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บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
ชุมชนบ้านกลางเป็ นถิ่นที่อยูข่ องกระเหรี่ ยงโปว์ ตั้งอยูใ่ นตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีความเป็ นพหุ สังคม ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และเป็ นพื้นที่
ที่มีความสําคัญต่อการให้บริ การของระบบนิ เวศ (Ecosystem services) อาทิ เป็ นพื้นที่ป่าต้นนํ้าที่สาํ คัญของ
ประเทศและเป็ นแหล่งความมัน่ คงทางอาหาร ชาวกะเหรี่ ยงมาจับจองตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บา้ นกลางมาหลาย
ร้อยปี มีวิถีชีวิตการทํากินที่อิงอาศัยกับธรรมชาติท้ งั ของป่ าและการเกษตร ก่อนที่ต่อมารัฐไทยได้ประกาศ
พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ป่าสงวน และยกระดับเตรี ยมประกาศเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ตามนโยบายการอนุ รักษ์และ
เพิ่มพื้นที่ป่าและการกันคนออกจากป่ า ในปี พ.ศ. 2534 มีการเตรี ยมการและเตรี ยมพื้นที่เพื่อประกาศเป็ นเขต
อุทยานถํ้าผาไททําให้เกิดการซ้อนทับกับพื้นที่ทาํ กินของชุมชนนํามาสู่ ความขัดแย้งระหว่างรัฐและชุมชน
เป็ นเวลายาวนาน
ข้อโต้แย้งในเรื่ องคนควรอยูก่ บั ป่ าหรื อไม่เป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ ในการศึกษาถึงแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรของรัฐไทยกับชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลางว่าเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร
และส่ งผลต่อการจัดการในพื้นที่อย่างไร ผลจากการจัดการจะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนหรื อไม่ โดยวิเคราะห์ตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติเป็ นหลักสําคัญ รวมทั้งการถอดบทเรี ยนเพื่อการเสนอแนะ
แนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนในบริ บทชุ มชนบ้านกลางและรั ฐไทย ทั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลเชิ ง
คุ ณภาพและปริ มาณด้วยแบบสอบถามทุกครั วเรื อนในชุ มชน การสังเกต การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก และการ
อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการศึกษาผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและชุมชน ในการวิเคราะห์และนําเสนอเป็ น
การนําเสนอให้เห็นนัยยะ มุมมองของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรผ่านการกําหนดนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายเหล่านั้นส่ งผลต่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรในระดับประเทศอย่างไร และส่ งผลต่อการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นหรื อไม่อย่างไร หรื ออาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการทรัพยากรของ
ชุ มชนเป็ นไปตามเป้ าประสงค์ของนโยบายรั ฐหรื อไม่ ในขณะเดี ยวกันก็นาํ เสนอวิถีชีวิตและการจัดการ
ทรัพยากรของชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้านกลางว่าส่ งผลต่อความยัง่ ยืนในบริ บทของพื้นที่อย่างไร โดยใช้การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพและวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณตามกรอบแนวคิด การวิจยั โดยการวิเคราะห์
เอกสาร และการวิเคราะห์ สถิ ติบรรยาย ภายใต้กรอบแนวคิ ดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Concept of
sustainable development) แนวคิดการจัดการระบบนิ เวศบริ การ (Ecosystem system services) และแนวคิด
ว่าด้วยเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ (Property rights) โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive analysis)
และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive approach) ในการอธิบายข้อมูลรู ปธรรมจากการศึกษาเพื่อตีความ
ปรากฎการณ์และสรุ ปผลการศึกษาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable
development goals: SDG) เป้ าหมายที่ 2 ความมัน่ คงทางอาหาร เป้ าหมายที่ 12 การผลิตและการบริ โภคที่
ยัง่ ยืน เป็ นหลักร่ วมกับเป้าหมายที่ 1 การยุติความยากจนและ เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบกที่ยง่ั ยืน จะเห็นได้
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ว่าทั้งสี่ เป้าหมายนั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างยิง่ ระบบนิเวศที่ยงั่ ยืนจะนํามาซึ่งการผลิตที่ยง่ั ยืนและหากชุมชน
บริ โภคอย่างยัง่ ยืนด้วยแล้วก็จะนํามาซึ่งความมัน่ คงทางอาหารซึ่งจะสัมพันธ์ไปกับการยุติความยากจน
ในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้และการจัดการพื้นที่ทบั ซ้อนระหว่างรัฐและชุมชนที่อยูม่ าดั้งเดิมอย่าง
ชุมชนบ้านกลางของรัฐไทย เน้นการจัดการผ่านตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรี เป็ น
หลัก สําหรับในพื้นที่ของชุมชนบ้านกลางมีการเตรี ยมการในจัดตั้งเป็ นอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทตั้งแต่ปี พ.ศ.
2532 โดยครอบคลุมพื้นที่ 750,000 ไร่ อยูใ่ นเขต 5 อําเภอ 17 ตําบล ในปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นอุทยานเตรี ยมการอยู่
แม้วา่ จะผ่านมาแล้วถึง 30 ปี เนื่องจาก มีการคัดค้านด้วยประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนของชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ที่ลง
หลักปั กฐานอยูม่ าแต่ต้ งั เดิมมาเป็ นข้อโต้แย้ง จึงกลายเป็ นปั ญหาพื้นที่ทบั ซ้อนกันระหว่างพื้นที่เขตอุทยานที่
กําลังเตรี ยมการกับพื้นที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่ทาํ กินของหลายชาติพนั ธุ์ จะเห็นได้วา่ ในช่วงปี พ.ศ.2532 เป็ นช่วง
ที่มีการยกเลิกสัมปทานไม้และประกาศปิ ดป่ าเนื่องจากการลดลงของพื้นที่ป่าและความเสื่ อมโทรมของระบบ
นิ เวศป่ าไม้เป็ นอย่างมาก โดยในช่วงปี พ.ศ. 2516 -2541 เป็ นช่วงที่พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงมากที่สุด จ า
ก 138,566,875 ไร่ เหลือ 81,076,250 ไร่ การลดลงของพื้นที่ป่าเท่ากับ 2,053,236.61 ไร่ ต่อปี โดยในปี พ.ศ.
2541 พื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการบังคับใช้
พ.ร.บ ต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้และที่ดิน โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่และวิธีการใช้ประโยชน์
เช่ น พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2504 แต่ในขณะเดียวกันใน
ช่วงเวลานั้นก็ดาํ เนินนโยบายการให้สมั ปทานป่ าควบคู่ไปด้วย เป็ นเหตุให้ป่าไม้ลดลงเป็ นอย่างมาก
ตัวชี้ วดั หลักในการดําเนิ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของภาครัฐที่ผ่านมาคือจํานวนพื้นที่ป่า ทั้งที่
กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติทุกฉบับ การกําหนดในแผนแม่บทการพิทกั ษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ เป็ นต้น โดยในปั จจุ บนั รั ฐมีเป้ าหมายให้เพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทศ การ
ดําเนิ นการจึงมุ่งเน้นการเพิ่มจํานวนพื้นที่ป่าในเชิงปริ มาณผนวกกับแนวคิดที่ว่าคนที่อยูก่ บั ป่ าไม่สามารถที่
จะอนุ รักษ์และดู แลป่ าไม้ได้ซ่ ึ งสะท้อนได้จากนโยบายการทวงคืนผืนป่ าที่รัฐพยายามที่จะย้ายชุ มชนทั้ง
ชุ มชนใหม่และชุ มชนดั้งเดิ มออกจากพื้นที่ป่าทั้งหมดด้วยข้อพิสูจน์สิทธิ์ ทํากิ นตามกฎหมายเท่านั้น มิได้
พิจารณาถึ งสิ ทธิ ด้ งั เดิ มตามจารี ตประเพณี หรื อหลักฐานอื่ นใดที่ ปรากฎ นํามาซึ่ งความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์จากระบบนิ เวศป่ าระหว่างรัฐและชุมชนรวมทั้งชุมชนบ้านกลางด้วย โดยในช่วงแรกรัฐต้องการ
ย้ายชุมชนออกไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่ งใหม่ที่ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ แต่ชุมชนเห็นว่าพื้นที่ดงั กล่าวไม่มีศกั ยภาพใน
การผลิตเพื่อการดํารงชี พได้ อีกทั้งชุมชนมีทกั ษะเฉพาะในการทํากินที่สัมพันธ์กบั ลักษณะภูมิศาสตร์ และ
ระบบนิเวศเดิม จึงพยายามเคลื่อนไวต่อสู ้ในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่เดิม ด้วยการประณี ประนอมจากหน่วยงาน
รัฐและอุทยานเตรี ยมการถํ้าผาไทจึงมีการทําข้อตกลงในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการกําหนดขอบเขตใน
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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แม้วา่ ในระยะหลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 เป็ นต้นมารัฐ
เริ่ มให้ความสนใจกับการรับฟังเสี ยงจากประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร
มากขึ้น ผนวกกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนผลักดันให้ประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. ป่ าชุมชน พ.ศ.
2562 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู จัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้
อย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิดที่วา่ ชุมชนได้ประโยชน์จากป่ าชุมชนแล้วจะส่ งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากร
ให้ดี แต่ พ.ร.บ. ก็ยงั แยกขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ออกป่ าชุมชนอยูด่ ี ชุมชนบ้านกลางซึ่งแต่เดิมเคยป่ าสงวน
แห่งชาติได้ถูกยกระดับในการอนุรักษ์เป็ นพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท (เตรี ยมการ) แทนทําให้มีทางเลือก
ไม่มากนัก ไม่สามารถขอจัดตั้งเป็ นพื้นที่ป่าชุมชนได้ สิ ทธิชุมชนตามจารี ตประเพณี ยงั ไม่ได้รับการพิจารณา
และยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทบั ซ้อนระหว่างรัฐและชุมชนได้
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การจัดการของรัฐไทยเน้นการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้แบบรวมศูนย์ท้ งั กับ
ชุมชนในพื้นที่ป่าและหน่ วยงานของรัฐเอง แม้แต่งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารจัดการพื้นที่อนุ รักษ์ อาทิ
อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ก็ลว้ นจัดสรรมาจากส่ วนกลาง อุทยานแต่ละแห่งมิสามารถบริ หารจัดการงบประมาณ
จากรายได้ของตนเองได้ ประกอบกับกฎหมายต่าง ๆ ที่บงั คับใช้เป็ นกฎหมายที่บญั ญัติโดยรัฐเมื่อนานแล้ว
ขาดการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาสังคมอย่างจริ งจัง เนื้ อหาบางส่ วนอาจจะล้าสมัยโดยเฉพาะประเด็นเรื่ อง
สิ ทธิ มนุ ษยชนตามกรอบสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิ เหนื อทรั พยากรที่เท่าเทียมกัน และไม่สอดคล้องกับ
ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิมแห่ งสหประชาชาติที่กล่าวถึงสิ ทธิ ของคนพื้นเมืองที่อยู่
อาศัย มาก่ อน นอกจากนั้น ยังอาจมี ปัญหาเชิ งโครงสร้ าง ระบบ บทบาทหน้าที่ ที่ต่างทําภายใต้กฎหมาย
งบประมาณแยกส่ วน จึ งมีลกั ษณะการดําเนิ นการที่กระจัดกระจายยังขาดการบูรณาการที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่สมดุลในทุกมิติท้ งั ระบบนิ เวศ เศรษฐกิจและสังคม ผลจากการดําเนิ นการของรัฐที่ผ่าน
มาทําให้พ้นื ที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมา แต่เมื่อพิจารณาพื้นที่ป่าประเภทอื่น
ๆ ร่ วมด้วยแล้วพื้นที่ป่าของประเทศก็มีการเพิ่มขึ้นลดลงเป็ นช่วง ๆ แต่โดยรวมก็มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนแต่ยงั ไม่
บรรลุเป้ าหมายตามกรอบที่ รัฐวางไว้ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ การจดทะเบียนป่ าชุ มชนด้วย แต่ดว้ ย
นโยบายในการจัด การป่ าไม้ข องรั ฐ ไทยอิ ง กับ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งค่ อ นข้า งมากทํา ให้ ม ติ
คณะรั ฐมนตรี ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ ทําให้ไม่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิ ดความสับสนของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจากมติดงั กล่าว และ
นโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาสิ ทธิ ทาํ กินของชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้านกลางได้ แต่
ในทางกลับกันแรงกดดันจากตัวแสดงรัฐไทยก็สร้างแรงผลักดันในการต่อสู เ้ พื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิ์ในที่ดินตาม
จารี ตประเพณี ของชุมชนบ้านกลางเป็ นอย่างมาก มีท้ งั การจัดทําข้อมูลทรัพยากร การจัดระบบการบริ หาร
จัดการทรัพยากรให้เกิดความยัง่ ยืนให้เป็ นที่ประจักษ์
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สําหรับการจัดการทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิ เวศการเกษตรของชุ มชนบ้านกลางนั้นอยู่บนฐาน
ความคิดความเชื่อทางศาสนา และกรรมสิ ทธิ์ตามจารี ตประเพณี และกรรมสิ ทธิ์ส่วนรวม (Common property)
โดยเชื่ อว่าไม่มีใครเป็ นเจ้าของทรัพยากร ทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นของพระเจ้า สมาชิ กในชุ มนเป็ นเพียงผูใ้ ช้
ประโยชน์ทรัพยากรเท่านั้น มีสิทธิในการเข้าถึง เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จัดการ กีดกันผูท้ ี่มิได้เป็ นสมาชิกจาก
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการจัดทําโฉนดชุมชนที่เป็ นมติชุมชนในการยอมรับสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ของ
คนในชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้กใ็ ช้ระบบการจัดแบ่งพื้นที่ (Zoning) และการจํากัดขอบเขตพื้นที่การ
ใช้ประโยชน์โดยชุมชนแบ่งออกเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ ป่ าพิธีกรรม หมู่บา้ นสัตว์ป่า และป่ าใช้สอย รวมถึงการตั้ง
กติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ร่วมกัน อาทิ การกําหนดช่วงเวลาในการหาของป่ าบางประเภท
การงดนําของป่ าที่ใกล้จะหมดไปมาใช้ประโยชน์ ปล่อยให้ทรัพยากรได้เติบโตหมุนเวียนแทนที่ อีกทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการหาของป่ าก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการจํากัดจํานวนสมาชิกในชุมชนในการเข้าถึง เช่น การหา
นํ้าผึ้ง ครั่ง สําหรับกิจกรรมและการดําเนินการเพื่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ของชุมชนบ้านกลางหลัก ๆ คือ
การทําแนวกันไฟ การจัดเวรยามตามจุดสําคัญต่าง ๆ การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่ าและการดับไฟป่ า
นอกจากจะสามารถควบคุมไฟป่ าได้แล้วยังถือเป็ นการช่วยสอดส่ องบุคคลภายนอกที่อาจะเข้ามาบุกรุ ก ตัด
ไม้ในพื้นที่อีกด้วย โดยในการจัดการไฟป่ านั้นเป็ นการทํางานร่ วมกับภาครัฐ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ
และใช้ประโยชน์จากการที่ชุมชนอยูใ่ กล้ชิดกับทรัพยากรมากกว่าในการตรวจตราเฝ้าระวังไฟป่ า กิจกรรม
เหล่านี้นอกจากจะเป็ นประโยชน์กบั ชุมชนเองแล้วยังยังประโยชน์ให้กบั ภาครัฐซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอใน
การดําเนินการเองอีกด้วย
ในการจัดการระบบนิเวศเพือ่ การเกษตรของชุมชนบ้านกลาง ไม่วา่ จะเป็ นการจัดการดิน การจัดการ
นํ้า แมลงศัตรู พืชและการจัดการเมล็ดพันธุ์ อยูบ่ นหลักการสําคัญ คือการปล่อยให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ได้ทาํ หน้าที่ของตนเอง (Ecosystem function) ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผ่านการจัดสรรพื้นที่ 3 ส่ วน คือพื้นที่
สําหรับการทํานา พื้นที่สวน และพื้นที่ไร่ หมุนเวียน ที่มีความลาดชันมากขึ้นเป็ นลําดับ โดยการทําไร่
หมุนเวียนยังเป็ นหัวใจสําคัญในการผลิตและการบริ โภคของชุมชน ระบบการเกษตรของชุมชนบ้านกลาง
เป็ นการเกษตรที่อาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ นการทําไร่ นา หรื อสวน โดยในการทํานาจะอาศัยนํ้าจาก
เหมืองฝายด้วยบ้างเนื่องจากการทํานาใช้น้ าํ มากที่สุด เป็ นการนําภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งมีท้ งั ระบบฝายรวม
และฝายส่ วนตัวมาใช้ในการบริ หารจัดการนํ้าภายใต้กติกาการจัดสรรนํ้าและการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ทั้งนี้การทําไร่ หมุนเวียนเป็ นการทําการเกษตรที่ใช้ระบบนิเวศบริ การในการจัดการนํ้าเท่านั้น
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การจัดการดินสําหรับการเกษตร แต่เป็ นการปล่อยให้ดินฟื้ นตัวเองตามกระบวนการทําหน้าที่ของ
ระบบนิเวศธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีตามข้อตกลงของชุมชน แม้วา่
จะมีบางครัวเรื อนที่ขอใช้สารเคมีและใช้เหลือด้วยก็ตามแต่เป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก โดยหลังเก็บเกี่ยวก็จะ
ปล่อยให้เป็ นพื้นที่สาํ หรับการเลี้ยงสัตว์ นอกจากจะช่วยกําจัดหญ้าและวัชพืชแล้วมูลสัตว์ยงั เป็ นปุ๋ ยในการ
บํารุ งดินอีกด้วย ทั้งนี้การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการเตรี ยมพื้นที่ไร่ หมุนเวียนจะใช้วธิ ีการเผา
เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็ นธาตุอาหารที่ดูดซับได้ไวขึ้นในรู ปของขี้เถ้า
สําหรับวัสดุที่เหลือใช้หรื อขยะจาก
ครัวเรื อนก็จะมีโครงการในการขัดแยกขยะโดยขยะที่เป็ นโลหะและพลาสติกก็จะนําไปอัดและขายต่อไป
ทั้งนี้การบริ หารจัดการทรัพยากรจะดําเนินการผ่านกลไกหลักที่สาํ คัญคือคณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการทางด้านศาสนา มีโครงสร้างและหน้าที่ชดั เจนในการจัดการทรัพยากรโดยมีการประชุมเป็ น
ประจําทุก 1-2 เดือน นอกจากจะทําหน้าที่ในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามข้อตกลงของชุมชนแล้วยัง
บริ หารจัดการกองทุนหน่อไม้ กองทุนขยะ และกองทุนสิ บลด ทั้งสามกองทุนล้วนมีส่วนช่วยในการจัดการ
ทรัพยากร
การบริ หารจัดการดังกล่าวแสดงนัยยะว่าระบบนิเวศบริ การจะยังคงสามารถให้บริ การต่าง ๆ ให้กบั
ชุมชนได้ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเป็ นแหล่งผลิตอาหาร การดํารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรม การควบคุมกลไกและการ
สนับสนุนการทํางานของระบบนิเวศให้เกิดความยัง่ ยืน อีกทั้งด้วยระบบการผลิตในลักษณะนี้เป็ นการช่วย
ส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการลงแรงทางการเกษตร การสร้างระบบ การเคารพสิ ทธิ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันตามระบบของโฉนดชุมชน แม้กระทั้งการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไร่ หมุนเวียนซึ่ง
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ส่วนรวมก็ไม่เคยมีปัญหา ชุมชนมีความมัน่ คงทางอาหาร สามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา
บริ โภคอาหารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พอเพียงซึ่งสอดคล้อง
ไปกับตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ SDG 2 การยุติความหิวโหย สร้างความมัน่ คงทาง
อาหาร และการส่ งเสริ มการเกษตรกรรมยัง่ ยืน รวมทั้งเป้าหมายที่ 15 การปกป้องฟื้ นฟูและการใช้ระบบนิเวศ
ป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันในการผลิตและการบริ โภคที่ยง่ั ยืน ในขณะที่เป้าหมาย
ที่ 2 12 และ 15 ในภาพรวมของประเทศแล้วยังมีความท้าทายอย่างมีนยั สําคัญ แต่ชุมชนกลับดําเนินการได้ดี
แม้วา่ หนี้สินและการใช้จ่ายของครัวเรื อนชุมชนจะทําให้กะเหรี่ ยงบ้านกลางถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มคนยากจนก็ตาม
ซึ่งทําให้ไม่บรรลุ SDG 1 ในการยุติความยากจนซึ่งเป็ นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอันเดียวที่ประเทศไทย
สามารถดําเนินการได้ดีในภายรวมของประเทศ ทั้งนี้ประเด็นที่เป็ นความท้าทายของชุมชนในการที่จะพัฒนา
ต่อไปคือการลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างความยืนหยัด (resilience) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ จากภายนอก
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จะเห็นได้ว่าเป้ าหมายของรัฐและของชุ มชนมีเหมือนกันคือความต้องการในการอนุ รักษ์พ้ืนที่ป่า
อย่างยัง่ ยืนเพื่อคนในรุ่ นต่อไป แต่ตวั ชี้วดั และแนวทางในการดําเนิ นการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นแนวทาง
สําหรับการจัดการทรัพยากรและระบบนิ เวศเกษตรอย่างยัง่ ยืนบนพื้นที่สูงเพื่อให้ระบบนิ เวศสามารถคงอยู่
และให้บริ การกับมนุษย์ได้ในอนาคตนั้น จําเป็ นที่จะต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู ้ในเชิงสหวิทยากร
ในการจัด การโครงสร้ า ง บทบาทหน้า ที่ ให้เหมาะสมกับบริ บทพื้นที่ และศัก ยภาพของชุ มชน กฎหมาย
ระเบี ยบข้อบังคับในเชิ งนิ ติรัฐเพียงอย่างเดี ยวมิ สามารถบริ หารจัดการระบบนิ เวศให้เกิ ดความยัง่ ยืนได้
เนื่ องจากความแตกต่างกันดังนี้ กฎหมายหรื อนโยบายเดียวอาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน (One size does not
fit all) การทํางานร่ วมกันระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน NGOs และชุ มชน จะช่ วยหนุ นเสริ มในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดความยัง่ ยืน เพราะแต่ละหน่วยงานมีศกั ยภาพและต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการทรัพยากรได้
แตกต่างกัน จึงควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการและนโยบายของรัฐ และควรสร้ างความ
พร้ อ มให้กับ ชุ ม ชนในการเผชิ ญ กับ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จะเห็ น ได้ว่า ชุ ม ชนได้รับ การพัฒนา
ศักยภาพจากหน่วยงานภาครัฐน้อยมาก มีเพียงครัวเรื อนเดียวที่เข้าอบรมการทําการเกษตรในรอบห้าปี ที่ผา่ น
มา และเมื่อให้ชุมชนอภิ ปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานองค์กรต่าง ๆ พบว่าชุ มชนมี
ความสัมพันธ์กบั NGOs และหน่ วยงานทางศาสนาในระดับมาก ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานส่ วนท้องถิ่น
และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตในระดับปานกลาง และเครื อข่ายต่าง ๆ และสถาบันทางด้านการศึกษาในระดับน้อย
แต่มิได้มีขอ้ มูลบ่งชี้จากชุมชนว่าหน่วยงานภาครัฐได้ลงไปพัฒนาทักษะความสามารถของชุมชนก่อนที่จะมี
นโยบายทวงคืนผืนป่ า จะเห็นได้วา่ ในบางพื้นที่ชุมชนชาวกะเหรี่ ยง เช่น บ้านบางกลอยได้รับผลกระทบจาก
นโยบายดังกล่าวด้วยขาดการเตรี ยมการที่ดีของรัฐในการอพยพคนออกนอกพื้นที่ โดยรัฐไม่เข้าใจวิถีชีวิต
ของกะเหรี่ ยงทําให้ชุมชนไม่สามารถดํารงชี วิตในพื้นที่ที่จดั หาได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นก่ อนการดําเนิ น
นโยบายดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควรบูรณาการในการเตรี ยมความพร้อมทั้งการส่ งเสริ มทักษะ
อาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ใหม่ รวมทั้งความพร้อมทางจิตใจ และจิตวิญญาณ เป็ นต้น ตัวอย่างที่ผา่ นมาทําให้
ชุ มชนบ้านกลางเกิดความกลัวและปรับตัว ยืดหยัดต่อสู ้เพื่อสามารถทํากินในพื้นที่เดิม ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง
ความสัม พัน ธ์ ข องชุ ม ชนกับเจ้า หน้า ที่ รั ฐ กลับเป็ นสิ่ ง ที่ ห่ า งไกลกับ ความสัม พัน ธ์ ข องชุ ม ชนบ้า นกลาง
นอกจากนั้นในเผยแพร่ แนวคิดและวิธีการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ชุมชนอื่น ๆ สามารถเรี ยนรู ้จากโมเดล
ที่ประสบความความสําเร็ จ การเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนด้วยกันเองจะสร้างผลลัพธ์ได้
ดีแทนการจัดอบรมสร้างความเข้าใจต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการการเกษตรอย่างยัง่ ยืน การเรี ยนรู ้ที่น่าจะมี
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุดคือการให้ชุมชนเรี ยนรู ้จากตัวแบบที่ประสบความสําเร็ จที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เช่น
อาจจะเป็ นชาติ พ นั ธุ์ ที่ทาํ การเกษตรบนพื้นที่ สูงภายใต้การดู แลของกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมเช่ นกัน สุ ดท้ายนี้ การร่ วมกันในการจัดการทรั พยากรระหว่างรัฐและชุ มชนในการอนุ รักษ์ป่า
น่าจะเป็ นทางออกที่สร้างเสริ มประสิ ทธิภาพในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเพราะสัดส่ วนเจ้าหน้าที่ของ
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รัฐเมื่อเทียบกับพื้นที่ในความรับผิดชอบแล้วมีไม่เพียงพอในการดูแล เฝ้าระวังพื้นที่ป่าทั้งหมด โดยเฉพาะใน
การจัดการไฟป่ า หากกรมป่ าไม้หรื อกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสามารถจัดการไฟป่ ารวมทั้ง
การอนุ รักษ์พ้ืนที่ร่วมกับชุ มชนอย่างเป็ นระบบได้ จะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการจัดการทรั พยากรอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ การเตรี ยมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็เป็ นประเด็นที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุ มชนบ้านกลางควรให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรั พยากรนํ้าซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของ
การเกษตรบนพื้นที่สูง
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บทคัดย่ อ
บ้านกลางเป็ นชุ มชนกะเหรี่ ยงที่อิงอาศัยกับระบบนิ เวศบริ การจากระบบนิ เวศป่ าและระบบนิ เวศ
เกษตร อี กทั้งพื้นที่ การใช้ประโยชน์ของชุ มชนอยู่ในเขตพื้นที่ ซ้อนทับการพื้นที่ เตรี ยมการประกาศเป็ น
อุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท ซึ่ งแนวทางที่แตกต่างกันสร้างแรงกดดันในการบริ หารจัดการทรัพยากรทั้งกับเจ้า
หน้ารัฐและชุมชนภายใต้มายาคติของคนกับป่ า จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ ในการศึกษา 1) จัดการทรัพยากร
และระบบนิเวศเกษตรของชุมชน 2) นโยบายรัฐในการจัดการพื้นที่ทบั ซ้อน 3) ผลของการจัดการทรัพยากร
ภายใต้บ ริ บ ทของรั ฐ และชาวกะเหรี่ ย งในพื้ น ที่ สู ง บ้า นกลางตามเป้ า หมายการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน ของ
สหประชาชาติ และเสนอแนะ 4) แนวทางสําหรับการจัดการทรัพยากรยัง่ ยืน โดยวิธีการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การสังเกต การสํารวจด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่ม ผลการศึกษา
พบว่าชุมชนให้หลักการจัดการ ผลการศึกษาพบว่าการจัดการทรัพยากรโดยรัฐมีเป้าหมายที่สาํ คัญเชิงปริ มาณ
ด้ว ยการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ าไม้ใ ห้ ไ ด้ ร้ อ ยละ 40 ของประเทศโดยการใช้ อ ํา นาจนิ ติ รั ฐ ผ่ า นกฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ผลที่ เกิ ดขึ้นคือพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์เพิ่มมากขึ้นแต่ ก็ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ใน
ขณะเดียวกันปั ญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและชุมชนก็เพิ่มมากขึ้น แต่ทว่าแรงกดดันนั้นก็ช่วยผลักดันให้
ชุ มชนปรับตัวในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยหลักสําคัญคือการจัดการให้ระบบ
นิ เวศสามารถหน้าที่ของตนเองในการสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนภายใต้แนวคิดกรรมสิ ทธิ์ ชุมชน สมาชิก
ชุมชนมีสิทธิ ที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการจัดการนี้ ทาํ ให้
เกิดความมัน่ คงทางอาหารในระดับชุมชน ส่ งเสริ มกสิ กรรมยัง่ ยืน (SDG 2) และการสร้างหลักประกันให้มี
การบริ โภคและการผลิตที่ยง่ั ยืน (SDG 12) ความยากจน ความเปราะบาง และสิ ทธิ ทาํ กินตามกฎหมายก็ยงั
เป็ นประเด็นที่ทา้ ทายต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป ดังนั้นแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนจึงควร
วางรากฐานนโยบายจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามบริ บทภูมิ
นิ เวศวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือในการอนุ รักษ์ทรั พยากรอย่างยัง่ ยืนเชิ งระบบและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถยืนหยัดได้เอง
คําสํ าคัญ กะเหรี่ ยง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การจัดการทรัพยากร เกษตรบนพื้นที่สูง
อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท
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Abstract
A Karen community - Ban Klang - depends on forest and agricultural ecosystem services. The
community utilization area is located in the overlapping territorial claims as Tham Pha Thai National Park.
These claims put pressure on resource management, both with government officials and communities.
Therefore, this research aims to study 1) agro-ecological resources management by the community 2) state
management policies on overlapping areas 3) the results of resource management under the context of the
state and Karen on highlands, by the United Nations Sustainable Development Goals (SGD) and 4)
recommendations for sustainable resource management. This research applied observation, a questionnaire,
in-depth interviews, and a focus group along with related literature reviews. The results show that resource
management by the state has a significant quantitative goal by increasing the forest area to 40 percent of the
country area with the power of state jurisdiction such as laws and acts of legislation. Although forest
conservation areas are increased as an outcome, the goals still have not been achieved. At the same time,
the conflict between the state and the community is increasing. However, this pressure drives communities
to create community-based resource management systems. The key approaches of their management are
ecosystem services and common property. Community members have equal rights to access and receive the
benefits from natural resources. This management system provides food security at the community level
and assists to promote sustainable agriculture (SDG 2) and to ensure sustainable consumption and
production (SDG 12). However, poverty, vulnerability, and legal land rights are still significant challenges
for sustainable development. Therefore, the sustainable resource management approach should lay the
policy’s foundation based on local community participation. The policy should be flexible and appropriate
for the local ecosystem, geography, and cultures to create a sustainable system of resource conservation and
improve the human-wellbeing and the resilience of the community economy.
Keywords: Karen, Resource management, Sustainable development, high land agroecosystem, Tham Pha
Thai National Park
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ท

