า 30 ปี เนื่อ งจากพื้น ที่บ ริเ วณนี้เป็น พื้น ที่ทุร กัน ดารเด็ก วัย รุ่น
เมื่อ จบการศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาจะไม่ก ลับมาบ้า น เพราะไม่มีงานทําตามที่ต้อ งการ
เมื่ อเรีย นจบแล้ วก็ จะไปหางานทํ าที่ อื่น ซึ่งต่างกับซาไกที่ อาศัย อยู่ในประเทศมาเลเซีย
ภาครัฐจะส่งเสริมอาชีพ และงานทําภายในหมู่บ้านที่อาศัย
ศาสนา ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ จํานวนมากที่สุดเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม และน้อยที่สุดนับถือศาสนาอื่น ๆ เพราะซาไกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
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ซาไกตําบลบ้านแหร ไม่ได้นับถือสาสนา ซึ่งจะต่างจากซาไกที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย
รัฐบาลจะสนับสนุนให้นับถือศาสนาอิสลาม มีการสร้างมัสยิดภายในหมู่บ้าน มีผู้นําศาสนา
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
ระดับการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และบางส่วน
ไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งจะต่างจากประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซาไกที่ประเทศมาเลเซีย
ที่นั่ น ภาครัฐจะส่ งเสริม ให้ ทุ ก คนเรีย นหนั งสื อ ใครที่ เรีย นหนั งจะได้รับ สวัสดิการพิ เศษ
ทําให้ประชากรซาไกที่อาศัยอยู่ที่นั่นเรียนหนังสือตามที่ภาครัฐกําหนด
สถานภาพ ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ เกือบทั้งหมดมีสถานภาพสมรส รองลงมาโสด
เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายที่ไปสัมภาษณ์เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยทํางานและอาศัยอยู่ในพื้นที่
เป็นระยะเวลานาน
อาชีพ ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ส่วนมากเป็นเกษตรกร ซึ่งจะต่างกับปะชากรซาไก
ที่อาศัยที่ประเทศมาเลเซีย ประชากรที่นั่นจะประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น การกรีดยางพารา
การเก็บยางพารา การตัดหวาย หาเต่าจับสัตว์ป่า ซึ่งในการไปประกอบอาชีพดังกล่าว
ก็จะมีรถมารับส่ง เป็นการทํางานตามที่ภาครัฐกําหนดให้ทํา
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ
รายละเอียด

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
ต่ํากว่า 30
30 - 40
41 - 50
51 - 60
61 ปีขึ้นไป

8
7

53.33
46.67

1
4
4
3
3

6.67
26.67
26.67
20.00
20.00
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ศาสนา
พุทธ
มุสลิม
อื่น ๆ

9
4
2

60.00
26.33
13.33

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายละเอียด
ระดับการศึกษา
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ
สถานภาพ
โสด
สมรส
อาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับราชการ

