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บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตอรองในการใชประโยชนแท่ีดินและการปรับตัวของกลุมชาติพันธุแปกากะญอบาน
แมวะหลวง ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาถึง
ผลกระทบ การตอรองและการปรับตัวของคนในชุมชนบานแมวะหลวง โดยมีวัตถุประสงคแ คือ (1) เพื่อศึกษา
ผลกระทบภายหลังจากท่ีรัฐบาลเขมงวดในการอนุรักษแพื้นที่ดินในชุมชนชาวปกากะญอหมูบานแมวะหลวง (2) เพื่อ
ศึกษาการปรับตัวและตอรองกับหนวยงานภาครัฐของชาวปกากะญอ โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีเปน็การวิจัยเชิง
คุณภาพและใชการสัมภาษณแเชิงลึก เป็นการสัมภาษณแในรูปแบบที่ไมเป็นทางการ โดยการใชประเด็น/แนวคําถาม
กวางๆ เพื่อกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องราว ผูสัมภาษณแมีปฏิสัมพันธแกับผูถูกสัมภาษณแในลักษณะเป็นคูสนทนา ใช
ทักษะการสื่อสาร สรางการสนทนาอยางมีเปูาหมาย 

จากการวิจัยพบวา (1) ชาวบานปกากะญอไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่ปุา ไดแก ชาวบาน
สูญเสียที่ดินทํากิน กอใหเกิดรายจายเพิ่มขึ้นจากซื้อปุยและสารเคมี เกิดการขัดแยงจากการแยงชิงพื้นที่ทํากิน 
ทางเลือกในการทําเกษตรลดลงจาการจํากัดชนิดของพืชและ เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตและการบริโภค
เนื่องจากชาวบานปลูกขาวนอยลงและหันมาปลูกพืชพาณิชยแขาย (2) การตอรองเพื่อการใชประโยชนแที่ดินของ
ชาวปกากะญอ ไดแก การรวมตัวกันยื่นหนังสือรองเรียน ใชภาพถายดาวเทียมเพื่อยืนยันวาตนไมใชตนเหตุของการ
ทําลายปุา ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรแเพื่อยืนยันการ   ตั้งกัปฐานมานานแลว (3) การปรับตัวของชาวปกากะญอ 
ไดแก คนในหมูบานบางสวนไปทํางานในเมือง เชน โรงน้ําแข็ง , โรงงานเย็บผา, กอสราง ฯลฯ บางสวนการหันมา
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะระยะเวลาสั้นและใหผลผลิตเร็วขึ้นมีรายไดทุกวัน และทํากิจกรรมอื่นๆ ทางเศรษฐกิจที่สราง
รายไดเสริม เชน โครงการเลี้ยงปลาขาย เก็บของปุาขาย เป็นตน 
ค าส าคัญ : ปกากะญอ / การจัดระเบียบพื้นที่ปุา / ผลกระทบ /การปรับตัว /การตอรอง / การใชประโยชนแท่ีดิน 
 

Abstract 
Research "Land Use Negotiation and the Adaptation of the Pakagan Ethnic Groups in Mae 

Wa Luang Village Mae Wa Luang Sub-district Tha Song Yang District, Tak Province "is a qualitative 
research study aimed at studying the impact Negotiation and adaptation of people in Mae Wa 
Luang community. The objective is to (1) study the impact of the government on the 
conservation of land in the Panga Village of Mae Lao Luang Village (2) to study adaptation and 
negotiation with government agencies. Pagan This research was conducted by qualitative 
research and in-depth interviews. Informal interviews By using a wide range of issues / questions. 
To encourage conversation with the story. Interviewers interacted with interviewees in a 
conversational style. Use communication skills. Create targeted conversations. 
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The research found that (1) villagers in Paka Kae were affected by the forest 
management. Increased expenditures from buying fertilizer and chemicals. Conflicts of interest in 
the area. The choice of agriculture is limited by the type of plants and (2) Negotiations for land 
use of the Pakagans include the filing of a complaint. Use satellite imagery to confirm that they 
are not the cause of deforestation. (3) The adaptation of the people of the village to some of the 
villages to work in the city, such as the ice factory, sewing factory, construction, etc. Some turn. 
Monoculture for shorter time and faster yield with daily income. And other activities. For 
example, the fish farming project. Forest storage for sale 
Keywords: Forest Management / Impact / Adjustment / Negotiation / Land se 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 สังคมไทยมีรากฐานพื้นฐานเป็นสังคมเกษตรและชุมชนชนบทประกอบเป็นประชากรชนบทสวนใหญของ
ประเทศ วิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนทองถิ่นกับทรัพยากรธรรมชาติดําเนินควบคูกันไปดวยความผูกพันและ
เอื้ออํานวยตอกันมาเป็นเวลาชานาน การบุกเบิกพื้นที่ปุาใหเป็นชุมชนและพื้นที่ทําการเกษตร ภายในกระบวนการ
ดํารงชีวิตของประชาชนและชุมชนทองถิ่นเหลานั้นคนและชุมชนกับธรรมชาติสามารถดํารงอยูรวมกันและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในชวงสองทศวรรษที่ผานมาไดทําใหเกิด
การทําลายธรรมชาติแวดลอม และเกิดผลกระทบตอชุมชนที่ตองพึ่งพาทรัพยากรเหลานั้นในการทํามาหากิน จน
กอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงเรื่อยมาและยังมีเงื่อนและขอจํากัดอีกมากมายที่ขัดขวางการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาลซึ่งพัฒนาขึ้นในกรอบของการ
จัดการทรัพยากรแบบรวมศูนยแอํานาจและมีลักษณะลิดรอนสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนและทองถิ่น 
(อานันทแ กาญจนพันธุแ, 2543, หนา93) 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการลดลงอยางรวดเร็วของพื้นที่ปุามักถูกนํามาเสนอโดยเจาหนาที่ ของรัฐและ
กรมปุาไมไมวามีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของประชากร การขยายที่ดินทํากินของเกษตรกรรายยอย การทําไรแบบ
ยายที่ของชาวเขา การบุกรุกทําลายปุาอยางผิดกฎหมายโดยนายทุนและราษฎรทั่วไป น่ันคือการกลาวโทษราษฎรใน
ทองถิ่นบุกรุกทําลายปุา วิธีแกไขจึงตองดําเนินการตามกฎหมายกับผูบุกรุกทําลายปุา ตองการขับไลราษฎรที่เขา
ครอบครองพ้ืนท่ีปุาสงวนของราชการใหออกไปเสียทั้งหมดประเด็นสําคัญที่คลายคลึงกันประการหนึ่งวาสาเหตุที่ทํา
ใหพื้นที่ปุาของประเทศถูกทําลายลงอยางรวดเร็วคือ ความลมเหลวดานนโยบายการจัดสรรทรัพยากรปุาไมซึ่งถูก
ผูกขาดโดยรัฐบาลสวนกลางจากมุมมองทางประวัติศาสตรแทําใหนักวิชาการเหลานี้พบวารัฐไทยเขาควบคุมการ
จัดการทัพยากรปุาไมในรูปของกฎหมายเชน การตราบัญญัติปุาไม พ.ศ.2484 และ พระราชบัญญัติผาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ.2507 ซึ่งเป็นการอางสิทธิยึดครองปุาทั้งหมดเป็นของรัฐโดยสมบูรณแและแยงสิทธิการใชสอยและควบคุมดูแล
ทรัพยากรปุาชุมชนที่เคยมีมาแตเดิมไปจากราษฎรในทองถิ่น ยิ่งไปกวานั้นรัฐยังไดอนุญาตใหเอกชนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูงดําเนินการขอสัมปทานไมและตักตวงผลประโยชนแจากทรัพยากรปุาโดยมิไดมีการดูแลใหปลูกทดแทน
ตามหลักเกณฑแที่อยางถูกตองแตประการใด ปุาจึงตักตวงผลประโยชนแมหาศาล ในขณะที่ราษฎรในทองถิ่นซึ่งเคย
เป็นผูใชและดูแลรักษาปุากลับถูกโยนบาปใหกลายเป็นผูทําลายปุา (อานันทแ กาญจนพันธุแ, 2543, หนา 95-97) 
 หมูบานชนเผาปกากะญอบานแมวะหลวง อ.ทาสองยาง จ.ตาก กอตั้งถิ่นฐาน เมื่อ พ.ศ.2501 จากเดิม
ชาวบานมีวิถีชีวิตทางการเกษตรทําไรหมุนเวียน โดยที่เจาหนาที่รัฐไมเขามายุงเกี่ยวดวยเพราะเห็นวาไมมีผลกระทบ
กับอะไรและชาวบานไดทํากินกันอยางเรื่อยมา 
 หลังจากนั้นรัฐบาลไดประกาศพื้นที่ตรงนั้นเป็นอุทยานแหงชาติยังไมมีผลกระทบอะไรมากนักกับชาวบาน
ตอมาประชากรเริ่มมากขึ้นและรัฐเห็นวาคงไมสงผลดีตอพ้ืนที่ปุาไมจึงประกาศใหมีการทําการเกษตรในพื้นที่นอยลง
จากเมื่อกอนชาวบานทําไรหมุนเวียนหรือไรเลื่อย จากเดิมที่มีพื้นท่ีทํากินเยอะมาก เมื่อกอนชาวบานแบงพื้นที่ทํากิน
โดยมีการเพาะปลูกพืชพันธุแตางๆ พอเก็บเกี่ยวพืชพันธุแไดก็เวนระยะไป 7 ปีและวนกลับมาทําใหมที่เดิมแตปใจจุบันไม
สามารถท้ิงระยะเวลานานถึง 7 ปีไดแลว พื้นที่อุทยานประกาศใหชาวบานทําไรหมุนเวียน 3 ปีวนกลับมาทํา 1 ครั้ง 
จึงทําใหมีผลกระทบตอชาวบาน เชน การเป็นอยูท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและชาวบานตองหาพืชเชิงเดี่ยวมาปลกู 
อาทิ การปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพด ถั่วเหลือง และชาวบานก็ยังทํานาขาวเหมือนเดิม มีคาใชจายเพิ่มขึ้นกวาเดิม
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และชาวบานก็ใหลูกหลานของเขาออกไปทํางานในเมือง เพื่อที่จะชวยในการแกไขปใญหาคาใชจาย  โดยรัฐบาลมอง
ชาวบานวาเป็นตัวปใญหาและพยายามที่จะขับไลชาวบานออกจากพื้นที่ปุาเพื่อที่จะเป็นการแกไขปใญหาเกี่ยวกับการ
ตัดไมทําลายปุาและมองวาสังคมไมสามารถอยูรวมกับปุาได 
 เหตุการณแเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการที่เจาหนาที่รัฐยึดถือในความรูทางนิเวศที่อธิบายวาคนกับปุารวมกัน
ไมได เหตุการณแโยกยายชุมชนเกษตรออกจากปาุครั้งแลวครั้งเลา ทําใหชุมชนในเขตภูเขาที่ตั้งรกรากมายาวนานกอนที่จะถูก
ประกาศเป็นปุาอนุรักษแหรือปุาสงวนมีความรูสกึวิตกกังวลและรูสึกไมมั่นคงอีกตอไป ในที่สุดชุมชนไดลุกขึ้นมาเรียกรองและ
เจรจากับรัฐบาลใหกันพื้นที่บานชุมชนเหลานั้นอาศัยและทําเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพออกจากฎหมาย ใหมีกฎหมายรับรอง
สิทธิในการใชที่ดินในเขตปุาซึ้งถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษแทับที่และอยูไดโดยอยางมั่นคงตอไป  
 ทิศทางเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอชุมชนบนท่ีสูง กลายเป็นการคุกคามทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และภูมิปใญญาที่มีตอชุมชนชาวเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ สังคมเช่ือวากลุมชน
เหลานี้เป็นกลุมชนที่ชอบเรรอนอาศัยระบบเกษตรกรรมแบบตัด-ฟใน-โคน-เผา (Slash and Burn) หรือ “ไรเลื่อน
ลอย” (Shifting Cultivation) ประณามวาระบบเกษตรแบบน้ีเป็นสาเหตุของการทําลายปุาตนน้ําลําธารและทําลาย
หนาดิน การสรางภาพลักษณแดังกลาวนี้ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งๆที่มีงานวิชาการหลายช้ินที่ศึกษามานานกวา 30 
ปี ในประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและที่อื่นๆ ที่ไดช้ีใหเห็นวาระบอบการเกษตรแบบดั้งเดิมมีความยั่งยืนและ
กอใหเกิดความมั่นคงตอระบบนิเวศ 
 ชุมชนเกษตรกรในเขตภูเขาสามารถแบงตามวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเป็น 2 กลุมใหญ 
 กลุมที่ 1 เป็นกลุมที่เปิดปุาปฐมภูมิ (Pioneer Swiddenning)  เคลื่อนยายอพยพเขามาในประเทศไทย
ในชวงไมเกิน 100 ปี กลุมนี้มีอาชีพผลิตฝิ่นเป็นหลักในสมัยที่ถูกตองตามกฎหมายของหลายประเทศแถบน้ี สวนใหญ
อพยพมาจากภาคใตของจีน ผานจีนหรือพมา อพยพเขาไทย กลุมชาวเขาเหลานี้ไดแก มง (แมว) เมี่ยน (เยา) ลีซู 
(ลีซอ) ลาหู (มูเซอ) และอาขา (อีกอ) 
 กลุมที่ 2 เป็นกลุมที่มีวิถีชีวิตแบบทํานาขั้นบันไดและทําไรหมุนเวียน Established Land Rotation หรือ 
Shifting Cultivation ชุมชนเหลานี้เป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแที่อยูมนแถบนี้มาแตดั้งแตเดิม เชน กะเหรี่ยง ลัวะ 
ถิ่น และ ขมุ ชุมชนเหลานี้ตั้งถ่ินฐานอยูในท่ีราบลุมน้ําในเขตที่สูงไดเรียนรูหลักการทําระบบเกษตรแบบไรหมุนเวียน
และระบบทํานาแบบขั้นบันไดมาอยางตอเนื่องและมั่นคงเป็นเวลานับรอยปีมาแลวแตรัฐกลับมองระบบการเกษตร
ของชาวเขาแบบไมจําแนก เหมารวมวาเป็นระบบเกษตรที่ทําลายธรรมชาติและอางความชอบธรรมในการที่จะเขามา
ควบคุมและเปลี่ยนใหถูกตองตามหลักวิชาการความรูแบบใหม (ปิ่นแกว เหลืองอรามสี, 2534)  
 ดังนั้นนักวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาประเด็นนี้การใชแนวคิดหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ  
ปกากะญอในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําไรหมุนเวียน และภายหลังจากที่รัฐมีการเขมงวดในเรื่องการอนุรักษแพื้นที่ปุามาก
ขึ้นสงผลกระทบตอชาวปกากะญออยางไร ปรับตัวและตอรองกับหนวยงานภาครัฐอยางไร 
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบภายหลังจากท่ีรัฐเขมงวดเรื่องการใชประโยชนแพื้นที่ดินในชุมชนชาวปกากะญอ 
    หมูบานแมวะหลวง ตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก 