สั ญญาเลขที่ RDG6220031

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็ นพื้นที่ที่มีความเป็ นพหุสงั คม ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
อาทิเช่น กลุ่มตระกูลมอญ ลัวะ ละว้า หรื อกลุ่มตระกูลชวา-มลายู กะเหรี่ ยง ลาหู่ เป็ นต้น กลุ่มชาติ
พันธุ์เหล่านี้ส่วนมากได้จบั จองและตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อระบบ
นิเวศและการให้บริ การของระบบนิเวศ (Ecosystem services) ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
อาทิ เป็ นพื้นที่ป่าต้นนํ้า การให้บริ การทางอาหาร ของป่ า เสริ มสร้างความมัน่ คงทางอาหาร แต่ละ
ชาติพนั ธุ์กม็ ีขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
การเกษตรที่แตกต่างกัน
บ้านกลาง เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวกะเหรี่ ยง (กระเหรี่ ยงโปว์) เกือบสามร้อยคนมากว่าสามร้อยปี
มาแล้ว พื้นที่บา้ นกลางตั้งอยูใ่ นตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางซึ่งเป็ นเขตติดต่อระหว่าง
อําเภองาวและอําเภอแม่เมาะ (ภาพที่ 1) พื้นที่เขาหิ นปูนและป่ าเบญพรรณ ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่
อุดมสมบูรณ์ถึงเจ็ดลูก และเป็ นต้นนํ้าของแม่น้ าํ สายเล็กสายน้อยถึง 17 สาย กลายเป็ นต้นกําเนิดของ
ลุ่มนํ้ายม
วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลางมีความสัมพันธ์และอิงอาศัยระบบนิเวศบริ การ(ecosystem
services) เป็ นอย่างมาก เพราะอาศัยผืนป่ าเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้โดยตรงไม่วา่ จะเป็ น
นํ้าผึ้ง หน่อไม้ หรื อมะแขว่น นอกเหนือไปจากการการทําไร่ หมุนเวียนบนพื้นที่เขา นาขั้นบันไดบน
พื้นที่ราบลุ่ม และการเลี้ยงวัว พื้นที่ป่ากว่า 18,000 ไร่ ที่ชาวกะเหรี่ ยงกลุ่มนี้ได้ใช้ประโยชน์และดูแล
โดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดการที่ดินและป่ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้ น และการใช้ฉนั ทามติใน
การทําข้อตกลงกฎระเบียบต่าง ๆในการใช้ทรัพยากรส่ วนกลางร่ วมกันโดยเฉพาะการใช้พ้ืนที่หน้า
หมู่ (ทรัพย์สินส่ วนกลาง common property) บนพื้นที่กว่า 18,000 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ นพื้นที่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน โดยพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็ นบ้านเรื อน ที่อยูอ่ าศัย
พื้นที่นาที่ราบลุ่มเขา และพื้นที่ทาํ ไร่ หมุนเวียน โดยในการใช้ประโยชน์จริ งในแต่ละปี มิได้ใช้พ้ืนที่
ทั้งหมด
เนื่องจากระบบการทําไร่ หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลางจะทิ้งพื้นที่ไร่ ให้ฟ้ื นตัว
ประมาณห้าปี ก่อนที่จะวนกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ที่น่าสนใจไปกว่านั้นพื้นที่ไร่ หมุนเวียนเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ส่วนกลางของคนในหมู่บา้ นที่จะมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การจัดสรร
1

พื้นที่การทําไร่ ฉันทามติการห้ามใช้สารเคมีในพื้นที่และการห้ามปลูกข้าวโพด (พีระเมศร์ ตื้อตัน
สกุล 2562) กลุ่มชาวกระเหรี่ ยงบ้านกลางเป็ นกลุ่มที่มีความเปราะบาง (vulnerable group) เนื่องจาก
ทักษะความรู ้ในการดํารงชีวติ ที่มีอิงอาศัยกับป่ าและการทําการเกษตรเป็ นหลัก โดยพื้นที่บา้ นกลาง
เป็ นผืนป่ าต่อเนื่องจากถํ้าผาไทซึ่งกําลังเตรี ยมการในการประกาศเป็ นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังภาพที่
2

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาบ้านกลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ปี พ.ศ.2563

2

ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ซอ้ นทับระหว่างบ้านกลางและอุทยานถํ้าผาไท
ที่มา: อุทยานแห่ งชาติ (2561)
พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นภูเขาสู ง เป็ นป่ าต้นนํ้าที่ยงั คงมีความสมบูรณ์ ส่ วนมากเป็ นเป็ นป่ าเบญจ
พรรณและป่ าเต็งรัง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 758,750 ไร่ (1,214 ตารางกิ โลเมตร) ซึ่ งอยู่ในพื้นที่
อําเภอเมือง อําเภอแจ้ห่ม และอําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันเป็ น
อย่างดีคือเขื่อนกิ่วลมและถํ้าผาไท โดยอธิ บดีกรมป่ าไม้อนุ มตั ิให้ใช้ชื่อ “อุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท”
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534 ปั จจุบนั กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อ
พิจารณาประกาศจัดตั้งเป็ นอุทยานแห่ งชาติ ต่อไป จากภาพที่ 2 จะเห็ นได้ว่าพื้นที่ บา้ นกลางอยู่
ทางด้านล่างของพื้นที่การจัดตั้งอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท อีกทั้งพื้นที่โดยรอบบ้านกลางและบ้าน
แม่ส้านยังเป็ นพื้นที่ที่ถูกระบุในแผนที่ของกรมอุทยานว่าเป็ นไร่ ร้างและมีแนวโน้มว่าชาวกะเหรี่ ยง
ในบริ เวณนั้นจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่หากอุทยานแห่ งชาติฯ จะทําการจัดสรรขนาดของพื้นที่ทาํ กิน
ใหม่ให้กบั ชาวกะเหรี่ ยง จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าวิถีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และการ
จัดการทางการเกษตรของชาวกะเหรี่ ยงเกื้ อหนุ นต่อการทํางานของระบบนิ เวศ คนกับป่ าจะอยู่
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ร่ วมกันในวิถีใด ซึ่ งจะเป็ นการสะท้อนและการสร้ างความเข้าใจความหลากหลายในการจัดการ
ทรั พ ยากรบนฐานความคิ ด ความเชื่ อ ของชาติ พ ั น ธุ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น กระบวนการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่การเกษตรและวิถีชีวิตของชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงจะเป็ นไปในทิศทางที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิดความยัง่ ยืนหรื อไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในกรอบสากลที่วา่ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของสหประชาชาติ (sustainable development goals – SDGs) ที่ มี ก รอบแนวคิ ด ในการมองการ
พัฒ นาแบบรอบด้า น โดยเฉพาะการกํา หนดให้มี มิ ติ ข องการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่ งแวดล้อมที่มีความเชื่ อมโยงกัน (ไทยพับลิกา้ , 2561) เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทั้งต่อ
สัง คมมนุ ษ ย์แ ละระบบนิ เ วศ ในการเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคมโลกและเข้า ร่ ว มเป็ นภาคี ใ น
ข้อตกลงดังกล่าว ประเทศไทยได้รับเอาแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเข้ามากําหนดเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของประเทศโดยมี ก ารกํา หนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 65 ว่ า ด้ว ยการ
กําหนดให้รัฐจัดทํายุทธศาสตร์ โดยมีเป้ าหมายให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ราชกิ จจานุ เบกษา,
2560a) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
(ไทยพับลิกา้ , 2561) เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยง่ั ยืนโดยอาศัยการขับเคลื่อนในเชิ งนโยบาย
เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินการด้านการพัฒนาแห่ งชาติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสากล
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีขอ้ กําจัดหลายประการในการดําเนินการให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน แม้ประเทศไทยได้พยายามผลักดันในเชิ งนโยบายภาพกว้างดัง ที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่กย็ งั มีอีกหลายเป้าหมายที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาอย่างเร่ งด่วนเมื่อพิจารณาจากดัชนีใน
ปี 2560 อาทิ การขจัดความหิ วโหยตามเป้ าหมายที่ 2 ซึ่ งครอบคลุมเรื่ องความมัน่ คงทางอาหารและ
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ตัวชี้วดั ที่สาํ คัญของการขจัดความหิ วโหยที่ประเทศไทยยังต้องจัดการอย่าง
รี บด่วนนอกจากปัญหาความแคระแกร็ นของเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี คือการจัดการไนโตรเจนในภาค
การเกษตรอย่างยัง่ ยืนจากการใช้สารเคมีอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ ประเทศไทยได้คะแนนเพียง 0.9 ใน
ประเด็นนี้ ในการผลิตของไทยมี การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ระดับ 8.4 กิ โลกรั ม/คน/ปี (เสถียร
ฉันทะและคณะ, 2560) นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิ่ งที่ เป็ นปั ญหาของประเทศไทยคือ เรื่ องการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (4.6 ตัน/คน/ปี ) ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และดัชนี ความเปราะบางต่อเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ภัย
พิบตั ิ การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล และการสู ญเสี ยผลผลิตด้านการเกษตร ฯลฯ โดยเป็ นดัชนี ที่
ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงวิกฤติ (0.2 คะแนน) ซึ่ งเป้าหมายนี้ ก็มีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายที่ 15 การใช้
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ประโยชน์จากระบบนิ เวศทางบกอย่างยัง่ ยืน พบว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ามี
ค่อนข้างสู ง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในการลดลงของสัตว์ป่าสงวนอีกด้วย
จากภาพกว้างในมิติการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนระดับชาติที่ได้กล่าวมานี้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจใน
การศึกษาถึงวิถีการพัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแห่งชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติที่รัฐไทยได้นาํ มาจัดวางเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนานั้น
ส่ งผลอย่างไรในระดับบริ บทเชิ งพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณี ของการจัดการทรั พยากรบนพื้นที่ที่มี
ข้อจํากัดหลายประการทั้งในเรื่ องของรัฐกับการจัดการพื้นที่ป่าในความสัมพันธ์กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์
รวมทั้ง ภาวะของเงื่อนไขความเป็ นพื้นที่สูงในการจัดการทรัพยากรและการเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดย
ได้เลือกเอาศึกษากรณี ของชุ มชนกะเหรี่ ยงบ้านกลางจากการพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ศึกษาดัง ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้
ความน่าสนใจของงานวิจยั นี้คือไม่ใช่การเฉพาะศึกษาเฉพาะนโยบายภาครัฐหรื อวิถีชีวิตการ
ผลิ ตของชุ มชนเพียงด้านใดอย่างหนึ่ งเท่านั้นแต่เป็ นการศึ กษาความยัง่ ยืนที่ ผ่านการตีความจาก
ภาครัฐและชุมชนเพื่อสะท้อนภาพทั้งระบบภายใต้กระแสความกดดันของนานาชาติที่ว่าด้วยการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยพื้นที่ที่เลือกเป็ นกรณี ศึกษานั้นเป็ นตัวแบบของชุมชนที่อยูอ่ าศัยกับป่ าซึ่งได้รับ
รางวัล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว ในปี 2550 และยัง เป็ นชุ ม ชนที่ ส ามารถยกเลิ ก การปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วอย่า ง
ข้าวโพดได้ ในการทําการเกษตรของชุมชนบนที่สูงนั้นจะมีการพึ่งพิงระบบนิเวศธรรมชาติเป็ นหลัก
ดังนั้นการบริ หารจัดการทรัพยากรให้เกิดความยัง่ ยืนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออุทยานแห่ งชาติถ้ าํ
ผาไทและชุมชนบ้านกลาง เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์กบั ระบบการผลิต
ทางการเกษตร ระบบเศรษฐกิจของครัวเรื อน ความเชื่อและจิตวิญญาณของชุมชนและท้ายสุ ดอาจจะ
เกิดความร่ วมมือในการจัดการป่ าให้ยง่ั ยืนระหว่างรัฐและชุมชนต่อไป

1.1 คําถามในการวิจัย
แนวทางในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนของรัฐไทยกับชาวกะเหรี่ ยง
เป็ นไปในทิศทางที่
สอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร และส่ งผลต่อการจัดการในพื้นที่อย่างไร (การขยายขอบเขต
กรรมสิ ทธิ์ รู ปแบบการใช้ประโยชน์)
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรของชาวกะเหรี่ ยงในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษานโยบายของภาครัฐในการจัดการพื้นที่ทบั ซ้อนกรณี พ้นื ที่บา้ นกลาง อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง
3. เพื่อศึกษาผลของการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรภายใต้บริ บทของรัฐและชาว
กะเหรี่ ยงในพื้นที่สูงบ้านกลางที่ส่งผลต่อความยัง่ ยืนโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ
4. เพื่อศึกษาแนวทางสําหรับการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรอย่างยัง่ ยืนภายใต้
บริ บทของรัฐและชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลาง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
1. การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศโดยศึกษาจากวิธีคิดและมุมมองของกะเหรี่ ยงบนพื้นที่
สู งต่อการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ระบบกรรมสิ ทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากร
อาทิ รู ปแบบ/ กรรมสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์จ ากระบบนิ เ วศบริ ก ารบนพื้ น ที่ สูง การทํา
การเกษตรบนพื้นที่สูงและการอนุรักษ์เป็ นการศึกษาเพื่อตอบคําถามว่าวิถีชีวิตและการผลิต
ของชาวกะเหรี่ ยงเป็ นอย่างไร การจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและเศรษฐกิจเพื่อการ
ดํารงอยู่น้ ันสอดคล้องกับวิถีแห่ งความยัง่ ยืนหรื อไม่ และแนวทางในอนาคตสําหรั บการ
จัดการทรั พยากรเพื่อการเกษตรจะมี การเปลี่ ยนแปลงไหมจากการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติถ้ าํ ผาไท
2. การศึกษานโยบายภาครัฐ แนวคิดการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงของรัฐไทย รวมถึง
นโยบายในการจัดการพื้นที่สูงซึ่งประกอบด้วย กรรมสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ รวมถึงการศึกษาเงื่อนไข เหตุผลในการประกาศยกระดับพื้นที่อุทยาน
3. การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากรัฐที่มีต่อชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ทิศทางการ
จัดการทรัพยากรอันเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะทําการวิเคราะห์ถึง
ผลของการปฏิ บตั ิ การและกลไกปฏิ บตั ิ การดัง ที่ ได้กล่าวมาว่านําไปสู่ ความยัง่ ยืนอย่าง
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แท้จริ งหรื อไม่ ทั้งในกระบวนการของการยอมรั บร่ วมกันต่อความยัง่ ยืนระหว่างรั ฐกับ
ชุมชน
ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละประชากรในการศึกษา
ศึกษาชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
ขอบเขตเวลา
ในการศึกษานี้กาํ หนดช่วงเวลาในการศึกษาบริ บทและนโยบายที่จะส่ งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่บา้ นกลางภายหลังกรมป่ าไม้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทปี พ.ศ. 2534 ซึ่ง
ภายหลังการประกาศเขตพื้นที่อุทยานดังกล่าวก็จะต้องมีการเตรี ยมการประกาศเป็ นพื้นที่อุทยานซึ่ง
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรและการทําการเกษตร รวมถึงปัญหาในเรื่ องสิ ทธิ
ของชาวกะเหรี่ ยงในพื้นที่ อาทิ การกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ของชุมชนดั้งเดิม โดยใน
งานวิจยั นี้จะทําการศึกษาด้วยว่าจะเกิดการเปลี่ยนขึ้นในอนาคตโดยในแบบสอบถามจะมีการถามถึง
แนวทางในการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรในอนาคตจากนโยบายการกําหนดขอบเขตพื้นที่การ
ใช้ประโยชน์อนั เนื่องมาจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ

1.4 กรอบแนวคิด
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาการจัดการทรั พยากรในมุมมองของภาครั ฐและของชุ มชนชาว
กะเหรี่ ยงที่อยู่อาศัยในหมู่บา้ นกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง โดยการศึกษาแนวคิดของรัฐไทยในการ
จัดการทรัพยากรบนเขตพื้นที่สูง และเขตพื้นที่ป่าภายใต้สิทธิ การดูแลของรัฐ (State property) อาทิ
นโยบายการประกาศเขตพื้นที่ ก ารใช้ประโยชน์ของชุ มชน นโยบายการทวงคื น ผืน ป่ า รวมทั้ง
นโยบายที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้และการทําการเกษตร โดยนโยบายของรั ฐ
พยายามที่ จ ะรั ก ษาพื้ น ที่ ป่ าและอนุ รั ก ษ์ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพนั้ น ส่ ว นหนึ่ งเป็ นการ
ตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ ซึ่ งเป็ นนโยบายแบบบนลงล่าง
(Top down policy) ดังนั้นในการศึกษาเพื่ออธิ บายถึงความยัง่ ยืนในการจัดการทรัพยากรของพื้นที่
ภายใต้บริ บทของความเกี่ยวข้องกันในระบบนิ เวศระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม งานวิจยั นี้ จึงจะศึกษา
การจัดการทรัพยากรของชาวกะเหรี่ ยงซึ่ งเป็ นกลุ่มคนในพื้นที่ว่าภายใต้กรอบการจัดวางอํานาจการ
จัดการทรัพยากรโดยรัฐนั้น ชาวกะเหรี่ ยงมีวิถีของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนภายใต้เงื่อนไข
เหล่านี้ อย่างไร ชุมชนมีกติกาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริ การป่ าไม้ดา้ นต่าง ๆ
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ไม่ว่าจะเป็ นด้านแหล่งผลิตโดยตรงที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บหาของป่ า ด้านการควบคุมกลไกลต่าง ๆ
ของระบบนิเวศป่ าไม้ การบริ การทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน และการบริ การในฐานะที่เป็ นแหล่ง
คํ้า จุ น ให้ร ะบบคงอยู่ไ ด้ รวมทั้ง ศึ ก ษาการจัด การและการส่ ง ต่ อ สิ ท ธิ ใ นการจัด การทรั พ ยากร
การเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างไร นอกจากนั้นจะศึกษามุมมอง ความคิดของชาวกะเหรี่ ยงต่อการตอบ
รั บนโยบายของรั ฐในการจัดการทรั พยากรป่ าไม้เพื่อที่ จะดู ว่านโยบายดังกล่าวได้เปลี่ ยนแปลง
ความคิ ด และการจัด การทรั พ ยากรของชุ ม ชนชาวกะเหรี่ ยงในอนาคตหรื อไม่ และสุ ด ท้า ย
ประเมินผลการจากวาทกรรมรัฐกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ส่งผลต่อความยัง่ ยืนของพื้นที่ที่
ศึกษา โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (SDG) ใน
เป้ าหมายที่ ประเทศไทยจะต้องปรั บปรุ งอีกมากนั่นคือเป้ าหมายที่ 2 เรื่ องความมัน่ คงทางอาหาร
เป้ าหมายที่ 12 การบริ โภคและการผลิตอย่างยัง่ ยืน เป้ าหมายที่ 15 ระบบนิ เวศบกที่ยงั่ ยืน รวมถึง
เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

8

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม

ในงานการศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนของงานวิจยั นี้จะมีการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเด็นว่าด้วยการบริ การของระบบนิ เวศเพื่อให้เข้าใจ
การบริ การของระบบนิ เวศตามธรรมชาติที่เอื้อต่อการเกษตร แนวคิดว่าด้วยเรื่ องของกรรมสิ ทธิ์
เหนื อ ทรั พ ยากรเพื่ อ เข้า ใจความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ก ารดู แ ลทรั พ ยากรกับ กรรมสิ ท ธิ์ ใน
หลากหลายรู ปแบบ รวมถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตาม
กรอบของสหประชาชาติเพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบการพิจารณาควบคู่กบั แนวคิดว่าด้วยการจัดการ
ทรั พยากรยัง่ ยืนและเกษตรยัง่ ยืน นอกจากนั้นทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องในประเด็นรั ฐกับ
นโยบายการพัฒนาและการจัดการทรั พยากรบนพื้นที่ สูง และการเกษตรบนที่สูงกับการจัดการ
ทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดว่าด้ วยบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services)
แนวคิดเรื่ องระบบนิ เวศถูกนําเสนอในปี 2407 โดย March และแนวคิดนี้ ถูกใช้อย่างเป็ น
ทางการโดย Tansley (Willis, 1997) การทําหน้าที่ของระบบนิ เวศสร้างประโยชน์ให้กบั มนุ ษยชาติ
ผ่านโครงสร้างและกระบวนการของระบบนิ เวศ (de Groot, Wilson, & Boumans, 2002) Westman
(1997) ได้นิ ย ามประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากระบบนิ เ วศให้กับ มนุ ษ ยชาติ ว่า “บริ ก ารของธรรมชาติ
(Natural services)” ซึ่ งในปั จจุ บนั เรี ยกว่า “บริ การของระบบนิ เวศหรื อนิ เวศบริ การ (Ecosystem
services)” (Fisher, Turner, & Morling, 2009)
Millennium Ecosystem Assessment (MEA) ได้ให้คาํ จํากัดความของบริ การของระบบนิเวศ
ว่า คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศโดยบริ การนี้ถูกผลิตขึ้นมาจากการปฏิสมั พันธ์ภายใน
ระบบนิ เ วศ ในขณะที่ Daily (1997) ให้ ค ํา จํา กัด ความของนิ เ วศบริ การว่ า คื อ สถานภาพและ
กระบวนการที่ระบบนิ เวศตามธรรมชาติ สิ่ งมีชีวิตชนิ ดต่าง ๆ คํ้าจุนและเติมเต็มชีวิตของมนุ ษย์ ซึ่ ง
หมายรวมถึงการเป็ นแหล่งผลิตทางตรง ควบคุมกลไกและบริ การทางด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อมวล
มนุ ษย์ อีกทั้งยังบริ การด้านการสนับสนุ นที่จาํ เป็ นในการรักษาหน้าที่ต่าง ๆของบริ การอื่น ๆของ
ระบบนิ เวศให้สามารถทําหน้าที่ได้ต่อไป โดย MEA ได้จาํ แนกบริ การต่าง ๆ ออกเป็ น 4 ประเภท
ดังนี้
1) ให้บริ การในการผลิตหรื อเป็ นแหล่งผลิต (Provisioning services) เช่น อาหาร เส้นใย
เชื้อเพลิง นํ้า ไม้ ยา และแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ การให้บริ การจากการเป็ นแหล่งผลิตนี้
ก่อให้เกิดมูลค่าจากการใช้ประโยชน์โดยตรงจากระบบนิเวศ (Direct use value)
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2) การควบคุมกลไกของระบบนิเวศ (Regulating services) เป็ นบริ การหรื อประโยชน์ที่เกิด
จากการทําหน้าที่ของระบบนิเวศ ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพอากาศ การควบคุมโรคแมลงศัตรู พืช การผสม
เกสร การกรองนํ้าและการบําบัดนํ้าเสี ย การรักษาสมดุลของระบบนํ้า การพังทลายของดินและสภาพ
ภูมิอากาศ
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ เป็ นมูลค่าของระบบนิเวศที่เกิดจาการใช้ประโยชน์ทางอ้อม
(Indirect use value) และพิจารณาถึงมูลค่าเผือ่ ใช้ (option value) หรื อมูลค่าที่เกิดจากการสงวนไว้ใช้
ในอนาคต
3) การบริ การด้านวัฒนธรรม (Cultural services) เป็ นการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางด้านนันทนาการ ท่องเที่ยว คุณค่าทางการศึกษา จิตวิญญาณ ศาสนา ความเชื่อ คุณค่าทางจิตใจ
ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าจากการใช้ประโยชน์โดยตรงและมูลค่าเผือ่ ใช้
4) บริ การด้านการสนับสนุนและคํ้าจุน (Supporting services) เพื่อให้เกิดบริ การอื่น ๆ ที่กล่าว
มาแล้ว ไม่วา่ วัฏจักรสารอาหารต่าง ๆ วัฎจักรนํ้า และความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับของการให้บริ การจะถูกกําหนดจากการการผสมรวมกันระหว่างคุณสมบัติของระบบ
นิ เวศรวมถึง ชนิ ดดิน พืชและสภาพภูมิอากาศกลายเป็ นขบวนการทางนิ เวศที่เกิดขึ้น (Fisher et al.,
2009)จะเห็นได้ว่าบริ การของระบบนิ เวศอาจจะเป็ นประโยชน์ทางตรงหรื อประโยชน์ทางอ้อมจาก
การทําหน้าที่ของระบบนิ เวศ Costanza et al. (1997) กล่าวได้ว่าบริ การของระบบนิ เวศเป็ นตัวการ
สําคัญในการเชื่อมโยงสวัสดิการของมนุษย์กบั หน้าที่ของระบบนิเวศนัน่ เอง และยังเป็ นการกําหนด
ทิ ศทางสวัสดิ ก ารของมนุ ษ ย์อีก ด้ว ยหากระบบนิ เ วศมี ความสมบู รณ์ แ ละทําหน้าที่ ไ ด้อย่า งเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพแล้ว คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ก็ จ ัก ดี ต ามไปด้ว ย ดัง นั้น ในการจัด การต้น ทุ น ทาง
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนนั้นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และการให้บริ การของ
ระบบนิเวศ
พื้นที่การเกษตรเป็ นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ทางตรงให้กบั มนุ ษย์โดยการผลิตอาหาร เส้นใย
ไม้ อาหารสัตว์ ยารักษาโรค เป็ นต้น IPCC (2000) โดยการเกษตรจะต้องบรรลุเป้ าหมายทั้งความ
มั่น คงทางอาหารและความมั่ น คงของสิ่ งแวดล้อ มในเวลาเดี ย วกั น (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2016) ในขณะที่ ภ าคการเกษตรเป็ นภาคส่ ว นของระบบ
เศรษฐกิจที่ตอ้ งอิงอาศัยระบบนิเวศเป็ นต้นทุนในการดําเนิ นกิจกรรม ระบบนิ เวศเกษตรจะแตกต่าง
กัน ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ ข้ ึ น กับ ชนิ ด ดิ น ปริ มาณนํ้า สภาพอากาศ การบริ การของระบบนิ เ วศมี
ความสํา คัญต่ อการทํา การเกษตรเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสําหรั บเกษตรกรรายย่อยที่ มี ข อ้ จํา กัด
ทางด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับเกษตรกรรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเกษตร จะเห็นได้ว่าเกษตรราย
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ย่อยซึ่ งเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศไทยต้องอาศัยต้นทุนของระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม
เป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ของแร่ ธาตุสารอาหารในดิน คุณภาพและความพอเพียง
ของนํ้า การจัดการแมลงศัตรู พืชโดยวิถีธรรมชาติ นอกจากนั้นการเกษตรยังสร้างนิ เวศบริ การให้
เกิ ด ขึ้ น ด้ว ย เช่ น การเป็ นแหล่ งพัก ผ่อนหย่อนใจซึ่ งเป็ นบริ ก ารด้านวัฒนธรรม การสร้ างความ
หลากหลายทางชี วิ ภ าพ การควบคุ มโรคระบาดหรื อควบคุ มของคุ ณ ภาพนํ้า เป็ นต้น (Alison G
Power, 2010)
โดย หนังสื อ the value of the world’s ecosystem services and natural capital โดย Costanza
1997 ได้กล่าวถึงการให้บริ การของระบบนิเวศสําหรับการเกษตรไว้ดงั นี้
1)
การควบคุมศัตรู พืชโดยธรรมชาติ ในทางการเกษตรสามารถควบคุมศัตรู พืชโดย
ธรรมชาติจากการใช้ประโยชน์จากภูมิทศั น์ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น กรณี ศึกษาของ
เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ เหลืองใช้วิธีการนี้ในการจัดการเพลี้ย (Robertson et al., 2014)โดยศัตรู พืชหรื อ
แมลงในพื้นที่เกษตรเป็ นปัจจัยหลักในการจํากัดผลผลิตทางการเกษตรโดยการทําลายกัดกินพืชที่
ปลูกส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อผลผลิต การควบคุมแมลงโดยใช้ระบบสิ่ งมีชีวิตอื่นที่เป็ นผูล้ ่ามา
ควบคุมแมลงเป็ นวิธีการควบคุมตามธรรมชาติที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแบบการควบคุม
ด้วยสารเคมี
2)
กระบวนการสร้างดิน (Soil formulation) และการหมุนเวียนแร่ ธาตุในดิน จะเห็น
ได้วา่ โครงสร้างดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่วา่ จะเป็ นลักษณะทางภายภาพหรื อลักษณะทาง
เคมีของดิ นและวงจรสารอาหารมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการทําการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
เพราะเป็ นแหล่งอาหารสําคัญสําหรับการเจริ ญเติบโตของพืช การหมุนเวียนแร่ ธาตุอาหารในดินช่วย
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินผ่านการย่อยสลายของอินทรี ยวัตถุ (Edwards, 2004) นอกจากนั้น
โครงสร้ างของดิ นยังมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งมี ชีวิตขนาดเล็ก (เช่ น ไส้เดื อน กิ้ งกื อ) ที่ อยู่อาศัยหา
อาหารในดินและผลลัพธ์จากการมีส่ิ งมีชีวิตเหล่านี้ อาศัยในดินจะทําให้ดินมีความพรุ นและมูลสัตว์
เหล่าเหล่านี้กช็ ่วยในการเพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิภาพการใช้ประโยชน์จากดิน กระบวนการเหล่านี้
มี ส่ ว นอย่า งมากต่ อ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลิ ต ผลทางการเกษตร (Garbach, Milder, Karp, &
DeClerck, 2014)
3)
การผสมเกสรของแมลงในพื้นที่ซ่ ึงมีหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ นแมลงจําพวกผึ้ง (ผึ้ง
หลวง มิ้ม ผึ้งชันโรง และแมลงภู่) โดยพบว่าผึ้งจะเป็ นแมลงที่สาํ คัญต่อการผสมเกสรที่ดีกว่าลม และ
ยังให้น้ าํ ผึ้งเป็ นผลผลิตอีกด้วย พวกผีเสื้ อ (ผี้เสื้ อกลางวันและผีเสื้ อกลางคืนซึ่งผีเสื้ อกลางคืนมี
บทบาทสําคัญในการผสมเกสร) แมลงจําพวกด้วง (แมลงนูน ด้วงผลไม้ ด้วงถัว่ ด้วงงวง) พวกต่อ
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(ต่อ แตน เบียน มด) และจําพวกแมลงวันและเพลี้ยต่าง ๆ (สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2563) จะเห็นได้วา่ แมลงมีสาํ คัญต่อการ
ขยายพันธุ์พืชทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าไม้ พืชบางชนิดอาศัยแมลงชนิดเดียวในการผสม
เกสร แต่พืชส่ วนมากอาศัยแมลงหลายชนิดมิได้เฉพาะเจาะจงชนิดใดชนิดหนึ่ง ผลผลิตทาง
การเกษตรมีแมลงช่วยในการผสมเกสรและเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
4)
การหมุนเวียนของนํ้าในพื้นที่ เนื่องจากการเกษตรบนพื้นที่สูงส่ วนมากเป็ นเกษตร
นํ้าฝนอาศัยนํ้าจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติเป็ นหลัก คุณภาพและปริ มาณนํ้ามีบทบาทที่สาํ คัญต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช ปริ มาณนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรขึ้นกับฤดูกาลด้วยโดยนํ้าจะผ่านกระบวนการ
ทางธรรมชาติมีดินและพืชเป็ นตัวกรองทําให้น้ าํ มีคุณภาพที่ดี ระบบนิ เวศบริ การช่วยในการจัดการ
นํ้าในการทําการเกษตร อาทิ เช่น การเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติ หากเกษตรกรเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์
จากระบบนิ เ วศก็จ ะช่ ว ยในการลดต้น ทุ นการจัดการนํ้าด้ว ยวิธีการอื่ น ๆ นอกจากนั้น กิ จ กรรม
การเกษตรบนพื้นที่สูงซึ่งมักเป็ นต้นนํ้ายังส่ งผลต่อปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญมาช้านานสําหรับพื้นที่
ท้ายนํ้าด้วยไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องตะกอนดิน ฟอสฟอรัส ไนเตรท มลพิษทางนํ้าเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อ
นํ้าใต้ดิน นํ้าผิวดิน แหล่งนํ้าจืด รวมทั้งระบบนิ เวศทางทะเลอีกด้วย (Robertson et al., 2014) การชะ
ล้างพังทลายของดิ นเป็ นหนึ่ งในปั ญหาสําคัญของการบริ หารจัดการพื้นที่สูง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
นอกจากการติ้นเขินของแหล่งนํ้าทําให้ไม่สามารถเก็บกับนํ้าไว้สาํ หรับการบริ โภคและอุปโภค การ
นําพาสารเคมี สารพิษต่าง ๆ ที่ปนเปื้ อนไปกับนํ้าส่ งผลต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิ เวศ นอกจากนั้น
การสู ญเสี ยหน้าดินเดิมที่มีอินทรี ยวัตถุอยู่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความชุ่มชื้นของหน้าดิน ความ
แห้งแล้งและยังขาดอินทรี ยวัตถุในการช่วยให้น้ าํ ดูดซึ มลงสู่ ดินชั้นล่าง ทําให้น้ าํ จากพื้นที่สูงผ่านลง
สู่ พ้นื ราบอย่างรวดเร็ วจนเกิดปั ญหานํ้าท่วมตามมา
5)
การกั้นบริ เวณโดยสิ่ งปลูกสร้างและการปลูกต้นไม้เป็ นแนวเขต
6)
ความสวยงามของพื้นที่ บรรยากาศและการพักผ่อน ในระยะหลังการท่องเที่ยว
ตามที่ธรรมชาติและแหล่งเกษตรกรรมได้รับความนิยมในการพักผ่อนไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายรู ปกับ
ดอกไม้ หรื อการเก็บผักผลไม้เองในสวน
7)
การเป็ นแหล่งผลิตอาหารและเป็ นแหล่งวัตถุดิบ
8)
การตรึ งไนโตรเจน (Nitrogen fixation) ขบวนการตรึ งจากอากาศมาเปลี่ยนเป็ น
โมเลกุล (เช่น แอมโมเนี ย) ที่สามารถนําไปใช้ในสิ่ งมีชีวิตได้โดยจุลินทรี ยด์ ิน (ไรโซเบียม) ซึ่ งจะ
อาศัยที่ปมรากถัว่
9)
แหล่งสะสมคาร์บอน การเป็ นแหล่งสะสมคาร์บอนในพื้นที่เกษตรหมายถึงพืชและ
ดินเก็บสะสมคาร์ บอนเอาไว้ผ่านกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ เช่ น การทําการเกษตรแบบไร่ นา
12