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)
1
3
3
1
3
1
3

6.67
20.00
20.00
6.67
20.00
6.67
20.00

4
11

26.67
73.33

8
3
4

53.33
20.00
26.67
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4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งได้ดําเนินการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ จํานวน 15 คน โดยจะขอนําเสนอให้เห็นความหลากหลาย
แต่ครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรณีศึกษารายที่ 1 ปุก*
“ปุก” เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมนิคมสร้างตนเองธารโต อายุ 45 ปี นับถือศาสนาพุทธ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ มีครอบครัวอยู่ที่อําเภอธารโต
ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอธารโตมาประมาณสิบกว่าปี ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมนิคมสร้างตนเองธารโต “ปุก” เล่าให้ฟังว่า ขณะที่ตนเองได้ปฏิบัติงานที่นิคมฯ
ก็ได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของซาไกในหมู่บ้านซาไก โดยทางนิคมฯ ได้จัดสรรที่ดินไว้ให้ซาไก
ซึ่งในขณะนั้นยังมีซาไกจํานวนหลายสิบคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน แต่ในปัจจุบันซาไกก็ได้
อพยพไปอยู่ที่มาเลเซียเกือบทั้งหมด
“ปุก” เล่าต่อว่า ทางนิคมฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซาไก
หลายอย่างด้วยกัน คือ จากการที่นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นตามมติของ
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คณะรัฐมนตรี ให้กรมประชาสงเคราะห์ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการจัดสรรที่ดิน
ในตําบลแม่หวาด อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จากกรมราชทัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ.2500
ในเนื้อที่ 325,000 ไร่ เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเองหรือมีน้อย ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว
ได้เพียงพอและจัดให้ผู้ที่ เข้าทํ าประโยชน์ในที่ ดิน เดิม เข้าเป็ น สมาชิก นิ คมฯ ให้ ถูก ต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นอกเหนือจากนั้นยังจัดสรรให้ทหารผ่านศึกและราษฎร
ที่ประสบวาตภัยจากแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดําเนินการจัดสรร
แบ่งแปลงที่ดินในพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกา 325,000 ไร่ ในสมัยนายทวีป ทวีพาณิชย์
ดํารงตําแหน่งผู้ปกครองนิคมฯ ธารโต จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ออกทําการสํารวจราษฎรหมู่บ้านเดิม เพื่อจัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการได้พบชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง เรียกชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ว่า ชนเผ่าเงาะซาไก
ได้สืบประวัติและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเงาะซาไก ความเป็นอยู่ชอบเร่ร่อนตามป่าไป ๆ มา ๆ
ในแหลมมลายูเป็นเวลาช้านาน ซึ่งชนดั้งเดิมที่มีความชํานาญด้านป่า สํารวจพบว่า มี 4 เผ่า
คือ กันซิว แต็นแอ็น แตะเด๊ะ และยะฮายย์
“ปุก” เล่าอีกว่า ทางราชการได้จําแนกลักษณะของซาไกในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
เผ่ากันซิว ใช้ภาษากันซิว กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหร
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา มีนายหลุด ศรีธารโต เป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งกลุ่มนี้เป็นซาไก
ที่มีพัฒนาการมากกว่าซาไกกลุ่มอื่นในทุกด้าน
เผ่าแอ็นแต็น ใช้ภาษาแอ็นแต็น กลุ่มนี้อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขต
ป่าเขาของจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล มีสมาชิกทั้งหมดเกือบ 200 คน โดยแยกเป็นกลุ่ม คือ
กลุ่มของนายพุ่ม กลุ่มของนายสิงห์ กลุ่มของนายสังข์ กลุ่มของนายโส๊ะ กลุ่มของนายไข่
กลุ่มของนายกุ้ม
เผ่าแต๊ะแด๊ะ ใช้ภาษาแต๊ะแด๊ะ อาศัยอยู่บริเวณอําเภอรือเสาะ อําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
เผ่ายะฮายย์ ใช้ภาษายะฮายย์ อาศัยอยู่ในนิคมสร้างตนเองพัฒ นาภาคใต้
จังหวัดนราธิวาส
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สําหรับเผ่าเงาะซาไกกลุ่มกันซิว ได้อาศัยอยู่บริเวณบ้านบาตูตาโมง ตําบลถ้ําทะลุ
และน้ําตกบาเจือ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2506 นายทวีป ทวีพาณิชย์ ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้ปกครอง
นิคมฯ สร้างตนเองธารโต ในสมัยนั้น ได้จัดสรรที่ดินทํากินเพื่อให้เป็นหลักแหล่งมีอาชีพหลัก
ไม่เป็นเผ่าเลื่อนลอย ที่บริเวณถนนสาย ป.ช.ส.6 บ้านแหร หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหร เนื่องจาก
การดํารงชีพและการพักอาศัย ดังนี้
ที่อยู่อาศัย กลุ่มเงาะซาไกชอบปลูกเพิงอยู่ในบริเวณป่าลึก ซึ่งไม่ถูกรบกวน
ยึดพื้นที่ปลูกที่พักอาศัยริมลําธาร เพิงมุงหลังคาด้วยใบชิง ใบกล้วยป่า ใบพุดช้าง และ
ใบจากเคี่ยม นํามาวางทับเพื่อกันฝน ส่วนที่นอนในเพิงนําท่อนไม้ขนาดเท่าลําแขน นํามา
วางเรียงกัน สําหรับการนอน หันหัวออกนอก หันเท้าเข้าใน ยามกลางคืนจะก่อกองไฟไว้
หน้าเพิง เพื่อป้องกันริ้น ยุง และสร้างความอบอุ่น
เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มเงาะซาไก ในสมัยก่อนนุ่งด้วยใบชิง เอาใบชิงมาเย็บและ
พับเรียบร้อยด้วยเชือกหวาย ใช้ปลายเรียบกดปิดตรงอวัยวะเพศ และผ่านวกเข้ามาเหน็บ
ที่ด้านเอว ด้านบนปล่อยเปลือย สําหรับเด็ก ปล่อยเปลือยทั้งตัว ในปัจจุบันใช้เสื้อผ้าสวมใส่
อาหาร กลุ่มเงาะซาไก ไม่รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ จึงใช้ผลพันธุ์
ไม้ป่า เช่น หัวเผือก หัวมันทราย หัวมันตามราก และสัตว์ป่าเป็นอาหาร
อาวุธ กลุ่มเงาะซาไก ใช้กระบอกไม้ซาง (บอเลา ภาษาซาไก) และลูกดอก
(บิลา ภาษาซาไก) เป็นอาวุธและเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าไกที่สืบทอดกันมาช้านาน บอเลา
ใช้ตัดเป็นท่อน ๆ สวมต่อกัน ทําจากไม้ไผ่ซาง ชาวบ้านเรียกว่า ไม้ไผ่หลอด เป็นไม้ไผ่ที่มี
ปล้องยาว ซึ่งหายากความยาวประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 นิ้ว
บิลาทําจากต้นหมากเจ ไม้ไผ่ ซึ่งเหลาจนบาง ยาวประมาณ 5 นิ้ว
ภาษา กลุ่มเงาะซาไก เรียนรู้จากการต่อสู้กับธรรมชาติ การถ่ายทอดจาก
คนรุ่นก่อน และความสัมพันธ์กับชาวบ้าน กลุ่มเงาะซาไกมีความจําดี การพูดใช้ภาษา
เงาะซาไก ภาษายาวี และภาษาท้องถิ่นภาคใต้
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเงาะซาไกเคลื่อนย้ายที่พักเมื่อขาดแคลนอาหาร
ช่วยกันขนย้ายโดยจัดเป็นขบวนอย่างรัดกุม เพื่อเป็นการระวังจากสัตว์ร้าย หรือภัยอย่างอื่น
การแต่งงาน กลุ่มเงาะซาไกโดยทั่วไป มักจะแต่งงานเมื่ออายุย่างเข้า 14 ปี
ทั้งสองฝ่ายรู้จักชอบพอกัน โดยการจัดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาอยู่รวมกันในกลุ่ม เพื่อสร้าง
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ความคุ้นเคยและความสนิทสนม สร้างความรู้จักฉันหนุ่มสาว ไม่คุมกําเนิดและประเพณี
กําหนดว่าต้องมีผัวเดียวเมียเดียว
การป้อ งกัน และรัก ษาโรค กลุ ่ม เงาะซาไก มีร่า งกายแข็ง แรงและอดทน
มีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างสูง แต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย พวกนี้จะใช้ยาสมุนไพร
เพราะมีความเชื่อโชคลางและเชื่อมั่นไสยศาสตร์
การทําศพ กลุ่มเงาะไก เมื่อคนในกลุ่มเสียชีวิตลงก็นําไปฝังบริเวณเทือกเขา
โดยให้ส่วนหัวพ้นดิน ซึ่งให้เหตุผลว่าให้ศพหายใจได้ ส่วนศพของเด็กจะนําไปทิ้งบริเวณหน้าผา
พร้อมทํารั้วล้อมเพื่อป้องกันสัตว์ป่าเอาไปกิน ส่วนซาไกที่นิคมฯธารโต จังหวัดยะลามักฝังศพ
อยู่ในท่านอนชันเข่าส้นเท้าพับอยู่ติดกับสะโพก โดยใช้หมอผีนําหัวไพรมาปลุกเสก และ
เคี้ยวพ่นลงไปในหลุม ซึ่งมีความเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายไม่มาหลอกหลอน
การปกครอง กลุ่มเงาะซาไก จะมีหัวหน้าเผ่า ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้อง
เสีย สละ อดทน ให้ค วามยุติธ รรมกับ เผ่า เมื่อ มีก ารทะเลาะเบาะแว้ง และคนในเผ่า
ให้ความเคารพนับถือกับหัวหน้าเผ่า เมื่อหัวหน้าเผ่าตาย จะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่มีการ
สืบสายเลือดแต่อย่างใด
ความสัมพันธ์กับราษฎรทั่วไป กลุ่มเงาะซาไก ไม่มีความชํานาญในการปลูก
พืชสวนครัว ต้องอพยพครอบครัวมาอาศัยใกล้หมู่บ้านบ่อยครั้ง เพื่อสะดวกในการรับจ้าง
แรงงาน เพื่ อนํ าเงิน ไปซื้ อข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม มีความสนิทสนมคุ้นเคยและไว้วางใจ
มักจะชวนไปล่าสัตว์และไปที่พักอาศัย
“ปุก” เล่าต่อว่า เนื่องจากซาไกเป็นชาวป่าที่ยากจน เที่ยวเร่ร่อน ไม่มีที่ทํามาหากิน
เป็นหลักฐาน เที่ยวหาของป่าขาย หาเช้ากินค่ํา มีความเป็นอยู่ง่าย ๆ ไม่มีทุนรอนติดตัว
นิคมฯ จึงจัดสรรที่ดินให้ซาไกได้ทํากินในที่ดินของนิคมบริเวณถนนสาย 6 ในเนื้อที่ประมาณ
300 ไร่ เมื่อ พ.ศ.2506 ในขณะนั้น มีสมาชิกซาไก จํานวน 54 คน เป็น ผู้ใหญ่ 31 คน
ชาย 16 คน หญิง 15 คน เด็ก 23 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 9 คน สมาชิกนิคมชาวซาไก
เหล่านี้เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน ไม่มีทุนรอนเป็นค่าครองชีพ เมื่อนิคมฯ จัดสรรที่ดินให้อยู่
เป็นหลักแหล่งแล้ว ก็ไม่ได้โค่นถางป่าเพื่อทําการเพาะปลูกในที่ดินเท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะ
ไม่มีเสบียงอาหารเลี้ยงครอบครัว จึงได้เที่ยวออกไปหาของป่าขาย และรับจ้าง เพื่อนําเงิน
มาซื้ออาหาร และยารักษาโรค แต่สมาชิกซาไกเหล่านี้มีความขยันขันแข็ง อดทน สามารถ
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พูดได้หลายภาษา และในปี พ.ศ.2516 กรมประชาสงเคราะห์ ได้ทูลเกล้าขอพระราชทาน
นามสกุล เผ่าเงาะซาไกจากสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ว่า “ศรีธารโต” และ
ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้การสงเคราะห์ ดังนี้
1. สร้างบ้านพัก จํานวน 8 หลัง
2. ปลูกยางพาราครอบครัวละ 4 ไร่
3. แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค
4. ให้การศึกษาแก่บุตรหลานซาไก ที่สามารถศึกษาได้
5. แนะนําส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
พระเจ้ าลู กเธอทั้ งสองพระองค์ ได้ เสด็จเยี่ย มเยีย นราษฎรกิ่ งอํ าเภอธารโต เมื่ อวัน ที่ 4
กันยายน 2520 ได้ทรงมีกระแสพระราชดํารัสให้นิคมฯ ประสานงานกับจังหวัดในการหาทาง
ช่วยเหลือซาไก พระองค์มีพระราชประสงค์ ในการยกระดับฐานะซาไกให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
สุขภาพอนามัยดี และการศึกษาสูงขึ้น มีบ้านพักถาวรเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะทําให้
ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน สามารถประกอบอาชีพเป็นหลักแล่งได้ ง่ายต่อการจัดระบอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยดําเนินการดังนี้
1. การจัดที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เงินครอบครัวละ 5,000 บาท
2. ช่วยเหลือในเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เงินครอบครัวละ
1,000 บาท
3. จัดให้ซาไกร่วมแรงกันโค่นถางป่าในเนื้อที่จัดสรร และส่งเสริมให้ปลูก
ยางพันธุ์ดี 4 ไร่ๆ ละ 70 ต้นๆ ละ 2 บาท เงิน 560 บาท
1) ค่าพันธุ์กาแฟ 2 ไร่ๆ ละ 150 ต้นๆ ละ 0.10 บาท 30 บาท
2) ค่าพืชไร่ 1 ไร่ เงิน 140 บาท
3) ค่าพันธุ์สัตว์ครอบครัวละ 225 บาท ส่งเสริมให้สมาชิกซาไกเลี้ยงไก่
พันธุ์เบตงครอบครัวละ 10 ตัว ผู้ 1 ตัว เมีย 9 ตัว ราคาตัวละ 25 บาท
4) ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น มีดพร้า
จอบ เสียม ครอบครัวละ 45 บาท

52
4. การศึกษาของเยาวชนซาไกที่มีการศึกษาดี มีความประพฤติเรียบร้อย
จํานวน 3 คน จัดทุนให้การศึกษาต่อไปคนละ 500 บาท
5. เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน ตลอดจนค่าอาหารสําหรับเด็ก
ที่จะเข้าศึกษา จํานวน 24 คนๆ ละ 200 บาท เงิน 4,800 บาท
6. ค่าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เสื้อกางเกง ครอบครัวละ 200 บาท
เงิน 13,600 บาท
7. ค่าอาหารครอบครัวละ 600 บาท จัดซื้อข้าวสารให้เพียงอย่างเดียว
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 486,700 บาท
“ปุก” เล่าต่ออีกว่า ทางราชการได้ดําเนินการช่วยเหลือซาไกไปแล้ว ดังนี้
21 สิงหาคม 2520 นิคมฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชาย
ยะลา ในการศึกษาปัญหายุวชนซาไก จํานวน 27 คน ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจน
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป
26 กันยายน 2520 ครูโรงเรียน ตชด. ได้นําซาไกไปตรวจรักษาโรคที่ศูนย์โรคปอด
เพื่อตรวจสุขภาพและทําการรักษาสําหรับคนที่ป่วย
14 มิถุนายน 2520 ได้นํานักเรียนโรงเรียนบ้านซาไก ไปเรียนต่อโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์นราธิวาส จํานวน 2 คน
หน่วยแพทย์ของตํารวจตระเวนชายแดนเข้าไปรักษาซาไกที่ป่วย
13 มกราคม 2521 กรมส่งเสริมการเพาะปลูกพืชไร่ ดําเนินโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกนิคมเผ่าซาไก โดยช่วยเหลือจํานวน 20 ครอบครัว ดําเนินการส่งเสริมให้สมาชิกนิคม
ชนเผ่าซาไก ทําการเพาะปลูกยางพาราพันธุ์ดี ครอบครัวละ 4 ไร่ กาแฟ 2 ไร่ พืชผักสวนครัว
1 ไร่ และข้าวไร่ 2 ไร่ งบประมาณรวม 39,700 บาท
18 กรกฎาคม 2521 เจ้าหน้าที่การเกษตรได้ส่งเสริมให้ซาไกปลูกข้าวไร่และ
ปลูกพืชไร่ตามโครงการพระราชดําริ ในพื้นที่ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 110 ไร่
แนวทางการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ควรจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่ดินก่อน ซึ่งในขณะนี้ได้มีชาวบ้านจํานวนหลายรายได้เข้าไปบุกรุก
ที่ดินทํากิน ซึ่งทางนิคมฯ ได้จัดสรรไว้ให้ซาไก โดยจะต้องเรียกชาวบ้านกลุ่มนั้นมาพูดคุย
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และถอยออกมาจากที่ดินดังกล่าว ส่วนทางนิคมฯ ก็จะสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ
ซาไกไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ โดยช่องทางที่จะได้มาซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าว ก็ต้องมีเจ้าภาพหลักในการเขียนโครงการ เพื่อเสนอขอสนับสนุนมาช่วยเหลือ
ชนกลุ่มน้อย ไปที่กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีงบประมาณมากพอที่จะช่วยเหลือซาไกที่จะดึง
กลับมาจากมาเลเซียให้สามารถอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านซาไก โดยจัดสวัสดิการได้เหมือนกับ
ประเทศมาเลเซีย หรืออาจจะดีกว่า