 2. เพื่อศึกษาการตอรองกับหนวยงานภาครัฐของชาวปกากะญอเพื่อใชประโยชนแพ้ืนท่ีปุา 
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนชาวปกากะญอหมูบานแมวะหลวง ตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
แนวคิด/ทฤษฎ ี

ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 4 เรื่องหลักๆ ดังตอไปนี้ (1) แนวความคิดเรื่องวาท
กรรมสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ (2) แนวความคิดเรื่องการขยายอํานาจของรัฐบนที่ดิน (3) งานศึกษาเกี่ยวกับชาติ
พันธุแกะเหรี่ยงกับการทําไรยายที่ (4) งานศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุแในโลกสมัยใหม 

1. แนวความคิดเรื่องวาทกรรมสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
จากผูเขียนไดกลาวมาทั้งหมดขางตนในหัวขอ “ธรรมชาติ” ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คงพอจะใหเรา

ชวยเห็นวา วิธีการที่จะปะทะกับสิ่งที่เรียกวา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดีที่สุดวิธีหนึ่งนั้น คงมิใชดวยการตั้งคําถาม
หรือดวยการพยายามเสาะแสวงหาวาอะไรคือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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วาทกรรมในบทที่ 1 วาดวยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบใดบาง และวาทกรรมเหลานี้ สงผลในทางปฏิบัติ
ธรรมที่เป็นรูปธรรม สาระสําคัญที่ผูเขียนตองการนําเสนอในที่น้ี เพราะการมองวาอะไรคือธรรมชาติ อะไรคือสาเหตุ
ของการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่แตกตาง ตัวอยางเชน ถาหากเรามองไฟปุา น้ําทวม ภูเขาไฟ
ระเบิด ลมพายุ ฯลฯ วาเป็นเรื่องของปรากฏการณแธรรมชาติ เราก็ไมมีความจําเป็นจะตองทําอะไรทั้งนั้นปลอยใหสิ่ง
เหลานั้นเป็นไปตามธรรมชาติ ในทางกลับกันหากเรามองสิ่งเหลานี้เป็นภัยธรรมชาติที่ถูกคุกคามความเป็นอยูของ
มนุษยแ เราก็มีความจําเป็นจะตองเขาไปจัดการแกไข ปูองกันภัยเหลานี้ หรือการมองสาเหตุของการเสื่อมถอยของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เชนกัน การมองที่แตกตาง การนําไปสูการแกปใญหาที่แตกตางอยางมากมายมหาศาลดวย 
เชน ถาหากมองวาสาเหตุของการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปใจจุบันเป็นผลของการเพิ่งขึ้นของ
จํานวนประชากรทําใหตองมีการชิงทรัพยากรธรรมชาติมาใหเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยแที่เพิ่งมากขึ้น 
ดังนั้น วิธีการแกปใญหาก็จะใชเทคโนโลยีแบบตางๆ เชน การคุมกําเนิด การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต การ
วางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดของรูปแบบนโยบายสาธารณะ 

ในแวดวงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีกลับมาใหมนี้ บารันสแและเกริกกอรี่เห็นวาสามารถแยกออก
ไดเป็น 5 กระแสคิดดวยกัน  

กระแสแรก ใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีอยางมาก กระแสคิดนี้มองธรรมชาติวาเป็นสิ่งที่
มนุษยแตองเขาไปควบคุม จัดการผานเทคโนโลยีตางๆ ที่มนุษยแคิดขึ้นมาธรรมชาติไมใชเพื่อรับใชตอบสนองความ
ตองการของมนุษยแ 

กระแสที่ 2 ในความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวามนุษยแเป็นพวกเชิดชูธรรมชาติ ยกใหธรรมชาติ
เป็นศูนยแกลาง (ecocetrism) หรือพวกนิเวศวิทยาอยางลึก (deep ecology) นั้นเอง กระแสคิดนี้อยูตรงขามกับกระแส
แรก และเชิงในการอยูรวมกันกับธรรมชาติ ไมใชเอาชนะธรรมชาติ กระแสนี้คิดตนตารับของขบวนการอนุรักษแธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในแบบตางๆ ในปใจจุบัน 

กระแสที่ 3 ไดกระแสคิดของพวกมารแกซิสที่เสนอขอถกเถียงวาบรรดากระบวนการอนุรักษแธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบตางๆ อยางนักนิเวศวิทยาแบบลึกชันยังมีความไรเดียงสาคอนขางมาก เพราะมองไมเห็นวาตัวปใญหา
จริงๆ คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ธรรมชาติในฐานะที่เป็นประดิษฐแกรรมของสังคม (Social Nature) อยางความสัมพันธแในสังคมแบบตางๆ 
ในระบบทุนนิยมที่สรางความชอบธรรมใหกับมนุษยแใหกับมนุษยแในการเขาไปฉกฉวยแยงชิง  หาผลประโยชนแจากที่
เรียกวา “ธรรมชาติ”   

กระแสที่ 4 เป็นกระแสคิดของกระบวนการสตรีอนุรักษแสิ่งแวดลอมเป็น (ecofeminism) พวกนี้ไมใชไมเห็นดวย
กับสามกระแสคิดขางตน เพราะเห็นวาก็ยังคิดในแบบของผูชายมองไมเห็นการเช่ือมโยงระหวางการกดขี่และครอบงํา
ธรรมชาติ การมองธรรมชาติวาคือ สตรี และสื่อนัยถึงความเป็นเพศออนแอหรือเป็นผูถูกกระทํามากกวาเพิ่มผูกระทํา 

กระแสสุดทาย ไดแกความคิดของนักทฤษฎีแนวที่เรียกวา สํานักประดิษฐแกรรมสังคม ธรรมชาติเป็นเรื่อง
ของการผลิต/สราง (the production of nature) กับความคิดของกระบวนการสตรีอนุรักษแสิ่งแวดลอมที่เป็น
ความสัมพันธแระหวางกดขี่ธรรมชาติ สํานักประดิษฐแกรรมมองวาความเป็นเรื่องของการสรางขึ้นของสังคม ฉะนั้น 
ธรรมชาติกับสังคมจึงแยกกันไมออก และสิ่งที่เรียกวาธรรมชาติก็คือผลผลิตอยางหน่ึงดวย 

เฮอรแนดลแและบราวนแ มีกรอบความคิดทฤษฎีชุดหนึ่งที่ชัดเจนในการแบงแยกวาทกรรมเหลานี้ กลาวคือ ทั้ง
คูมองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวามิใชวัตถุสิ่งของแตเป็นความคิด เป็นประดิษฐแกรรมที่ถูกสรางขึ้นดวยภาษา/วาท
กรรม สิ่งแวดลอมกับภาษาจึงแยกกันไมออก มนุษยแใชภาษาในการสรางโลก/ชีวิตอยางไรเนื่องจากภาษาที่เราใชมัก
เชิดชูความคิดความเช่ือ ความรูอีกจุดหนึ่งเสมอ ยิ่งไปกวานั้นการวิเคราะหแโวหารยังใหความสําคัญกับรูปแบบการ
นําเสนออยางมาก เพราะการนําเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบหนึ่ง  จะนําไปสูการเคลื่อนไหว การ
ปฏิบัติธรรมชาติที่แตกตางกันไป 

วาทกรรมชุดนี้จะมองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะทรัพยากร (Nature as Resource) ที่มีไวเพื่อ
ตอบสนองความตองการของมนุษยแ เป็นวาทกรรมที่ใชมนุษยแเป็นศูนยแกลางมองจากมนุษยแเป็นหลัก วาทกรรมชุดนี้จึง
มีอิทธิพลคอนขางสูงในการกํากับการคิด การพูด การเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของคนในสังคม เป็น
การพูดของผูที่มีอํานาจหรือถาหากพูดในภาษาของการวิเคราะหแโวหารก็เรียกวา ethos คือมีอํานาจในสถาบันสังคม 
วาทกรรมที่สองไดแกวาทกรรมวิทยาศาสตรแ (the scientific discourse) ในวาทกรรมชุดนี้ ธรรมชาติถูกมองวาเป็น
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วัตถุเพื่อการศึกษา เพื่อการหาความรู ผานวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตรแ “ธรรมชาติ” ที่แยกผูศึกษา วิธีการศึกษา
ออกจากสิ่งท่ีถูกศึกษา ขณะเดียวกันก็ชูความสามารถของผูศึกษา และเครื่องมือของการศึกษาวาสามารถชวยใหเรา
เขาใจธรรมชาติไดอยางถูกตอง แมนยํา 

วาทกรรมชุดนี้มองธรรมชาติในเชิงสุนทรียแ ใชภาษาในเชิงพรรณนาถึงความสวยงามของธรรมชาติ มอง
ธรรมชาติเป็นแหลงคุณคาสรางความบันดาลใจสรางจิตวิญญาณใหกับมนุษยแ มองมนุษยแวาเป็นสวนหนึ่ งของ
ธรรมชาติ ฉะนั้น จึงตองอยูรวมกับธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ พลังของวาทกรรมชุดนี้อยูที่การใช
ภาษาเพื่อกระตุนปลุกเราอารมณแและความรูสึกของคน (Pathos) ใหตระหนักถึงคุณคาความสวยงามของธรรมชาติ
จะไดชวยกันบํารุงรักษา ทะนุถนอมธรรมชาติ 

วาทธรรมวาดวยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหลากหลายสํานวนและหลากหลายสํานึกขางตน สามารถ
สรุปรวมไดเป็นวาทกรรม 2 ชุดใหญๆดวยกันจากวาทกรรมชุดแรกไดแกวาทกรรมของนักทฤษฎีแนวสารัตถะนิยม 
(essentialism) ซึ่งบางครั้งก็เรียกธรรมชาตินิยม (naturalism) สัจนิยม (realism) หรือรากฐานนิยม 
(foundationalism) แตไมวาจะเรียกขอแตกตางกันอยางไร วาทกรรมวาดวยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุดนี้ ตางก็
วางอยูบนความเชื่อมั่นในเสนแบงระหวางธรรมชาติกับสังคม หรือระหวางธรรมชาติกับมนุษยแ กลาวคือ เช่ือวาสิ่งที่
เรียกวา “ธรรมชาติ” แยกตัดขาดออกจากสังคม ออกจากมนุษยแ นั่นคือ เช่ือในการดํารงอยูของธรรมชาติชุดที่หนึ่ง 
เป็นธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ ผุดผอง ปลอดจากการแทรกแทรกปรุงแตงใดๆ ของมนุษยแ ในฐานะที่เป็นวาทกรรม สิ่งที่วาท
กรรมแบบสารัตถะนิยมกระทําคือ สรางความเป็นธรรมชาติของธรรมชาติขึ้นมา 

สวนวาทกรรมชุดที่สอง ไดแกวาทกรรมทฤษฎีแนวประดิษฐกรรมสังคม (Social constructivism) ซึ่งก็มี
ขอเสียที่แตกตางกันไปอยางมากเชนกัน เชน วาทกรรมแบบหลังชุดสมัยใหม/หลังยุคโครงสรางนิยมหรือวาท
กรรมการวิพากษแวิจารณแวัฒนธรรม วาทกรรมชุดนี้ไมเช่ือในการดํารงอยูของธรรมชาติชุดที่ 1  แตมองวาที่เรียก
ธรรมชาตินั้น เป็นเพียงประดิษฐกรรมของสังคมวัฒนธรรมแบบหนึ่งเทานั้น ถาวาทกรรมวาดวยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบสารัตถะนิยมจะเชิดชูเช่ือมั่นสิ่งท่ีเรียกวาธรรมชาติ  

หากพิจารณาในระดับของนักการเมืองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว “ธรรมชาติ” ไดถูกวาทกรรมของนัก
ทฤษฎีแนวสารัตถะนิยมทําใหกลายเป็นความเป็นอื่นของมนุษยแดวยการแยกธรรมชาติออกจากมนุษยแอยางเด็ดขาด 
เพื่อผลในการเขาไปจัดการกับธรรมชาติในแบบที่มนุษยแตองการ การเมืองของธรรมชาติชวยใหเราตระหนักวา 
ธรรมชาติเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบตางๆ
มากกวาเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่ดํารงอยูเองอยางที่นักทฤษฎีแนวสารัตถะนิยมนิยมเช่ือ ธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตอยาง
สัตวแ และที่ไมมีชีวิตอยางภูเขา แมน้ํา ลําธาร เมื่อเป็นเชนนี้ หัวใจของการเมืองของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงอยูที่
การตั้งคําถามกับเสนแบงระหวางมนุษยแกับธรรมชาติ ดวยการชี้ชวนใหเห็นวาฐานรากของการแบงแยกนี้คือประดิษฐแ
กรรมของมนุษยแเองไมมีความเป็นธรรมชาติแตอยางใดท้ังสิ้น 

สําหรับในแวดวงการศึกษาพัฒนาเทาที่ผานมานั้น ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ถูกวาทกรรมการพัฒนา
อยางทฤษฎีการทําใหทันสมัยอยางตะวันตกทําใหกลายเป็นความเป็นอื่นของการพัฒนา การพัฒนาคือ การหนีหาง
จากสภาวะเดิมตามธรรมชาติ ธรรมชาติถูกมองวาเป็นสิ่งหลาหลัง ปุาเถื่อน สูญเปลา และแสดงออกมาอยางเป็น
รูปธรรมในรูปของสังคมกสิกรรมนั้นท่ีชนบทหรือวิธีคิดแบบจารีตนิยม 

2. แนวความคิดเรื่องการขยายอํานาจของรัฐบนที่ดิน (Territorialization of State)  
ในรอบสามทศวรรษท่ีผานมาปใญหาการจัดทรัพยากรที่สูง จากมุมมองของรัฐ มันเนนเป็นประเด็นเกี่ยวกับ

การอพยพชาวเขาออกจากพ้ืนท่ีประเด็นในเรื่องของการปลูกฝิ่น ประเด็นความมั่นคงภายใน และปใญหาที่เช่ือวาเกิด
จากการทําไรยายที่หรือการทําไรหมุนเวียนของชาวเขา ซึ่งมักถูกอางวาเป็นสาเหตุของปใญหาการตัดไมทําลายปุา
และการพังทลายหนาดิน 

ในเวลาตอมาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบนท่ีสูงหลายชิ้นดวยกันไดเริ่มโตแยงมุมมองและ
ขอสรุปของรัฐ งานของโรเบริตแ คูเปอรแ (Cooper  1979) นับเป็นงานเบิกโรงช้ินสําคัญ ในการเสนอขอโตแยงกับ
มุมมองของรัฐเกี่ยวกับปใญหาการจัดการทรัพยากรบนที่สูง ปใญหาการขาดแคลนทรัพยากรทําใหชาวเขาตองขยาย
พื้นที่ทําไรหมุนเวียน เป็นเหตุใหชาวพ้ืนราบและหนวยงานของรัฐอางวาการกระทําดังกลาววาชาวเขาเป็นผูบุกรุกตัด
ไมทําลายปุาทําใหเกิดปใญหาน้ําทวมและความแหงแลง โดยที่ความเป็นจริงแลว การทําไรหมุนเวียนกับปใญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ราบอยางไมมีความชัดเจน ในเรื่องของการปลูกฝิ่นและความมั่นคง มีชาวเขาจํานวนไมมากนักที่
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เพาะปลูกฝิ่นและสวนใหญก็ทําการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคหรือการคาขายภายในเทานั้น เป็นการอางกลาวของ
หนวยงานรัฐและนําเอาขออางดังกลาวมาเป็นตัวสรางปใญหาใหกับชาวเขา  

งานวิจัยของแมคคินนอน (McKinnon 1987) ไดชี้ใหเห็นนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่สูง
วางอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่เช่ือถือไมไดหรือมีหลักฐานที่ผิดพลาดหรือคลุมเครือ ไดหยิบยกตัวอยางของการนําเอา
ประเด็นการพังทลายของดิน ซึ่งรัฐอางวาเกิดจากการทําไรหมุนเวียนมาเป็นสาเหตุหลักในการอพยพชาวเขาลงมา
จากท่ีสูงวา โดยเนื้อแทความจริงแลว การพังทลายหรือการเสื่อมโทรมของดินไมไดเกิดจากการทําไรหมุนเวียน หาก
เกิดจากโครงสรางของรัฐ เชน การสรางถนน เป็นเหตุสําคัญในการทําใหเกิดการพังทลายของดินอยางรุนแรง 

งานวิจัยของชูพินิจ (2539ข) แสดงใหเห็นวานโยบายของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับชาวเขา วางอยูบนพื้นฐาน
ของความไมเขาใจปใญหาและการขาดขอมูลเชิงประจักษแซึ่งทําใหเกิดขัดแยงและการเผชิญหนากันระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับประชาชนพ้ืนท่ี ไดเสนอวาทางออกวารัฐควรทําความเขาใจใหชัดเจนเกี่ยวกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเขา ในเรื่องระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวเขา หรือประเด็นอื่นๆ อีกทั้งควนใหหลักประกันดาน
สิทธิเหนือท่ีดินทํากิน ความเป็นพลเมืองของประเทศควรพัฒนาเศรษฐกิจบนที่สูงโดยเนนพื้นฐานของการยังชีพ การ
อนุรักษแระบบนิเวศ เป็นตน 

การศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับชุมชนและการจัดการทรัพยากรบนที่สูงสวนใหญ ลวนแลวแตเป็นความ
พยายามในการวิวาทะกับมุมมองของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวกับอคติและวิธีคิดที่ผิดพลาดซึ่งอยูเบื้องหลังนโยบายของรัฐ
โดยเฉพาะในประเด็นของความมั่นคง ฝิ่น การตัดไมไดทําลายปุา และการพังทลายของหนาดิน อคติดังกลาวดัน
สงผลใหชาวเขาซึ่งเป็นชนกลุมนอยอยูในสถานะที่ถูกกวาหาและกลายเป็นกลุมชนชายขอบมากยิ่งขึ้น งานศึกษาวิจัย
แสดงใหเห็นอยางเป็นรูปธรรมถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรบนที่สูงและทางเลือกนโยบาย 
นอกเหนือไปจากการอพยพเคลื่อนยายคนลงจากท่ีสูง ยังนับวามีอยูนอยมาก 
  3. งานศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุแกะเหรี่ยงกับการทําไรยายที่ 
 หนวยงานของรัฐขยายตัวเขาครอบคลุมพื้นที่ปุาและปรับเปลี่ยนนโยบายจากการบุกเบิกท่ีไดรบัการสงเสริม
มาเป็นการบุกรุกท่ีตองยับยั้งและจับกุมอยางเขมงวด ชาวนาชาวไรและกลุมกะเหรี่ยงที่เคยทํามาหากินอยางอิสระใน
บริเวณพื้นที่ปุาเริ่มถูกจับจองและตรวจตรงอยางใกลชิดในชวงทศวรรษที่ผานมา ในเดือนสิงหาคม ปี 2553 ชาวปกากะญอ 
24 คน จากหมูบานสองแหงในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพถูกจับกุมดวยขอหาบุกรุกปุาในพื้นที่ซึ่งชนกลุมกลุมนี้ไดทํา
ไรหมุนเวียนติดตอกันมาเป็นเวลานานนับรอยปี ในปี พ.ศ.2534 ไดถูกบังคับใหละเลิกจากการทําไรและไดรับการขมขูวา
จะถูกโยกยายออกจากพื้นที่นับเนื่องแตปี 2535 เป็นตนมา กรมปุาไมไดเพิ่มมาตรการกวดขนและดําเนินการตาม
นโยบายอนุรักษแปุาอยางเขมงวด ดวยการประกาศแตอุทยานแหงชาติใหมๆ และขยายพื้นท่ีของอุทยานแหงชาติเดิม
เพิ่มขึ้น ในปี 2537 กรมปุาไมเริ่มอพยพชาวกะเหรี่ยงจากหมูบาน แมวาง ในอุทยานแหงชาติและเริ่มขับเคลื่อนนโยบาย
อพยพคนออกจากปุาอยางจริงจังมากขึ้น นอกเหนือไปจากการอพยพคนออกจากปุาแลว การขยายพื้นที่ปุาอนุรักษแดวย
การจัดตั้งอุทยานแหงชาติใหมทับท่ีทํากินและปุาชุมชนของชาวบาน อีกท้ังโครงการปลูกปุาอีกมากมาย สิทธ์ิในการ
เขาถึงทัพยากรปุาอันเป็นแหลงทํามาหากินของคนจนถูกลิดรอนเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน หมูบานชาวปกากะญอหลายแหง
ในเขตอําเภอแมวาง ถูกยึดพื้นที่ไรหมุนเวียนไปเป็นพื้นที่ในโครงการปลูกปุาของกรมปุาไม 

การไมยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปุา ทําใหกรมปุาไมอางกฎหมายและเรงประกาศเขต
อุทยานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกเหนือไปจากเทคนิควิทยาวาดวยการครอบงําเชิงพื้นที่แลว กรมปุาไมยังใชเทคนิค
วิทยาอีกหลายประการในการปิดกั้น ไมใหชาวบานแสดงอาการตอตานทั้งในโดยพฤตินัยและการแสดงออกเชิง
สัญลักษณแในรูปแบบตางๆ 

เจาหนาท่ีปุาไมและกะเหรี่ยง ตางจับจองมองดูอีกฝุายหนึ่งดวยสายตาหวาดระแวงและละฝุายจะตองรูวาคู
ตรงขามเป็นใคร แตท้ังสองฝุายไมไดเห็นภาพของอีกฝุายหนึ่ง การติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่ของชาวกะเหรี่ยง
เป็นเพียงภาพ เจาหนาที่จําตองทําความเขาใจวาใครกันที่พวกเขากําลังกีดกันสิทธิ อํานาจของเจาหนาที่ปุาไมคือ
อํานาจในการครอบคลุมพื้นที่ การอางสิทธิยึดครองและสรางหลักประกันวาความคิดครอบงําเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งถูก
นํามาใชอางสิทธินั้น แตในขณะเดียวกัน เจาหนาที่เองก็ไมเขาใจถึงสถานการณแแทจริงที่เกิดขึ้นและกําลังดําเนินไป 
เจาหนาท่ีไดสรางภาพแทนความจริงเพื่อนําเสนอวาชาวบาน น้ันเป็นใคร และใชภาพลักษณแนั้นในการดูหมิ่น ดูแคลน
และทําใหสถานะภาพของชนกลุมตางๆ ลดต่ําลง 
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หมูบานชาวกะเหรี่ยงเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่เนนการพึ่งตนเองเป็นหลกั การผลิตเนนการสรางความมั่นคง
ทางดานอาหาร โดยเฉพาะการไดผลผลิตขาวเพียงพอสําหรับบริโภค ภายในครัวเรือนตลอดทั้งปี ชาวกะเหรี่ยงสวน
ใหญจึงยังมุงเนนการปลูกขาวไรรวมกับพืชอาหารหลากหลายชนิด การดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงยังคงเป็นไป
อยางเรียบงาย เนนการพึ่งพาผลผลิตในไรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตจากปุา เชน เห็ด 
หนอไม  เด็กชาวกะเหรี่ยงรุนใหมที่มรการศึกษาเริ่มออกไปเป็นแรงงานรับจางของกรมปุาไมหรืออพยพยายถิ่นไป
ทํางานตางจังหวัด เชน รับจางตัดออย ปลูกขาวโพด เป็นตน แมวาแรงงานอพยพยายถิ่นจะมีจํานวนไมมากนัก 

หัวใจสําคัญของชุมชนชาวกะเหรี่ยงและระบบเกษตรแบบไรหมุนเวียน ในฐานะที่เป็นท้ังแหลง อาหาร ยา 
แหลงที่มาของรายไดเงินสดและเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตวแ ความสัมพันธแระหวางคนกับปุาในลักษณะพึ่งพาและผูกพันมาเป็นเวลา
ชานานการถายทอดความเช่ือ ตํานานและจารีตปฏิบัติมากมายหลายประการ ซึ่งเนนในเรื่องของการอนุรักษแและใช
ประโยชนแจากธรรมชาติอยางยั่งยืน ตัวอยางเชน ชาวกะเหรี่ยงมรกฎขอหามไมใหตัดไมในบริเวณปุาตนน้ําและบนยอดดอย 
ซึ่งเช่ือวาเป็นสิงสถิตยแของผีขุนหวยและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ความอุดมสมบูรณแของผืนปุาที่กลายมาเป็นอุทยานแหงชาติ 
ชุมชนทําใหชาวกะเหรี่ยง มีความสัมพันธแทางเศรษฐกิจและสังคมที่แนนแฟูน ฐานะทางสังคมและการถือครองที่ดินใน
ระดับที่ไมแตกตางกัน 

ชุมชนกะเหรี่ยง คือ เจาของไรหมุนเวียนองคแกรสังคมแทบทั้งหมดของหมูบานวางอยูพื้นฐานของการ
ควบคุมที่ดินการจัดการแรงงานและการใชประโยชนแจากไรหมุนเวียนแมวาที่ดินจะนับเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน แต
สิทธิในการใชที่ดินของแตละครัวเรือนซึ่งเกิดขึ้นจากการใชประโยชนแในท่ีดินนั้นมาแตเดิม 