สวนผสม วนเกษตร การปลู ก หญ้าเลี้ ย งสัต ว์ การปรั บปรุ ง ดิ น โดยใช้ว สั ดุ อิน ทรี ย ห์ รื อวัส ดุ ที่ มี
คาร์ บอนสู ง รวมไปถึงการลดกิจกรรมที่เร่ งการทําลายคาร์ บอนในดิน โดยเฉพาะการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร
ทว่าการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารและเส้นใยทําให้เกิด
การลดลงของอินทรี ยค์ าร์ บอนในดิน (soil organic carbon: SOC) ผลที่เกิดขึ้นคือการสู ญเสี ยความ
หลากหลายทางชีวภาพและการทําหน้าที่ของดิน การลดลงของอินทรี ยค์ าร์ บอนในดินยังทําให้เกิด
การกษัยการของดินจากนํ้าและลมเนื่ องจากการความสามารถในการยึดเกาะกันของอนุภาคในดิน
ลดลง ดิ นมีบทบาทสําคัญในบริ การระบบนิ เวศโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นสิ่ งที่เอื้อต่อความ
เป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ แต่คุณค่าเหล่านี้ ก็อาจจะถูกมองข้ามอยูบ่ า้ ง (Food and Agriculture Organization
of the United Nations, 2016)
ภาพที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริ การของระบบนิเวศป่ าไม้และ
ระบบนิ เวศเกษตรกับวิถีความเป็ นอยู่ที่มนุ ษย์ตอ้ งเผชิ ญ นอกจากการบริ การของระบบนิ เวศจะมี
อิทธิ พลต่อความเป็ นอยู่ของมนุ ยชาติแล้วปั จจัยอื่น ๆ อาทิเช่น ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุ ษย์ ซึ่ งประกอบไปด้วย 1)
ความมัน่ คงในชีวิต ความรู ้สึกปลอดภัย 2) ปั จจัยพื้นฐานสําหรับการมีชีวิตที่ดี เช่น การมีที่อยูอ่ าศัย
มีอาหารที่มีคุณค่า การเข้าถึงสิ นค้า 3) สุ ขภาพที่ดี แข็งแรง เข้าถึงนํ้าและอากาศที่สะอาด เป็ นต้น 4)
ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมที่แนบแน่น การได้รับความเคารพ ความสามารถในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น ซึ่ง
องค์ประกอบทั้งสี่ อย่างที่กล่าวมานี้ ส่งผลต่อ 5) เสรี ภาพสําหรับทางเลือกและการดําเนิ นชีวิต อาทิ
โอกาสในการประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น ในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงความเป็ นอยู่ของ
มนุษย์กส็ ่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน (Millenium Ecosystem Assessment, 2005)
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ภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงของการบริ การของระบบนิเวศกับความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
ที่มา: Millennium Ecosystem Assessment, 2005
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการประเมินระบบนิเวศของการปฎิสมั พันธ์ระหว่างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การบริ การของระบบนิเวศ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์และแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Millennium Ecosystem Assessment, 2005
การเปลี่ยนแปลงจากตัวขับเคลื่อนส่ งผลทางอ้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
อาทิ
ประชากร เทคโนโลยี เศรษกิจ การค้า วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมและศาสนา เป็ นต้น สามารถ
นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแรงผลักดันซึ่งกระทบโดยตรงกับความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การ
จับปลา การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การใช้ปุ๋ย การควบคุมแมลงศัตรู พืชและระบบชลประทาน เป็ น
ต้น และสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการบริ การของระบบนิเวศและการให้บริ การของระบบนิเวศ และ
การเปลี่ยนแปลงนี้กส็ ่ งผลเป็ นลูกโซ่ต่อชีวติ ความเป็ นอยูม่ นุษย์ โดยปฏิสมั พันธ์น้ ีอาจเกิดขึ้นใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรื อข้ามระดับ เช่น ความต้องการไม้ในระดับโลกอาจนําไปสู่ การสู ญเสี ยพื้นที่
ป่ าในระดับภูมิภาคได้และเป็ นเหตุให้นาํ มาสู่ การเกิดนํ้าไหลหลาก
นํ้าท่วมในระดับท้องถิ่น
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นอกจากนั้นการปฏิสมั พันธ์กอ็ าจจะเกิดขึ้นข้ามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลยุทธและการแทรกแซงที่
แตกต่างกันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในหลายประเด็นในกรอบนี้เพื่อส่ งเสริ มให้มนุษย์มีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ แสดงความสัมพันธ์ของการบริ การของระบบนิเวศ
กับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุษย์ การวิเคราะห์ในระยะสั้นระยะยาวความเชื่อมโยงของระดับท้องถิ่น
ภูมิภาคและระดับโลก (ภาพที่ 5)
การใช้ตน้ ทุนจากระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง (Middle income country) อย่างประเทศไทยนับว่ามีความสําคัญโดยเฉพาะกลุ่ม
คนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะในภาคเหนื อวิถีชีวิตและ
ความเป็ นอยูล่ ว้ นอิงอาศัยและใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ อาทิ ระบบประปาภูเขา ระบบการเกษตร
บนพื้นที่สูง การเก็บหาของป่ าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ได้ (Renewable resources) การขยายพื้นที่ทางการเกษตรบนที่สูงมีส่วนในการลดพื้นที่ป่าและนํามา
ซึ่ งความเสื่ อมโทรมของป่ า ดังนั้นวิธีคิดการจัดการและการใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนที่อยู่อาศัย
ใกล้ชิดกับป่ าส่ งผลโดยครงกับต่อการใช้บริ การของระบบนิ เวศ (Ecosystem services) เป็ นอย่างยิ่ง
เพราะถือได้ว่าเป็ นต้นทางของการใช้ประโยชน์น้ นั ๆ อาทิ การถางป่ าเพื่อการทําการเกษตร การใช้
สารเคมีในการทําการเกษตรบริ เวณต้นนํ้าส่ งต่อผูท้ ี่ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ บริ เวณปลายนํ้า
ในแง่ของปริ มาณและคุณภาพนํ้า นอกจากนั้นยังส่ งผลต่อความสามารถของป่ าในการกักเก็บก๊าซ
คาร์ บอนได้ออกไซด์อีกด้วย หากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงไม่ดีแล้วอาจนําไปสู่
ความการลดน้อยถอยลงของการให้บริ การของระบบนิ เวศ ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิต อัตต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความมัน่ คงทางอาหาร การอพยพย้ายถิ่น และความยากจนเป็ นวงจรวัฏจักร
ต่อไป
การสร้างทางเลือกในการใช้ที่ดินจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง (Funakawa et al., 1997) กสิ
กรรมยัง่ ยืน เกษตรอินทรี ยแ์ ละทางเลือกในการทําเกษตรที่ยงั่ ยืนแบบอื่น ๆ จะช่วยสร้างความมัน่ คง
ทางอาหารรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในดินด้วยซึ่ งจะเป็ นการช่วยปรับปรุ งดินนัน่ เอง ปุ๋ ย
ชีวภาพช่วยให้สภาพแวดล้อมของดินอุดมไปด้วยธาตุหลักและธาตุรองทุกชนิ ดผ่านขบวนการตรึ ง
ไนโตรเจนปล่อยสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช แร่ ธาตุในดินและการย่อยสลายทางชี วภาพ
ของสารอินทรี ยใ์ นดิน (Bhardwaj, Ansari, Sahoo, & Tuteja, 2014) นอกจากนั้นปริ มาณและคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรจะดีหรื อไม่ก็ข้ ึนกับปั จจัยทางผลิตทางธรรมชาติเป็ นทุนเดิมจะเห็นได้ว่า
ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ ที่สูงหรื อตํ่าก็ข้ ึนกับการจัดการการให้บริ การของระบบนิ เวศ
ด้วยจากการทดลองในระยะยาว (Drinkwater, Wagoner, & Sarrantonio, 1998) ชี้ให้เห็นว่าการปลูก
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พืชหมุนเวียนแบบซับซ้อน (more complex rotation) ด้วยปั จจัยการผลิตจํานวนที่นอ้ ยกว่าสามารถ
ให้ผลผลิตในจํานวนที่เท่ากับหรื อมากกว่าการปลูกพืชแบบดั้งเดิม
ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศของภาคเหนื อประกอบไปด้วยพื้นที่สูงที่มีความชันความอุดม
สมบูรณ์ของดินอยูใ่ นระดับตํ่าถึงปานกลางซี่ งส่ วนมากจะเกิดการชะล้างพังทลายของดินในช่วงฤดู
ฝน (Turkelboom et al., 1997) ในอดีตพื้นที่สูงส่ วนมากจะปลูกข้าวไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
ปล่อยพื้นที่พกั ไว้เพื่อให้ดินฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ และลดปั ญหาวัชพืช อย่างไรก็ตามด้วยการ
เพิ่มขึ้นของความต้องการอาหาร ด้วยนโยบายต่าง ๆ ทําให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปรับตัวหันมาทํา
เกษตรแบบเข้ม ข้น บนพื้ น ที่ เ ดิ ม ไม่ ป ล่ อ ยพื้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้พ ัก ฟื้ นตามธรรมชาติ จํา นวนพื้ น ที่ ที่ ท าํ
การเกษตรแบบหมุนเวียนก็ลดลง การเกษตรแบบเข้ม ข้น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การควบคุ ม และการ
สนับสนุนการบริ การของระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการหมุนเวียนของแร่ ธาตุสารอาหาร คุณภาพและ
ปริ มาณของนํ้า การผสมพัน ธ์ การควบคุ มศัต รู พืชและการควบคุ ม สภาพภู มิอากาศ (Alison G.
Power, 2010)
จะเห็ นได้ว่าระบบการเกษตรเป็ นทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค (ผูใ้ ช้ประโยชน์) ในการบริ การ
ของระบบนิเวศ การบริ การของระบบนิเวศประเภทหนึ่งถูกใช้สาํ หรับการบริ การของระบบนิเวศอีก
ประเภท เช่ น การผลิ ตอาหารจะต้องอาศัย การบริ การด้านการรั กษาความอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ น
ควบคุมการทํางานของนํ้า เป็ นต้น (Daily et al., 1997) ดังนั้นการจัดการระบบนิ เวศเกษตรที่แย่จะ
กระทบต่อการทํางานและบริ การของระบบนิ เวศด้วย อาทิ เช่น สารอาหารที่ไหลไปกับนํ้าผิวดิ น
สารพิษจากสารเคมีกาํ จัดแมลงและศัตรู พืช การสู ญเสี ยถิ่นที่อยูอ่ าศัย และการเสื่ อมของดิน (Zhang,
Ricketts, Kremen, Carney, & Swinton, 2007) ดังนั้นแนวคิดว่าด้วยการบริ การของระบบนิ เวศถูกใช้
ในแวดวงวิ ช าการและผู ก้ ํา หนดนโยบายในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจัด การไร่ น าอย่ า งยัง่ ยื น
นอกจากนั้น MEA ส่ งเสริ มให้มีการยอมรับการดําเนิ นการการจัดการที่ดินที่สามารถคงไว้ซ่ ึ งความ
ยัง่ ยืนของระบบการเกษตรไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของผลผลิตและส่ วนของกําไร นอกจากนั้นการ
ตระหนักถึงผลกระทบจากวิถีการทําการเกษตรอย่างเข้มข้นก็เป็ นสิ่ งที่ช่วยผลักดันให้เกิดวิถีเกษตร
ยัง่ ยืน อาทิ เกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น (Sandhu, Wratten, & Cullen, 2010)
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2.2 แนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่ างยัง่ ยืน
ทรัพยากร (Resources) เป็ นข้อถกเถียงในทางเศรษฐศาสตร์ มาหลายร้อยปี ทั้งการอธิบายว่า
ทรัพยากรมีอยูอ่ ย่างจํากัด ทรัพยากรจะขาดแคลนเนื่องจากมนุษย์เพิ่มมากขึ้น การใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้ นเปลืองโดยไม่คาํ นึ งถึงผลกระทบเชิงลบ ไปจนถึงปั ญหาการจัดสรรและกระจายทรัพยากรที่ไม่
ทัว่ ถึงและไม่เป็ นธรรม ในบทที่ 11 หนังสื อ The Wealth of Nations ของ อดัม สมิธ (Adam Smith)
ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ช้ ีให้เห็นว่าที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติถือเป็ นปั จจัย
ที่สาํ คัญที่สุดในการผลิต (อดัม สมิธ, 2559) นอกจากนั้นข้อถกเถียงเรื่ องที่ดินและทรัพยากรยังได้
ขยายวงกว้างไปยังสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมือง สิ่ งแวดล้อม นิ เวศวิทยา ทรัพยากรมนุ ษย์
และการพัฒนา เป็ นต้น โดยแนวคิดการจัดการทรัพยากรในงานวิจยั นี้ จะนําเสนอแนวคิดที่ว่าด้วย
การจัดการโดยรัฐ แนวคิดตัวแสดงที่นอกเหนื อจากรัฐ (Non-state thought) และกระแสแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ข้อถกเถียงเกี่ ยวกับทรั พยากรสามารถย้อนกลับไปถึงการปฏิวตั ิพาณิ ชนิ ยมในอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 16 ซึ่ งเกิดความเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเดิมที่ทาํ เกษตรแบบพอแลกเปลี่ยนและจ่าย
ภาษี กลายเป็ นทุนนิ ยมการเลี้ ยงแกะขนาดใหญ่เพื่อป้ อนขนแกะเข้าโรงงานผลิ ตสิ่ งทอเพื่อการ
ส่ ง ออก ซึ่ ง ในช่ ว งนั้น เชื่ อ ว่า การได้ดุ ล การค้า ระหว่า งประเทศจะนํามาซึ่ ง ความมั่งคัง่ ของชาติ
รู ปแบบการใช้ที่ดินที่ เปลี่ ยนไปส่ งผลให้เกิ ดการออกกฎหมายหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็ นการออก
กฎหมายปิ ดป่ าและกฎหมายคนจน (Poor Laws) เพื่อผลักให้คนเข้าเมืองกลายเป็ นแรงงานรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม การออกกฎหมายและขบวนการล้อมรั้วที่ดิน (Enclosure Movement) ไม่ให้
ชาวนาเข้าใช้ที่ดินรถร้างว่างเปล่าและที่ดินส่ วนกลาง (the common) (ฉัตรทิพท์ นาถสุ ภา, 2549 )
การล้อมรั้วที่ดินจึงสะท้อนแนวคิดกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล (Private Property) ซึ่ งที่ดินกลายเป็ นของ
คนใดนหนึ่งและเป็ นหัวใจสําคัญของระบบทุนนิยมที่รองรับด้วยกฎหมาย รวมทั้งแยกขาดความเป็ น
เจ้าของกับสิ่ งที่เคยเป็ นเจ้าของร่ วม เช่น การอยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า แต่ทว่าการปิ ดป่ า
และการล้อมรั้วที่ดินก็ไม่ได้ราบรื่ น ชาวนารายย่อยและชาวนาผูเ้ ช่ าที่ดินไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย
ดังกล่าว (Anti-Enclosure Protest) ก็ได้เคลื่อนไหวต่อสู ้มาตลอด มีท้ งั ความพยายามปฏิวตั ิโดยการ
รื้ อเผารั้วกั้นที่ดินและลอบทําร้ายคนเลี้ยงแกะ เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ในการทํากินในพื้นที่ที่เคยเป็ นของ
ส่ วนกลาง แต่การต่อสู ้ก็ไร้ผลอย่างสิ้ นเชิ ง ผูช้ ุมนุ มถูกจับกุมและปราบปรามอย่างรุ นแรง (วรวิทย์
เจริ ญเลิศ, 2535) อีกทั้งแนวคิดรัฐชาติ (Nation-State) ที่หนึ่งในองค์ประกอบความเป็ นรัฐต้องมีหลัก
เขตดินแดนที่ชดั เจน และเมื่อรัฐได้การยอมรับจากรัฐอื่นและมีอาํ นาจอธิ ปไตยก็ย่อมมีความชอบ
ธรรมที่ในการจัดการทรัพยากรและผูค้ นภายในดินแดนนั้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการจัดการแบบนุ่มนวล
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หรื อด้วยความรุ นแรงก็ตาม เพราะฉะนั้นมีรัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นก็มนั จะรวมอํานาจการจัดการไว้
ที่ศูนย์กลาง แล้วจึงแบ่งหรื อกระจายอํานาจไปตามกลไกของรัฐ (Peluso, 1993)
การแผ่ขยายของระบบทุนนิ ยมโลกที่มีจกั รวรรดิ องั กฤษเป็ นศูนย์กลาง ส่ งผลให้รัฐและ
อาณานิ คมต่าง ๆ ขูดรี ด (exploit) ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ทั้งการ
ทําเหมืองถ่านหิ น การขุดแร่ เหล็กและโลหะมีค่า รวมไปถึงเปลี่ยนพื้นที่ป่า (forestland) ให้เป็ นพื้นที่
เพาะปลูก (farmland) โดยเฉพาะการอนุ ญาตให้ประกอบกิจการป่ าไม้ซ่ ึ งรัฐให้สัมปทานกับบริ ษทั
ต่างชาติในการตัดไม้เนื้อแข็งเพื่อการส่ งออก ส่ วนรัฐก็ได้รับค่าสัมปทานเป็ นรายได้ตอบแทน นัยยะ
อีกทางหนึ่ งการที่รัฐให้สัมปทานป่ าไม้กถ็ ือเป็ นการพยายามรักษาป่ าไม้ เนื่องจากรัฐที่เพิ่งตั้งใหม่มกั
ประสบกับปั ญหาการลักลอบตัดไม้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาป่ าก็มีไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงมี
มาตรที่ จ ะรั ก ษาป่ าและสัมปทานป่ าไปพร้ อม ๆ กัน ซึ่ ง รวมถึ ง การทํากิ จ การป่ าไม้ใ นพม่ าและ
ภาคเหนื อของไทยที่ได้มีการตัดไม้สักเพื่อเป็ นสิ นค้าส่ งออกไปยังต่างประเทศ (ชมัยโฉม สุ นทร
สวัสดิ์, 2521)
แม้รัฐจะมีอาํ นาจอย่างชอบธรรมในการจัดการทรัพยากร แต่กระบวนการล้อมรั้วป่ าเพื่อ
ผนวกรวมพื้นที่ส่วนร่ วมแล้วแบ่งแยกระหว่างพื้นที่รัฐกับเอกชนในรัฐอื่น ๆ ไม่ประสบความสําเร็ จ
แบบอังกฤษ ผลกระทบจากเศรษฐกิจตกตํ่าที่เริ่ มต้นในปี ค.ศ. 1873-1896 ได้ส่งผลให้ความยากจน
และการว่างงานขยายออกไปเป็ นวงกว้าง Henry George นักเศรษฐศาสตร์ การเมืองชาวอเมริ กนั จึง
ได้เสนอแนวคิดว่า ที่ดินควรเป็ นของสังคมและต้องไม่เป็ นของรัฐ ผูท้ ี่ใช้ประโยชน์จากที่ดินต้องจ่าย
ภาษีตามมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตได้ อันเป็ นการป้องกันการเก็งกําไรจากการขายที่ดิน
(George, 1882) นอกจากนั้นการสร้างรัฐชาติแบบตะวันตกในเอเชียที่เป็ นไปอย่างเชื่องช้า งานศึกษา
ของ James C. Scott พบว่า มีผูค้ นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงบนเขาจํานวนหลายล้านคนในเวียดนาม ลาว
ไทย พม่า กัมพูชา และจีนตอนใต้ ที่ไม่ได้ถูกผนวกรวมสู่ การสร้างรัฐชาติอย่างสมบูรณ์ ผูค้ นกลุ่มนี้
ต้องการอยู่ในพื้นที่ที่ได้อาศัยมาเป็ นเวลานานก่อนการอ้างสิ ทธิ ของรัฐ อีกทั้งชุมชนเหล่านี้ มีความ
เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธหรื อต่อสู ้กบั รั ฐ (Anarchism) (Scott, 2010) รวมถึงงานของฉัตรทิพย์ นาถ
สุ ภา ที่ช้ ี ให้เห็นถึงระบบกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินของชุมชนในเอเชี ย แต่เดิมนั้นหมู่บา้ นหรื อชุมชนเป็ นเจ้า
ที่ดินร่ วมกัน แล้วจึงจัดสรรที่ดินให้กบั สมาชิกของชุมชนไปทํากิน หากที่ดินที่ได้รับไปไม่มีการทํา
กินหรื อจะย้ายไปอยูช่ ุมชนอื่นก็ตอ้ งคืนที่ดินนั้นให้กบั ชุมชน (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา, 2554) กว่าที่รัฐจะ
ผนวกรวมชุ ม ชนที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ป่ าเข้า สู่ รั ฐ ชาติ ก็ ล่ ว งเลยเข้า สู่ ช่ ว งสงครามเย็น โดยรั ฐ ร่ ว มกับ
สหรัฐอเมริ กาใช้เทคโนโลยีการทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมกับการส่ งนักภูมิศาสตร์ นัก
สังคมวิทยาและนักมานุ ษยวิทยาในการสํารวจชุมชนเพื่อทําแผนที่แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็ นหมู่บา้ น
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ตามความหมายในทางปกครอง (เก่งกิจ กิตติเรี ยงลาภ, 2559) ความล่าช้าในการผนวกชุมชนของรัฐ
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะจัดการทรัพยากรได้ท้ งั หมดเพียงตัวแสดงเดียว อีก
ทั้งยังก่ อให้เ กิ ด ความลัก ลัน่ ในการอ้างสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของที่ ดิ น ซึ่ งมี ก ารต่ อสู ้เ ป็ นระยะเวลา
ยาวนาน
ชุมชนในแต่ละสังคมก็มีลกั ษณะที่ไม่เหมือนกัน ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา ได้แบ่งกลุ่มแนวคิด
ชุมชนไว้ 2 แนวทางหลัก คือ 1. กลุ่มแนวคิดชุมชนที่ตอ้ งการมีรัฐ แม้รัฐจะมีอาํ นาจในการกําหนดว่า
ใครเป็ นเจ้าของที่ดิน แต่รัฐต้องให้ความสําคัญกับระบบชุมชนในการถือสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของร่ วม
เช่น การเคลื่อนไหวของขบวนการนารอดนิ ค (Narodnik) ในรัสเซี ยที่ตอ้ งการความเป็ นอิสระจาก
เจ้าที่ดินและต้องการให้มีการกระจายที่ดิน และ 2. กลุ่มแนวคิดชุมชนที่ไม่ตอ้ งการรัฐ แนวคิดกลุ่มนี้
ได้แก่ สังคมนิ ยมยูโทเปี ย (Utopia Socialism) อนาธิ ปไตย (Anarchism) และแนวคิดชุ มชนนิ ยม
(Communitarianism) ในสหรัฐอเมริ กา ดังเช่นที่เจมส์ ซี. สก๊อต ได้ศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูงในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้วา่ มีความแตกต่างจากชุมชนที่อยูพ่ ้นื ราบ ซึ่งมีพลวัตรการต่อสู ้มาโดยตลอด ไม่วา่
ต่อสู ้โดยตรงจนเป็ นกบฏไปจนถึงการต่อรองอํานาจกับรัฐ (นาถสุ ภา, 2557) ถือได้ว่าแนวคิดชุมชน
เป็ นสํ า นั ก คิ ด ที่ มี พ ลัง ในการทํา ความเข้า ใจตัว แสดงที่ น อกเหนื อ จากบทบาทของรั ฐ และให้
ความสําคัญในการอ้างสิ ทธิความเป็ นเจ้าของร่ วมของชุมชนซึ่งมีมาก่อนแนวคิดแบบรัฐชาติ แนวคิด
นี้ ยงั ได้ถูกผลักดันไปสู่ การเจรจาต่อรองในเชิงนโยบายและและการออกแบบสถาบันการเมือง เช่น
การร่ างรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. ที่ได้ทาํ ให้ชุมชนกลายเป็ น
สถาบันอย่างหนึ่ ง โดยการบัญญัติสิทธิ ชุมชน (Communal Rights) ลงไปในรัฐธรรมนู ญ (บุญชู ณ
ป้ อมเพ็ชร, 2012) รวมไปถึงการจัดตั้งสภาชุมชนตําบลในปี พ.ศ. 2551 ที่ได้นาํ เอาประชาธิ ปไตย
แบบปรึ กษาหารื อมาเป็ นรู ปแบบการปกครองในชุ มชนเล็ก ๆ ที่สมาชิ กในชุ มชนสามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันได้ (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2016)
อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่ องประชากรของ Thomas Malthus ซึ่งว่าการผลิตในระบบทุนนิ ยมจะ
ทําให้เกิดสภาวะขาดแคลน เนื่ องจากประชากรเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ วมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่
Garrett Hardin นักชีววิทยาได้นาํ แนวคิดดังกล่าวมาอธิ บายการเป็ นเจ้าของร่ วมโดยยกกรณี ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ว่ามีทางสองแพร่ งในตัวเอง ในทางหนึ่ งการเป็ นเจ้าของร่ วมทุ่งหญ้าทําให้ไม่สามารถรู ้ได้
ว่าใครเป็ นเจ้าของที่ แท้จริ ง เพราะฉะนั้นเมื่ อต่างฝ่ ายต่างอ้างความเป็ นเจ้าของ คนเลี้ ยงสัตว์ที่มี
เหตุผล (Rational herdsman) แต่ละคนจึ งต้องการเลี้ยงสัตว์ของตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
เพื่อให้ตวั เองได้ประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้มีคนเลี้ยงสัตว์ในทุ่ง
หญ้ามากขึ้น ในท้ายที่สุดทุ่งหญ้าที่เป็ นเจ้าของร่ วมกันก็จะล่มสลายกลายเป็ นโศกนาฏกรรม ฮาร์ดิน
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มองว่าทุ่งหญ้าที่เป็ นเจ้าของร่ วมจะอยูร่ อดได้ดว้ ยการรักษาความหนาแน่นของประชากรในระดับที่
ตํ่า ทุ่งหญ้าที่เป็ นเจ้าของร่ วมจึงจะอยูร่ อด (Hardin, 1968) งานศึกษาของฮาร์ดินถือเป็ นงานชิ้นสําคัญ
มากในการศึกษาความเป็ นเจ้าของร่ วม ซึ่ งได้สร้างข้อถกเถียงทั้งผูท้ ี่เห็นด้วยโดยการนําเอาแนวคิด
ไปพัฒนาต่อเป็ นความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ที่ไม่สามารถจัดการสิ นค้าสาธารณะได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งแนวคิดที่ เสนอให้เอกชนเข้ามาจัดการทรั พยากรธรรมชาติ อนั เป็ น
ทรัพย์สินร่ วมของผูค้ นในสังคม เช่น อุทยานแห่ งชาติ โดยให้สิทธิ การดูแลพื้นที่แล้วส่ งค่าสัมปทาน
จากการให้บริ การแก่รัฐ เนื่องจากเอกชนมีประสิ ทธิภาพในการจัดการมากกว่าภาครัฐ (Wade, 2005)
ส่ วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับฮาร์ดินได้วิพากษ์วา่ เป็ นข้อสรุ ปที่ต้ืนเขินและนามธรรม อีกทั้งไม่
มีการศึกษาภาคสนามที่ลงไปศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีระบบความเป็ นเจ้าของร่ วม (McCay & Jentoft,
1998) Elinor Ostrom นักเศรษฐศาสตร์ การเมืองผูซ้ ่ ึ งได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2009 ได้โต้แย้ง
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักที่อธิ บายระบบความเป็ นเจ้าของร่ วม โดยทําการศึกษาทรัพยากร
ร่ วม (Common-pool resources) ในหลายประเทศทัว่ โลกที่มีความแตกต่างในทางภูมิศาสตร์ มนุษย์
เช่น พื้นที่สูงในญี่ปุ่นและสวิสเซอร์แลนด์ การจัดการนํ้าในฟิ ลิปปิ นส์และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย การทํา
ประมงในแคนาดาและตุรกี ออสตรอมพบว่าการสร้างสถาบันการจัดการด้วยตนเองมีความชัดเจน
(Stable institution) จะทํา ให้ ก ารจัด การทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ร ะบบความเป็ นเจ้า ของร่ วมประสบ
ความสําเร็ จในการรั กษาทรั พยากรเอาไว้ได้ ในการจะสร้างสถาบันของระบบการจัดการร่ วมให้
ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน ออสตรอมเสนอหลักการออกแบบ (Design principle) 7 ข้อ ดังนี้
(Ostrom, 1990)
1) การกําหนดพื้นที่ของทรัพยากรร่ วมที่มีความชัดเจน ว่าเขตแดนของผูใ้ ช้อยู่ ณ
จุดใด
2) การออกแบบข้อตกลงในการจัดการทรัพยากรร่ วมที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของ
คนในพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นกฎระเบียบในเรื่ องเวลา เงิน เทคโนโลยี
3) การสร้างข้อตกลงร่ วมกันในการจัดการทรัพยากรร่ วม
4) การสร้างระบบเฝ้าระวัง (monitoring) ระหว่างข้อตกลงกับการปฏิบตั ิจริ งว่ามี
ความสอดคล้องกันหรื อไม่
5) การสร้างบทลงโทษสําหรับผูท้ ี่ละเมิดข้อตกลง
6) การสร้างกลไกแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผูใ้ ช้ทรัพยากรกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่
กลไกแก้ไขความขัดแย้งต้องมีตน้ ทุนตํ่าเพือ่ คนในพื้นที่
7) ข้อตกลงที่สร้างขึ้นใหม่ตอ้ งไม่เปิ ดช่องให้อาํ นาจภายนอกเข้ามา
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แนวคิดของ Ostrom เป็ นที่ยอมรับในวงกว้างว่าเป็ นหนึ่ งในแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
พร้ อมทั้งได้นาํ เอาแนวคิดของออสตรอมไปทําความเข้าใจความหลากหลายของการออกแบบ
สถาบันการจัดการนํ้าในเอเชี ยใต้ งานเขียนชิ้นสุ ดท้ายที่เผยแพร่ ในวันที่เธอจากไป ในเวที Rio+20
2012 ได้เสนอว่าต้องยกระดับความยัง่ ยืนจากระดับท้องถิ่นและระดับประเทศไปสู่ ความยัง่ ยืนของ
โลก รวมไปถึงการเน้นยํ้าว่าการพัฒนาที่ยง่ั ยืนอย่างครอบคลุมต้องคํานึ งถึงความหลากหลายของ
การออกแบบสถาบันที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางสังคม
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ท วี ค วามรุ น แรงในปั จ จุ บ ัน อัน เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมอากาศทัว่ โลก ส่ งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดและกระทบต่อการปรับตัวของ
สิ่ งมีชีวิตเป็ นอย่างมาก เช่น ปรากฏการณ์เอลนิลโญและลานีญา การเกิดแผ่นดินไหวทั้งภาคพื้นทวีป
และใต้ทะเล การเลื่อนไหลของฤดูกาล รวมไปถึงการเกิดไฟป่ าที่ลุกลามเป็ นวงกว้างที่สร้างความ
เสี ย หายทั้งพื้ น ที่ แ ละอากาศที่ เ ต็มไปด้ว ยมลพิษ ซึ่ ง มัก มี ข อ้ ถกเถี ย งว่า ผูค้ นที่ อ าศัย อยู่ใ นระบบ
ทรัพยากรร่ วมเป็ นผูท้ าํ ให้ป่าเสื่ อมโทรมลงและเป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้เกิดไฟป่ า ธันยพร จันทร์ กระจ่าง ได้
ศึกษาสํารวจพื้นที่ป่าชุมชนที่เป็ นระบบทรัพยากรร่ วมในประเทศไทย จํานวน 1,197 พื้นที่ ตั้งแต่
พ.ศ. 2543 ถึ ง 2560 โดยอาศัย ข้อมู ลและเทคนิ คของระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) พบว่า ป่ าชุมชนในประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งอัตราการ
เกิดไฟป่ าในเขตป่ าชุมชนยังน้อยกว่าพื้นที่ป่าสงวน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ
ที่เป็ นปั ญหาสําคัญในปั จจุบนั โดยตรง (Chankrajang, 2019)
จากข้อถกเถียงแนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน เป็ นที่แน่ชดั ว่าระบบทรัพยากรร่ วม
ของผูค้ นที่อาศัยในพื้นที่ช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ทรัพยากร ทั้งในแง่ความร่ วมมือ แรงจูงใจต่อ
การใช้ทรัพยากร รวมไปถึงการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด
แต่ ค วามยัง่ ยืน ดัง กล่ า วต้อ งการความหลากหลายของรู ป แบบสถาบัน การจัด การทรั พ ยากรที่
เหมาะสมต่อคนในพื้นที่