แนวโน้มการกลับคืนถิ่น ผู้ให้ข้อมูล เห็นว่า หากสามารถจัดการกับปัญหาการบุกรุก
ที่ดินได้ และมีงบประมาณในการช่วยเหลือ และทําให้ซาไก เห็นว่า เขาสามารถอยู่ใน
หมู่บ้านซาไกได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะการมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน มีสวัสดิการในต่าง ๆ
เห็นว่าซาไกมีแนวโน้มที่จะกลับมาอยู่ในหมู่บ้านโดยจะทยอยกันกลับมา
ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา การส่งเสริมสนับสุนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ
อาจจะยังไม่ตรงจุด ไม่ตรงกับความต้องการของซาไก
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบล ควรร่วมกัน
ช่วยเหลือซาไกมากกว่านี้
กรณีศึกษารายที่ 2 ทีป*
“ทีป” พนักงานธุรการ นิคมสร้างตนเองธารโต อายุ 59 ปี นับถือศาสนาพุทธ
การศึกษาระดับอนุปริญญา สถานภาพสมรส “ทีป” บอกว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วม
และรับรู้ปัญหาในการจัดสรรที่ดินให้กับซาไก อันเกิดจากประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าไปบุกรุก
ที่ดินที่ภาครัฐได้จัดสรรให้ซาไก ทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ซาไกอพยพไปอยู่ประเทศมาเลเซีย
“ทีป” เสนอแนะว่า หากต้องการให้ซาไกที่อพยพไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกลับมา ภาครัฐ
ต้องจัดสรรและให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน มีการประนีประนอมระหว่างซาไกกับ
กลุ่มประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าไปบุกรุกที่ดินที่ภาครัฐได้จัดสรรให้ซาไก ให้อยู่ร่วมกันอย่าง
ถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน
กรณีศึกษารายที่ 3 พร*

54
“พร” เป็น ซาไกที ่อ าศัย อยู ่ที ่ห มู ่บ ้า นซาไก อายุ 48 ปี ไม่น ับ ถือ ศาสนาใด
สถานภาพสมรส ไม่ได้เรียนหนังสือ มีอาชีพเป็นเกษตรกร “พร” เล่าว่าเมื่อก่อนซาไก
จะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซาไกหลายคน มีหน่วยงานหลายหน่วยเข้ามาช่วยเหลือ มีนักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชมตลอด ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 ที่ตําบลบ้านแหร
และเหตุการณ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้ซาไกที่เหลือจํานวนน้อยอยู่แล้วก็อพยพ
ไปอยู่ที่อื่นหมด ซึ่งส่วนมากจะเข้าไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ตามญาติพี่น้องที่ได้เดินทางไป
ก่อนหน้านี้ เพราะที่มาเลเซียก็ดูแลซาไกเป็นอย่างดี ที่พักก็สบายกว่าเยอะ มีเงินเดือนให้ใช้
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ของนิคมมาบริการ เวลาจะไปประกอบอาชีพมีรถมารับมาส่ง
และได้ประกอบอาชีพที่ชอบ โดยเฉพาะการหาของป่า ในปัจจุบันมีซาไกหลงเหลือในหมู่บ้าน
จํานวน 4 คน คือ ตนเอง เด็กหญิงแอนนา ศรีธารโต และญาติอีกสองคน ตอนนี้คนหนึ่งก็ป่วย
เป็นอัมพฤติ และยังมีครอบครัวของเบญจวรรณที่ยังคงไป ๆ มา ๆ ซึ่งเบญจวรรณเป็นน้อง
ของตนเอง มีลูกชื่อคมสันต์ ซึ่งเมื่อก่อนได้แสดงหนังเรื่องซาไกยูไนเต็ด ตอนนี้มีครอบครัว
และอาศั ย อยู่ที่ ห าดใหญ่ แต่ก็ ยั งกลั บ มาที่ ห มู่บ้ าน เพราะบ้ านของคมสั น ต์ยั งมี อยู่ที่ นี่
“พร” เล่าให้ ฟั งต่ อว่าตนเองมาอยู่ที่ นี่ ตอนอายุประมาณ 5 ปี ถ้ านั บรวมอายุ ขณะนี้ ก็
ประมาณ 48 ปี การแต่งตัวเมื่อก่อนจะใส่ผ้าแดง และมีผ้าคลุมอก แต่ปัจจุบันก็ใส่เสื้อผ้า
เหมือนคนทั่วไป ตนเองจะพูดได้ทั้งภาษาซาไก ภาษาไทย ก็จะพูดภาษากลางบ้าง ภาษาใต้บ้าง
สาเหตุ ที่ ต นเองพู ดภาษาไทยกลางและภาษาใต้ และอาศั ย การจําและฝึ ก พู ด เอง และ
สามารถพูดได้
“พร” บอกว่า อยากให้ทางการช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย ไม่ชอบเหตุการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทําให้ไม่กล้าออกไปไหนไกลจากหมู่บ้าน จะทําอาชีพในหมู่บ้าน
คือ กรีดยาง เวลาจะซื้ออะไรก็ฝากญาติของสามี ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านตนเองไปซื้อมาให้
ถ้าเหตุการณ์สงบขึ้น ญาติที่ไปอยู่แประ ประเทศมาเลเชีย ก็คงจะกลับมาหาตนเองบ่อยขึ้น
เมื่อก่อนญาติ ๆ จะมาหาตนเองปีละ 2-3 ครั้ง แต่พอเกิดเหตุการณ์ สองปีกว่าแล้วที่ญาติ
ไม่กลับมาที่หมู่บ้านอีก มีแต่ตนเองต้องไปหาญาติที่มาเลเซีย
“พร” บอกว่า ตนเองคงจะไม่ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซีย เพราะตนเองผูกพันกับที่นี่และ
สามีของตนเองก็เป็นคนที่นี่ และอีกอย่างก็สงสารเด็กหญิงแอนนา ศรีธารโต ซึ่งเป็นหลานแท้ ๆ
ของตนเอง ไม่อยากไปจากที่นี่ และอยู่ที่นี่ก็มีรายได้จากการกรีดยาง

55
“พร” เสนอแนะว่า หนทางที่จะพัฒนาหมู่บ้านซาไกให้ฟื้นตัวขึ้น มีทางเดียว คือ
ชักชวนครอบครัวของเบญจวรรณ มาอยู่ด้วย เพราะเธอมีลูก 6 คน หนึ่งในนั้น คือ คมสันต์
ถ้ากลับมาก็คงจะช่วยกันฟื้นฟูสภาพของหมู่บ้านซาไก ให้กลับมาเหมือนเดิมได้ โดยเฉพาะ
คมสันต์ จะมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของซาไกเป็นอย่างดี ไม่ว่าการทํากระบอกตุดอาวุธ
ของซาไก หวี เครื่องดนตรี ส่วนตนเองทําอะไรไม่ได้แล้วเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง
กรณีศึกษารายที่ 4 แอนนา*
“แอนนา” เป็นซาไกที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซาไก อายุ 7 ปี ไม่นับถือศาสนาใด
กําลังศึกษาระดับประถมศึกษา “แอนนา” อาศัยอยู่กับยาย คือ เบญจวรรณ ศรีธารโต
เนื่องจากแม่ของตนเองไปแต่งงานใหม่ และมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย “แอนนา”
บอกว่าตนเองไม่อยากเดินทางไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากตนเองอยู่ที่นี่มีความสุข
สนุกสนานและมีเพื่อนเยอะ ตนเองชอบไปโรงเรียน ไปเรียนหนังสือ ซึ่งตนเองเรียนหนังสือ
ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต ๖ อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะ ๆ ตนเองจะได้มีเงิน
ไว้ซื้อขนม ตนเองชอบเวลามีหน่วยงานของอําเภอพาตนเองและยายไปแสดงในงานต่าง ๆ
ได้เงินด้วย และอยากให้ญาติ ๆ กลับมาอยู่หมู่บ้านด้วยกันหลาย ๆ คน