วัฏจักรของการเพาะปลูกในบานเริ่มตนขึ้นในชวงเดือนมกราคม เมื่อผูอาวุโสของหมูบานทําการ
ปรึกษาหารือ และตัดสินใจรวมกันเพื่อเลือกผืนไรสําหรับการปลูกขาวในปีตอไป แมวาผูอาวุโสจะทราบดีวาไรเหลา
แปลงตอไปที่จะถูกตัดฟในเพื่อปลูกขาวนั้นเป็นแปลงใดในรอบของการหมุนเวียน ชาวบานกะเหรี่ยงมักมีที่ดิน
ครัวเรือนละประมาณ 8-10 แปลง หมายความวา ชาวบานสามารถตัดฟในไรเพื่อทําการเพาะปลูกแปลงละหนึ่งปี
หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเวลาประมาณ 8-10 ปี กอนจะครบรอบหมุนเวียนกลับมาตัดฟในไรผืนแรกอีกครั้ง หากใน
ปใจจุบันแรงกดดันจากเจาหนาที่ปุาไมทําใหชาวบานจําตองจะทิ้งไรบางแปลงและลดรอบการหมุนเวียนลงจากเดิม 
มาเป็น 3-5 ปี เทานั้น ซึ่งหมายความวาการเลือกไรเหลาสําหรับทําการเพาะปลูกจะมีขอจํากัดมากขึ้น และไรเหลา
อาจถูกใชงานถี่ขึ้นจนขาดความอุดมสมบูรณแและใหผลผลิตที่ไมเพียงพอตอความตองการบริ โภคภายในครัวเรือน 
หลังจากปลูกขาวแลว แรงงานในครัวเรือนจะใชเวลาสวนใหญไปกับการดูแลและกําจัดวัชพืช โดยเฉพาะการดาย
หญาในไร ชาวกะเหรี่ยงเลาถึงอดีตวาในสมัยกอนนั้น แรงงานในครัวเรือนมีจํากัด เหมาะสุขภาพของชาวบานไมสูดี
นัก ลูกหลานมักเจ็บปุวยเป็นประจําทําใหพอแมตองใชเวลาดูแลลูก ไมมีเวลาไปดูแลหญาในไร ทําใหผลผลิตไม
เพียงพอตอการบริโภคแตในปใจจุบันบันชาวบานมีเวลาดูแลไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสถานีอนามัยอยูในหมูบานทําใหผล
ผลิตขาวเพิ่มขึ้น จนเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในครัวเรือน 

ในชวง ระยะเวลา 4-5 ปี มานี้ แรงกดดันที่เพิ่มสงูขึ้น จากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ การขยายพื้นที่อุทยาน 
ตลอดจนโครงการอนุรักษแและปลูกปุาและกรมปุาไม ไดบีบใหชาวกะเหรี่ยงจําตองลดรอบการทําไรหมุนเวียนจากเดิมที่เคยมี
รอบหมุนเวียนเป็นเวลา 8-10 ปี ลดเหลอื 3-5 ปี การลดรอบและจะทิ้งไร บางแปลงทําใหขนาดของการถือครองที่ดินของชาว
กะเหรี่ยงลดลงอยางเป็นอยางมาก ในขณะที่ครัวเรือนตาละครัวเรือนเคยมีที่ไรประมาณ 8-10 แปลง และมีพื้นที่แปลงละ 
10-120 ไร ในปใจจุบัน  ครัวเรือนสวนใหญเหลือที่ไร เพียงครัวเรือนละ 3-4 แปลง การลดรอบทําไรหมุนเวียนและการลดลง
ของที่ดินสงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงในการผลิตในอนาคตและอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการผลิตใน
อนาคตอันใกลการเพาะปลูกบนที่ดินแปลงเดิมซ้ําแลวซ้ําอีกติดๆ กันเป็นเวลาหลายปี ทําใหปใญหานี้ดวยการใชน้ําเกลือฉีด
พนหญาคาเพื่อใหหญาตาย ปใญหาเกลือตาคางและดินเดิมอาจกําลังกลายเป็นปใญหาใหญที่ชาวกะเหรี่ยงจึงตองแกไขใน
อนาคตเศรษฐกิจชุมชนของชาวกะเหรี่ยง 

หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจชุมชนของชาวกะเหรี่ยงกับชนพื้นราบกลุมตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย เราอาจกลาวไดวาชุมชนกะเหรี่ยงยังมีความแตกตางทางสงคมและความแตกตางทางชนช้ันคอนขาง
นอย ชาวกะเหรี่ยงยังคงเนนการผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลัก และเนนการเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่ไดจากธรรมชาติ
เป็นรายไดเสริมหรือรายไดที่เป็นเงินสดการลงทุนทางการผลิตมีนอยมากหรือแทบไมมีเลยความหมายของปุาเสียใหม
บนพื้นฐานของการอางสิทธิของรัฐในฐานะเป็นเจาผืนปุาทั้งหมด สงผลใหชาวบานหรือผูใชดูแลปุาในทองถิ่นมาแต
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เดิมกลับถูกกําหนดใหกลายเป็น ศัตรู ของปุา ชาวบานและชาวเขาถูกนิยามใหเป็นตัวการในการตดัไมทําลายปุา และ
ถูกจัดใหอยูในประเภทของศัตรูหรืออันตรายตอปุา เชนเดียวภัยพิบัติธรรมชาติและไฟปุา เป็นตน 

แนวคิดแบบวนวิทยาศาสตรแ วางอยูบนพื้นฐานของมายาคติเกี่ยวกับใชประโยชนแจากปุาโดยชุมชนทองถิ่น
มาตั้งแตตน เป็นเรื่องนาแปลกที่วาโดยพื้นฐานแลวสังคมไทยเป็นสังคมเกษตร และชุมชนชนบทประกอบเป็น
ประชากรสวนใหญก็อาศัยหาเลี้ยงชีพดวยการบุกเบิกหักราวถางพง ชาวกะเหรี่ยงปฏิบัติการของกรมปุาไม ได
แตกตางไปจากการปลนชิงทรัพยแสินของพวกเขา ชาวกะเหรี่ยงอยูที่นี่มาเนิ่นนาน ทํามาหากินบนผืนดินแถบนี้อยาง
เสรี ปราศจากการควบคุมบังคับหรือระเบียบกฎเกณฑแจากภายนอก ชาวกะเหรี่ยงจึงมีใจอยางเต็มเปี่ยมตอสิทธิอัน
ชอบธรรมของตนในการเป็นเจาของและใชประโยชนแจากผืนปุาและที่ดินที่เป็นของพวกเขามาตั้งแตเดิม กฎเกณฑแ
ของกรมปุาไม ซึ่งเพิ่งมากําหนดและบังคับใชเมื่อไมนานมานี้ จึงเป็นการลิดรอนสิทธิและลงเอยดวยการใชกําลัง
บังคับและจับกุมอยางไมเป็นธรรม 

ปใญหาความขัดแยงในเรื่องของปุาและที่ดินทํากิน ระหวางกรมปุาไมกับชาวนาชาวไรบนที่สูงจึงอยูที่
แนวคิดที่แตกตางกันในเรื่องของระบบกรรมสิทธ์ิและการถือครองที่ดิน การที่กรมปุาไมไมเคยเขามาดูแลรักษาและใช
ประโยชนแ ทําใหชาวกะเหรี่ยงไดเสนอใหเรามองเห็นประเด็นปใญหาอยางนอยสองดานดวยกัน คนแรก คือ แนวคิด
เกี่ยวกับระบบกรรมสิทธ์ิและการถือครองที่ดินท่ีลักลั่นขัดแยงกัน ระหวางชาวกะเหรี่ยงกับกรมปุาไม และดานที่สอง 
คือ ความขัดแยงดังกลาววางอยูบนพื้นฐานของวิธีคิดที่แตกตางกัน 
สภาพแวดลอมนิยม การเมืองชาติพันธแและการผลิตวัฒนธรรมสองประการชวยสนับสนุนสงเสริมกระแสเคลื่อนไหว 
ดังกลาว เง่ือนไขประการแรก คือ ประสบการณแของการถูกกระทําใหเป็นชนชายขอบและความรูสึกเหยียดผิวที่
ชาวปกากะญอไดรับจากเจาหนาที่ของรัฐ 

เจาหนาที่ปุาไมมักกลาวโทษชาวไร โดยเฉพาะอยางยิ่งชนกลุมนอยวาเป็นตอตอของปใญหาการลดลงของ
ผืนปุาเจาหนาที่มองวาการทํามาหากินของคนเหลาที่มีลักษณะเป็นการทําไรเลื่อนลอย นั่นคือ ระบบการทําไรซึ่งทํา
การตัดฟในผืนปุาและเผาเพื่อทําการเกษตร เง่ือนไขท่ีสอง ท่ีชวยหนุนเสริมกระแสเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกี่ยวของกับ
การสรางความเป็นชาติพันธุแของชาวกะเหรี่ยง คือ ฟื้นฟูขึ้นอยางรวดเร็วของขบวนการสภาพแวดลอมนิยมใน
สังคมไทย จากไรเลื่อนลอยสูไรหมุนเวียนตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผานมาของการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติการดําเนินยุทธศาสตรแการพัฒนาเกิดขึ้นและดําเนินไปพรอมๆกับการเผยแพรอํานาจของหนวยงานรัฐ
เขาครอบคลุมพื้นท่ี 

วาทกรรมของวนวิทยาศาสตรแไดกําหนดใหชาวกะเหรี่ยงและกลุมชาติพันธแบนที่สูงอื่นๆ กลายเป็นชาวเขา 
ที่ทําการผลิตแบบตัดฟในโคนเขาหรือการทําไรเลื่อนลอยซึ่งเป็นอันตรายอยางยิ่งตอปุาของรัฐ การทําไรเลื่อนลอย
ไดรับการนําเสนอวาเป็นสาเหตุหลักของการลดลงและความเสื่อมโทรมของผืนปุา การพังทลายของหนาดิน และการ
เกิดไฟปุา รูปแบบการเกษตรในลักษณะ ดังกลาวจึงเป็นตองไดรับการควบคุมและปรับเปลี่ยนไปสูการเกษตรแบบ
ถาวรและมีระเบียบแผนมากขึ้น ภายใตกระแสตื่นตัวของสาธารณชน ในเรื่องของปใญหาสภาพแวดลอมทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ผูผลิตวัฒนธรรมกากะญอ สามารถสรางกระแสของความเป็นชาติพันธแและกระแส
ของคนความหวงใยในผืนโลกดวยการปรับเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมใหกลายเป็นอํานาจเชิงสัญลักษณแ 

4. งานศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุแในโลกสมัยใหม 
มนุษยแในโลกนี้มีความแตกตางหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมอยางมาก ในอดีตกอนการเกิดขึ้นของ

รัฐสมัยใหม  การเคลื่อนยายของผูคนจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่งเป็นไปอยางตอเนื่องโดยไมมีพรมแดนรัฐชาติ
เป็นขอจํากัด การเคลื่อนยายเพื่อแสวงหาพื้นที่ทํากินดีกวาเดิมหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม หรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงท่ีมีในชุมชน  การตั้งชุมชนใหมอยูใกลกลุมภาษาและวัฒนธรรมอื่น กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธแตอกันอันเนื่องจากการใชทรัพยากรดินน้ําปุารวมกันหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตกันเกิด
การปรับเอาภาษาอะไรวัฒนธรรมของคนกลุมอื่นมาใชทําใหสําเนียงภาษาและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมมี ความ
หลากหลายมากข้ึน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมคนเหลานี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพื่อรัฐชาติสมัยใหมกอ
ตัวขึ้นเกิดการกําหนดเขตแดนรัฐชาติที่ตายตัว เกิดแนวคิดเรื่องของพลเมืองและสัญชาติและการกําหนดอัตลักษณแ
ชาติที่อาจจะไมตรงกับอัตลักษณแของกลุมภาษาและวัฒนธรรมหลากหลายที่อยูในชาตินอกจากนี้ยังมีการกําหนด
นโยบายชาติที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ กอใหเกิดปใญหาความขัดแยงทาง
ชาติพันธุแและนําไปสูกระบวนการเคลื่อนในแบบตางๆ 
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การเกิดรัฐชาติ (nation-state Formation) รัฐ (state) หมายถึง องคแกรทางการเมืองการปกครองที่
ประกอบไปดวย 

1. ผูปกครอง 
2. ระบบกลไกการปกครองที่เกี่ยวของกับกฎหมาย การเมืองการทหาร และกระทั่งดานศาสนาและความเช่ือ 
3. ผูคนที่อยูใตการปกครอง 
4. ขอบเขต อาณาบริเวณที่อยูภายใตการปกครองรัฐเกิดขึ้นมานานในประวัติศาสตรแ รัฐอาจจะมีรัฐขนาดใหญที่