2.3 ระบบกรรมสิทธิ์
กรรมสิ ทธิ์ในทรัพยากรเป็ นส่ วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรและเป็ นปัจจัยหนึ่งที่
ทําให้เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (Pearce & Turner, 1990) พฤติกรรมการ
ผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากรขึ้นกับกรรมสิ ทธิ์เหนือทรัพยากร (Tietenberg & Lewis, 2018)
โดยในทางเศรษฐศาสตร์แล้วกรรมสิ ทธิ์เหนือทรัพยากรหมายถึงชุดของสิ ทธิที่ระบุถึงการเป็ น
เจ้าของ (Ownership) สิ ทธิพิเศษ (Privilege) และข้อจํากัด (Limitation) ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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โครงสร้างของกรรมสิ ทธิ์ส่งผลกับการจัดสรรทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดประสิ ทธิภาพในการ
ทําหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจตลาด โดยโครงสร้างของกรรมสิ ทธิ์ที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพคือการที่
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์เป็ นผูร้ ับต้นทุนผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ เฉพาะผูค้ รอบครอง
กรรมสิ ทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถตัดสิ นใจในการขายหรื อถ่ายโอนกรรมสิ ทธิ์ไปสู่ ผอู ้ ่ืนได้โดยสมัครใจ
ซึ่งระดับของกรรมสิ ทธิ์ในลักษณะต่าง ๆ ส่ งผลต่อการใช้ทรัพยากร 1) สิ ทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
(Access) ทางกายภาพ เช่น สามารถใช้พ้นื ที่ป่าเป็ นทางผ่านในการเดินทางได้ 2) สิ ทธิในการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Withdrawal) เช่น การเก็บหาของป่ า 3) สิ ทธิในการจัดการ วางกฎ รู ปแบบ
การใช้ประโยชน์ การปรับปรุ ง (Management and improvement) 4) สิ ทธิในการกีดกันหรื ออนุญาต
ให้ผอู ้ ื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ (Exclusion) โดยผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์มีสิทธิในการตัดสิ นใจว่าจะอนุญาตให้
ใครเข้าถึงทรัพย์สิน 5) สิ ทธิในการขาย ให้เช่า หรื อการส่ งต่อกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูอ้ ื่น (Alienation) ซึ่ง
ลักษณะนี้แสดงถึงการเป็ นเจ้าของ (Owner)โดยสมบูรณ์ การได้มาซึ่งสิ ทธิและการเป็ นเจ้าของใน
ทรัพย์สินอาจจะมีหลากหลายช่องทาง เช่น การจับจอง การซื้อขายผ่านระบบตลาด จะเห็นได้วา่ การ
ได้เป็ นเจ้าของและการได้สิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอ
ไป อาทิ ชาวบ้านใช้สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากของป่ าแต่กม็ ิได้แปลว่าชาวบ้านเป็ น
เจ้าของพื้นที่ดงั กล่าว ชาวบ้านเหล่านั้นเป็ นเพียงผูใ้ ช้ประโยชน์ (Authorized user) ในบางครั้ง
ชาวบ้านบางกลุ่มอาจมีสิทธิในการบริ หารจัดการด้วยนอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์ (Claimant)
เช่น การจัดการพื้นที่ป่าชุมชน ระบบเหมืองฝาย หนองนํ้าหรื อพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ โดยการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อออกกฎระเบียบติดตามการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะนั้นร่ วมกัน การระบุใน
กรรมสิ ทธิ์เป็ นการประกาศให้ผอู ้ ื่นทราบถึงสิ ทธิในการเป็ นเจ้าของในทรัพย์สิน
ในการใช้
ประโยชน์และการจัดการกับทรัพย์สินนั้น ๆ อย่างถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายหรื อตามจารี ต
ประเพณี วฒั นธรรม หากมีผอู ้ ื่นมาละเมิดอาจถูกลงโทษตามกฎหมายหรื อกูฏกติกาที่ได้ต้ งั ไว้
ลักษณะของกรรมสิ ทธิ์ดังกล่าวเมื่อพิจารณาร่ วมกับประเภทของกรรมสิ ทธิ์ จะส่ งผลต่อการ
จัดการ การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่แตกต่างกัน โดยในที่น้ ี ขอจําแนกกออกเป็ นสามประเภท
อัน ได้แ ก่ กรรมสิ ท ธิ์ เอกชน (Private property) กรรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นกลาง (Common property) และ
กรรมสิ ทธิ์ ของรัฐ (State property) งานวิจยั ส่ วนมากได้จาํ แนกความแตกต่างระหว่างการเปิ ดเข้าไป
ใช้อ ย่ า งเสรี (Open access) กรรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นกลาง กรรมสิ ท ธิ์ ของรั ฐ และกรรมสิ ท ธิ์ เอกชน
(Seabright, 1993) กับ กับการไม่มีกรรมสิ ทธิ์ (No property)โดยพบว่ากรรมสิ ทธิ์ ส่ วนกลางมักจะถูก
ใช้ในการอธิ บายว่าเป็ นสาเหตุของความเสื่ อมโทรมการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นบ่อ
เกิดของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ดังงานของ Garret Hardin (1968) เรื่ อง“โศกนาฏกรรม
ของการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน” (The Tragedy of the Commons) ที่ถูกนํามาใช้กนั ทัว่ โลกตั้งแต่ปี พ.ศ.
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2511 โดย Hardin กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรร่ วมกันหรื อทรัพยากรส่ วนกลางอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด
โดยที่แต่ละคนพยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพยากรนั้น ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล
ก่อนที่บุคคลอื่นจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ เมื่อทรัพยากรเป็ นของส่ วนกลางที่ทุกคนเป็ นเจ้าของแต่
ละบุคคลจึ งไม่มีแรงจูงใจในการอนุ รักษ์เพราะเกรงว่าหากอนุ รักษ์ทรั พยากรไว้ใช้ประโยชน์ใน
อนาคต คนอื่นจะมาแย่งใช้ประโยชน์ไปเสี ยก่อนในระหว่างที่อนุ รักษ์ไว้ การกระทําดังกล่าวเป็ น
การสร้ า งต้น ทุ น ผลกระทบภายนอก (External cost) กับ ทุ ก คนที่ ใ ช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ส่ วนกลางนั้น ๆ ร่ วมกัน ซึ่งหากผูใ้ ช้ประโยชน์ทรัพยากรส่ วนกลางไม่สามารถร่ วมมือกันได้กจ็ ะเกิด
ปั ญหาการเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเสรี (Open access) การใช้ประโยชน์โดยไม่จ่ายหรื อการบริ โภค
ฟรี (Free rider) นําไปสู่ ปัญหาของสิ นค้าสาธารณะ (Public good) (Hardin, 1968; Olson, 1965 and
1971)และปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ตามมา เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว (ที่ดินสาธารณะ) ซึ่งทุกคนสามารถ
เข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีผเู ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริ งนั้นเป็ นการจูงใจให้ทุกคนเพิ่มจํานวนวัวมาก
ขึ้น เมื่อจํานวนวัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่จาํ กัดจนถึงจุดจุดหนึ่ งที่ระบบธรรมชาติลม้ เหลวและทุ่งหญ้าไม่
สามารถผลิตหญ้าเพียงพอกับวัวตัวทุกตัวผลเสี ยจึงเกิดกับสังคมส่ วนรวม สอดคล้องกับปั ญหาการ
ทํากินบนพื้นที่สูงก่อให้เกิดการทําลายทรัพยากรและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมาได้ ทั้ง Olson และ
Hardin เห็นไปทิศทางเดียวกันว่าเป็ นความท้าทายอย่างยิง่ สําหรับการใช้ทรัพยากรร่ วมกันในคนหมู่
มาก โดย Olson ได้อธิ บายว่าเมื่อมีกลุ่มคนจํานวนมากใช้ทรัพยากรร่ วมกัน สัดส่ วนผลประโยชน์ที่
สมาชิกแต่ละคนจะได้รับน้อยในขณะที่ตน้ ทุนขององค์กรอาจเพิ่มขึ้นตามขนาดของกลุ่ม ทั้งนี้ งาน
ของ Olson ในเวลาต่อมาได้ถูกวิพากษ์โดยมีความเห็นที่แตกต่างกัน อาทิ งานของ Trumbull (2014)
สําหรับปัญหาเรื่ องการทํากินบนพื้นที่สูงของประเทศไทยส่ วนหนึ่งน่าจะมาจากปัญหาเรื่ อง
กรรมสิ ทธิ์ ที่ทาํ กิน ความไม่ชดั เจนของสิ ทธิ ชุมชนความเป็ นเจ้าของตามจารี ตประเพณี ด้ งั เดิมและ
กรรมสิ ทธิ์ของรัฐสําหรับพื้นที่ป่าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าอนุ รักษ์และป่ าสงวน โดยส่ วนมากกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ได้เข้าจับจองพื้นที่ป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษกลุ่มคนเหล่านี้ ถือเอากรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ต
ประเพณี ซ่ ึ งของชุมชนรับรู ้และรับรองจากคนในชุมชน ในขณะที่รัฐถือกรรมสิ ทธิ์ ตามกฎหมายใน
การครอบครองพื้นที่ผืนเดียวกันจึงเกิดกรรมสิ ทธิ์ ทับซ้อนขึ้น จากนโยบายการทวงคืนผืนป่ าของ
รั ฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้วยการออกคําสั่งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 64/2557
เรื่ อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุ กทําลายทรัพยากรป่ าไม้เห็นได้ชดั ว่ารัฐมองทรัพยากรป่ า
ไม้ในมิติเดียวคือป่ าไม้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของรัฐโดยมิได้พิจารณาถึงกรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตประเพณี ที่
ซ้อนทับของชุมชนต่าง ๆ ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของรัฐ รัฐเห็นว่าการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงก่อนให้
เกิดผลกระทบวงนอกทางลบต่อภาคส่ วนอื่นและมองว่าแต่เดิมพื้นที่ป่าเป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้คนกลุ่ม
ต่าง ๆ เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเสรี ก่อให้เกิ ดความเสื่ อมโทรมและการลดลงของทรัพยากร รัฐจึง
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แก้ปัญหาในมิติทางกฎหมายโดยการบีบบังคับให้เป็ นไปตามสิ ทธิ ที่กฎหมายรับรอง (Enforcement)
ด้วยการอพยพคนออกนอกพื้นที่ป่า กันพื้นที่ป่าออกจากการรบกวนของคนและให้ระบบนิเวศได้ทาํ
หน้า ที่ ต ามธรรมชาติ ดัง นโยบายทวงคื น ผืน ป่ าโดยคาดหวัง ว่ า การกระทํา ดัง กล่ า วจะเป็ นการ
แก้ปัญหาผลกระทบต่อระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม แต่ทว่าในความเป็ นจริ งแล้วในพื้นที่ป่าที่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ตามกฎหมายของรัฐมีการทับซ้อนกันกับกรรมสิ ทธิ์ตามจารี ตประเพณี โดยชุมชนนั้น
นอกจากการกันคนออกจากพื้นที่ ป่าแล้วการแบ่งพื้นที่ ป่าให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของชุ มชน
ภายใต้การจัดการและการควบคุมที่เป็ นระบบ (Management and enforcement) ก็อาจจะสามารถ
แก้ไขปั ญหาเดี ยวกันได้ หากชุ มชนดู แลผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นเป็ นอย่างดี และชุ มชนสามารถใช้
ประโยชน์และจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความล้มเหลวของระบบธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นทางออกเชิ งนโยบายอาจจะดําเนิ นการให้ความเป็ นเจ้าของในระดับชุมชน
ชัดเจนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยการกําหนดขอบเขตและให้สิทธิ ในการบริ หารจัดการในรู ปของ
ป่ าชุมชน (Community forest) โดยกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนกลางนี้ ไม่ใช่การเปิ ดให้ชุมชนเข้าไปใช้อย่างเสรี
(Open access) ซึ่ง (Ciriacy-Wantrup & Bishop, 1975)ได้อภิปรายว่าอาจจะเกิดความสับสนระหว่าง
กรรมสิ ทธิ์ร่ วม (Collective property) หรื อกรรมสิ ทธิ์ส่ วนกลาง (Common property) กับการเปิ ดเข้า
ไปใช้อย่างเสรี โดยการเข้าไปใช้อย่างเสรี คือการที่ไม่มีความเป็ นเจ้าของและไม่มีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ (เช่น อากาศ) ดังนั้นทรัพยากรประเภทที่เปิ ดให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเสรี จะมีแนวโน้ม
ที่ใช้มากเกินไปและก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมได้ อาจกล่าวได้ว่ากรรมสิ ทธิ์ ในรู ปแบบที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการใช้และการดูแลรักษาทรัพยากรที่แตกต่างกัน นักวิชาการส่ วนหนึ่ งเห็นว่าการแก้ไข
ปั ญหาทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมจากชุ มชนขึ้นมา (Bottom-up)อาจจะเป็ นวิธีที่ดี กว่าการแก้ไข
ปัญหาด้วยนโยบายบนลงล่าง (Top-down policy) (Ostrom, 1990)
ทั้งนี้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู จัดการ บํารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืนในรู ปแบบของป่ าชุมชน โดยคาดว่าเมื่อชุมชนจัดการป่ าและได้ประโยชน์จากป่ าชุมชนแล้วจะ
ส่ งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มี
ความยัง่ ยืนอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง พ.ร.บ. มีฐานมาจากการสร้างความชัดเจนในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ของชุมชน
ในการจัดการทรั พยากรป่ าไม้นั่นเอง แต่ทว่าพื้นที่ที่คนชายขอบชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ อาศัยอยู่น้ ันไม่
สามารถจัดตั้งเป็ นป่ าชุ มชนตาม พ.ร.บ. นี้ ได้เนื่ องจากป่ าที่จะสามารถนํามาจัดตั้งเป็ นป่ าชุ มชน
จะต้องอยูน่ อกเขตป่ าอนุรักษ์ ( เขตอุทยานแห่ งชาติตามกฎหมายที่ว่าด้วยอุทยานแห่ งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า) หรื อพื้นที่
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อื่นของรัฐที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรื อคุณค่าอันควรแก่การอนุ รักษ์หรื อรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านกลางเองนั้นไม่เข้า
ข่ายในการลงชื่อเพื่อยืน่ คําขอจัดตั้งป่ าชุมชนเนื่องจากอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทนัน่ เอง
2.4 แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals)
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็ น กรอบแนวคิด
(Framework) และวาระ (Agenda) การพัฒ นาที่ เ ห็ น ชอบโดยที่ ป ระชุ ม องค์ก ารสหประชาชาติ
(United Nations: UN) ร่ วมกับประเทศสมาชิก ในปี พ.ศ. 2558 อันเป็ นการต่อยอดแนวคิดการพัฒนา
จากเป้ า หมายการพัฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่ ไ ด้มี ก าร
ประกาศวาระตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 โดยสหประชาชาติได้ต้ งั เป้าการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยง่ั ยืนภายในปี พ.ศ. 2573 (Sachs, 2012)
การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น เป็ นเรื่ องที่ มี ก ารอภิ ป รายถกเถี ย งกัน เป็ นวงกว้า งสื บ เนื่ อ งมาจาก
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดปั ญหาต่อระบบนิเวศ สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ประเด็นปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มีความรุ นแรงขึ้นเป็ นลําดับ จากข้อสรุ ปการ
ประชุ มนานาชาติ หลายเวที เช่ น Earth Summit 1992 World Summit 2002 และ Rio+20 2012 ทั้ง
ปัญหามลพิษที่เกินขนาดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้ นเปลืองโดย
ไม่คาํ นึ งถึงผลกระทบที่ตามมาภายหลัง ปั ญหาเหล่าที่สะสมมาเป็ นระยะเวลานานได้นาํ ไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงระบบนิ เวศของโลก ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาโลกร้ อน นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย การเกิ ดภัย
ธรรมชาติ ที่ไม่ คาดคิดบ่ อยครั้ งมากขึ้น จากปั ญหาดังกล่าวจึ งจําเป็ นที่ จะต้องให้ความสําคัญกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา เนื่ องจากในอดีตการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหลัก
โดยมี เป้ าหมายที่ อตั ราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี มักใช้มาตรวัดเป็ นดัชนี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) เมื่ อเศรษฐกิ จเติ บโตมากขึ้นรั ฐก็จะมี รายได้มากขึ้นเพื่อจะนํา
งบประมาณไปจัดสรรเป็ นนโยบาย การลงทุนหรื ออุดหนุนเอกชน และการบริ การสาธารณะ ซึ่ งตัว
แบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จทั่ ว โลกเน้ น ที่ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม อั น เป็ นการระดม
ทรั พยากรธรรมชาติ หรื อผลิ ตผลทางการเกษตรขนาดใหญ่ มาทําการผลิ ตเพื่อการส่ งออก การที่
เศรษฐกิจจะเติบโตมากขึ้นในแต่ละปี จึงต้องเร่ งกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าจํานวนมาก แม้ว่า
ตัวเลขของดัชนีช้ ีวดั ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP/GNP) ของแต่ละประเทศจะเติบโตแต่ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเร่ งรัดส่ งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรมและลดลงเป็ น
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อย่างมาก รวมทั้งการเกิดมลพิษสิ่ งแวดล้อมอีกมากมาย อาทิ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่
ป่ า การชะล้างพังทลายของดิ น นํ้าแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็ นต้นปั ญหาเหล่านี้
นําไปสู่ ความพยายามที่จะผลักดันแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่คาํ นึ งถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกับ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ ม ากขึ้ น (ปรี ช า เปี่ ยมพงศ์ส านต์, 2541) ทั้ง นี้ มาตราวัด ทางเศรษฐกิ จ
(GDP/GNP) ก็อาจจะไม่ใช่ ตวั ชี้ วดั ที่สะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิ จที่ยงั่ ยืนของชุ มชนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยที่วิถีชีวิตความเป็ นอยู่พ่ ึงพิงกับทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลักโดยระบบเศรษฐกิจของ
ชุ ม ชนอาจไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ห มุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ ตามความหมายของตัว ชี้ ว ดั อย่า ง
GDP/GNP เช่น การปลูกข้าว ปลูกผัก หาของป่ า เลี้ยงไก่ไว้บริ โภคเองในครัวเรื อนโดยไม่ได้ซ้ื อหา
ผ่านระบบตลาดหรื อระบบการลงแรงช่วยกัน (เอามื้อเอาวัน) ของชุมชนในชนบททําให้ไม่เกิดเม็ด
เงินหมุนเวียนในระบบ
การประชุ ม ระดับ โลกในเวที ต่ า ง ๆ ได้พ ยายามผลัก ดัน ให้ท ั่ว โลกคํา นึ ง ถึ ง การรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น แต่ก็ยงั ไม่เห็ นผลที่ ชัดเจนในทางปฏิ บตั ิ มากนัก องค์การสหประชาชาติได้
เล็งเห็นความสําคัญของทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมในการผลักดันเป็ นวาระระดับโลก
ในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยสรุ ป ความหมายของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน ว่า เป็ นการพัฒ นาที่ ความ
ต้องการของคนรุ่ นปั จจุบนั ไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองต้องการของคนรุ่ นถัดไป โดย
มี เ ป้ า หมายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ท่ี ค าํ นึ ง ถึ ง การใช้ท รั พ ยากรให้ส อดคล้อ งกับ
ความสามารถในการผลิตและการรองรับของธรรมชาติ และเน้นความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมแทนการมุ่งความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ในปัจจุบนั กระแสการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติกาํ ลังได้
ได้รับความสนใจจากทัว่ โลก คณะทํางานได้วางกรอบการพัฒนาใน 3 เรื่ องหลัก คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจ ความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม และการผนวกภาคส่ วนต่าง ๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนา ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาสําคัญของโลกรวม 17 ข้อ รวมพร้อมทั้งการตั้งเป้าหมาย
ย่อย 169 ประเด็น (ภาพที่ 6)ที่มาพร้อมตัวชี้วดั การพัฒนาอีกสองร้อยกว่าตัวชี้วดั ตั้งแต่เรื่ องที่เกี่ยว
ของเศรษฐกิจ เช่น การขจัดความยากจน การขจัดความหิ วโหย เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น ระบบ
ยุติธรรม เมื องและชุ มชน ไปจนถึ งเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม เช่ น การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร (United Nations, 2015)
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ภาพที่ 6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 17 ข้อ ของสหประชาชาติ
ที่มา: https://siam.edu/th/sustainable-development-goals-sdgs/