กรณีศึกษารายที่ 5 แก้ว*
“แก้ว” เป็นอดีตเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านซาไก อายุ 46 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันมีอาชีพขาย “แก้ว” บอกว่า ตนเองเป็นลูกครึ่งใต้และอีสาน พ่อเป็นคนบุรีรัมย์
แม่เป็นคนนราธิวาส ในวัยเด็กได้ติดตามพ่อแม่ม าทําไร่ที่นิ คมสร้างตนเองธารโต และ
ได้เรีย นหนังสือห้องเดียวกับซาไก เคยเป็น ผู้ช่ว ยผู้ใหญ่บ้านที่ห มู่บ้านซาไก หลังจากมี
เหตุการณ์ความไม่สงบก็ลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
หมู่บ้านซาไกบ้านแหร เป็นหมู่บ้านที่ทางนิคมสร้างตนเองธารโต จัดให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของชนเผ่าซาไก เผ่ากันซิว โดยจัดสรรที่ดินประมาณ 300 ไร่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2506
ให้เป็นที่อยู่และที่ทํากิน เนื่องจากซาไกชอบเร่ร่อนอยู่ในป่า มักจะสร้างที่อยู่โดยจะหาทําเล
ที่เหมาะสม บริเวณลําธารหรือน้ํ าตกอยู่ใกล้ ๆ มีป่าไม้ปกคลุมโดยทั่ วไป นั่นหมายถึง
แหล่งที่มาของอาหารที่อุดมสมบู รณ์ คือ เผือก มัน ผลไม้ สัตว์ และของป่า เมื่อมีการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ ทําให้ยากต่อการปกครองและดูแล เมื่อก่อนซาไกจะอยู่ที่นี่
ประมาณ 50 กว่าคน ตนเองสนใจที่จะทําให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ดําเนินการขอ
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งบประมาณจากที่ต่าง ๆ มาจัดศูนย์ข้อมูลซาไก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เมื่อประมาณ
ปี 2537 จะมีนัก ท่องเที่ยวมาเยี่ย มชมที่นี่ม ากวัน ละประมาณ 2 คันรถบัส ปรับ อากาศ
ทุกอย่างกําลังไปได้ดี แต่พอมีเหตุการณ์เมื่อปี 2547 นักท่องเที่ยวก็เริ่มหายไป ซาไกก็เริ่ม
อพยพไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเกือบทั้งหมด เหลืออยู่ไม่กี่คน โครงการที่พัฒ นาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวก็ต้องหยุดชะงักลง
สาเหตุที่ซาไกอพยพไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็เพราะที่มาเลเซียให้การดูแลซาไก
เป็นอย่างดี และให้การยกย่องซาไกเสมือนพลเมืองมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียมีการจัดนิคม
เรียกว่า นิคมอัสรี มีหน่วยงานนิคมของมาเลเซียเข้าไปดูแลโดยตรง รัฐที่อยู่มีอยู่หลายจุด
ไม่ปะปนกับประชาชนพลเมืองมาเลเซีย กลุ่มซาไกที่ไปจากบ้านแหร จะไปอยู่ที่รัฐเคดาห์
อําเภอบาลิง บ้านกําปงลาลัง และบ้านดินดํา หมู่บ้านห่างกันประมาณ 50 กิโลเมตร
ถ้าต้องการให้ซาไกกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านก็ยังคงพอทําได้ โดยต้องมีงบประมาณมารองรับ
การดําเนินการประมาณเดือนละ 20,000 บาท โดยตนเองมีแนวความคิดว่าจะไปดึงซาไก
ที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียโดยการหมุนเวียนในการนําซาไกมาอยู่ที่นี่ ให้คงสภาพเป็นหมู่บ้าน
ซาไกเหมือนเมื่อก่อน เพราะซาไกจะไม่ชอบอยู่ที่ไหนนานๆ เมื่อซาไกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
และอีกอย่างบรรพบุรุษของซาไกก็อยู่ที่นี่ เพราะที่หมู่บ้านเป็นที่ฝังศพซาไก ซาไกจะเคารพ
บรรพบุรุษ ที่นี่ก็มีสิ่งดึงดูดให้พวกเขากลับมา แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
หมู่บ้านซาไกก็สามารถฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมได้ ซึ่งตนเองก็พร้อมที่ช่วยประสาน
นําซาไกกลับมา และบริหารจัดการอีกครั้ง เพราะหมู่บ้านซาไก เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว
อีกอย่างคําขวัญของจังหวัดยะลาเมื่อก่อนซึ่งทุกคนจําได้ คือ ธรรมชาติหุบเขา ชนเผ่าซาไก
อดีตคุกใหญ่ เพลินใจทะเลงาม โดยการพัฒนาให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ซึ่งเบื้องต้นที่จะทําเมื่อซาไกกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านซาไกบ้านแหรแล้ว จะต้องให้เขาอยู่อย่างมี
เกียรติ มีเงินใช้ มีความปลอดภัย พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชนเผ่าซาไก โดยเฉพาะในเรื่องของ
ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะยาหัวไขเหล็ก เครื่องดนตรี
ที่ทําด้วยลําปล้องไม้ไผ่ ใช้ดีดและตีให้จังหวะ การร้องเพลงของชนเผ่าซาไก เนื้อเพลงจะ
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต เครื่องแต่งกาย อาวุธ บอเลา หรือที่เรียกกันว่า กระบอกตุดหรือ
กระบอกไม้ซาง กับบิลา หรือที่เรียกว่าลูกดอก เป็นอาวุธประจํากายของซาไก เป็นเครื่องมือ
สําหรับล่าสัตว์และเป็นอาวุธป้องกันตัว และภาษาซาไก ลักษณะของภาษาซาไก มีลักษณะ
คําพูด ลักษณะเสียงออกจากลําคอ ลักษณะบางคําก็มีเสียงขึ้นจมูก เช่น จิ๊ แปลว่า กิน
เมียว แปลว่า แมว นาซิ แปลว่า กินข้าว เป็นต้น “แก้ว” ข้อเสนอแนะให้ภาครัฐควรเข้าไป
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และการให้ความช่วยเหลือซาไกควรให้ตรงกับความต้องการของซาไก