มีระบบการปกครองเป็นลําดับช้ันที่ซับซอนครอบคลุมพื้นที่กวางขวางและประชากรจํานวนมาก ซึ่งอาจเรียกไดวาเป็น
จักรวรรดิ (Empire) ดังเชนรัฐจีน หรือเป็นราชอาณาจักร (kingdom) ดังเชน ราชอาณาจักรสยามและราชอาณาจักร 
พุกาม หงษาวดี และอังวะซึ่งอยูในบริเวณประเทศพมาในปใจจุบันนอกจากนี้ยังมีรัฐขนาดเล็ก (chiefdom)ตกคลองพื้นที่
ราบลุมในบริเวณหุบเขาที่มีบริเวณไมกวางนัก เชน รัฐฉานทางตะวันตกของประเทศพมาในปใจจุบันโดยแยกเป็นเมืองตางๆ
แตละเมืองมีเจาฟูาปกครองในลักษณะที่คอนขางเป็นอิสระตอกัน รัฐกอนยุคสมัยใหมเหลานี้จะมีเขตอาณาจักรเขตการ
ปกครองที่ไมตายตัว ขึ้นอยูกับบุญบารมีความเขมแข็ง หรือแสนยานุภาพของผูปกครอง ในยามที่ผูปกครองเขมแข็งรัฐที่มี
ขนาดเล็กกวาก็จะเขามาสวามิภักดิ์อยูภายใตการปกครอง 

ในยุครัฐกอนสมัยใหม (Pre-modern State) นอกจากขอบเขตดินแดนท่ีไมแนนอนแตพอขยายหรือโหดได
ตามบุญบารมีของผูปกครองแลว ยังมีการซอนทับกันของขอบเขตของรัฐอันเนื่องจากการที่รัฐขนาดเล็กอาจจะขออยู
ภายใตความคุมครองของรัฐขนาดใหญมากกวาหนึ่งรัฐขึ้นไป 

สําหรับคําวา ''ชาติ'' (Nation) หมายถึงกลุมคนท่ีมีความขายครึ่งกันในเรื่องของการใชภาษาและวัฒนธรรม 
และมีจินตนาการรวมกันวาเป็นผูที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษรวมกัน มีถิ่นกําเนิดที่เดียวกัน 

คําวา รัฐชาติ จึงหมายถึงองคแกรทางการเมืองการปกครองที่เป็นตัวแทนของชาติหรือแสดงออกซึ่ง ความ
เป็นชาติโดยมีองคแประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ดินแดง พลเมือง และรัฐ รัฐชาติสมัยใหมสวนใหญเกิดขึ้นในยุค
ของการลาจักรนิคมมีการจัดทําแผนที่บอกเขตดินแดงการมีระบบการเมืองการปกครองที่ ที่ดําเนินการจัดการและ
การปกครองอยางครอบคลุมพื้นท่ีและประชากร ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนใหสัญชาติและการจัดการศึกษาในระบบ
เพื่อใหความรูสมัยใหมและปลูกฝใงจิตสํานึกความเป็นพลเมือง  

ในประเทศไทยการเกิดรัฐชาติสมัยใหมเริม่ตั้งแตยคุรัชกาลที่หาซึ่งเป็นยุคสมัยที่อังกฤษไดเขามาครอบครอง
ประเทศพมาและฝรั่งเศสเขามาครอบครองประเทศเวียดนาม ลาวและกัมพูชาองคแประกอบท้ัง 3 สวน ของความเป็น
รัฐชาติสมัยใหมไดพัฒนาขึ้นทามกลางการคุกคามของเจาอาณาจักรนิคมอังกฤษและฝรั่งเศส 

องคแประกอบแรกคือการสรางดินแดนที่มีขอบเขตที่แนนอน การขีดเสนเขตแดนเป็นการทําขอตกลง
ระหวางเจาอาณานิคมกับรัฐไทย เชน การลงนามใน ''สนธิสัญญาปใกปในเขตแดนระหวางสยามและอังกฤษ ''ในปี 
2541 ที่มีขอความบางตอนระบุวาเอาลําน้ําที่ไทยเรียกช่ือแมเมย พมา เรียก ทองยิง จนสิ้นปลายน้ํา 

องคแประกอบที่สองคือการเกิดขึ้นของพลเมืองโดยเริ่มมีระบบการจดทะเบียนราษฎรมาตั้งแตปีพ.ศ. 2452 ที่
กําหนดใหมีการจดทะเบียนคนเกิดคนตายขึ้นใน 25 ตําบลในมณฑลกรุงเทพ มหานครและเพิ่มในหัวเมืองและบังคับใช
ทั่วประเทศในเวลาตอมารวมถึงการจดทะเบียนสมรสและการหยารางที่เริ่มในปีพ.ศ. 2478 การจดทะเบียนราษฎรเป็น
การบันทึกขอมูลที่สําคัญที่จากกําหนดวาใครบางที่จะไดรับสัญชาติไทย โดยขึ้นกับกฎหมายสัญชาติฉบับอื่นๆ 

องคแประกอบที่สาม คือการสรางกลไกอํานาจรัฐที่จัดการระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในกรณีของ
สยามไดเริ่มมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง เชน สามารถรวมรัฐลานนาภายใตการปกครองแบบรวมศูนยแของรัฐ
สยามไดอยางสมบูรณแในปี 2442 

รัฐชาติสมัยใหม ชนกลุมนอย และกลุมชาติพันธุแ 
การเกิดรัฐชาติสมัยใหมที่มีองคแประกอบท่ีสําคัญสามสวนไดแกดินแดงพลเมืองและรัฐนั้นกอใหเกิดการจัด

ความสัมพันธแใหมระหวางกลุมคนที่อยูในดินแดนของรัฐชาติดวยกันบางกลุมไมเขากรอบ ความเป็นพลเมืองที่ถูกกําหนด
โดยกฎหมายและระเบียบของรัฐและหลุดออกจากจินตนาการของชาติกลายเป็นชนกลุมนอยเป็นคนอื่นที่มักจะดอยกวา
คนอื่นในชาติและเป็นคนชายขอบที่เขาไมถึงสิทธิที่พึงไดรับจากรัฐเชนในกรณีของกลุมคนบนพื้นที่สูงที่ไมไดรับสัญชาติ
ไทย เนื่องจากติดขัดดวยขอกฎหมายที่กําหนดระยะเวลาการเขามาในประเทศไทยและแมขอกฎหมายจะเปิดแตการ
ดําเนินงานที่ชาของเจาหนาทีข่องรัฐอันเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุของความไมเขาใจอคติชาติภัณฑแ
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ระบบราชการที่มีหลายขั้นตอนการคอรัปช่ันทําใหคนจํานวนหลาย 100,000 คนในปีสองหาหาหาอยางไมมีสัญชาติไทย
ขาดสิทธิพลเมืองที่พ่ึงได 

ชนกลุมนอย สวนใหญจะเป็นกลุมชาติพันธุแคือกลุมที่ไมเขากรอบจินตนาการของชาติที่มักจะสรางทางของ
ความเป็นเชื้อสายเดียวกันมี บรรพบุรุษรวมกันมีความตอเนื่องมี อารยธรรม ในอดีตที่รุงโรจนแกลุมชาติพันธแมักจะเป็น
กลุมที่มีเชื้อสายความเป็นมาภาษาวัฒนธรรมและศาสนาท่ีแตกตางจากกลุมคนที่มีความเป็นชาติตามที่รัฐอางถึงหรือ
สรางแบบฉบับในอุดมคติคืนความสัมพันธแระหวางกลุมชาติพันธุแ 

นอกจากน้ีการพัฒนาแบบสมัยใหมในดานตางๆที่สําคัญคือดานการเมืองปใจจัยพื้นฐานการสื่อสารจะศึกษา
ถามใหสมาชิกกลุมตางๆซึ่งเมื่อกอนอยูกระจัดกระจายหางกันไดพบปะแลกเปลี่ยนการรวมกลุมบนพื้นฐานความขาย
ครึ่งกันทางดานภาษาวัฒนธรรมและความเช่ือสรางหรือหรือฟ้ืนประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม 

การเกิดการรวมตัวกันในรูปแบบองคแกรที่เป็นตัวแทนของชาติใดเกิดขึ้นหลังจากที่คนรุนใหมไดพบปากกันใน
สถาบันการศึกษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นโดยรัฐอาณานิคมและไดสังเกตเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางทางชาติภัณฑแ
ของกันและกันดังนั้นกรณีคนกะเหรี่ยงในประเทศพมาที่เริ่มเขาสูระบบโรงเรียนที่เกิดขึ้นมากมายในยุคอาณานิคม เยาวชน
หลายหมื่นคนโยกยายจากเขตภูเขาเขามาเรียนในเมืองในปี 2418 ไดมีการตั้งวิทยาลัยแบ฿บติสทแที่ยางกุง แตคนทั่วไปรูจัก
กันในนามของวิทยาลัยกะเหรี่ยงเนื่องจากนักเรียนสวนใหญเป็นคนกะเหรี่ยง Smith (1999: 44) เขียนวาวิทยาลัยแหงนี้
กลายเป็นสถานที่ที่ผูนํากะเหรี่ยงที่มีการศึกษาไดพบปะและถกเถียงถึงอดีตและอนาคตของคนกะเหรี่ยงเป็นที่สรางและ
เผยแพรความคิดชาตินิยมกะเหรี่ยงหลังการกอตั้งวิทยาลัยไมนานในปี 2422 ผูนํากะเหรี่ยงไดกอตั้งสมาคมแหงชาติ
กะเหรี่ยง (Karen National Association: KNA) เพื่อสงเสริมอัตลักษณแกะเหรี่ยงความเป็นผูนําการศึกษาและการเผยแพร
เกี่ยวกับความกาวหนาของเช้ือชาติกะเหรี่ยงในภาษากะเหรี่ยงคําที่ใชในความหมายที่ใกลเคียงกับคําวาชาติมากที่สุดคือคํา
วา daw k'lu  ซึ่งหมายถึง ประชาชนทุกกลุม 

ปใญหาของกลุมชาติพันธแเนื่องจากนโยบายรัฐชาติ 
การเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหมกอใหเกิด กลุมนอยที่ซึ่งเป็นกลุมชาติพันธแที่มีจํานวนที่มีนอยกวาชนกลุม

ใหญที่อาศัยอยูในบริเวณขอบเขตของรัฐชาติหรืออาจมองวาเป็นกลุมนอยจากการที่มีประวัติศาสภาษาและ
วัฒนธรรมตางๆจากชนกลุมใหญซึ่งรวมถึงผูที่ยายถิ่นขามเขตผมแดนเพื่อหนีภัยการสูรบไปการเมือง 

สรุปไดหลายปใญหาทางนี้ประเด็นและความรุนแรงของปใญหามีลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละรัฐชาติ
ขึ้นอยูกับนโยบายของการจัดการของรัฐซึ่งบางรัฐเป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแตอาณานิคมดังที่ไดยกตัวอยางกรณีของพมา
ขางตนและขึ้นอยูกับการตอบสนองและการสอบตกกลุมชาติพันธุแนั่นเอง 

1. ปใญหาความตองการใหไดมาซึ่งอํานาจรัฐหรืออํานาจการปกครองตนเอง   
การตอสูดวยอาวุธของกลุมชาติพันธุแเพื่อใหไดมาซึ่งรัฐอํานาจการปกครองตนเองมักจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมชาติพันธุแมี

จิตสํานึกความเป็นชาติซึ่งรวมถึงความตระหนักวากลุมของตนมีเสือสายประวัติศาสตรแภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางจาก
กลุมอื่นไมตองฐานที่จะอยูภายใตการปกครองของชนกลุมอื่นโดยจะเพราะอยางยิ่งกลุมที่เป็นปฏิปใกษแตอกันมาดังกรณีตัวอยาง
ชนกะเหรี่ยงในประเทศพมาที่ไดกลาวถึงขางตนซื้อขายกับกรณีการตอสูดวยอาวุธของกลุมชาติพันธุแในอีกหลายประเทศทั่ว
โลกความไมตองการอยูภายใตการปกครองของกลุม ของชนกลุมอื่นมักจะเป็นผลจากการกดขี่ขูดรีดที่รักที่เป็นตัวแทนของ
ชนกลุมใหญกระทําโดยมีการปฏบิัติตอทั้งทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเทาเทียมกันกับชนกลุมใหญในกรณีที่รัฐชาติ
สมัยใหมเป็นประชาธิปไตยอยางแทจริงเปิดโอกาสใหทุกกลุมชาติติพันธแมีสวนรวมกันในการปกครองตนเองและมีสิทธิ
เสรีภาพเทาเทียมกับประชาชนคนอื่นก็รณีการตอสูดวยอาวุธเพื่อใหไดมาซึ่งรัฐ กลุมชาติพันธุแจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดยาก 

2.  ปใญหาการแยงชิงทรัพยากร 
 คําวาชนพื้นเมืองเมื่อแปดตรงตัวจะหมายถึงผูที่อยูมาตั้งเดิมในพื้นที่บริเวณนั้นมีความสัมพันธแกับพื้นดิน

และระบบนิเวศอยางใกลชิดเนื่องจากการมีวิถีชีวิตที่ตองพึ่งพาธรรมชาติโดยการพัฒนาระบบการเกษตรและรูปแบบ
การดํารงชีวิตใหสอดคลองเหมาะสมกับ กลับพื้นที่เฉพาะแตละพื้นที่เกิดปใญหาภูมิปใญญาและองคแความรูที่เอื้อให
สามารถดํารงชีวิตโดยใชประโยชนแจากธรรมชาติไดอยางยั่งยืนมาเป็นเวลานาน  