องค์การสหประชาชาติได้สร้ างความร่ วมมือกับภาครั ฐและภาคประชาสังคมของแต่ละ
ประเทศ เพื่อผลักดัน SDGs ในประเด็นต่าง ๆข้าไปสู่ เวทีการจัดทําแผนและนโยบายของรัฐ การ
พัฒนาโครงการทั้งการจัดทําโครงการเองโดยตรงและการสนับสนุ นโครงการของภาคีเครื อข่าย
รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนปี ล่าสุ ด พบว่า การพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยรวมมีความคืบหน้าในทุก
เป้ าหมายตามลําดับ โดยมีประเทศเดนมาร์ ก สวีเดน และฟิ นแลนด์ เป็ นสามประเทศที่ได้คะแนน
การพัฒ นาสู ง ที่ สุด แต่ ก็ย งั ไม่ มีประเทศใดที่ บรรลุ ก ารพัฒนาทั้ง 17 เป้ าหมาย (United Nations,
2019b)
อย่างไรก็ตาม รายงานการพัฒนาที่ยงั่ ยืนปี 2019 (Global Sustainable Development Report)
พบว่า ความท้าทายและปั ญหาที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ ว
(Climate Change) ซึ่ งเกิ ดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา ส่ งผลให้ปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกที่ เ พิ่ มจํานวนมากอย่างรวดเร็ ว ปั ญ หานี้ มี ค วามเสี่ ย งต่ อกลุ่ มคนที่ ทาํ กสิ ก รรมมากที่ สุด
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
(United Nations, 2019b)จากเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั้งหมด มีสามเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปั ญหานี้ คือ เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน (No Poverty) เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอด
ยาก (Zero Hunger) และ เป้ าหมายที่ 12 การผลิตและการบริ โภคอย่างรับผิดรับชอบ (Responsible
Production and Consumption)
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SDG เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน (No Poverty) จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่า
10% ของประชากรโลกประมาณ 700 ล้านคน ยังอยู่ในสถานะยากจนที่สุด การมีงานทําไม่ได้เป็ น
หลักประกันความเป็ นอยู่ท่ีดี และประชากรมากกว่าครึ่ งของโลกยังเข้าไม่ถึงหลักประกันสังคม
สหประชาชาติจึงได้กาํ หนดเป้ าหมายสําหรับการขจัดความยากจนภายในปี 2030 ให้ได้มากกว่า
ครึ่ งหนึ่งของประชากรโลก ผลักดันให้มีระบบประกันสังคมที่เหมาะสม และได้มีกาํ หนดเป้าหมาย
ย่อยที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน คือ 1.4 การมีสิทธิในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การถือครองที่ดิน ทรัพย์สินใน
รู ปแบบอื่น ๆ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม ทั้งชายและหญิง ไม่ว่าจะเป็ นคนยากจน
หรื อกลุ่มเปราะบาง
SDG เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดยาก (Zero Hunger) สหประชาชาติได้ต้ งั เป้าหมายขจัด
ความหิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหาร ปรับปรุ งโภชนาการ และสนับสนุ นการทําเกษตรยัง่ ยืน
ภายในปี 2030 นอกจากนั้นยังมีการตั้งเป้าหมายย่อยอีก 2 เป้ าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ 2.3 เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและรายได้ของผูผ้ ลิตอาหารขนาดเล็กเป็ นสองเท่า การเข้าถึงที่ดินอย่างเท่าเทียมและ
ถูกต้อง การเข้าถึงทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ปั จจัยการผลิต องค์ความรู ้ ความช่วยเหลือทางการเงิน การ
เข้าถึงตลาด โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสในการทํางานนอกภาคเกษตร และ 2.4 สร้าง
ระบบการการผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืน นําเอาการทําเกษตรที่มีความยืดหยุน่ ในการเพิ่มผลผลิตไปใช้
เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศ ส่ งเสริ มการสร้างความสามารถ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิอากาศ สภาพอากาศที่ รุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบตั ิอื่น ๆ และ ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุ งคุณภาพที่ดิน
SDG เป้ าหมายที่ 12 การผลิตและการบริ โภคอย่างรับผิดรับชอบ (Responsible Production
and Consumption) เป็ นการสร้างรู ปแบบการผลิตและการบริ โภคที่ยง่ั ยืน มีเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาการทําเกษตรกรรมในบริ บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ 12.1 ดําเนิ นการตาม
แผนการผลิ ต และการบริ โภคอย่ า งยั่ง ยื น 10 ปี (the 10 Year Framework of Programmes on
Sustainable Production and Consumption) โดยให้ประเทศที่พฒั นาแล้วเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพให้กบั ประเทศกําลังพัฒนา 12.2 บรรลุการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)
SDG เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ต่อสู ก้ ารกลายสภาพเป็ น ทะเลทราย หยุดการเสื่ อมโทรมของที่ดินและฟื้ น
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเด็น 15.1 สร้าง
หลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้ นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในนํ้าจืดในแผ่นดิน
รวมทั้งบริ การทางระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ป่ าไม้ พื้นที่ชุ่มนํ้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง
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โดยเป็ นไป ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ 15.2 ส่ งเสริ มการดําเนินการด้านการ
บริ หารจัดการป่ าไม้ทุกประเภทอย่างยัง่ ยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทาํ ลายป่ า ฟื้ นฟูป่าที่เสื่ อมโทรม และ
เพิ่มการปลูกป่ าและฟื้ นฟูป่าทัว่ โลก 15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบ
นิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อนั สําคัญต่อการพัฒนา ที่ยง่ั ยืน 15.5 ปฏิบตั ิการที่จาํ เป็ นและ
เร่ งด่วนเพื่อลดการเสื่ อมโทรมของถิ่นที่อยูต่ ามธรรมชาติ หยุดยั้งการสู ญเสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และจะปกป้องและป้องกันการสู ญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และ15.6 สร้าง
หลักประกันว่าจะมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม และส่ งเสริ มการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
ในการผลักดันการพัฒนาที่ยง่ั ยืนทั้งสามเป้ าหมาย สหประชาชาติได้ร่วมมือกับหน่ วยงาน
อื่น ๆ เช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization:
FAO) กองทุ น ระหว่า งประเทศเพื่อ การพัฒ นาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural
Development: IFAD) โครงการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Environment
Programmes) โครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development Programmes:
UNDP) และโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) ในการจัด ทํา โครงการใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น FAO ได้นาํ แนวคิด SDGs ไปใช้ในการตั้งเป้ าหมายการขจัดความหิ วโหยและ
ยกระดับความมัน่ คงทางอาหาร โดยการนําเอาหลักการการบริ หารจัดการที่ดิน ประมง และป่ าไม้
อย่ า งรั บ ผิ ด รั บ ชอบไปจัด ทํา เป็ นคู่ มื อ (Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of
Land, Fisheries and Forests: VGGT) แล้วนํามาใช้พฒั นาโครงการในทางปฏิบตั ิในซี รา ลีออน เพื่อ
สนับสนุ นสิ ทธิ การถือครองที่ดินทํากินสําหรับกลุ่มเฉพาะ (Food and Agriculture Organization of
the United Nations, 2017b) นอกจากนั้น FAO ยังผลักดันให้ผหู ้ ญิงในประเทศกําลังพัฒนาถือครอง
ที่ดินมากขึ้น ซึ่ งหลายประเทศยังจํากัดสิ ทธิ ไม่ให้ผหู ้ ญิงถือครองที่ดินและทรัพย์สิน การปราศจาก
ที่ดินในการทําเกษตรเปรี ยบเสมือนการถูกขับออกจากสังคมและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การนํา
ที่ดินไปจํานองเพื่อนําเงิ นมาลงทุน นอกจากนั้นกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินที่แตกต่างกันยังส่ งผลต่อการ
จัดการการเกษตรที่แตกต่างกันอีกด้วย FAO จึงได้ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและเสริ มสร้าง
พลัง ของผูห้ ญิ ง โดยการจัด ทํา คู่ มือ เพื่อ ให้ความรู ้ แ ละจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017a)
ส่ วนโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ หรื อ UNDP ได้มีการนําเอาแนวคิด SDGs มาใช้
ในการผลักดันโครงการ ได้แก่ โครงการรักษาพื้นที่ชุ่มนํ้าในอูกนั ด้า พื้นที่ชุ่มนํ้ามีความสําคัญทั้ง
เป็ นแหล่งกักเก็บนํ้า ป้องกันอุทกภัย อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมา
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อู กัน ด้า สู ญเสี ย พื้น ที่ ชุ่มนํ้า ไปมากกว่า 30% ของพื้น ที่ ชุ่ มนํ้าทั้ง หมด พื้น ที่ ดังกล่ าวมี ผูค้ นอาศัย
ประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งผูค้ นกว่า 80% ใช้ทรัพยากรจากพื้นที่ชุ่มนํ้าในการดํารงชีวิต UNDP ได้สร้าง
ความร่ วมมือกับรัฐบาลอูกนั ด้าในการเสนอวิธีการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าอย่างยัง่ ยืน โดยการใช้หลักการ
Ramsar Convention on Wetlands อันเป็ นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูค้ นที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการพื้นที่และฟื้ นคืนพื้นที่ชุ่มนํ้าที่สูญเสี ยไปให้กลับคืนดังเดิม (UNDP, 2019)
ประเทศไทยมีการผลักดัน SDGs มาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าอย่างมาก ทุกภาคส่ วน
ตอบรั บ แนวคิ ด เป็ นอย่ า งดี โดยรั ฐ บาลได้ก ารบรรจุ เ ป็ นวาระในแผนยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 ที่ได้นาํ SDGs มาเป็ นหนึ่ งในหลักการสําหรับ
การทําแผน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2560) รวมไปถึง
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72 ข้อ 1 ระบุว่า วางแผนการใช้ท่ีดินของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ราช
กิจจานุ เบกษา, 2560b) มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน (กพย.) ขึ้นมาเพื่อประชุมและ
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินนโยบายของภาครัฐในภาคส่ วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
ในส่ วนงานวิชาการก็ได้มีการมีโครงการประสานงานการวิจยั เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน หรื อ SDG Move โดยความร่ วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว) 1 ในการส่ งเสริ มการวิจยั ที่ นําเอาแนวคิด SDGs ไป
ปฏิบตั ิใช้ในพื้นที่ นอกจากนั้นยังส่ งเสริ มการวิจยั เชิ งนโยบายเพื่อออกแบบกลไกเชิ งสถาบันและ
สํารวจสถานะเป้าหมาย SDGs ในแต่ละปี (โครงการประสานงานการวิจยั เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยง่ั ยืน, 2019) ภาคเอกชนก็ได้ให้ความสนใจกับ SDGs โดยนําเอาแนวคิดความยัง่ ยืนมาปรับใช้กบั
ธุรกิจที่ไม่เพียงหวังทํากําไรในระยะสั้น แต่ตอ้ งคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทําธุรกิจในระยะ
ยาว มี การจั ด งานสั ม มนา Thailand SDGs Forum 2018: Localizing the SDGs (Thailand’s
Sustainable Business Guide) และจัดทําคู่มือการทําธุ รกิจ เข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDG
Compass) เพื่อเผยแพร่ แนวความให้ภาคธุรกิจทําไปปรับใช้ (ไทยพับลิกา้ , 2561)
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ดัชนี SDGs ของไทยในปี 2019 ถูกจัดอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศ สามารถบรรลุการขจัด
ความยากจนได้หนึ่งเป้าหมาย ในทางตรงกันข้าม ความท้าทายและปั ญหาในมิติอื่น ๆ ยังคงดํารงอยู่
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 เรื่ องการขจัดความหิ วโหย เป้าหมายที่ 12 และเป้าหมายที่ 15 (ไทยพับลิกา้ ,
2562) ( ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 )แม้ตวั ชี้วดั SDGs จะประเมินว่าไทยบรรลุเป้ าหมายการขจัดความ
ยากจนซึ่ งรวมถึงเรื่ องการจัดการที่ดินอย่างยัง่ ยืนและเท่าเทียม แต่ก็ยงั พบว่าในปั จจุบนั มีปัญหาการ
1

ในปัจจุบนั คือ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
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อ้างสิ ทธิในพื้นที่ทบั ซ้อนอยูม่ าก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง อย่างไรก็ตามแนวคิดการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนสามารถนํามาผลักดันเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยง่ั ยืนในทุก ๆ เป้าหมายย่อยได้

ภาพที่ 7 ผลการดําเนิ นการตามแนวทาง SDGs ของประเทศไทยในภาพรวมและแยกตามเป้าหมายต่าง ๆ
ที่มา: https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Thailand_SDR_2019.pdf

ภาพที่ 8 การประเมินระดับความยัง่ ยืนและแนวโน้มในอนาคต
ที่มา: https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Thailand_SDR_2019.pdf