57
ซึ่งในการจะดึงซาไกกลับมาก็ต้องใช้เงินในการบริหารจัดการเบื้องต้น เมื่อซาไกกลับมาอยู่ที่
หมู่บ้าน ทุกอย่างก็จะดีขึ้น เมื่อได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทิศทาง คือ ให้ซาไกประกอบอาชีพ
ที่ตนเองถนัด คือ การหาของป่า การจัดสวัสดิการเงินค่าครองชีพรายเดือน เนื่องจากซาไก
ไม่ชอบการเก็บสะสมเงิน สาเหตุที่ซาไกชอบอยู่ที่มาเลเซียมากกว่าประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียตอบสนองความต้องการของซาไกได้มากกว่า
กรณีศึกษารายที่ 6 วุธ*
“วุธ” เป็นปลัดอําเภอธารโตประจําตําบลบ้านแหร อายุ 38 ปี นับถือศาสนาพุทธ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส “วุธ” บอกว่า ตนเองรับราชการและบรรจุ
ครั้งแรกที่อําเภอธารโต ก่อนหน้านี้ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ร่วมมือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ดูแลหมู่บ้านซาไก ซึ่งเมื่อก่อนซาไกในหมู่บ้านจะมีประมาณ ๔๐-๕๐ คน มีนักท่องเที่ยว
ไปเที่ยววันละหลาย ๆ คันรถปรับอากาศ และนายอําเภอมีแผนที่จะส่งเสริมให้หมู่บ้านซาไก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอธารโต และโด่งดังระดับประเทศ ซึ่งในช่วงเวลานั้น
ก็ทําได้สําเร็จ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องที่สําคัญของประเทศ ซึ่งร่องรอยของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ยังปรากฏอยู่
ทุกอย่างกําลังไปได้ดี แต่ทุกอย่างต้องมาสะดุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
ทางภาครัฐต้องหันไปให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทําให้
การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวต้องยุติลงและเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวน้อยลง ทําให้
รายได้ของซาไกลดลง และมีซาไกจากประเทศมาเลเซีย มาชักชวนให้ซาไกในหมู่บ้านไปอยู่ที่
ประเทศมาเลเซีย ซาไกในหมู่บ้านได้ทยอยไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมากขึ้น ช่วงแรก ๆ
ก็เดินทางไป ๆ มา ๆ แต่ในปัจจุบันซาไกที่เดินทางไปอยู่ประเทศมาเลเซียไม่ค่อยเดินทางกลับมา
จะมีก็เพียงบางคนที่มีญาติอาศัยอยู่ที่นี่ ตนเองเห็นว่าถ้าหากภาครัฐหันมาช่วยเหลือซาไก
อย่างจริงจังอีกครั้ง ซาไกก็คงจะทยอยกลับมาอีกครั้ง ที่หมู่บ้านซาไกก็คงมีซาไกอยู่หลายคน
กรณีศึกษารายที่ 7 ยันต์*
“ยันต์” เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร อายุ 39 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท ปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ ตํ า บลบ้ า นแหร ประมาณ ๙ ปี “ยั น ต์ ” เล่ า ให้ ฟั งว่ า
องค์การบริหารส่วนตํ าบลบ้ านแหร ได้เข้ าไปช่ วยเหลือ ซาไกในเรื่องของการสนั บ สนุ น
ข้าวสารอาหารแห้งตามแต่โอกาส ยังไม่ได้ใส่ในแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร
ถ้าหากมีการประชุมและเอาเรื่องของซาไกเข้าร่วมการทําประชาคม และหาทางช่วยเหลือ
ซาไกที่อยู่ในหมู่บ้านซาไก ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ ๔ คน อาจจะช่วยให้ซาไกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
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และซาไกที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย อาจทยอยกลับมาตามคําชักชวนของซาไกที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้าน และถ้าหากต้องการช่วยเหลือซาไกอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนอาจต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม โดยอาจหาเจ้าภาพหลั กขอสนับสนุ นงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ การดูแล
อาจจะมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหรเป็นผู้ดูแล เนื่องจากหมู่บ้านซาไกอยู่ใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร
กรณีศึกษารายที่ 8 มะ*
“มะ” เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร อายุ 46 ปี นับถือศาสนาอิสลาม
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานภาพสมรส “มะ” บอกว่าตนเองดีใจมากถ้าหากซาไก
กลับมาอยู่ที่หมู่บ้านเหมือนเดิม และยินดีให้ความร่วมมือ ถ้าหากภาครัฐขอความร่วมมือ
ในการให้การดูแลซาไก และอยากให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง ในระดับประเทศ
เหมือนเดิม เนื่องจากสภาพภายในหมู่บ้านซาไก มีบ้านพัก มีอาชีพการทําสวนยาง สวนผลไม้
ให้กับซาไกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้อาศัยและมีรายได้ ซึ่งก็ไม่แตกต่างไปจากหมู่บ้านที่มาเลเซีย
จัดให้ซาไกอยู่ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลซาไกโดยการเพิ่มเงินครองชีพรายเดือน
เหมือนกับที่ประเทศมาเลเซียจัดให้กับซาไก ซาไกก็คงย้ายกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านเหมือนเดิม
เพราะที่หมู่บ้านเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษของซาไก ตนเองดีใจที่จะมีคนกล่าวถึงบ้านแหร
ในภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ลบภาพพื้นที่ที่น่ากลัวออกไปให้ได้
กรณีศึกษารายที่ 9 เลาะ*
“เลาะ” เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร อายุ 52 ปี นับถือศาสนา
อิสลาม การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานภาพสมรส “เลาะ” บอกว่า ตนเอง
อยากให้ส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือซาไกอย่างจริงใจ และคงทําได้ หากไม่ดีกว่าประเทศ
มาเลเซีย ก็ให้เหมือนกับประเทศมาเลเซียก็ได้ หมู่บ้านซาไกจะได้กลับมาโด่งดังอีกครั้ง
คนในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น คนอื่นในชุมชนก็คงคิดไม่ต่างกับตนเอง คือ ต้องการให้
หมู่บ้านซาไกมีการพัฒนา และทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
กรณีศึกษารายที่ 10 ยา*
“ยา” เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านซาไก อายุ 51 ปี นับถือศาสนาอิสลาม การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สถานภาพสมรส “ยา” บอกว่า ตนพยายามหาทางช่วยเหลือซาไก
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ให้กลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม และเห็นด้วยที่จะให้หลาย ๆ หน่วยงาน เข้ามาช่วยเหลือซาไก
อย่างจริงจัง เพราะจะเป็ น หนทางหนึ่ งที่ จะทํ าให้ ซ าไกที่ ย้ายไปอยู่ ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย
บางส่ว นคงย้ายกลับ มา ถ้าหากกลั บ มาแล้ วมี ค วามเป็ น อยู่ดี ขึ้น หรือ เหมื อ นกั บ ที่ อยู่ ที่
ประเทศมาเลเซีย
กรณีศึกษารายที่ 11 แอ็ด*
“แอ็ด” เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อายุ 40 ปี นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส “แอ็ด” บอกว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลซาไกในหมู่บ้าน
อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือซาไกอย่างจริงจัง เพื่อให้ซาไกกลับมาอยู่ท่ีนี่เหมือนเดิม
ซึ่งเมื่อก่อนในหมู่บ้านซาไก มีซาไกอาศัยอยู่กันหลายคน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทุกวัน
ทําให้ที่นี่มีรายได้ดี ทั้งคนในชุมชนและตัวซาไกเอง แต่น่าเสียดายที่พอเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบขึ้น การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐก็ต้องหยุดลง ซาไกถูกปล่อย
ให้อยู่กันตามลําพัง จนในที่ที่สุดก็ได้ทยอยไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเกือบหมด เนื่องจาก
มีการดูแลที่ดีกว่า อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือซาไกในหมู่บ้านอีกครั้ง ตนเองคิดว่า
หากภาครัฐให้ การช่วยเหลืออย่างจริงจัง ซาไกที่ อาศั ยอยู่ที่ม าเลเซียก็คงทยอยกลับมา
เพราะยังมีญาติอาศัยอยู่ที่นี่
กรณีศึกษารายที่ 12 แมะ*
“แมะ” เป็นประชาชนที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านซาไก อายุ 63 ปี นับถือศาสนา
อิสลาม ไม่ ได้ เรีย นหนั งสือ สถานภาพสมรส “แมะ” เป็ น ผู้ สูงอายุ ที่ อาศัย อยู่ใกล้กั บ
หมู่บ้านซาไก “แมะ” บอกว่าเมื่อก่อนเวลาซาไกจะเดินทางออกจากหมู่บ้าน เพื่อออกไป
หาอาหารก็จะเดินผ่านบ้านตนเอง มีซาไกหลายคน เมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวมาดูซาไก
แทบทุกวัน ชอบเพราะว่าทําให้ตนเองมีรายได้ จากการขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยว
แต่พอมีซาไกน้อยลง ทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ทําให้หมู่บ้านเงียบ ไม่ครึกครื้น
เหมือนเมื่อก่อน “แมะ” อยากเห็นซาไกกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม ตนเองไม่รังเกียจที่จะมี
เพื่อนบ้านเป็นซาไก เพราะซาไกมีอัธยาศัยดี ถ้าภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
และตรงกับความต้องการของซาไก ก็คงไม่แตกต่างกับที่ประเทศมาเลเซียให้การดูแลซาไก
ในหมู่บ้านที่จัดสรรไว้
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กรณีศึกษารายที่ 13 นะห์*
“นะห์” เป็นประชาชนที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านซาไก อายุ 31 ปี นับถือศาสนาอิสลาม
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด “นะห์” บอกว่าตนเองมีพื้นเพอยู่ที่หมูบ้านซาไก
เกิดที่หมู่บ้านซาไก และเรียนหนังสือที่นี่ เห็นซาไกมาตั้งแต่ตนเองเป็นเด็กๆ เมื่อก่อนมีซาไก
อาศัยอยู่เยอะมาก มีนักท่องเที่ยวมาจอดรถ ที่หน้าบ้านของตนเองทุกวัน เพื่อเข้าไปเยี่ยมชม
ซาไก มีคนต่างประเทศหลายประเทศด้วยกัน ตนเองตื่นเต้นที่เห็นคนต่างประเทศเข้ามา
ในหมู่บ้านแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น ชาวต่างประเทศที่เข้ามา
หนึ่งในนั้นก็มีคนมาเลเซียด้วย คนมาเลเซียจะเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านปล่อย บางกลุ่มก็เข้ามา
ชักชวนให้ซาไกที่อาศัยในหมู่บ้าน ย้ายไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซีย
มีการจัดหมู่บ้านให้ซาไกอยู่ มีเงินสวัสดิการให้เป็นรายเดือน ไม่ทํางานประกอบอาชีพก็มีเงินใช้
ทําให้ซาไกที่อยู่ในหมู่บ้านสนใจ เนื่องจากเมื่อชาวบ้านบุกรุกที่ดินในเขตที่นิคมสร้างตนเอง
จัดสรรให้กับซาไก ทําให้การทํามาหากินของซาไกลําบากขึ้น สัตว์ป่าก็มีจํานวนน้อย ของป่า
ก็ มี น้ อยลง ความเป็ น อยู่ ลําบากมากขึ้ น ซาไกจึ งชวนกั น ย้ ายไปอยู่ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย
บางครั้งเมื่อมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาก็ต้องผิดหวัง เพราะในหมู่บ้านแทบไม่มีวิถีชีวิตของซาไก
ให้ศึกษาเมื่อข่าวนี้แพร่หลายออกไป ทําให้แทบไม่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านอีกเลย
อยากให้หน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน เข้ามาช่วยเหลือซาไก ทําให้ซาไกกลับมาอยู่ที่นี่เยอะๆ
มีการจัดสวัสดิการเงินค่าครองชีพรายเดือนเหมือนกับประเทศมาเลเซีย ที่นี่จะได้มีรายได้
จากการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศอีกครั้ง
กรณีศึกษารายที่ 14 ชัย*
“ชัย” เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซาไก อายุ ๖๒ ปี นับถือศาสนาพุทธ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถานภาพสมรส “ชัย” บอกว่าตนเองมาตั้งรกราก
อยู่ในหมู่บ้าน ทันที่จะได้เห็นซาไกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นจํานวนมาก ซาไกเดินมาซื้อของ
ที่ร้านของตนเอง เมื่อก่อนซาไกยังแต่งกายแบบเดิมนุ่งผ้าเตี่ยวไม่สวมเสื้อ ในปัจจุบันซาไก
ที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านซาไกแต่งกายเหมือนกับคนเมืองมากขึ้น เมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเยอะ แต่มาในปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเที่ยว เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อยขึ้น ซาไกก็ไม่สามารถเดินป่าได้สะดวก ขาดรายได้ ขาดแคลนอาหาร
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จึงชักชวนกันอพยพไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสภาพหมู่บ้านสงบไม่เสี่ยงอันตราย มีรายได้
มีที่อยู่ มีอาหารการกินพร้อมกว่าอยู่ในหมู่บ้านซาไก อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลซาไก
อย่างจริงจังมากขึ้น ซาไกจะได้กลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม โดยอาจจะจัดหาอาชีพให้ซาไกทํา
และมีรายได้ มีเงินซื้อหาอาหารโดยไม่ต้องออกไปในป่าลึกๆ หรือต้องเดินทางไกลๆ เพื่อไป
หาอาหารห่างจากหมู่บ้านทําให้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอันตราย ซาไกส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ที่ประเทศ
มาเลเซียก็คงย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ เพราะที่หมู่บ้านซาไกเป็นที่อยู่ และฝังศพของบรรพบุรุษ
กรณีศึกษารายที่ 15 นอม*
“นอม” เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซาไก อายุ 61 ปี นับถือศาสนาพุทธ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 สถานภาพสมรส “นอม” มีบ้านอยู่หน้าหมู่บ้านซาไก
ซาไกเวลาจะเดินทางไปหาของป่าจะเดินผ่านหลังบ้านของตนเอง เมื่อก่อนมีซาไกอยู่ที่นี่เยอะ
ตนเองไม่รังเกียจที่จะต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านร่วมกับคนหน้าแปลกๆ ผิวดําๆ ซาไกมีอัธยาศัยดี
แต่ในปัจจุบันภาพดังกล่าวไม่มีแล้ว ซาไกที่อาศัยในหมู่บ้านได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย
เกือบหมด เนื่องจากประเทศมาเลเซียดูแลซาไกดีกว่ามีการยกย่องซาไก จัดหาหมู่บ้านให้อยู่
มีเงินให้ใช้ในแต่ละเดือน มีอาชีพให้ทํา ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
เหมือนที่อยู่ในหมู่บ้านซาไก ตนเองดีใจถ้าหากภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทําให้ซาไก กลับมาอยู่ที่
หมู่ บ้านซาไกเหมื อนเดิม ที่ นี่จะได้คึกคัก คนในชุมชนก็จะมีรายได้มากขึ้น จากการที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมซาไกเหมือนเมื่อก่อน

บทที่ 5
การส่งเสริมสนับสนุนการดํารงชีวิตของชนเผ่าซาไก
ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
การจัดทําวิจัย แนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : กรณีศึกษา ซาไกตระกูล
ศรีธารโตครั้งนี้ คณะวิจัยได้ใช้แนวทางสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview) จากนั้นได้ดําเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนการดํารงชีวิตของชนเผ่าซาไกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 2 และได้ผลการศึกษา ดังนี้

5.1 แนวทางการส่งเสริมการกลับคืนถิ่น
5.1.1 การส่งเสริมโดยภาครัฐ
5.1.1.1 การจัดสวัสดิการ
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 60.00 ควรจัดหาค่าครองชีพรายเดือนให้กับซาไก
เพื่อให้เขาสามารถดํารงชีวิตได้ในหมู่บ้าน ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทําให้พวกเขา
ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ คือ การออกหาของป่าล่าสัตว์ ถ้าหากเขามีค่าครองชีพ
ช่ ว ยเหลื อ ในแต่ ล ะเดื อ นก็ ส ามารถซื้ อ อาหารสิ่ ง ของที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต ได้
รองลงมา ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 26.66 เห็น ว่า ควรจะหาอาชีพ ที่ซาไกมีความถนัดได้ทํา
โดยเฉพาะการหาของป่าในระหว่างรอผลผลิตที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้และ
ยางพารา ซึ่งปลูกในพื้นที่หมู่บ้านซาไกที่ทางนิคมได้จัดสรรไว้ให้ และน้อยที่สุดร้อยละ 13.33
เห็นว่าควรปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่งคงและแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
5.1.1.2 การดูแลด้านความมั่นคง
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.00 เห็นว่าควรส่งเสริมเรื่องที่ดินทํามาหากิน
โดยให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินซึ่งทางนิคมได้จัดสรรให้เป็นเนื้อที่ 300 ไร่ ซึ่งตอนนี้
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ถูกบุกรุกโดยชาวบ้านในหมู่บ้านและควรจะเจรจาเพื่อขอเวนคืนที่ดินที่ถูกบุกรุก รองลงมา
ร้อยละ 20.00 เห็นว่า ควรจะส่งเสริมการดํารงชีวิตของซาไก มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย
ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เพราะซาไกชอบเดินป่าหาของป่าและล่าสัตว์ แต่สภาพปัญหา
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปรกติได้
ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการกลับคืนถิ่น
รายละเอียด
1) ภาครัฐ
การจัดสวัสดิการ
- ที่อยู่อาศัย
- อาชีพ
- ค่าครองชีพ
การดูแลด้านความมั่นคง
- การดํารงชีวิต
- ที่ดินทํามาหากิน

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)
2
4
9

13.33
26.66
60.00

3
12

20.00
80.00

5.1.2 การส่งเสริมโดยภาคประชาชน
5.1.2.1 การอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 100.00 เห็นว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านควรมีความ
จริงใจต่อกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่ามองว่าซาไกเป็นตัวประหลาดไม่มีความรู้และ
หาผลประโยชน์จากซาไก
5.1.2.2 พื้นที่ทํามาหากินถูกบุกรุก
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 100.00 เห็น ว่า ควรเวนคืน ที่ดิน ให้กับซาไก
โดยต้องเจรจากับผู้ที่ไปบุกรุกที่ดินและคืนให้กับซาไก เพื่อจะได้พัฒนาหมู่บ้านซาไกและ
ทําให้ซาไกกลับคืนถิ่น ผลประโยชน์ก็จะเกิดกับคนส่วนรวม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม
เหมือนกับเมื่อก่อน ประชาชนในหมู่บ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น พื้นที่ก็จะมีชื่อเสียง
ตารางที่ 5.2 แสดงข้อมูลแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการกลับคืนถิ่น
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รายละเอียด

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)

2) ภาคประชาชน
การอยูร่ ่วมกันในหมู่บ้าน
- จริงใจ
15
100.00
- ไม่จริงใจ
00.00
พื้นที่ทํามาหากินที่ถูกบุกรุก
- เวนคืน
15
100.00
- ไม่เวนคืน
0.00
5.1.3 แนวโน้มการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไก
5.1.3.1 การกลับคืนถิ่น
ภาครัฐ มีการดูแลด้านสวัสดิการ มีแนวโน้มกลับคืนถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
ร้อยละ 93.33 ไม่มีแนวโน้มกลับคืนถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยร้อยละ 6.66 ประชาชนในพื้นที่
มีความจริงใจ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี และส่วนน้อยร้อยละ 20.00 พื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย
5.1.3.2 วิธีการกลับคืนถิ่น
ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส่ว นใหญ่ร้อ ยละ 86.66 ใช้วิธีก ารหมุน เวีย นเป็น กลุ่ม และ
ส่วนน้อยร้อยละ 13.33 ใช้วิธีการดึงกลุ่มเครือญาติ
ตารางที่ 5.3 แสดงข้อมูลแนวโน้มการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต
รายละเอียด
1) การกลับคืนถิ่น
ภาครัฐมีการดูแลด้านสวัสดิการ
- มีแนมโน้ม
- ไม่มีแนวโน้ม
ประชาชนในพื้นที่มีความจริงใจ
- มีแนวโน้ม

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)

14
1

93.33
6.66

14

93.33
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- ไม่มีแนวโน้ม
พื้นที่มีความมั่งคงปลอดภัย
- มีแนวโน้ม
- ไม่มีแนวโน้ม
2) วิธีการกลับคืนถิ่น
- การหมุนเวียนเป็นกลุ่ม
- ดึงกลุ่มเครือญาติ