อยางไรก็ตามในประวัติศาสตรแของการเขาครอบครองพื้นที่และการลาอาณานิคมในหลาย 100 ปี ที่ผาน
มาชนพื้นเมืองในหลายประเทศเชนสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียตองถูกขับไลใหออกจากที่ทํากินเดิมถูกจํากัด
พื้นที่ในการเคลื่อนไหวถูกเกินกายโดยนโยบายดานการศึกษาของรัฐชาติสมัยใหมผูที่ไมพอใจลุกขึ้นตอสูถูกสังหาร
หรือกําจัดจนสูญสิ้นเผาพันธุแผูที่อยูรอดไกเป็นพลเมืองช้ันสองไมสามารถมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและ
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การเมืองที่เทาเทียมกับคนกลุมใหญปใญหาที่เกิดขึ้นทําใหเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองเรียกรอง สิทธิ์
เป็นเวลาหลาย ทศวรรษจนเกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับสากลเห็นไดจากการที่ท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติใน
การรับรองปใดติยาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนพื้นเมืองเมื่อวันที่ 13 กันยายนพ.ศ. 2550 เนนการใหสิทธิ์แกชน
พื้นเมืองในผืนดินที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งประกันความมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางชาติพันธุแ 
ความพยายามแกไขปใญหาของกลุมชาติพันธุแดังที่กลาวมาขางตนนําไปสูเกิดการขบวนการเคลื่อนไหวทาง

ชาติพันธุแหลายรูปแบบ ไดแก 
1. ขบวนการตอสูดวยอาวุธ  การรวมตัวของทางการเมืองของกลุมชาติพันธุแและการเรยีกรองใหมีอํานาจรฐั

หรือสิทธิ์ในการปกครองตนเองมักจะนําไปสูการกอตั้งกองกําลังติดอาวุธที่ตอสูกับกวนใจอํานาจรัฐในหลายกรณี
รวมทั้งกรณีตัวอยางประเทศพมากลุมชาติพันธุแ หลายกลุมจะมีพื้นฐานท่ีมั่นคง อยูบริเวณชายแดนซึ่งอยูหางไกลจาก
ศูนยแกลางอํานาจรัฐทําใหเขาถึงไดยากและการไมรูภูมิประเทศที่มักจะเอาเป็นเทือกเขาสลับซับซอนทําใหการกวาด
ลางทําลายกองกําลังของกลุมชาติพันธุแเป็นไปอยางยากลําบากในกรณีที่ความสัมพันธแของรัฐสองรัฐที่อยูติดกันเป็นไป
ไดดวยดีจะมีความพยายามผลักดันใหยุติการสูรบเพื่อใหเกิดความสงบบริเวณชายแดนอันจะเป็นผลดีตอการคาและ
การทําธุรกิจอยางอื่นเชนกรณีของประเทศพมากลับประเทศไทย ในปใจจุบัน (ปี2555) ที่มีความพยายามผลักดันให
กองกําลังกะเหรี่ยงไทยใหญคะเรนนี มอญ ท่ีมีกองกําลังอยูชายแดนไทยเจรจาหยุดยิงและทําขอตกลงกับรัฐบาลเพื่อ
กําหนดการอยูรวมกันในอนาคตหลังจากท่ีกองกําลังเหลานี้สูรบกับรัฐบาลพมามาหลายทศวรรษ 

2. ขบวนการเคลื่อนไหวดานสทิธิ   รานที่กลุมชาติพันธุแเผชิญปใญหาการถูกลิดรอนสทิธิ์ในที่ทํากิน ที่อยูอาศัย โดย
การที่รัฐประกาศพื้นที่ปุาใหเป็นเขตปุาอนุรักษแและปุาสงวน ทําใหเกิดการรวมตัวกันตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ์ในการเขาถึง
การครอบครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน การรณรงคแเดินขบวนเรียกรอง การ
เขาช่ือเสนอกฎหมาย เชน กฎหมายโฉนดชุมชน ปุาชุมชน เป็นตน ในกรณีของประเทศไทย การแกปใญหาดวยการแก
กฎหมายเป็นสิ่งที่ไมคอยบรรลุผล เนื่องจากมีหลายฝุายที่เกี่ยวของและไมเขาใจระบบการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุแที่ตอง
พึ่งพาอาศัยทรัพยากรปุาไมและที่ดิน หรือกระทั่งมีอคติทางชาติติพันธแที่ไมเช่ือมั่นวาคุณจะอยูรวมกับปุาได นอกจากนี้ที่
กระบวนการพิจารณาผานกฎหมายของรัฐสภาไทยใชเวลามาก เนื่องจากรัฐสภาเปลี่ยนแปลงบอยและมีกฎหมายที่รอการ
พิจารณาอยูเป็นจํานวนมาก อยางไรก็ดี ขบวนการฉันวัยในดานสิทธิ์ของกลุมชาติพันธุแที่มีมานาน ทําใหสาธารณะชนเขาใจ
ปใญหาของกลุมชาติพันธุแมากขึ้นกลุมชาติพันธุแเองไดเรียนรูในเรื่องกลยุทธแการเคลื่อนไหวและสามารถขยายเครือขายขาม
กลุมชาติพันธุแและเช่ือมโยงกับนักวิชาการและองคแกรพัฒนาเอกชนไดเขมแข็งขึ้นรวมทั้งสามารถนางอิงกฎระเบียบในระดับ
นานาชาติที่เอื้อตอการอางอิงสิทธิของพื้นเมือง เชน การประกาศปฏิญญาสหประชาชาติ วาดวยสิทธิชนพื้นเมืองโดยที่
ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 

3. ขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม ระบบการศึกษาและสื่อสมัยใหม รวมทั้งการรณรงคแของรัฐในเรื่องความ
ทันสมัย กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอการสูญเสียวัฒนธรรมและภูมิปใญญาของกลุมชาติพันธุแ เนื่องจากคนรุนใหมจะ
หันไปหาวัฒนธรรมที่ทันสมัยและภูมิปใญญาตะวันตกมากกวาของกลุมตนเอง อยางไรก็ดี ผูนํากลุมชาติพันธุแซึ่งสวนหนึ่ง
เป็นผูที่ไดรับการศึกษาในระบบไดเริ่มตระหนักในเรื่องนี้และไดเริ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม โดยการเช่ือมโยง
และรับการสนับสนุนจากนักวิชาการองคแการพัฒนาเอกชนในและตางประเทศ รูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษแและ
สงเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุแมีหลายแบบ ไดแก การวิจัยที่ดําเนินการโดยองคแกรกลุมชาติพันธุแเองหรือนักวิชาการที่
สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวของกลุมชาติพันธุแ เนนประวัติศาสตรแทองถิ่นและชาติพันธุแวัฒนธรรมและภูมิปใญญาดาน
ตางๆ การรณรงคแสรางความเขาใจใหถูกตองในเรื่องวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแโดยการจัดประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการ 
ผลิตสื่อเผยแพรตามชองทางตางๆการประทวงเมื่อมีการเผยแพรสิ่งที่ไมถูกตองเกี่ยวกับชาติพันธุแ และการเรียกรองหรือยื่น
ขอเสนอใหมีกลไกที่จะใหการอนุรักษแหรือสืบทอดวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแเป็นไปอยางยั่งยืน 

4. การสรางเครือขายของกลุมชาติพันธุแและระหวางกลุมชาติพันธุแ   การจัดตั้งองคแกรและการประสาน
เครือขายเป็นการพัฒนาอยางหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวดานตางๆของกลุมชาติพันธุแ
มีพลังและไดผลสําเร็จมากขึ้นการสรางเครือขายนี้ทั้งภายในกลุมชาติพันธุแหนึ่งซึ่งมีกลุมยอยหลายกลุมและอยู
กระจายในพื้นที่การพัฒนาของเทคโนโลยีการเดินทางและการสื่อสารทําใหการติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ระหวางคนในกลุมชาติพันธุแเดียวกันทั้งในขอบเขตรัฐชาติหนึ่ง และขามเขตรัฐชาติเป็นไปไดโดยงายการประดิษฐแ
อักษรเขียนชวยทําใหสื่อสารภายในกลุมเดียวกันไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแมวาบางทีในกลุมหนึ่งอาจจะมีอักษร
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เขียน หลายระบบปใจจุบันมีเครือขายที่เอาการเอางานของหลายกลุมชาติพันธุแที่มีการจัดประชุมพบปะกันอยาง
สม่ําเสมอระหวางสมาชิกกลุมชาติติพันธุแท่ีอาศัยอยูในประเทศเชนเครือขายคน มง เมี่ยน อาขา เป็นตน 

ในโลกสมัยใหมความเป็นชาติพันธุแไมไดมีความสําคัญนอยลง ตรงกันขาม กลับมีความสําคัญมากขึ้นทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในการเมืองการเกิดรัฐชาติสมัยใหมที่เนนการสรางอัตลักษณแชาติบนพื้นฐานของกลุมชาติ
พันธุแบางกลุม ทําใหเกิดชนกลุมนอยที่ถูกมองวามีความเป็นมาศาสนา และวัฒนธรรม ไมเหมือนคนสวนใหญของประเทศ 
เป็น คนอื่น ที่มาอยูอาศัยในดินแดนของรัฐชาติชนกลุมนอยเหลานี้มักจะไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่ชาติ ที่สราง
ขึ้นบนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนกลุมใหญ ซึ่งมุงเนนการสรางความทันสมัยทั้งในเรื่องวิธีคิดที่
เนนความเป็นวิทยาศาสตรแและแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตก วิถีชีวิตที่เนนอุตสาหกรรมมากกวาการเกษตรกรรม และ
สรางรายไดเงินตามากกวาความพอเพียงทางอาหารรวมทั้งวัฒนธรรมตางๆ ที่อยูบนพื้นฐานวิถีชีวิตแบบใหม กลุมชาติพันธุแ
ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือกลุมชาติพันธุแที่ยังยึดวิถีชีวิตที่พึ่งพาก฿าซธรรมชาติ เป็นกลุมชาติพันธุแที่อยูกับปุาเขาหวย
หนองคลองบงึแมน้ําและทะเลเป็นตนเนื่องจากรัฐชาติสมัยใหมเขาไปจัดการทรัพยากรที่กลุมชาติพันธุแเหลานี้ดํารงชีพดวย
การประกาศเขตพื้นที่อนุรักษแหรือใหองคแกรหรือ บริษัทเขาไปจัดการสัมปทานปุาไมเมืองแรเพื่อใหไดมาซึ่งเงินตราการ
ประกาศเขตพื้นที่อนุรักษแมักจะไป  พื้นที่ที่กลุมชาติพันธุแอาศัยและทํากินมีความพยายามโยกยายชาวบานเขมงวดตอการ
ใชทรัพยากรจับกุมคุมขังหรือเรียกคาปรับทาทางที่ชาวบานจํานวนมากอยูอาศัยในพื้นที่นั้นมากอนการประกาศพื้นที่ให
เป็นปุาอนุรักษแหรือปุาสงวนการจํากัดที่ดินที่ทํามาหากินทําใหชาวบานตองหันไปพึ่งระบบ เศรษฐกิจแบบเขมขนที่พึ่งพา
วัสดุการเกษตรแบบสมัยใหมเชนปุยเคมียากําจัดสตูพืชซึ่งมีความเสี่ยงสูงกอใหเกิดหนี้สินและความยากจน ตองเปลี่ยน
อาชีพไปทํางานนอกภาคเกษตรดวยกันรับจางทั้งในบริเวณใกลเคียงและเขามาทํางานในเมือง 

ในประเทศไทย กลไกของรัฐที่สําคัญที่เป็นการบูรณาการหรือผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุแใหเขามาอยูใน
สังคมไทยและยอมรับอัตลักษณแความเป็นไทย ไดแก ระบบการศึกษาที่ขยายไป ทุกพื้นท่ีการเขาถึงระบบการศึกษา
ระดับสูงของนักเรียนกลุมชาติพันธุแที่มีศักยภาพ ไดรับการสนับสนุนจากหลายภาคสวน ไดแก รัฐบาลที่จัดการศึกษาแบบ
สงเคราะหแโรงเรียนพระปริยัติธรรมองคแกรพัฒนาเอกชนทั้งในและตางประเทศที่สนับสนุนทุนการศึกษาและหอพักเพื่อใหมี
ที่พักอาศัยเมื่อออกมาเรียนตอนอกชุมชน ทําใหเด็กและเยาวชนชาติพันธุแที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสูงกวานั้น
มีจํานวนมากขึ้นเด็กและเยาวชนกลุมนี้สวนใหญจะทํางานประจําทางในสถาบันการศึกษาบริษัททางราน องคแกรพัฒนา
เอกชนและองคแกรเอกชนอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศทําใหมีการยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองและ
ครอบครัว อยางไรก็ดีสมาชิกกลุมชาติพันธุแสวนใหญยังอยูในภาคเกษตรที่มีความเสี่ยงหรือทํางานนอกภาคเกษตร โดยเป็น
งานใชแรงงานกายที่ไดคาแรงไมสูงนักอีกทั้งสวัสดิการที่ครอบคลุมไมเพียงพอ 

จากปใญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กลุมชาติพันธุแเผชิญทําใหเกิดขบวนการเคลื่อนไหว
ของกลุมชาติพันธุแหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการตอสูดวยอาวุธเพื่อใหไดซึ่งรัฐเหลือนักการปกครองตนเอง และขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ที่ สําคัญคือสิทธ์ิ ในที่ดินทํากินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นเป็นเรื่องสิทธิทาง
วัฒนธรรมซึ่งรวมทั้งการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ การเคลื่อนไหวทําโดย
องคแกรและเครือขายของกลุมชาติพันธุแซึ่งมีทั้งองคแกรและเครือขายที่เป็นตัวแทนของกลุมชาติพันธุแกลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
เป็นตัวแทนของหลายกลุมชาติพันธุแทั้งที่อยูในประเทศเดียวกันและขามประเทศการเคลื่อนไหวทางชาติพันธุแในปใจจุบันมี
การขยายตัวมากเป็นผลมาจากการมีกรอบและขอตกลงและกฎหมายตางๆทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติที่เปิด
โอกาสใหมีเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิ์เชนปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิ์ชนพื้นเมืองที่ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ. 2550 เป็นตนนอกจากนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยีการเดินทางและการสื่อสารก็เป็นปใจจัยสําคัญที่ทําใหการ
เช่ือมโยงเครือขายชาติพันธุแ ที่แมจะอยูกระจายหลายแหงทั้งในประเทศเดียวกันและตางประเทศเป็นไปไดอยางสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น กระแสการพัฒนาที่เนนทางเลือกเชนเกษตรทางเลือก สุขภาพทางเลือก
เช่ือมโยงกับการสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่นและความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ ก็เป็นปใจจัยที่สําคัญที่เหลือตอการ
เติบโตของขบวนการเคลื่อนไหวทางชาติพันธุแ 
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กรอบแนวคิด 

 
  
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใชการตีความขอมูลจากการสัมภาษณแจากการเก็บ
ขอมูลใหมีความสมบรูณแมากยิ่งข้ึน โดยการวิเคราะหแขอมูลจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาวิเคราะหแรวมกับการ
เก็บขอมูลที่ไดจาก สังเคราะหแงานศึกษาวิจัยตางๆที่เกี่ยวของโดยเนนที่มุมมองดานเง่ือนไขและความเช่ือมโยงของ
ปรากฏการณแตางๆ ท่ีเป็นไปอยางหลากหลายที่เกิดขึ้นบนขอบเขตของพื้นที่ศึกษา เมื่อไดขอมูลมาอยางครบถวนแลว
จะนําขอมูลทั้งหมดมาจําแนกสวนประกอบใหเห็นเป็นถึงความเป็นไปของแตละสวนรวมทั้งจะมีการเรียบเรียงขอมูล
เพื่อช้ีใหเห็นถึงความเชื่อมโยงท่ีสัมพันธแกันอยางมีระบบผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาไว   

1.  ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1.1 ประชากร  
 ประชากรที่อาศัยอยูในหมูที่ 3 ตําบาลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ประชากรในหมูบาน
ทั้งหมด 530 คน 110 หลังคาเรือน  

1.2 กลุมตัวอยาง  
 1.2.1 เลือกผูใหญบานจําวนวน 1 คน โดยวิธีการเจาะจง  
 เพราะวาทานไดรับการคัดเลือกมาแลว เป็นตัวแทนของหมูบานและไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน 
นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่ดีได 
 1.2.2 เลือก อบต. จํานวน 1 คน โดยใชวิธีการเจาะจง  
 เพราะวาทานไดรับการคัดเลือกมาแลว เป็นปากเป็นเสียงใหกับคนในหมูบานและไดรับการยอมรับจากคน
ในหมูบาน นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่ดีได 
 1.2.3 เลือกปราชญแชาวบานจําวนวน 3 คน โดยใชวิธีการเจาะจง 
 เพราะวาทานเป็นผูที่มีความรูและไดรับการยกยองจากคนในหมูบาน นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่ดีได 
 1.2.4 เลือกชาวบานแบงเป็นกลุมอายุ  
  20 – 40 จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเจาะจง 
  41 – 60 จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเจาะจง 

แนวความคิดเร่ืองวาทกรรมสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติ

ธรรมชาติ 

อุทยานแหํงชาติแมเํงา จ.ตาก 
เมื่อกอนชาวบานจะปลูกอะไรก็ไดโดยไมจํากัด
พืชแตปใจจุบันรับเขามาแบงพื้นที่ทํากินและไดมี
การจับพกิัด GPS ใหชาวบานคนละ3แปลงแลว
จะมีแบบฟอรแมใหเขียนวาจะปลูกพืชอะไร เชน 
ถั่วเหลือง ขาวโพด หลังจากนั้นถาเราจะปลูกพืช
ที่เราไมไดเขียนในแบบฟอรแมจะมีการจบัคุมทันที
อุทยานทาํใหชาวบานมีความขัดแยงในการทํา
พื้นที่ทํากิน จึงทําใหชาวบานที่เขามาอยูที่หลังคิด
วาพื้นที่ทาํกินนั้นเป็นของตนเอง 

 

ปกากะญอ 

NGO 
- ชาวบานขอให ngo ชวยคุยกบัหนวยงาน 
รัฐไมใหโดดยึดพื้นที่ของตน        
- ชาวบานไดขอให ngo เอาภาพถายจาก
ดาวเทียม เมื่อปี2506 มายืนยันวาชาวบาน
ได้เข้ามาอยูก่่อนจะประกาศเป็นอทุยาน 

 

การปรับตัว  
- ชาวบานทําเกษตรเชิงเดี่ยว  
- ชาวบานไดไปทํางานในเมือง  
- ชาวบานชาวบานหาของปุาขายเพื่อหารายได  
- ชาวบานปลูกขาวนอยลงหันไปปลูกพืชพาณิชยแ
ชายและนําเงินมาซ้ือขาวแทน 
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  61 – ขึ้นไป จํานวน 7 คน โดยใชวิธีการเจาะจง 
 เพราะ 1.แบงชวงอายุเป็น 3 กลุม เพราะเราสามารถหาขอมูลการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงอายุในการ
จัดการพื้นที่ทํากินของชาวบานได 2.เลือกกลุมตัวอยางโดยการแบงกลุมเพราะเป็นผูไดรับผลกระทบโดยตรงการจาก
แบงพื้นที่ นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่นาเชื่อถือได  

2.   เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและการตรวจความถูกต๎องของข๎อมูล 
 2.1 สัมภาษณแเชิงลึก (In depth Interview)      
  การสัมภาษณแเชิงลึกเป็นการสัมภาษณแในรูปแบบที่ไมเป็นทางการ โดยการใชประเด็น/แนว
คําถามกวางๆเพื่อกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องราวอยางมีเปูาหมาย ผูสัมภาษณแมักมีปฏิสัมพันธแกับผูถูกสัมภาษณแใน
ลักษณะเป็นคูสนทนา ใชทักษะการสื่อสาร สรางการสนทนาอยางมีเปูาหมาย 

การสัมภาษณแเชิงลึกจึงแตกตางจากการสัมภาษณแเชิงสํารวจ ซึ่งเป็นการถามเพื่อใหตอบมากกวา  การ
สนทนาและผูตอบจะใหขอมูลไปตามโครงสรางคําถามที่เตรียมไวแลวเทานั้น ขณะที่การสัมภาษณแเชิงลึกเป็นการใช
คําถามนําไปสูการสนทนา ภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย สบายๆและเป็นสวนตัว    

ขั้นตอนการสัมภาษณ๑เชิงลึก         
1. สรางบรรยากาศ ทักทาย (small talk)      

 2. ช้ีแจง แนะนําตัว/อธิบายวัตถุประสงคแการวิจัย/แจงผูใหขอมูลทราบวาเขามีความสําคัญอยางไร 
3. ดําเนินการสนทนาตามประเด็นวิจัย        
4. แสดงความเขาใจเรื่องของเขา       

 5. สนทนาใหไดความจริง         
6. การตั้งคําถามที่ผูตอบจะไมตอบในภาวะปกติ ทั้งนี้ผูเก็บขอมูลตองเคารพตอความจริงที่ถูกเปิดเผยขึ้น

 7. การลดระดับอารมณแความรูสึกหลังพูดคุยแลว       
8. ปิดการสนทนา กอนยุติการสนทนา ควรย้ําถึงการรักษาความลับ และขออนุญาตติดตอกลับมาในกรณี

ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
 ในการสรางแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับผลกระทบ การปรับตัวและการตอรองในการใชประโยชนแที่ดินของกลุม
ชาติพันธุแกะเหรี่ยงบานแมวะ อ.ทาสองยาง จ.ตาก เก็บขอมูลผูวิจัยมีกระบวนการดังนี้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลกระทบ การปรับตัวและการตอรองในการใชประโยชนแที่ดินจากตําราเอกสารวารสารสิง่ตีพิมพแและงานวิจัยตางๆที่
เกี่ยวของ และศึกษาวิธีการสัมภาษณแเชิงลึกตามวัตถุประสงคแของการวิจัย  
 2.2 การตรวจสอบขอมูลสามเสา (Data Triangulation) คือการพิสูจนแวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม 
วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล 
 การตรวจแหลงเวลาหมายถึง การตรวจสอบวาอยูในชวงเวลาตางกัน หรอืเหมือนกัน ถาเหมอืนกันควรตรวจสอบ
ในชวงเวลาที่ตางกนัดวย  
 การตรวจสอบสถานท่ีหมายถึง การตรวจสอบสถานท่ีเดียวกันหรือไม หากมาจากสถานท่ีเดียวกันมผีล
ออกมาเหมือนกัน ผูวิจัยควรตรวจสอบในแหลงสถานท่ี ท่ีแตกตางกันดวย  
 การตรวจสอบบุคคลหมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมลูเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดมิหรือไม 
 2.2.1การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัยแตละคน
จะไดขอมูลตางกันอยางไร โดยการเปลี่ยนตัวผูสังเกตแทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสรางความแนใจได
ดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียวมาก 
 2.2.2 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูวิจัยสามารถใช
แนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด ซึ่ งอาจทําไดงายกวาใน ระดับสมมุติฐาน
ช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความสรางขอสรุปเหตุการณแ และแตละอยาง ซึ่งโดยปกติ
นั้น การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนั้นทําไดยาก 
 2.2.4 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแหลงเกา เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกันโดยใชการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันก็ศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อความแนนอนวาเหมาะสมหรือไม  

3.การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
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  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี ้     
 (1) เก็บรวบรวมขอมูล เป็นการเก็บจากขอมูลจากเอกสารเป็นหลักซึ่งเป็นขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุแ 
ปกากะญอ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของพื้นท่ีศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารภาษาไทย เชน รายงานการวิจัย วิทยานิพนธแ หนังสือ 
วารสาร สารานุกรม เป็นตน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหแและนําไปเป็นฐานคิดในการวางกรอบคิดในการศึกษาวิจัย   

(2) เมื่อไดขอมูลจนครบถวนครอบคลุมแลวผูวิจัยก็จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field research) โดย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการสํารวจพื้นท่ีใชการสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการและการสมัภาษณแ
เชิงลึกจากกลุมตัวอยาง  
            (3) นําหัวขอคําถามที่กําหนดนําไปสัมภาษณแเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูล โดยจะใชรูปแบบการสัมภาษณแทั้งเป็น
ทางการและแบบที่ไมเป็นทางการรวมทั้งผูวิจัยจะใชวิธีเก็บขอมูลในลักษณะการสังเกตการณแแบบมีสวนรวมเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เกี่ยวของ      
              (4) นําขอมลูทีเ่สร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ นาํขอมูลทั้งหมดมาเรยีบเรยีงและเขียนเป็นรายงานวิจยั 
            (5) เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ  

4.การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการตีความขอมูลจากการสัมภาษณแจากการเก็บขอมูลใหมีความสมบรูณแ

มากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะหแขอมูลจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาวิเคราะหแรวมกับการเก็บขอมูลที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณแและความถูกตองครบถวนของขอมูล จากบันทึกการสัมภาษณแของผูใหขอมูลแตละ
ประเด็น และสรุปขอคนพบที่ไดจากการสัมภาษณแและขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแเอกสาร   
  
สรุปผลวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้มุงศึกษา ผลกระทบ การปรับตัวและการตอรองในการใชประโยชนแที่ดินของกลุมชาติพันธุแ
กะเหรี่ยงบานแมวะ ในแวดวงวิชาการทั้งในอดีตและปใจจุบัน ซึ่งไดมองระบบไรหมุนเวียนเป็น “ไรเลื่อนลอย” ที่มี
ผลกระทบตอระบบนิเวศ อยางไรก็ตามในระยะหลังมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานที่เริ่มเขาใจ และยอมรับวา
ระบบไรหมุนเวียนเป็นระบบเกษตรที่เอื้อตอการฟื้นฟูและอนุรักษแสภาพแวดลอมและความเขาใจที่ลึกซึ้งตอองคแ
ความรูภูมิปใญญารวมทั้งการสืบทอด ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน ความเขมแข็งของการสืบทอดนี้
กลายเป็นสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของชนเผากะเหรี่ยง ดังผูเฒาชาวกะเหรี่ยง  คนหนึ่งไดกลาววา “ไรหมุนเวียนเป็น
เอกลักษณแของชนเผากะเหรี่ยง ถาไรหยุดชะงักลง ชาวกะเหรี่ยงก็จะหายสาบสูญไปดวย” 

1. ผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นท่ีปุา 
 1.1 สูญเสียที่ดินทํากิน 

ในชวงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผานมา แรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติแมเงา การขยาย
พื้นที่อุทยานไดบีบใหชาวบานปกากะญอตองลดรอบในการทําไรหมุนเวียน จากเดิมที่เคยมีรอบในการทําไรหมุนเวียนเป็น
เวลา 7-10 ปี ลดลงเหลือเพียง 3-5 ปี การลดรอบและละทิ้งไรบางแปลง การถือครองที่ดินของชาวปกากะญอ ลดลงเป็น
อยางมาก ในขณะที่ครัวเรือนแตละครัวเรือนเคยมีที่ไร 8-10 แปลงมีพื้นที่แปลง 10-12 ไร แตในปใจจุบันครัวเรือนสวน
ใหญเหลือที่พื้นคนละ 3 แปลง โดยที่มีเจาหนาที่ปุาไมแบงไวให การลดรอบทําไรหมุนเวียนและการลดลงของที่ดินสง
ผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงในการผลิตและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของการผลิตในอนาคตอันใกล   

ตัวอยางที่ 1 บานของ นายถนอม รุงเรืองเฉลิม ปใจจุบันไดมีการซื้อปุย ยาฆาแมลง และยาฆาหญา ปุยราคา 
800 บาท ซื้อ 5 กระสอบ รวม 4,000 บาท ยาฆาแมลงราคา 800 บาท ซื้อ 10 กระลอน รวม 5,000 ยาฆาหญาราคา 650 
บาท ซื้อ 15 แกลลอน รวม 9750 บาท ในหนึ่งนั้นบานของนายถนอมไดมีดารใชปุย ยาฆาแมลง และยาฆายา ตกปีละ 
18,750 - 20,000 บาท 
 ตัวอยางที่ 2 บานของนาย ทูโยปา ดอกไมชอวิลัย ปใจจุบันไดมีดารซื้อปุย ยาฆาแมลง และยาฆาหญา ปุยราคา 
800 บาท ซื้อ 3 กระสอบ รวม 24,000 บาท ยาฆาแมลงราคา 500 บาท ซื้อ 5 กระลอน ราคา 1,500 บาท ยาฆาหญาราคา 
650 บาท ซื้อ 10 กระลอน รวม 6,500 บาท ในหนึ่งปีบานของ นายทูโยปา ไดมีการใชปุย ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ตกปีละ 
10,400 - 15,000 บาท 
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1.2 กอใหเกิดรายจายเพิ่มขึ้น 
จากเมื่อกอนชาวบานทําไรหมุนเวียนจาก 7 ปี วนมา 1 ครั้ง ชาวบานไมตองใชปุยหรือสารเคมีตางๆ เพราะ

เมื่อกอนชาวบานใชเวลาในการทําไรนานจึงทําใหดินดีมีความอุดมสมบรูณแ ทําใหใบไมใบหญาตางๆ กลายเป็นปุยแต
ปใจจุบันอุทยานใหชาวบานทําไรหมุนเวียน 3 ปีวนมา 1 ครั้ง ทําใหดินปรับสภาพและฟื้นตัวขึ้นมาไมมีปุยหลอเลี้ยง
พืชไร ชาวบานจึงเกิดการวิตกกังวลกลัวขาวหรือพืชผักตางๆ ไมดีจึงหันมาพึ่งปุยและสารเคมีตางๆ 
 1.3. เกิดการขัดแยงจากการแยงชิงที่ดินระหวางชาวบาน 

การแยงพื้นที่ทํากินของชาวปกากะญอระหวางชาวบานที่อยูมานานแลวกับชาวบานท่ีพึ่งยายเขามาอยูใหม
ชาวบานที่พ่ึงยายเขามาอยูไดทําไรในพื้นที่ของชาวบานที่อยูมานานแลวและจะยึดพื้นที่ดินเป็นของตนเองแตชาวบานที่อยู
มานานแลวไมยอมเพราะเป็นที่ดินของเขาจึงทําใหเกิดขัดแยงกันระหวางชาวบาน ตัวอยาง เชน นายมึพอปา อุดมรักพาน
พงศแ และ นายกิเยพือ เจริญคีรีภยั ไดมีการขัดแยงกันเรื่องพื้นที่ในการทํากิน โดยนายมึพอปาไดไปทําพื้นที่ทํากินของ นายกิ
เยพือ และจะครอบครองเป็นพื้นที่ทํากินของตนเอง แตนายกิยอพือไมยอมเพราะเป็นที่ทํากินของตนจึงเกิดความขัดแยงกัน 
 1.4. ทางเลือกในการทําเกษตรลดลงจากการจํากัดชนิดของพืช 

จากเดิมเมื่อกอนชาวบานจะปลูกพืชอะไรก็ไดโดยไมจํากัดพืชและทําใหชาวบานไมตองอะไรเลยในการปลูกพืช 
แตในปใจจุบันรัฐเขามาแบงพื้นที่ทํากินและไดมีการจับพิกัดGPS ใหกับชาวบานคนละ3แปลงเพื่อทําการเกษตรเพื่อเวลา
เราจับพิกัดเสร็จแลวจะมีแบบฟอรแมใหเราเขียนวาเราจะปลูกพืชอะไรดีเชนขาว ถั่วเหลือง ขาวโพด ฯลฯ หลังจากนั้นถา
เราจะปลูกพืชที่เราไมไดเขียนในแบบฟอรแมจะมีการจับคุมทันที 
 1.5. กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตและการบริโภค คือ ปลูกขาวนอยลงหันไปปลูกพืชพาณิชยแ
ขายและนําเงินมาซื้อขาวแทนการปลูกเอง 

เมื่อกอนชาวบานไดมีการหาของปุาเอามาบริโภคในชีวิตประจําวันและนํามาแลกเปลี่ยนกันกับชาวบานไมไดมี
การซื้อขายแตอยางใด ในปใจจุบันชาวบานไดมีการหาของปุามาขายเพื่อหารายไดเสริม และนําเงินนั้นมาดูแลครอบครัว 
แตในปใจจุบันอุทยานไดมีการแบงพื้นท่ีทํากินคนละ 3 แปลง จึงทําใหชาวบานตองปลูกขาวนอยลงและหันไปปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด มันสําปะหลัง เป็นตน เพราะใหผลผลิตเร็วและทําใหชาวบานมีรายไดเกือบ
ทุกวันพอถึงฤดูรอนชาวบานก็เอาเงินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งนําเงินจากการขายพืชผักไปซื้อขาวท่ีประเทศพมา
เพราะประเทศพมามีคนปลูกขาวเยอะจึงทําใหขาวมีราคาถูก 
 ตัวอยางเชน บานของนางปลอเค ตอนที่อุทยานยังไมเขามายุงเกี่ยวกับพื้นที่ทํากินของชาวบาน นางปลอเคป
ลูกขาวไดประมาณปีละ 70 กระสอบ แตปใจจุบันอุทยานไดเขามาครอบครองพื้นที่บางสวน และไดมีการแบงพื้นที่ใหกับ
ชาวบานคนละเพียง 3 แปลงเทานั้น จากเมื่อกอนนางปลอเค ปลูกขาวไดปีละ 70 กระสอบ ปใจจุบันเหลือเพียงแค 40 
กระสอบ ทําใหขาวไมพอกิน นางปลอเคจึงหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือถั่วเหลือง เพราะวาถั่วเหลืองใชระยะเวลาในการ
ทําสั้น ไดผลผลิตเร็ว จึงนําไปขายในทองตลาด พอไดเงินมาก็นําไปซื้อขาวที่พมามาเก็บไว เพราะขาวที่พมามีราคาถูก 

2. การตอรองเพื่อการใชประโยชนแท่ีดินของชาวปกากะญอ 
 2.1 รวมตัวกันยื่นหนังสือรองเรียน 

รัฐจะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานชาวบานจึงไมยอมก็มีการนัดรวมตัวกัน ท่ีจะยื่นหนังสือใหกับหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อที่ชาวบานจะไดไมตองโดนยึดพื้นที่ ชาวบานจะยื่นหนังสือทุกๆปีก็ไมไดแลว ชาวบานตองหาสัญลักษณแหรือ
หลักฐานตางๆ ท่ีไมใชเกี่ยวกับการยื่นหนังสือ เพื่อที่จะเอาไปตอรองกับอุทยาน 
 2.2 ใชภาพถายดาวเทียมเพื่อยืนยันวาตนไมใชตนเหตุของการทําลายปุา 

ชาวบานไดมีการขอให NGO เอาภาพถายจากดาวเทียมเมื่อปี 2506 เพื่อที่จะเอามาตอรองกับหนวยงานรัฐ
ชาวบานไดมีการนําภาพถายจากดาวเทียมมายืนยันวา ชาวบานไดเขามาอยูกอนที่จะประกาศเป็นอุทยาน และชาวบาน
ไมไดเป็นคนตัดไมหรือทําลายปุาอยางที่หนวยงานของรัฐคิดไว เพราะดูไดจากภาพถายดาวเทียมเมื่อปี 2506 ประเทศ
ไทยมีพื้นที่ปุามากกวาปใจจุบัน แตในปใจจุบันตนไมที่เหลืออยูก็อยูตรงที่ชาวปกากะญออาศัยอยู 
 2.3 ใชหลักฐานของทางประวัติศาสตรแเพื่อยืนยันการตั้งกัปฐานมานานแลว 

การใชหลักฐานประวัติศาสตรแยืนยันการตั้งถิ่นฐานมานานแลว เชน โกล฿ะ กระโดะ การที่ชาวบานไดนําสิ่ง
เหลานี้มายืนยันวาชาวบานไดอาศัยอยูมานาน เพราะ ดูไดจาก โกล฿ะ และ การโดะ ที่อยูในหมูบานมานานกวา 700 ปี 
เพราะสองสิ่งนี้จึงทําใหอุทยานไมมีสิทธิที่จะยึดพื้นที่ทํากินของชาวบาน “โกล฿ะ” ใชในการทําพิธีขึ้นปีใหมประจํา
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หมูบานและใชในการมัดมือ และกระโดะ คือ เป็นสิ่งที่เก็บเงินและเก็บใบพลูและสิ่งของตางๆที่สามารถเก็บไดและยังใช
ในกันพิธีเรียกขวัญขาวอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                  ภาพที่ 1 โกล฿ะ และ กระโดะ 

 
3. การปรับตัวของของชาวปกากะญอ 

 3.1 คนในหมูบานบางสวนไปทํางานในเมือง เชน โรงงานน้ําแข็ง, โรงงานเย็บผา, กอสราง ฯลฯ  
คนในหมูบานบางสวนไปทํางานในเมือง เชนโรงน้ําแข็ง โรงงานเย็บผา งานกอสราง และรับจางตัดออย ปลูก

ขาวโพด เพื่อสงเงินกับมาชวยครอบครัว ลดคาใชจายภายในบานเพราะปใจจุบันชาวบานมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น จากการ
ซื้อปุยยาหรือสารเคมีตางๆ มาใสนาขาวและพืชไร เพื่อใหมีการเจริญเติบโต และมีผลผลิตที่ดี 
 ตัวอยาง 1 เชน นายหนอดี ไดออกไปทํางานในตัวเมืองแมสอดที่โรงงานน้ําแข็ง จะกลับมาบานทุกๆเดือน และ
ใหเงินทางบานเดือนละ 4,000 บาททุกเดือน 
 ตัวอยางที่ 2 นายหนอเกและนางลินี ไดออกไปทํางานตางจังหวัดรับเหมากอสราง จะสงเงินใหที่บานทุกๆ
เดือน เดือนละ 5,000 บาท 
 3.2 การหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะระยาเวลาสั้นและใหผลผลิตเร็วขึ้น มีรายไดทุกวัน 

สมัยกอนชาวบานนิยมปลูกขาวเพื่อเก็บไวกิน แตในปใจจุบันสถานการณแบังคับใหชาวบานตองหันมาปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด เพราะวาพืชเชิงเดี่ยวใชนะยะเวลาทําสั้นและใหผลผลิตเร็วข้ึน ตางจากขาวตองใช
ระยะเวลาในการทํานานและใหผลผลิตนอย และยังตองเสียคาปุยยาตางๆ ทําใหเกิดคาใชจายเยอะกวารายได ชาวบาน
จึงนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะคาใชจายนอย และสามารถขายไดกําไรอีกดวย 
 3.3 ทํากิจกรรมอื่นๆ ทางเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดเสริม เชน โครงการเลี้ยงปลาขาย, เก็บของปุาขาย 

โครงการเลี้ยงปลาตะเพียน เพื่อท่ีจะสรางรายไดใหกับคนในหมูบาน และยังทําใหชาวบานไดมีการเรียนรู
เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตะเพียน เมื่อปลาเจริญโตเติบแลวก็จะแบงใหชาวบานนําไปกินและนําไปขายที่ตลาดหรือหมูบาน
อื่นๆ รายไดที่ไดมาก็จะแบงใหชาวบานครึ่งหนึ่งและนําไปซื้ออาหารปลาครึ่งหนึ่ง 
 การเก็บของปุาขาย เชน เห็ดโคน หนอไม บุก ผัก ไขมดแดง ตลอดจนปลาในลําหวย เมื่อกอนชาวบานมักจะ
หาของปุามากินเองหรือแลกเปลี่ยนกับคนในหมูบาน แตปใจจุบันชาวบานหามาไดจะนําไปขายตามในหมูบาน หรือตาม
ขางทาง เพื่อหารายไดเสริมใหกับครอบครัว 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1. เป็นการเผยแพรความรูและความเขาใจในเรื่องการตอรองในการใชประโยชนแท่ีดินและการปรับตัวของกลุม
ชาติพันธแปกากะญอ 
 2. เพื่อใหเยาวชนรุนหลังที่สนใจเกี่ยวกับการตอรองในการใชประโยชนแท่ีดินและการปรับตัวของกลุมชาติ
พันธแปกากะญอ เพื่อไปศึกษาหาความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผลกระทบในหลายๆดานของหมูบานปกากญอ เพื่อที่จะนํามาแกไข
ปรับปรุงใหพัฒนายิ่งขึ้น 
 2. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกะบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูของชาวปกา
กญอ และวิถีชีวิต อันจะนําไปสูการเป็นชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
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