1

6.66

14
1

93.33
6.66

13
2

86.66
13.33

5.1.4 การจัดสวัสดิการให้กับชนเผ่าซาไก
5.1.4.1 ด้านที่อยู่อาศัย
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 100.00 เห็น ว่า ของประเทศไทยด้อ ยกว่า
ประเทศมาเลเซี ย เนื่ อ งจากประเทศมาเลเซี ย มี ก ารจั ด สร้ างบ้ านพั ก ให้ กั บ ซาไกและ
อํานวยความสะดวกสบาย สภาพของบ้านมีความมั่นคงกว่าของประเทศไทย
5.1.4.2 ด้านสาธารณสุข
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 เห็นว่า ไม่แตกต่าง เนื่องจากในบริเวณ
หมู่บ้านซาไก มีสถานีอนามัยที่พร้อมจะให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 46.67
เห็นว่า ประเทศไทยมีการจัดสวัสดิ การทางด้านสาธารณสุขด้อยกว่าประเทศมาเลเซี ย
เนื่องจากของประเทศมาเลเซีย จะมีหมอเข้าไปดูและและตรวจสุขภาพให้กับซาไกภายใน
หมู่บ้านอย่างสม่ําเสมอ
5.1.4.3 ด้านการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 86.67 เห็นว่า ไม่แตกต่าง เนื่องจากประเทศไทย
มีการส่งเสริมให้เด็กซาไกที่อยู่ในหมู่บ้านได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน
ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 13.33 เห็นว่า ประเทศไทยจัดสวัสดิการได้ด้อยกว่าประเทศมาเลเซีย
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เนื่องจากประเทศมาเลเซียให้รางวัลเป็นเงินสําหรับเด็กซาไกที่ตั้งใจเรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ซึ่งก็มีซาไกที่ได้ศึกษาในระดับสูง ๆ จบออกมาและได้ทํางานในสังคมเหมือนกับประชาชนทั่วไป
ของมาเลเซีย
5.1.4.4 ด้านอาชีพ
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 100.00 เห็นว่า การจัดสวัสดิการด้านอาชีพของ
ประเทศไทยด้อยกว่าของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศไทยส่งเสริมอาชีพไม่ตรงกับ
วิถีชีวิตของซาไก เช่น การให้ซาไกทําสวนยางพารา และสวนผลไม้ ซึ่งอาชีพทั้งสองนี้ต้อง
ใช้เวลาและต้องรอคอยกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ซาไกก็ไม่รู้จัก
การเก็บอดออม ทําให้สภาพความเป็นอยู่ ต้องอยู่อย่างอด ๆ อยาก ๆ แต่ของมาเลเซียให้ซาไก
ทําอาชีพหาของป่า ซึ่งมีการบริการรับส่งไปยังป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์
5.1.4.5 ด้านศาสนา
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 100.00 ประเทศไทยไม่ได้จัดสวัสดิการด้านศาสนา
ให้ซาไกยังคงยึดถือความเชื่อของชนเผ่าซาไก ส่วนของประเทศมาเลเซียมีการจัดสร้าง
มัสยิดภายในหมู่บ้านที่ซาไกอาศัยอยู่ และมีผู้นําศาสนาให้ค วามรู้เกี่ ยวกับหลักศาสนา
อิสลาม

ตารางที่ 5.4 แสดงข้อมูลการจัดสวัสดิการให้กับชนเผ่าซาไกระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
ของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ
รายละเอียด
การจัดสวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัย
 จัด
- ดีกว่ามาเลเซีย
- ด้อยกว่ามาเลเซีย
 ไม่จัด

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)

15
-

100.00
-
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ด้านสาธารณสุข
 จัด
- ดีกว่ามาเลเซีย
- ด้อยกว่ามาเลเซีย
- ไม่แตกต่าง
 ไม่จัด
ด้านการศึกษา
 จัด
- ดีกว่ามาเลเซีย
- ด้อยกว่ามาเลเซีย
- ไม่แตกต่าง
 ไม่จัด
ด้านอาชีพ
 จัด
- ดีกว่ามาเลเซีย
- ด้อยกว่ามาเลเซีย
 ไม่จัด
ด้านศาสนา
 จัด
- ดีกว่ามาเลเซีย
- ด้อยกว่ามาเลเซีย
 ไม่จัด

7
8

46.67
53.33

2
13

13.33
86.67

15

100.00

15

100.00

5.2 ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไก
5.2.1 ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกที่เกิดจากซาไก
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 เห็นว่าคือ การเดินป่า เนื่องจากซาไกชอบเดินป่า
เพื่ อหาของป่ าและล่าสัต ว์ แต่ สภาพปั จจุบั น เกิด เหตุการณ์ ค วามไม่ ส งบ ทํ าให้ ไม่ ก ล้ า
ออกไปไหน ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปรกติได้ จึงต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น รองลงมา
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คือ การประกอบอาชีพ ร้อยละ 40.00 ซาไกไม่ชอบรอตามบุคลิกนิสัยของซาไก ชอบหากิน
วันต่อวัน ไม่ชอบการเก็บสะสมอาหาร เพราะต้องเคลื่อนย้ายถิ่นที่พักอาศัยบ่อย แต่พออยู่ที่
หมู่บ้านซาไก ภาครัฐก็สนับสนุนให้ปลูกผลไม้และยางพารา ซึ่งใช้ระยะเวลา นานกว่าจะได้
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และช่วงที่รอผลผลิตดังกล่าว ก็ต้องอยู่แบบอด ๆ ยาก ๆ และน้อยที่สุด
ร้อยละ 20.00 การต้องการความยอมรับ ซาไกต้องการความจริงใจ และการยอมรับว่า
พวกเขาก็เป็นประชาชนเป็นคนไทยและต้องการอยู่เหมือนกับคนในหมู่บ้าน
5.2.2 ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกที่เกิดจากประชาชน
ในหมู่บ้าน
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 86.67 เห็นว่า คือ การบุกรุกที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่ทาง
นิคมฯ ได้จัดสรรให้กับซาไก และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านซาไก จํานวน 300 ไร่ ปัจจุบันได้ถูกบุกรุก
โดยคนในชุมชนใกล้เคียง และเหลือที่ดินให้กับซาไกในการประกอบอาชีพทํามาหากินไม่มาก
ผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยร้อยละ 13.33 เห็นว่า ชาวบ้านในชุมชนขาดความจริงใจ บางครั้งเมื่อพา
ซาไกออกไปทํากิจกรรม เมื่อได้ค่าตอบแทนก็ไม่ได้จัดสรรให้กับซาไก ทําให้ซาไกขาดความ
เชื่อถือ พวกเขาถูกมองว่าเป็นเหมือนตัวประหลาด ไม่มีความรู้ และคอยหาผลประโยชน์
จากซาไก
5.2.3 ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไกที่เกิดจากภาครัฐ
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 93.33 เห็นว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมช่วยเหลือซาไก
ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ แนวคิดในการพัฒนาต่าง ๆ
ก็ต้องชะงักลง ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 2.27 เห็นว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการ
ของซาไก คือ ซาไกชอบการเร่ร่อน ไม่ชอบเก็บสะสมเงิน อาหาร แต่ภาครัฐไปสนับสนุนอาชีพ
ที่ต้องใช้เวลารอคอยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ การทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม้
เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวซาไกก็ต้องอยู่อย่างอดอยาก

ตารางที่ 5.5 แสดงข้อมูลปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไก
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รายละเอียด
1) ซาไก
- การเดินป่า
- การประกอบอาชีพ
- การต้องการความยอมรับ
2) ประชาชนในหมู่บ้าน
- บุกรุกที่ดิน
- ไม่มีความจริงใจ
3) หน่วยงานภาครัฐ
- ขาดความต่อเนื่อง
- ส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการ

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)
6
8

40.00
53.33

1

6.66

4
1

26.66
6.66

5.3 ข้อเสนอแนะ
มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ เห็นว่า การจะทําให้ซาไกตระกูลศรีธารโตกลับคืนถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตําบลบ้านแหร ต้องเข้ามามีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
ทุก ๆ ด้าน และในการช่วยเหลือก็ต้องให้ตรงกับความต้องการของซาไก และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของซาไก ร้อยละ 20.00 รองลงมา ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ซาไกให้กลับคืนถิ่น และให้สามารถกลับมาอยู่อย่างยั่งยืน ร้อยละ 13.33 และน้อยที่สุด
ควรจัดสวัสดิการให้เหมือนกับประเทศมาเลเซียหรือมากกว่า และควรปรับปรุงสวัสดิการ
ที่หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือซาไกให้ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิตของซาไก
ในการจัดสวัสดิการก็ควรหาเจ้าภาพหลักโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้ามา
ดูแลอย่างเต็มที่ ร้อยละ 6.67
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ตารางที่ 5.6 แสดงข้อมูลเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ
รายละเอียด
- ทุกภาคส่วนควรเข้าไปมีส่วนร่วม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปมีบทบาทสําคัญ
- ควรจัดสวัสดิการให้เหมือนกับมาเลเซีย
- ควรจัดสวัสดิการให้ดีกว่ามาเลเซีย
- จัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของซาไก
- จัดสวัสดิการให้ตรงกับวิถีชีวิตของซาไก
- การหาเจ้าภาพหลัก
- การปรับปรุงสวัสดิการที่มีอยู่เดิม

จํานวน
ร้อยละ
(n = 15) (100.00)
2
13.33
3
20.00
1
6.67
1
6.67
3
20.00
3
20.00
1
6.67
1
6.67

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก ตระกูลศรีธารโต
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการชนเผ่าซาไก
ระหว่างไทยและมาเลเซีย 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน การกลับคืนถิ่นของซาไก
ตระกูลศรีธารโต
6.1.1 แนวทางการส่งเสริมการกลับคืนถิ่น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่า ภาครัฐควรจะจัดสวัสดิการให้กับซาไกเมื่อกลับคืนถิ่น
มาแล้วในเรื่องของค่าครองชีพ และในเรื่องของความมั่นคงก็ควรจัดที่ทํามาหากิน โดยการให้
กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเหมือนกับประชาชนทั่วไป ภาคประชาชน ในเรื่องของการ
อยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน ควรมีความจริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในส่วนของพื้นที่ทํามาหากิน
ของซาไกที่ถูกบุกรุกโดยประชาชนในชุมชนก็ควรเวณคืน และจัดสรรให้กับซาไก และ
ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
6.1.2 แนวโน้มการกลับคืนถิ่น
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่า ภาครัฐควรมีการดูแลด้านสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วย
ด้านที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบายและน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่ ด้านการศึกษามีการมอบ
ทุ น การศึก ษาให้ กั บ เด็ ก ซาไกเป็ น กรณี พิ เศษ ด้ านสาธารณสุขให้ มี เจ้ าหน้ าเข้ าไปดูแ ล
ภายในหมู่บ้านและตรวจรัก ษา เพราะซาไกยังกลัวเรื่อ งการเดิน ทางออกนอกหมู่บ้า น
กลัวเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา ด้านอาชีพควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิตของซาไก คือ ซาไกไม่ชอบการเก็บสะสมเงินและอาหาร

69
และชอบการเคลื่ อนย้ ายถิ่น อาชี พ ที่ ส่งเสริม ก็ ควรเป็น อาชี พ การหาของป่ า โดยเสริม
บริการการรับส่งไปยังป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์และมีความปลอดภัย ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ควรจัด
เงินค่าครองชีพให้กับซาไกเป็นรายเดือนให้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ประชาชนในพื้นที่มี
ความจริงใจ ให้เกียรติเสมือนว่า ซาไกก็เป็นประชาชนทั่วไปมีสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกัน
พื้น ที ่มีค วามมั่น คง มีก ารจัด สรรที่ดิน และให้ซ าไกได้มีก รรมสิท ธ์ในการถือ ครองที่ดิน
ในบริเวณซึ่งนิคมสร้างตนเองได้จัดสรรเป็นหมู่บ้านซาไก ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งในปัจจุบัน
ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เข้าไปบุกรุกซึ่งเหลือที่ดินให้กับซาไกทํามาหากิน
ไม่มากซึ่งต้องมีการเวณคืนที่ดิน ซาไกก็มีแนวโน้มที่จะกลับคืนถิ่น ในส่วนของวิธีการจัดการ
กลับคืนถิ่น ควรใช้การหมุนเวียนเป็นกลุ่ม เพราะวิถีชีวิตของซาไก ชอบการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
6.1.3 การจัดสวัสดิการให้กับชนเผ่าซาไกระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่า การจัดสวัสดิการของมาเลเซียให้กับซาไกดีกว่าของ
ประเทศไทย เนื่องจากมีการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการของซาไก
ทําให้ซาไกซึ่งเคยอยู่ในหมู่บ้านซาไก บ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ทยอยกันเคลื่อนย้าย
ไปอยู่อาศัยที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในปัจจุบันมีซาไกที่ใช้นามสกุลศรีธารโต จํานวน 4 คน
อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซาไก ซึ่งทั้ง 4 คน มีความผูกพันกับคนในพื้นที่ เพราะมีครอบครัวและ
แต่งงานกับคนไทย และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซาไก
6.1.4 ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไก
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่า เกิดจากตัวซาไกซึ่งวิถีชีวิตชอบการการเดินป่า ซึ่งใน
พื้นที่หมู่บ้านซาไก ในปัจจุบันมีปัญหาความไม่สงบ เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต
ป่าในบริเวณนั้นไม่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม ประชาชนในหมู่บ้านเข้าไปบุกรุกที่ดินทํากิน ปลูก
สวนยางพาราและสวนผลไม้ที่ภาครัฐได้จัดสรรให้กับซาไก หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมไม่ต่อเนื่อง
และไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งเสริมการปลูกยางพาราและทําสวนผลไม้
ซึ่งต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิต พอหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องอยู่อย่างอด ๆ ยาก ๆ

6.2 อภิปรายผล
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จากการศึกษาเรื่องแนวทางการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไกตระกูลศรีธารโต หากต้องการให้
ซาไกตระกูลศรีธารโต ที่ทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ย้ายกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านซาไก
ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ควรจะดําเนินการดังนี้
6.2.1 ภาครัฐจะต้องจัดสวัสดิการในเรื่องของค่าครองชีพให้เพียงพอ เนื่องจากซาไก
ที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากจะได้ค่าครองชีพเป็นรายเดือนแล้ว มาเลเซียยังจัดหาอาชีพ
ที่เหมาะสมให้กับซาไก คือ อาชีพการหาของป่า ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่สนับสนุนให้ซาไก
ทําสวนยาง สวนผลไม้ เลี้ยงไก่ ซึ่งขัดกับวิถีชีวิตของซาไก โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร นิคมสร้างตนเองธารโต
6.2.2 ภาครัฐจะต้องให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน แก้ปัญหาการถูกขับไล่
หรือบุกรุกที่ดินทํากิน โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ นิคมสร้างตนเองธารโต
สํานักงานที่ดินอําเภอธารโต ที่ทําการปกครองอําเภอธารโต
6.2.3 ประชาชนต้องมีความจริงใจ ให้เกียรติเสมือนว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชน
ไม่ไปบุกรุกที่ดิน ซึ่งภาครัฐได้จัดสรรให้กับซาไกได้ทํามาหากิน ซึ่งในประเทศมาเลเซียมีการ
จัดสรรที่ดินให้ซาไกอยู่และไม่มีการบุกรุกที่ดิน และประชาชนของประเทศมาเลเซียก็ให้เกียรติ
และยกย่องซาไก ผู้ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ก็คือ ประชาชนที่อาศัยในตําบลบ้านแหร

6.3 ข้อเสนอแนะ
ควรทําการศึกษาชนเผ่าซาไกที่อาศัยอยู่ในผืนป่าฮาลาบาลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลแม่หวาด
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ประมาณหนึ่งร้อยกว่าคน ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมว่าประสบกับ
ปัญหาเช่นเดียวกับซาไกที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซาไก ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
หรือไม่ ซึ่งในขณะนี้มีเหลืออยู่แค่ 4 คน จํานวน 3 ครัวเรือน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง
เหมือนคนเมือง มีการแต่งงานกับคนในพื้นที่ บางคนก็เป็นซาไกลูกผสม เพื่อจะได้หาทาง
ป้องกันไม่ให้ซาไกที่อาศัยที่ตําบลแม่หวาด ประมาณหนึ่งร้อยว่าคน โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่
ประเทศมาเลเซีย และมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ป่าฮาลาบาลา มีผู้คนแวะเวียน
เข้าไปเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซีย และให้ความรู้กับ
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ประชาชนในพื้นที่ในการดูแลซาไกให้อยู่คู่กับผืนป่าฮาลาบาลาตลอดไป และพัฒนาผืนป่า
ฮาลาบาลาป่าผืนสุดท้ายปลายด้ามขวาน ซึ่งเป็นป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์และโดดเด่นและมีค่ายิ่ง ด้วยลักษณะสังคมพืชที่แตกต่างจากป่าดงดิบอื่น
ที่พบในประเทศไทย ลักษณะพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของซาไกและจัดเป็นแหล่งที่ใช้ศึกษาวิถีชีวิตของซาไก พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดยะลา ต่อไป
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บุคลานุกรม
นางเพ็ญสุข
นายประทีป
นายอาวุธ
นายสุริยันต์
นายแก้วประพันธ์
นางเบญจวรรณ
เด็กหญิงแอนนา
นายรอมลี
นางกัลยา
นางแวนะ
นางสาวสารีนา
นายวิชยั
นางสมสุข
นายแวดือเร๊ะ
นายมะซูยี

จาติกวนิช
ทองเสน
เลิศเดชานนท์
อยู่ล่าย
อาจวิชัย
ศรีธารโต
ศรีธารโต
โตะบุ
แววเพชร
สาวอ
สาวอ
เสาชัย
เสาชัย
อาแย
ยะโต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมนิคมสร้างตนเองธารโต
พนักงานธุรการ นิคมสร้างตนเองธารโต
ปลัดอําเภอ ประจําตําบลบ้านแหร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร
ผู้ที่เคยดูแลซาไกในอดีต
ซาไกที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซาไก
ซาไกที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซาไก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านซาไก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านซาไก
ประชาชนที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านซาไก
ประชาชนที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านซาไก
ประชาชนที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านซาไก
ประชาชนที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านซาไก
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหร

ภาคผนวก
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แนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : ศึกษาเฉพาะ
กรณีซาไกตระกูลศรีธารโต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล
เพศ
อายุ
ภูมิลําเนา
อาชีพ
การศึกษา
ตําแหน่งทางสังคม

ส่วนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการกลับคืนถิ่น
1. ภาครัฐ
 การจัดสวัสดิการ (ที่อยู่อาศัย อาชีพ ค่าครองชีพ)
 การดูแลด้านความมั่นคง (การดํารงชีวต
ิ ที่ดินทํามาหากิน)
2. ภาคประชาชน
 การอยูร
่ ่วมกันในหมู่บ้าน
 การจัดการพืน
้ ที่ทํามาหากินที่ถูกบุกรุก

ส่วนที่ 3 แนวโน้มการกลับคืนถิ่นของชนเผ่าซาไก
1. การกลับคืนถิ่น
ภาครัฐมีการดูแลด้านสวัสดิการ
 มีแนมโน้ม
 ไม่มีแนวโน้ม
ประชาชนในพื้นที่มีความจริงใจ
 มีแนวโน้ม
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ไม่มีแนวโน้ม
พื้นที่มีความมั่งคงปลอดภัย
 มีแนวโน้ม
 ไม่มีแนวโน้ม
2. วิธีการกลับคืนถิ่น
 การหมุนเวียนเป็นกลุ่ม
 ดึงกลุ่มเครือญาติ


ส่วนที่ 4 เปรียบการจัดสวัสดิการให้กับซาไกระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
การจัดสวัสดิการ
 ด้านที่อยู่อาศัย
 ด้านสาธารณสุข
 ด้านการศึกษา
 ด้านอาชีพ
 ด้านศาสนา

ส่วนที่ 5 ปัญหาการส่งเสริมการกลับคืนถิ่น
1. ปัญหาที่เกิดจากซาไก
2. ปัญหาที่เกิดจากประชาชนในหมู่บ้าน
3. ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