32

2.5 รัฐกับนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบนพืน้ ทีส่ ู ง
จากการสํารวจวรรณกรรมที่วา่ ด้วยรัฐกับนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบน
พื้นที่สูงของประเทศไทย พบว่า งานส่ วนใหญ่อยูภ่ ายใต้วาทกรรมหลักในเรื่ องของรัฐเป็ นศูนย์กลาง
แห่งการพัฒนาและควบคุมกํากับการจัดการทรัพยากรทั้งในลักษณะของการอรรถาธิบายและ
วิพากษ์ถึงนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรของรัฐนํามาซึ่งความขัดแย้ง
เนื่องจาก
มุมมองของรัฐที่มีการแบ่งแยกรัฐกับชุมชน การแบ่งแยกคนกับป่ าออกจากกัน และความแตกต่าง
ระหว่างการพัฒนาของรัฐที่มีต่อคนพื้นราบกับคนบนพื้นที่สูงซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นชาวเขา/ กลุ่มชาติ
พันธุ์ อาทิ การศึกษาของ (จามะรี เชียงทอง, 2543) ซึ่งทําการศึกษาพัฒนาการของนโยบายการพัฒนา
ของรัฐไทยได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้วา่
ตั้งแต่ยคุ เริ่ มแรกของการพัฒนาของรัฐไทยอันจะเห็นได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่ 1 นั้น การพัฒนาเป็ นความชอบธรรมของรัฐในการ
เข้าควบคุมการจัดการพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ ความทันสมัย โดยในกระบวนการของการพัฒนานั้น
รัฐมองว่าชุมชนอ่อนแอ ล้าหลัง และหรื อเป็ นปัญหาของการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องได้รับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไปสู่ แนวทางของความทันสมัยที่รัฐเป็ นผูก้ าํ หนด (จามะรี เชียงทอง, 2543)
ข้อพิจารณาของจามะรี สอดคล้องกับส่ วนหนึ่งของการศึกษาของประเทือง นริ นทรางกุล ณ
อยุธยา (2543) ที่ต้ งั ข้อสังเกตถึงนโยบายการพัฒนาบนพื้นที่สูงในลักษณะของการกําหนดชี้นาํ การ
พัฒนาโดยรัฐ โดยประเทืองชี้ให้เห็นถึงมุมมองของรัฐที่มีต่อความด้อยพัฒนาของชุมชนบนพื้นที่สูง
ซึ่ งเป็ นชาวเขา/ กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่จาํ เป็ นต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขระบบการผลิตที่ลา้ หลังซึ่ ง
ส่ งผลต่อการตัดไม้ทาํ ลายป่ าและปั ญหายาเสพติดจากการปลูกฝิ่ น โครงการพัฒนาต่าง ๆ จากรัฐจึง
เข้าสู่ การจัดการคนและทรัพยากรในพื้นที่ผ่านหน่ วยงานของรัฐ อันได้แก่ คณะกรรมการชาวเขา
แห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานตํารวจตระเวนชายแดน กรมป่ าไม้ และกระทรวงเกษตรฯ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของโครงการหลวงซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
วิถีการผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐยังได้นาํ มาซึ่งความร่ วมมือใน
วิ ถี ก ารพัฒ นากระแสหลัก กับ องค์ก รพัฒ นาสากลและรั ฐ บาลของมิ ต รประเทศในการให้ ก าร
สนับสนุนโครงการพัฒนาของรัฐบาลไทยอีกด้วย (Buch-Hansen, 2001; Carpenter & Harper, 1989;
ประเทือง นริ นทรางกุล ณ อยุธยา, 2543)
ในขณะเดี ย วกัน การพัฒนาของรั ฐโดยเฉพาะนโยบายในการจัด การทรั พยากรนั้น ได้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหลายระดับ ทั้งในระดับของรัฐเองที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเป้ าหมาย
ของการพัฒนากับการจัดการทรัพยากรที่ขดั กับแนวทางการปฏิบตั ิของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เช่น นโยบายของส่ วนกลางกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเป็ นตัวแทน
ของชุมชน/ ประชาชนในพื้นที่ เป็ นต้น หรื อความขัดแย้งในระดับระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับ
ชุมชน และความขัดแย้งกันระหว่างแต่ละชุมชนในพื้นที่
Lynch and Janis B. Alcorn (2535) เสน่ ห์ จามริ ก และ ยศ สันตสมบัติ (2536) และอัจฉรา
รักยุติธรรม (2548) ซึ่งศึกษากระบวนทัศน์ของการต่อสู เ้ พื่อสิ ทธิในการสร้างพื้นที่ของคนร่ วมกับป่ า
ของคนชายขอบ ได้ช้ ีให้เห็นว่า ความขัดแย้งของการจัดการทรัพยากรป่ าเกิดขึ้นจากการที่รัฐพยายาม
แยกคนออกจากป่ า โดยเฉพาะการต่อสู ้กนั ในเชิงวาทกรรมของการทําลายป่ าและการอนุรักษ์ป่าที่
ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือของความชอบธรรมในการเข้าครอบครองและอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรระหว่างรัฐและนายทุนกับชุมชน จากเดิมที่ชุมชนซึ่งอยูก่ บั ป่ าอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิถีจารี ตในการใช้ประโยชน์ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ป่า ความเป็ นเจ้าของและอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรป่ านั้นได้ถูกลิดรอนไปโดยรั ฐที่ผนวกรวมพื้นที่ป่าให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจากการทําสัมปทานป่ าไม้ การทํากิจการป่ าไม้เพื่อผลทางเศรษฐกิจ และการใช้พ้ืนที่ตน้ นํ้า
ในการเป็ นแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร รวมถึงการสร้างเขื่อน (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2548)
มายาคติทางชาติพนั ธุ์ของรัฐที่มีต่อชุมชน โดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์วา่ เป็ นตัวการสําคัญของ
การทําลายทรัพยากรเป็ นอุปสรรคสําคัญในการกีดกันสิ ทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของอะภัย วาณิ ชประดิษฐ์ (2548)
ในเรื่ องขบวนการการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อรองของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้นที่
อนุรักษ์ของรัฐ กรณี ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาดังกล่าว
อธิบายถึงความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
ซึ่งใน
การศึกษานี้เป็ นกรณี ของชาติพนั ธุ์มง้ บ้านแม่สาใหม่ ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายของรัฐในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่รัฐเข้ามาใช้ควบคุมพื้นที่ป่าตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2492 ก่อให้เกิดการทับซ้อนกับพื้นที่ของชุมชนกว่า 2,700 หมู่บา้ น(อะภัย วาณิ ชประดิษฐ์,
2548) ทั้งนี้ ชุมชนม้งบ้านใหม่ได้สร้างกระบวนการต่อรองกับรัฐโดยอาศัยองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นและ
ทุนทางวัฒนธรรมในการเรี ยกร้องสิ ทธิการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัย
กฎทางจารี ตกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมปรับให้เข้ากับวิถีการอนุรักษ์เชิงพัฒนา (อะภัย วาณิ ช
ประดิษฐ์, 2548) เช่น การจัดองค์กรทางสังคมและคณะกรรมการของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
และพัฒนาท้องถิ่น การอาศัยพิธีกรรมความเชื่อที่เรี ยกว่า “เฝยเหยง-เป้าเหยง” ซึ่งเป็ นการนําความ
เชื่อเรื่ องผีหรื อเจ้าที่ปกป้องพื้นที่ป่าและต้นนํ้า รวมทั้งการเตรี ยมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรของชาวบ้าน
มาใช้ในการให้ความหมายและเป็ นตัวปฏิบตั ิการในการจัดการทรัพยากร โดยได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่
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รัฐเข้ามามีส่วนร่ วมในพิธีกรรม อีกทั้งชุมชนยังได้รับงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านี้จากภาครัฐอีกด้วย นับว่าเป็ นการสะท้อนความประนีประนอมในการหารู ปแบบการจัดการ
ทรัพยากรบนพื้นที่สูงระหว่างองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์กบั แนวทางการอนุรักษ์ของรัฐ
อย่างไรก็ดี การเข้ามาของรัฐในการครอบครองป่ าและควบคุมการจัดการทรัพยากรป่ ายังคง
ดําเนินการโดยอาศัยนโยบายการให้ความหมายพื้นที่ป่าโดยอาศัยการออกกฎหมาย
อันได้แก่
พระราชบัญญัติป่าไม้ นโยบายป่ าไม้แห่งชาติ และการประกาศเขตป่ าคุม้ ครองและเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ เป็ นต้น ผลของกลไกการดําเนินการดังกล่าวของรัฐนอกจากจะเป็ นการให้อาํ นาจรัฐในการ
เป็ นเจ้าของและควบคุมการจัดการทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้ว ยังส่ งผลให้เกิดการย้ายคนออกจากป่ า
โดยการขีดแบ่งพื้นที่ของป่ าสงวนและป่ าอนุรักษ์ที่วางทับอยูบ่ นแผ่นที่ความเป็ นชุมชนดั้งเดิมของ
ผูค้ นด้วยเงื่อนไขแห่ งระบบกรรมสิ ทธิ์และนัยยะทางกฎหมายของการถือครองที่ดิน (Lynch & Janis
B. Alcorn, 2535; เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง, 2534; ชูศกั ดิ์ วิทยาภัค, 2543; ยศ สันตสมบัติ, 2543; อานันท์ กาญ
จนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2538) อีกทั้งรัฐมุมมองที่วา่ ชุมชนที่อยูก่ บั ป่ านั้นเป็ นตัวการสําคัญ
ในการทําลายป่ า โดยเฉพาะระบบการทําไร่ หมุนเวียนอันเป็ นวิถีจารี ตของชุมชนชาติพนั ธุ์ (จามะรี
เชียงทอง, 2543; ชูศกั ดิ์ วิทยาภัค, 2543; ประเทือง นริ นทรางกุล ณ อยุธยา, 2543; อานันท์ กาญจน
พันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2538) นโยบายและการจัดการของรัฐดังกล่าวได้นาํ มาซึ่งขบวนการ
ต่อสู เ้ พื่อเรี ยกร้องสิ ทธิและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร เช่น กรณี เครื อข่ายป่ า
ชุมชนตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน (สุ ภาวิณี ทรงพรวาณิ ชย์, 2545) กรณี ของเครื อข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ (กฤษฎา บุญชัย, 2547) และกรณี ของเครื อข่ายลุ่มนํ้าจาง อําเภอแม่ทะ จังหวัด
ลําปาง (เกศสุ ดา สิ ทธิสนั ติกลุ , 2561) เป็ นต้น
นอกเหนือจากกลุ่มวรรณกรรมที่ว่าด้วยรัฐกับนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
บนพื้นที่สูงดัง ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อีกกรอบการศึกษาที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับการวิจยั ใน
เรื่ องการจัดการระบบนิ เวศเกษตรบนพื้นที่สูงในบริ บทของพื้นที่ทบั ซ้อนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของชุมชนกะเหรี่ ยง บ้านกลาง ซี่ งเป็ นกรณี ศึกษาของโครงการวิจยั นั้น พบว่า ระบบนิ เวศเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรบนพื้นที่สูงกับการพัฒนาชุมชนในเขตทับ
ซ้อนกับพื้นที่ป่ามีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับการให้ความหมายและการกําหนดแนวทางของความ
ยัง่ ยืนในการจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานของการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงหลายการศึกษาดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนั้นพบความเชื่อมโยงของ
การทําเกษตรบนพื้นที่สูงในฐานะส่ วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรตาม
แนวคิดเกษตรยัง่ ยืน
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2.6 เกษตรยัง่ ยืน
การศึกษาว่าด้วยเกษตรยัง่ ยืน (Sustainable Agriculture) เป็ นที่สนใจในวงวิชาการราวปลาย
ทศวรรษที่ 1980 โดยเฉพาะงานของ Terry Gips (1987) ซึ่งกล่าวถึงความสําคัญของการเกษตรในมิติ
ที่เกี่ยวข้องกัน 4 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้องกับระบบนิเวศ (Ecological Soundness), ความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Viability), ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) และความ
เป็ นมนุษย์ (Humaneness) เพื่อส่ งเสริ มความตระหนักถึงเป้าหมายทางสังคม ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและระบบนิเวศที่ตอ้ งพัฒนาควบคู่ไปกับการเกษตรกรรม (Clancy, 1994; Madden, 1988)
รวมทั้งเป็ นทางเลือกของการพัฒนาที่คาํ นึงถึงผลกระทบในระยะยาวอันมีนยั ยะของความยัง่ ยืนเป็ น
แก่นสําคัญ (Hansen, 1996)
องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติได้ทาํ การศึกษาปั ญหาด้านการเกษตรและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศด้อยพัฒนาและพบว่า ปัญหาสําคัญของประเทศกําลังพัฒนา คือ ความเสื่ อม
โทรมของสภาพแวดล้อมอันเป็ นผลมาจากความพยายามในการขยายการผลิตอย่างรวดเร็ ว การปฎิ
วัติการเกษตรสมัยใหม่ และการตัดไม่ทาํ ลายป่ า ซึ่ งคนจนในพื้นที่ชนบทเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่อ
ผลกระทบของปั ญหาดังกล่าวมากที่สุดทั้งจากความจําเป็ นทางเศรษฐกิจและเพื่อความอยู่รอดใน
สภาวการณ์ที่ยากลําบากขึ้นจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ประกอบกับแรงกดดันจากนโยบายของรัฐและ
โครงการด้านการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมซึ่ ง
มักถูกกําหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้กบั คนเหล่านี้โดยตรงในทิศทางของยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Food
and Agriculture Organization of the United Nations, 1989, 2000)
ด้านการศึกษาที่วา่ ด้วยเกษตรยัง่ ยืนในประเทศไทย พบว่าแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเน้น
การศึกษากระบวนทัศน์เกษตรกรรมยัง่ ยืน และกลุ่มที่สองเป็ น กลุ่มงานที่ศึกษาถึงสภาพเชิงพื้นที่
ของเกษตรกรไทยภายใต้บริ บทของการพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน การศึกษาที่วา่ ด้วยเกษตรยัง่ ยืนใน
ประเทศไทยกลุ่มแรก อาทิ งานของ วิฑูรย์ ปัญญากุล (2556) นันทิยา หุตานุวตั รและณรงค์ หุตานุวตั ร
(2547) ชลิตา บัณฑุวงศ์ (2547) และกฤษฎา บัญชัย (2547) เป็ นต้น ในงานศึกษากลุ่มนี้เป็ นการ
อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาการเกษตรและการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาการเกษตรกระแสหลัก
โดยมุ่งแสวงหาคําตอบของการปรับเปลี่ยนไปสู่ แนวทางของเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ในหนังสื อแปลเรื่ อง เกษตรยัง่ ยืน วิถีเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู ้และประสบการณ์
การเกษตรยัง่ ยืนจาก 47 ประเทศของวิฑูรย์ ปัญญากุล ได้นาํ เสนอข้อสรุ ปถึงระบบการผลิตทาง
การเกษตรที่ผา่ นมาในอดีตจนถึงปั จจุบนั ว่ามีความขัดแย้งกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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โดยระบบการเกษตรโลกที่ผา่ นมามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตด้วยระบบการผลิต
สมัยใหม่ซ่ ึงเป็ นการผลิตที่พ่ งึ พิงปัจจัยภายนอกมาก ได้แก่ สารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ ยและยา
ฆ่าแมลง การเพาะปลูกที่ผกู ติดกับระบบเมล็ดพันธุ์ซ่ ึงถูกควบคุมโดยบรรษัทข้ามชาติดา้ นการเกษตร
ขนาดใหญ่ การอาศัยเครื่ องจักรและระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก รวมถึงการผูกโยงอยูก่ บั
ระบบตลาด ปั จจัยเหล่านี้ทาํ ให้ระบบการผลิตทางการเกษตรจําเป็ นต้องใช้เงินทุนมากและพึ่งพิง
ตลาดสู ง ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรในภาคการเกษตรอย่างเข้มข้นและการระบบเกษตร
สมัยใหม่ยงั นําไปสู่ การเสี ยสมดุลของระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์มลดลง
สภาพแวดล้อมเสื่ อมโทรมลงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อีกทั้งส่ งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเกษตรกรเป็ นผลพวงตามมาอีกด้วย
นอกจากนี้ ระบบการเกษตรสมัยใหม่ยงั ขับเบียดระบบเกษตรพื้นบ้านซึ่งเป็ นระบบการผลิตทาง
การเกษตรที่มุ่งเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรบนพื้นฐานของเกษตรนิเวศและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
อย่างไรก็ดี การพัฒนาการเกษตรในปัจจุบนั ได้ถูกท้าทายและตั้งคําถามมากขึ้นถึงความ
ยัง่ ยืนของกระบวนการการผลิต การใช้ทรัพยากร และผลกระทบในระยะยาวทั้งต่อมิติทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ข้อถกเถียงดังกล่าวได้นาํ มาสู่ การพิจารณาถึงแนวคิดเรื่ องเกษตร
ยัง่ ยืนเพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่เกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีฐานะยากจนในการเลือกใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับทรัพยากรในท้องถิ่นและระบบนิเวศในพื้นที่ ทั้งนี้ ระบบเกษตร
ยัง่ ยืนจําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศ เพิ่มประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิต และป้องกันผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม โดย
มีเป้าหมายในการผลิตทางการเกษตรที่ได้ผลผลิตที่พอเพียงและต่อเนื่องในระยะยาว พร้อม ๆ ไปกับ
การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของคนรุ่ นต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอทางความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับการอรรถาธิบายต่อกระบวนทัศน์เกษตรยัง่ ยืน
ของ นันทิยา หุ ตานุวตั ร และ ณรงค์ หุตานุวตั ร (2547) ซึ่งกล่าวถึง เกษตรยัง่ ยืนในฐานะของแนวคิด
ทวนกระแสที่มีต่อการเกษตรแบบกระแสหลักหรื อระบบการเกษตรสมัยใหม่และกระแสบริ โภค
นิยม โดยนันทิยาและณรงค์วิพากษ์ถึงความสัมพันธ์ในระบบการผลิตเกษตรกรรมกระแสหลักว่า
เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ถูกกํากับไว้ดว้ ยระบบเศรษฐกิจแบบครอบงําที่รวมศูนย์
อํานาจในการตัดสิ นใจผ่านการกําหนดการผลิต การใช้ทรัพยากร และกลไกตลาด ภายใต้การ
ครอบงําของการเกษตรกระแสหลักเช่นนี้ เกษตรกรจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เข้าสู่ เกษตร
ยัง่ ยืนเพื่อเป็ นการปลดแอกตนเองจากการถูกครอบงํา โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และความ
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เชื่อสู่ เกษตรยัง่ ยืนนั้น
เกษตรกรต้องมีความเชื่อและกระบวนคิดที่เชื่อมโยงระบบนิเวศการผลิต
การเกษตรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกัน รวมทั้งมุ่งมองไปที่การสร้างชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีร่วมไปกับการกําหนดเป้าหมายระยะยาวในการสร้างมรดกทางทรัพยากรให้แก่ลูกหลาน
จากการศึกษาของนันทิยา หุตานุวตั รและณรงค์ หุตานุวตั ร ได้นาํ เสนอแนวทางการศึกษา
เกษตรยัง่ ยืนที่มีความเป็ นรู ปธรรมในแง่การใช้ขอ้ เสนอของการพิจารณาเกษตรยัง่ ยืนโดยอาศัย
ตัวชี้วดั ซึ่งการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรไปสู่ เกษตรยัง่ ยืนตามข้อสังเกตของนันทิยา หุตานุวตั รและ
ณรงค์ หุ ตานุวตั ร ประกอบไปด้วยตัวชี้วดั 3 ประการ ได้แก่ ตัวชีว้ ัดที่หนึ่ง การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ซ่ ึงเป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต วิถีการผลิต และการยืนหยัดต่อ
ระบบการผลิตกระแสหลักเพือ่ ปรับเปลี่ยนไปสู่ การเป็ นเกษตรกรต้นแบบของเกษตรยัง่ ยืน ตัวชีว้ ัดที่
สอง คือ การมีความรู ้และความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ซ่ ึงมีความสําคัญในการผลิตแบบ
เกษตรยัง่ ยืนที่เป็ นการผลิตที่มีพลวัต การผลิตในลักษณะนี้เกษตรกรจําเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
ทางเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และปรับตัวให้ทนั กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ตัวชีว้ ัดสุดท้ าย คือ การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจซึ่งนับว่าเป็ นตัวชี้วดั ที่มี
ความสําคัญในการจูงใจให้เกษตรกรมุ่งทําการเกษตรเพื่อความยัง่ ยืน
เพราะหากเกษตรกรไม่
สามารถผลิตเพื่อให้เกิดการบริ โภคที่เพียงพอในครัวเรื อน ไม่สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในการ
ผลิตและการใช้จ่ายครัวเรื อน รวมทั้งขาดเงินออม เกษตรกรก็จะไม่สามารถพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ เกษตรยัง่ ยืนก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อีกนัยหนึ่งคือ เกษตรกรก็ไม่สามารถทํา
เกษตรกรรมแบบยัง่ ยืนได้
นอกจากการศึ ก ษาที่ ไ ด้ก ล่ าวมาข้างต้น แล้ว กลุ่ มงานศึ ก ษาเชิ งกระบวนทัศน์อื่น ๆ ยัง
ประกอบไปด้วยงานวิพากษ์เชิงอัตลักษณ์ที่อภิปรายถึงความสัมพันธ์ของเกษตรยัง่ ยืนกับอัตลักษณ์
ชุมชน และขบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้บริ บทการเคลื่อนไหวในเรื่ องเกษตรยัง่ ยืน
ยกตัวอย่างเช่น งานของชลิตา บัณฑุวงศ์ (2547) และกฤษฎา บุญชัย (2547) ซึ่งให้ขอ้ สังเกตถึงความ
ล้มเหลวของรัฐในการแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรอันนําไปสู่ การแสวงหาแนวทางอื่นของเกษตรกร
ในการหาทางออกให้กบั ตนเองที่เรี ยกว่า ขบวนการเกษตรกรรมยัง่ ยืนของกลุ่มทางสังคม โดยชลิตา
ให้ความสําคัญกับขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะบทบาทของการสร้าง
ปราชญ์ชาวบ้านจากขบวนการเกษตรกรรมยัง่ ยืน โดยอาศัยองค์ความรู ้และการถ่ายทอดการทําการ
เกษตรกรรมแบบยัง่ ยืนจากปราชญ์ชาวบ้านหรื อเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเองและมีการ
ขยายเครื อข่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ชลิตายังชี้ให้เห็นถึงบทบาทของภาครัฐที่
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มีส่วนเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงในการส่ งเสริ มขบวนการเกษตรกรรมยัง่ ยืนในลักษณะของการทํางาน
ร่ วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรทางสังคมและปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ งการประสานร่ วมมือกัน
ทุกภาคส่ วนเช่นนี้เป็ นกลไกสําคัญของการสร้างเกษตรยัง่ ยืน
ในขณะเดี ยวกันกฤษฎามุ่งอธิ บายถึงขบวนการเกษตรกรรมยัง่ ยืนในอีกแนวทางหนึ่ งซึ่ ง
แตกต่างจาก ชลิตา แม้ท้ งั สองคนจะเห็นพ้องในมูลเหตุของการก่อกําเนิ ดของขบวนการฯ ที่เริ่ มจาก
การแสวงหาทางเลือกใหม่ในการทําการเกษตรที่มิใช่แนวทางการกําหนดโดยรัฐและทุน รวมทั้งให้
ความสําคัญกับบทบาทของตัวเกษตรกรในฐานะตัวขับเคลื่อนทางสังคม แต่กฤษฎาเห็นต่างจากชลิ
ตาในแง่บทบาทของรัฐอย่างสิ้ นเชิง กฤษฎาได้ทาํ การศึกษาเครื อข่ายเกษตรกรภาคเหนือและวิพากษ์
ถึ งการตอบโต้แ รงกดดัน ของกระแสทุ น และอํานาจรั ฐที่ มีต่อกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ที่นําไปสู่ ก ารสร้ า ง
ขบวนการเคลื่อนไหวของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์/ กลุ่มคนชายขอบที่รวมกลุ่มกันเป็ น
เครื อข่ายเพื่อต่อสู ้กบั รัฐในเรื่ องสิ ทธิ ท้ งั ในเรื่ องสิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ ต่อการจัดการทรัพยากร สิ ทธิ ต่อ
ที่ดินทํากิน สิ ทธิทางการเมือง และสิ ทธิทางสังคมวัฒนธรรม
รัฐได้สร้างกลไกการกีดกันกลุ่มชาติพนั ธุ์ไปสู่ ความเป็ นคนชายขอบโดยอาศัยอุดมการณ์
ชาตินิยมของรัฐสร้างวาทกรรมความเป็ นอื่นให้แก่กลุ่มชาติพนั ธุ์บนที่สูง การใช้นโยบายการพัฒนา
ที่มุ่งตักตวงทรัพยากรและก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูงกับคนพื้นราบใน
การแย่งชิงทรัพยากร ในขณะที่รัฐเองใช้นโยบายเชิงอํานาจเข้าควบคุมที่ดินและทรัพยากรผ่านการ
ประกาศเขตป่ าอนุ รักษ์ทบั ซ้อนพื้นที่ของชุมชน รัฐปฎิเสธการมีส่วนร่ วมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในการ
เข้าไปกําหนดนโยบาย การจัดการทรัพยากร และปฎิเสธสิ ทธิ ความเป็ นชาติพนั ธุ์โดยอาศัยนโยบาย
แบบรวมศูนย์ สภาวะดังกล่าวขับดันกลุ่มชาติพนั ธุ์รวมทั้งคนพื้นที่ราบที่อยูใ่ นภาวะชายขอบเช่นกัน
นั้นให้รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายเกษตรกรภาคเหนื อเพื่อต่อสู ้กบั นโยบายและกลไกอาจที่เป็ นปั ญหา
อาทิ การผลักดันเชิ งนโยบายและกฎหมายให้มีการรับรองสิ ทธิ ชุมชน การผลักดันพรบ.ป่ าชุมชน
และการรับรองสิ ทธิชุมชนต่อพื้นที่ป่า รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนมุมมองของระบบไร่ บนพื้นที่สูงที่ถูก
มองว่าเป็ นการทําไร่ เลื่อนลอยมาสู่ ความเข้าใจต่อระบบไร่ หมุนเวียนเพื่อรักษาความหลากหลายทาง
ชี วภาพ พลิ กภาพลักษณ์ ของชาวเขาที่เป็ นพวกตัดไม้ทาํ ลายป่ ามาสู่ บทบาทของชาวเขาในฐานะ
ผูร้ ั กษาป่ าและจัดการป่ าชุ มชน เป็ นต้น งานการศึกษาของกฤษฎามีความสําคัญอย่างมากในการ
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นการปะทะเชิงอํานาจของรัฐกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงทั้งในแง่ขอ้ วิพากษ์ถึงความ
ล้มเหลวของรัฐในการจัดการทรัพยากรและการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อ
ต่อสู เ้ รี ยกร้องสิ ทธิในการจัดการทรัพยากรเพื่อความยุง่ ยืนของชุมชน
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อีกส่ วนหนึ่งเป็ นกลุ่มงานที่ศึกษาถึงสภาพเชิงพื้นที่ของเกษตรกรไทยภายใต้บริ บทของการ
พัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน อันได้แก่ รายงานการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2541) การศึกษาของปัฐมา สิ ทธิชยั และคณะ (2546) และการศึกษาของง่ายงาม ประจวบวัน (2558)
เป็ นต้น โดยเป็ นการศึกษาปั ญหาเชิงพื้นที่ของการทําเกษตรกรรมและปั ญหาที่เกษตรกรต้องประสบ
อันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเกษตรยัง่ ยืน จากการศึกษาเหล่านี้ช้ ีให้เห็นว่า ปั ญหาสภาพปั ญหาของ
เกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน ได้แก่ 1) รายได้ของเกษตกรไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและ
ขาดเสถียรภาพเชิงรายได้อนั เนื่องมาจากเกษตรกรพึ่งพิงผลผลิตจากการทําเกษตรชนิดเดียวเป็ นหลัก
และอาศัย การผลิ ต ที่ พ่ ึ ง พิ ง ปั จ จัย ภายนอกมาก 2) ความเสื่ อ มโทรมของสภาพแวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็ นผลมาจากนโยบายการพัฒนาการเกษตรที่มิได้มุ่งเน้นไปที่การคํานึ งถึง
ระบบนิ เวศและระบบการผลิตทางการเกษตรของชุมชนเท่าที่ควร 3) การผลิตที่แนวโน้มลดลงอัน
เป็ นผลจากการทําการเกษตรที่มิได้คาํ นึ งถึงระบบนิเวศ ทําให้สูญเสี ยความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ความหลากหลายทางชี วภาพ ส่ งผลต่อเนื่ องให้ผลิตภาพลดลง เกษตรกรจําเป็ นต้องหันไปพึ่งพา
ปั จจัยการผลิตจากภายนอกมากขึ้นและเกิดภาวะหนี้ สินเพิ่มพูนตามมา 4) ปั ญหาในเรื่ องที่ดินของ
เกษตรกร ได้แก่ การขาดที่ดินทํากินหรื อที่ดินทํากินไม่เพียงพอ การขาดกรรมสิ ทธิ์ที่ดินและการขาด
เอกสารสิ ทธิ ที่ดินทํากินคุณภาพเสื่ อมโทรม ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรใน
เรื่ องการใช้ที่ดิน พฤติกรรมการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและกรรมสิ ทธิ์ นโยบาย
มาตรการและการบริ หารจัดการที่ดินของรั ฐขาดประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาการจัดการที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ และที่ดินหลุดมือจากการจํานองจํานํา เป็ นต้น 5) การขาดการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรใน
การกําหนดการผลิตและเกษตรกรรม รวมทั้งการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมานั้น นโยบายของรั ฐ
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเกษตรกระแสหลัก ไม่สอดคล้องกับการส่ งเสริ มการการเกษตรที่ มุ่ง
พัฒนาให้เ กษตรกรพึ่งพาตนเองได้ ทําให้เ กษตรกรส่ ว นใหญ่ ก ลายเป็ นผูเ้ ช่ า ผูร้ ั บจ้างและขาย
แรงงานการเกษตร ในขณะเดียวกัน การพัฒนาเกษตรกระแสหลักได้ส่งผลให้ระบบนิเวศชุมชนถูก
ทําลายไปจนยากที่จะฟื้ นฟู ทั้งนี้ จากการศึกษาและชี้ให้เห็นถึงปั ญหาของเกษตรกรรมไทยจากงาน
เหล่านี้ ได้นาํ มาสู่ ขอ้ พิจารณาถึงความจําเป็ นของการเกษตรยัง่ ยืนเพื่อส่ งเสริ มความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร รวมทั้ง การพัฒนาเกษตรกรรมที่ให้จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึงระบบนิ เวศ
เพื่อความยัง่ ยืนอีกด้วย
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2.7 การทําการเกษตรบนพืน้ ทีส่ ู งและการจัดการทรัพยากรอย่ างยัง่ ยืน
จากการทบทวนกลุ่มวรรณกรรมข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกกลุ่มการศึกษาจําเพาะประเด็นที่มี
ขอบเขตแคบลงในเชิ งสัมพัทธ์ต่อพิ้นที่ของงานวิจยั โดยมุ่งมองไปที่การทําการเกษตรพื้นที่สูงใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนซึ่ งเป็ นประเด็นข้อสังเกตหนึ่ งถึงลักษณะ
สภาพบริ บทที่สอดคล้องกับพื้นที่ศึกษาบ้านกลาง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง อันเป็ นพื้นที่ใน
การศึกษาของานวิจยั นี้ งานศึกษาในกลุ่มนี้ ได้แก่ พงษ์ทร ชยาตุลชาตและคณะ (2545) จันทร์ ทิพย์
ศรี ท องและคณะ (2551) ปนัด ดา มานิ ต ย์ (2551) นริ ศ ยิ้ม แย้ม และคณะ (2552) มู ล นิ ธิ พ ัฒ นา
ภาคเหนือ ชุมชนบ้านกลาง และชุมชนบ้านแม่อมกิ (2555) และพรสิ ริ สื บพงษ์สังข์และคณะ (2557)
เป็ นต้น
จากการศึกษาของนริ ศ ยิม้ แย้ม และคณะ (2552) และพรสิ ริ สื บพงษ์สงั ข์ และคณะ (2557)
นั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงของประเทศไทยในประเด็นต่าง
ๆ ดังนี้ คือ
1) ลักษณะของการเกษตรบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยเป็ นการทํา
การเกษตรโดยชาวไทยภูเขา/ กลุ่มชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูง ซึ่งมีรูปแบบการทําการเกษตร 3 รู ปแบบ
ด้วยกัน คือ การทําการเกษตรแบบหมุนเวียนพื้นที่ การทําการเกษตรแบบไม่หมุนเวียนพื้นที่ และ
การทําการเกษตรภายใต้ระบบเกษตรป่ าไม้ที่มีการจัดการ
2) ปั ญหาของเกษตรกรรมและเกษตรกรบนพื้นที่สูงประกอบไปด้วย ปั ญหาความยากจน
ระบบการผลิตที่พ่ งึ พิงการใช้สารเคมี พื้นที่ทาํ กินมีความเสื่ อมโทรม การบุกรุ กเพือ่ หาพื้นที่ทาํ กิน
ใหม่ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาทางสังคม
3) นโยบายรัฐต่อการทําเกษตรบนพื้นที่สูงเป็ นไปในทิศทางของการห้ามทําการเกษตรแบบ
ไร่ เลื่อนลอยและไร่ หมุนเวียน โดยรัฐมุ่งเน้นส่ งเสริ มให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และพืชเมืองหนาว แทนการทําไร่ เลื่อนลอยและไร่ หมุนเวียน อย่างไรก็ดี การปลูก
พืชเหล่านี้จาํ เป็ นต้องใช้พ้นื ที่เพาะปลูกขนาดใหญ่และเป็ นการปลูกพืชชนิดเดียวกัน ส่ งผลต่อระบบ
การใช้ที่ดิน รวมทั้งเกิดความสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณทั้งในส่ วนของป่ าไม้
และพืชที่เพาะปลูก นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงผิดวิธียงั ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างคนพื้นราบกับคนบนพื้นที่สูงได้อีกด้วย
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ในระดับ กรณี พ้ื น ที่ ศึ ก ษานั้น การศึ ก ษาของพงษ์ท ร ชยาตุ ล ชาตและคณะ (2545) ซึ่ ง
ดําเนิ นการวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบการเกษตรยัง่ ยืนบนพื้นที่สูงของชาวอาข่า บ้านแม่เต๋ อและบ้านแม่
จันหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ความรู ้พ้ืนบ้าน
และความเชื่ อ ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม และวิถีด้ ัง เดิ มที่ มีต่ อการทําเกษตรกรรมของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์
รวมทั้งทําการศึกษาเปรี ยบเทียบการเกษตรสองระบบ คือระบบดั้งเดิมจากวิถีแห่ งภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับระบบการเกษตรกระแสหลักเพื่อหารู ปแบบการเกษตรที่เหมาะสมต่อเกษตรยัง่ ยืน จากการศึกษา
ได้นาํ ไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่ว่า การทําการเกษตรโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีเกษตรดั้งเดิมนั้นนํามา
ซึ่งการส่ งเสริ มความยัง่ ยืนและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีกว่าการทําเกษตรกระแสหลัก อีกทั้งยัง
ส่ งผลต่อระบบเกษตรนิ เวศ (Agro-ecological System) ที่เหมาะสม และตอบสนองต่อสภาวะทาง
สังคมและเศรษฐกิ จของท้องถิ่น โดยประเด็นสําคัญคือ รั ฐจะต้องมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนใน
ท้องถิ่ น ได้รับการรั บรองการจัด ตั้ง ถิ่ น ฐานและที่ ดิ น ทํากิ น ถาวรโดยสอดคล้องกับการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ย
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ ทธิ ในการผลิตทางการเกษตรที่ยงั่ ยืนและจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนยังพบในงานของมูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ (2555)ซึ่งทําการศึกษารู ปแบบการผลิต วิถีชีวิต และ
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้เพื่อความยัง่ ยืนบนพื้นที่สูงโดยทําการศึกษาชุมชนของชาวกะเหรี่ ยงสอง
พื้นที่ คือ พื้นที่ บา้ นแม่กลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง และพื้นที่บา้ นแม่อมกิ
ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่ าสองยาง จังหวัดตาก โดยมุ่งศึ กษาถึ งพฤติกรรมและวัฒนธรรมการ
บริ โภคของชุมชนที่ส่งผลต่อความมัน่ คงทางอาหาร ข้อมูลรอยเท้านิ เวศ และผลกระทบของระบบ
การผลิตบนพื้นที่สูงที่มีต่อสภาวะเรื อนกระจก ทั้งนี้ ข้อสรุ ปจากการศึกษาบ่งชี้ถึงการปะทะกันของ
รัฐกับชุมชน โดยแนวทางวิถีการเกษตรชุมชนที่ท้ งั สองพื้นที่ศึกษานั้นอาศัยการดํารงชี พโดยการ
พึ่งพาทรัพยากรป่ าไม้และการทําไร่ หมุนเวียนเป็ นหลัก เพื่อตอบโต้กบั อํานาจควบคุมของรัฐที่มีต่อ
การกําหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ การใช้นโยบายรัฐจํากัดสิ ทธิการใช้
ประโยชน์ที่ดินทํากิน ตลอดจนการเข้ามาปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตจากการทําไร่ หมุนเวียนไปสู่
การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ แทน ซึ่ ง ทั้ง สองชุ ม ชนได้อ าศัย ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของการผลิ ต ระบบไร่
หมุนเวียนที่มีความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ และวิถีวฒั นธรรมของการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรป่ า
เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิ เวศ ชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการสร้ างความ
มัน่ คงทางอาหารให้แก่ชุมชน
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ข้อสรุ ปทางการศึกษาของพงษ์ทร ชยาตุลชาต และคณะ (2545) และมูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ
(2555) สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานของจันทร์ ทิพย์ ศรี ทอง และคณะ (2551) ที่ทาํ การศึกษาความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่ าอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ตาํ บลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ของชุมชนที่มีประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวกะเหรี่ ยงที่อพยพมาจากอําเภอแม่
สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย และ
อําเภอแม่แจ่มและอําเภอฮอดของจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้เข้ามาพํานักอาศัยและจับจองพื้นที่ทาํ กิ น
ปั ญหาหลักของชาวกะเหรี่ ยงในพื้นที่คือการถูกยึดที่ทาํ กิน อันเนื่ องมาจากการที่ที่ต้ งั ของหมู่บา้ น
และที่ทาํ กินของชาวบ้านถูกประกาศเป็ นเขตป่ าอุทยานแห่ งชาติ ตั้งแต่ปี 2525 การเข้าควบคุมสิ ทธิ
ต่ อ ที่ ดิ น และทรั พ ยากรป่ าโดยรั ฐ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ท าํ ให้เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงต่ อ การผลิ ต การใช้
ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และวิถีทางวัฒนธรรมของชุ มชมกะเหรี่ ยงเป็ นอย่างมากจาก
ความจําเป็ นในการต้องดํารงชีพในพื้นที่เขตป่ าสงวน ภาวะเงื่อนไขดัง ที่กล่าวมา ได้นาํ ไปสู่ การก่อ
ตัวของกระบวนการของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรู ปแบบการจัดการป่ าชุมชนขึ้น
โดยอาศัยการเรี ยนรู ้จากเครื อข่ายเกษตรกรภาคเหนือของผูน้ าํ ชุมชน มีการพัฒนาเป็ นองค์กรชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรป่ าชุมชน
ในมิติชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูงจากการศึกษาชุมชนกะเหรี่ ยงของจันทร์ทิพย์และคณะก็พบ
บริ บทที่คล้ายคลึงกันในกรณี ของชาวลีซอบ้านแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จาก
การศึกษาของ ปนัดดา มานิตย์ (2551) ซึ่งทําการศึกษาชาวเขาเผ่าลีซอที่อยูอ่ าศัยและทําการเกษตรบน
พื้นที่สูง ชาวลีซอเหล่านี้ดาํ รงชีพด้วยการทําไร่ เลื่อนลอย จนกระทัง่ มีการดําเนินการของโครงการ
สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่ าไม้ สิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เข้ามา
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวลีซอในพื้นที่มาสู่ การปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด และเกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้สภาพความเป็ นอยูข่ องชาวลีซอบ้านแปก
แซมดีข้ ึน และนํามาซึ่งการฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ดี จากการศึกษาทั้งสองงานนี้ มี
ข้อสังเกตที่น่าสนใจต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงสู่ วิถีการเกษตรยัง่ ยืนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติวา่ สามารถเกิดขึ้นได้ 2 รู ปแบบ คือ 1) กระบวนการขับเคลื่อนภายใน เช่นกรณี
ของชาวกะเหรี่ ยง บ้านแม่แรม กรณี ของชาวกะเหรี่ ยง บ้านกลางและบ้านแม่อมกิ กับ 2) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากการส่ งเสริ มของกลไกภายนอก ดังจะเห็นได้จากกรณี ลีซอบ้านแปกแซมที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
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จะเห็ นได้ว่า ปั จจัยที่ เป็ นปั ญหาต่อเกษตรกรบนพื้นที่สูงนอกเหนื อจากการต่อสู ้กับการ
เปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรกระแสหลักแล้ว สิ่ งที่สําคัญยิ่งกว่าและส่ งผลต่อวิถีการผลิตและวิถี
ชี วิ ต ของผู ค้ นคื อ นโยบายการจัด การทรั พ ยากรของรั ฐ โดยเฉพาะแนวคิ ด การกํา หนดสิ ท ธิ
ครอบครองเหนื อทรัพยากรแบบเด็ดขาด ซึ่ งสิ ทธิ ดงั กล่าวถูกจัดวางให้แก่รัฐโดยอํานาจควบคุมของ
รัฐ คนที่พาํ นักอาศัยอยู่กบั ป่ าถูกแยกออกจากตัวพื้นที่ ขาดความยึดโยงโดยนัยยะของกรรมสิ ทธิ์ ที่
กําหนดโดยรัฐ เมื่อระบบกรรมสิ ทธิ์ ไม่ชดั เจน ชุมชนไม่ได้เป็ นเจ้าของพื้นที่และทรัพยากรในพื้นที่
ด้ ว ยระบบกรรมสิ ทธิ์ หรื อเกิ ด ความไม่ ม ่ั น คงในการถื อ ครองที่ ดิ น และสิ ทธิ ใ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจึงนํามาซึ่ งปั ญหาอีกนานัปการที่ก่อให้เกิ ดคําถามถึงความยัง่ ยืนทั้งต่อชุ มชน
และการจัดการทรัพยากร
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในส่ วนของวรรณกรรมที่ว่าด้วยรัฐกับนโยบายการพัฒนา
และการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง และส่ วนของวรรณกรรมที่ว่าด้วยเรื่ องของการทําการเกษตร
บนพื้นที่สูงและการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนดัง ที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า ความขัดแย้งระหว่าง
นโยบายและการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงของรัฐกับวิถีการดํารงชีพ โดยเฉพาะการทําการเกษตร
ของชุ มชนบนพื้นที่ทบั ซ้อนเป็ นเงื่ อนปมอันสําคัญที่ส่งผลต่อการกําหนดความหมายและกํากับ
อํานาจการจัดการทรัพยากรบนหลักการของความยัง่ ยืน ซึ่งเงื่อนปมดังกล่าวยังได้สะท้อนถึงปั ญหา
ในลักษณะเดียวกันกับกรณี ศึกษาของโครงการวิจยั ในพื้นที่ของชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง ภายใต้เงื่อนไขความขัดแย้งในเรื่ องสิ ทธิ ทางกฎหมายตามนัยยะของรัฐต่อการ
ครอบครองพื้นที่อนั เป็ นตัวกําหนดสิ ทธิ ในการจัดการทรัพยากรที่ขดั แย้งกับนัยยะในเรื่ องสิ ทธิ ตาม
วิ ถี จ ารี ต ของชุ ม ชน มายาคติ ข องรั ฐ ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ ใ นมิ ติ ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การจัด การ
ทรัพยากรอันนําไปสู่ กลไกการกีดกันและปฎิเสธการมีส่วนร่ วมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในการมีส่วนร่ วม
ต่อการจัดการทรัพยากร อีกทั้ง มายาคติของรัฐต่อการทําการเกษตรของกลุ่มชาติพนั ธุ์ว่าเป็ นต้นเหตุ
แห่ ง การทํา ลายป่ า อัน นํา ไปสู่ ก ารเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจัด การ
ทรัพยากร ตลอดจนการแสวงหาแนวทางการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงที่จะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนทั้ง
ต่อชุมชนในพื้นที่และต่อการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ โครงการวิจยั นี้ จะได้วิเคราะห์ถึง
บริ บทเงื่อนไขที่กล่าวมาในฐานะของปั จจัยด้านนิ เวศการเมืองที่กาํ กับความสัมพันธ์เชิงอํานาจใน
การจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงและกําหนดแนวทางการเกษตรกระแสหลัก
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อย่างไรก็ดี จุดเด่นของการวิจยั นี้ คือ การวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ของรั ฐกับชุ มชนกะเหรี่ ยงในพื้นที่ศึกษาโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เป็ นสากลของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (SDG) เพื่อ
ประเมิ นถึงผลของแนวทางการพัฒนาที่มีต่อพื้นที่ที่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องการจัดการทรั พยากรและ
การเกษตรอย่างยัง่ ยืนภายใต้บริ บทความขัดแย้งในความสัมพันธ์ของรั ฐกับชุ มชน ดัง ที่ได้กล่าว
มาแล้วถึงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงในงานต่าง ๆ ที่ได้อา้ งอิงมาเบื้องต้น จะ
เห็ นได้ว่า การศึ กษาที่ ผ่านมานั้นเป็ นการให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เกิ ดจากการ
จัดการทรั พยากรบนฐานของชุ ดความคิดสองแบบ คือ ชุ ดข้อสรุ ปทางการศึกษาถึงนโยบายการ
พัฒนาและการจัดการทรั พยากรบนพื้น ที่ สูงโดยภาครั ฐ กับชุ ดข้อสรุ ปทางการศึ กษาที่ เ ป็ นการ
อุปมาน (Induce) ที่สะท้อนมิติชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูงที่มีต่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบน
พื้นที่สูง ซึ่งการวิจยั นี้ จะได้นาํ บทเรี ยนและข้อสรุ ปจากการศึกษาเหล่านี้ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับบริ บทในเชิ งนิ เวศการเมืองของพื้นที่ศึกษา ตัวชี้วดั หลักของการศึกษาในการนํามา
วิเคราะห์เพื่อสรุ ปหานิ ยามของความยัง่ ยืนตามวัตถุประสงค์การศึกษาของงานวิจยั เป็ นตัวชี้ วดั ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามเป้ าหมายของสหประชาชาติที่เป็ นแรง
ผลัก จากภายนอกต่ อการกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศและระดับท้องถิ่ น
มากกว่าการมองตัวชี้ วดั ในภาพรวมเชิ งบริ บทของการศึกษาเช่ นงานที่เคยมีการศึกษามาตามที่ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์โดยอาศัยการพิจารณาถึงตัวชี้ วดั สากลของ
สหประชาชาติ (SDG) ในเชิงการวัดประเมินความยัง่ ยืนในพื้นที่การจัดการสิ ทธิ์ทบั ซ้อนดังกรณี ของ
ชุ มชนกะเหรี่ ยง บ้านกลางที่ มีเงื่ อนไขของการจัดการทรั พยากรที่เหลื่ อมซ้อนกันของกลไกทาง
กฎหมายและวิถีจารี ตของชุมชนเพื่อเป็ นกรณี ตวั อย่างสําหรับพื้นที่ที่มีบริ บททางกายภาพและบริ บท
เชิงจารี ตที่ใกล้เคียงกันนําไปพิจารณาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ัย

งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบกรณี ศึกษา (case study research) ที่ใช้วิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสาน (mixed methods approach) แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ นสองส่ วนคือวิธีการเก็บข้อมูลเชิง
ปริ มาณ (quantitative research methods) โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
แบบสํารวจ (survey method) โดยเก็บข้อมูลจากชาวบ้านกะเหรี่ ยงในพื้นที่ศึกษาและการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ (qualitative research methods)โดยมีรายละเอียดกลุ่มประชากรเป้าหมาย วิธีการศึกษา
การได้มาซึ่งข้อมูลดังนี้

3.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูน้ าํ ชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง กลุ่มคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และครัวเรื อนทุกครัวเรื อนของชุมชนบ้านกลาง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีจาํ นวนทั้งหมด 64
หลังคาเรื อน หรื อในงานวิจยั นี้จะเรี ยกว่าครัวเรื อน โดบพบว่าใน 64 ครัวเรื อนประกอบไปด้วย
ครอบครัวจํานวน 72 ครอบครัว โดยในหนึ่งครัวเรื อนอาจจะมีจาํ นวนครอบครัวมากกว่าหนึ่ง
ครอบครัวที่อยูอ่ าศัย อุปโภคและบริ โภคร่ วมกันและช่วยกันในการทําการเกษตร นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ซอ้ นทับกับพื้นที่ใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนบ้านกลาง อาทิ อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท เป็ นต้น
ทั้งนี้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้แก่
1. ภาครัฐ ส่วนกลางที่เป็ นราชการส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่น อาทิเช่น สํานักงานป่ าไม้
จังหวัด สํานักงานอุทยานแห่ งชาติ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งมีส่วนในการผลักดัน การนํา
นโยบายลงการสู่ พ้ืนที่
2. ชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่ผทู ้ ี่ตอ้ งรับนโยบายมาปฏิบตั ิ นอกจากนั้น
ยังเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
และทรัพยากรโดยตรง
3. องค์กรพัฒนาเอกชน NGOs อาทิ มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ ที่เข้ามาส่ งเสริ มเรื่ องการใช้
ประโยชน์ของที่ดินทํากิน และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยที่เข้ามาช่วยในเรื่ องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้กบั ชุมชน ในฐานที่ชุมชนอยูใ่ นเขตพื้นที่

46

3.2 วิธีการรวบรวมข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
1) การทบทวนวรรณกรรมและรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิ เช่น
1.1) นโยบายของรัฐในการอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าไม้ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลใช้ในการ
จัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจนศึกษาถึงมูลเหตุ เป้าหมายและ
เงื่อนไขในการประกาศพื้นที่อนุรักษ์หรื ออุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท (พ.ศ. 2534)
1.2) ระบบกรรมสิ ทธิ์ในการใช้ประประโยชน์จากทรัพยากรบนพื้นที่สูง รัฐและชุมชนใน
การจัดการทรัพยากร
1.3) รวบรวมข้อมูลการจัดการเกษตรบนพื้นที่สูง
1.4) รวบรวมข้อมูลค่าพิกดั ทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนํามาผลิตแผนที่
1.5) ข้อมูลป่ าไม้ คุณภาพดินและนํ้าในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านกลาง
1.6) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสร้างดัชนีช้ ีวดั SDG ตามกรอบสหประชาชาติ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพื่อเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ใน
ประเด็นต่าง ๆดังนี้
2.1) การบริ หารจัดการพื้นที่ทบั ซ้อนและการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทในประเด็น
2.1.1) ยุทธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมายที่นาํ มาใช้ในการดําเนินการในพื้นที่ของ
ชุมชนบ้านกลาง
2.1.2) การดําเนินการของยุทธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับป่ า (ระดับ
พื้นที่ที่ศึกษา) ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านกลาง
2.1.3) ผลการดําเนินการยุทธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับป่ า (ระดับพื้นที่
ที่ศึกษา) ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนบ้านกลาง
2.2) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ และแนวทางในการบริ หารจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการพื้นที่เกษตรโดยการสัมภาษณ์ผนู ้ าํ ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ
ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อเป็ นกรอบในการทําแบบสอบถามและเป็ นข้อมูล
เชิงคุณภาพในการอภิปรายเชิงลึกในการอภิปรายร่ วมกับข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการ
สัมภาษณ์ผใู ้ หญ่บา้ น กรรมการชุมชนด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสุ ข เลขานุการ
คณะกรรมการชุมชน ปราชญ์ชุมชน และสมาชิกในชุมชนที่มีความเชียวชาญในการหาของ
ป่ า และสมาชิกชุมชนที่เป็ นผูน้ าํ อย่างไม่เป็ นทางการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากร
ภายในชุมชน
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2.3) ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชุมชน โดยการสัมภาษณ์ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชน
3) การสนทนากลุ่มหรื อการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) กับผูน้ าํ ชุมชนแบบทางการ
และไม่เป็ นทางการ รวมถึงสมาชิกในชุมชนในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1) ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของชุมชน ด้วยการอภิปรายกลุ่ม จํานวน 15-20 คน
3.2) บริ การของระบบนิเวศเกษตรที่เอื้อประโยชน์ในระดับชุมชนปฏิทินการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร ระบบการจัดการกรรมสิ ทธิ์เหนือทรัพยากร การบริ หารจัดการและการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศบริ การป่ าไม้ (ข้อมูลส่ วนหนึ่งนําไปสร้างกรอบคําถามในแบบสอบถาม) เป็ นต้น
ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นทางด้านการเกษตรและของป่ าเป็ นประเด็นที่สาํ คัญในการตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้จึงมีการอภิปรายหรื อสัมภาษณ์กลุ่มจํานวน 3 ครั้ง ทั้งแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งที่เป็ นกลุ่มเล็กจํานวน 4-5 คน และที่เป็ นกลุ่มใหญ่ 1520 คน
3.3) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พื้นที่
ด้วยการอภิปรายกลุ่ม จํานวน 15-20 คน
3.4) ปัญหาของชุมชน และการประเมินความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ของชุมชน ด้วยการอภิปรายกลุ่ม จํานวน 15-20 คน
3.5) ปฏิทินทางการเกษตรและปฏิทินของป่ า ด้วยการอภิปรายกลุ่ม จํานวน 6-7 คน
4) แบบสอบถาม (questionnaire) ในประเด็นเรื่ องการบริ หารจัดการการเกษตรบนพื้นที่สูงและ
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่ าไม้ ทั้งนี้การเก็บแบบสอบถามดําเนินการโดยผูช้ ่วยวิจยั
ภาคสนามที่ได้รับการอบรมและคุน้ เคยกับพื้นที่เป็ นอย่างดี โดยใช้ภาษาท้องถิ่นของชาติ
พันธุ์ในการสื่ อสารเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการใช้ภาษา
และเป็ นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าเป็ นรายบุคคล หลังจากที่แบบสอบถามได้ปรับปรุ ง
ตามความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิแล้วได้ทาํ การทดสอบแบบสอบถามกับสมาชิกในชุมชนใน
ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ก่อนนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้ตรงกับบริ บทพื้นที่มากยิง่ ขึ้น
อาทิ ภาษา หน่วยที่ใช้ในแบบสอบถาม ก่อนที่จะเก็บแบบสอบถามจริ งในระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึง กรกฎคม พ.ศ. 2563 โดยเป้าหมายในการเก็บแบบสอบถามคือครัวเรื อน
ทั้งหมดของชุมชนบ้านกลาง จํานวน 64 ครัวเรื อน ทั้งนี้มีเพียงครัวเรื อนเดียวที่ไม่สะดวกใน
การให้ขอ้ มูลเนื่องมาจากประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา ดังนั้น
แบบสอบถามที่สามารถเก็บและนํามาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้มีจาํ นวน 63 แบบ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครั วเรื อน เช่น จํานวนสมาชิกครัวเรื อน เพศ อายุของ
สมาชิกครัวเรื อน การประกอบอาชีพและแหล่งรายได้ครัวเรื อน
ส่ วนที่ 2 การทําการเกษตรบนพืน้ ที่สูง
4.2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน และขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.2.2) ข้อมูลการจัดการดินเพื่อการเกษตร
4.2.3) ข้อมูลการจัดการนํ้าเพือ่ การเกษตร
4.2.4) ข้อมูลการปลูกพืชและผลผลิตจากการเกษตร
4.4.5) ข้อมูลการจัดการทางการตลาด รายได้-รายจ่ายทางการเกษตร
4.2.5) ข้อมูลคาดการการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการจัดการพื้นที่การเกษตรในอนาคต
ส่ วนที่ 3 การใช้ ประโยชน์ ทางตรงจากทรั พยากรป่ าไม้
4.3.1) ข้อมูลประเภท ปริ มาณการเก็บของป่ า การจัดการ และการใช้ประโยชน์โดยตรงจากป่ า
4.3.2) ข้อมูลรายได้จากการเก็บของป่ า
4.3.3) ข้อมูลคาดการณ์การตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการเข้าใช้พ้นื ที่ป่าเพือ่ การเก็บของ
ป่ า
เป็ นต้น ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในภายหลัง
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูด้านการบริ โภคอาหารของครั วเรื อน เช่น ความพอเพียงของอาหาร สัดส่ วนการพึ่งพิง
อาหารจากภายนอกชุมชน การบริ โภคโปรตีน

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ภายใต้กรอบ
แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Concept of sustainable development) แนวคิดการจัดการระบบ
นิเวศบริ การ (Ecosystem system services) และแนวคิดว่าด้วยเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ (Property rights) โดย
อาศัยแนวทางการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive analysis) และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย
(Descriptive approach) ในการอรรถาธิบายข้อมูลรู ปธรรมจากการศึกษาเพื่อตีความปรากฎการณ์
และสรุ ปผลการศึกษาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (SDG) เป้าหมาย
ที่ 2 ความมัน่ คงทางอาหาร เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริ โภคที่ยง่ั ยืน
อย่างไรก็ดี ในการใช้ตวั ชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติท้ งั หมด 17 เป้าหมาย
อันประกอบไปด้วย 241 ตัวชี้วดั นั้น การกําหนดมาตรฐานการวัดและการจัดเก็บข้อมูลในการ
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ดําเนินการของสหประชาชาติยงั ไม่เสถียร เนื่องด้วยมีความเห็นพ้องในการประชุมของ IAEG-SDGs
ต่อการกําหนดมาตรฐานการวัดและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วดั ทั้งสิ้ น 230 ตัวชี้วดั ในขณะที่ตวั ชี้วดั ที่
เหลือยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ (UNSD, 2016, 2018) สถานะของตัวชี้วดั เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของสหประชาชาติจึงยังไม่ชดั เจนและสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศไทยยังอยูใ่ นช่วงการพัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ดาํ เนินการโดยหน่วยงานหลักคือ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน (กพย.) (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, 2561)อันเป็ นหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นตาม
ประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน พ.ศ. 2556 อนึ่ง
กพย. ได้มีความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เหมาะสมกับบริ บทของไทย
ด้วย ซึ่งในการกําหนดตัวชี้วดั เพื่อการวิเคราะห์น้ นั ผูว้ ิจยั จักได้นาํ ตัวชี้วดั ของ กพย. มาพิจารณาด้วย
ดังนั้นในขั้นตอนของการวิเคราะห์สาํ หรับการวิจยั ผูว้ ิจยั จะได้พจิ ารณาการใช้กรอบการ
ประเมินด้วยตัวชี้วดั เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติโดยปรับให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตและบริ บทการศึกษา เนื่องด้วยตัวชี้วดั เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติน้ นั
เป็ นการตั้งเป้าหมายในการวัดระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้ง เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติเป็ นการประเมินตัวชี้วดั 17 ด้าน ดังนั้น ในการวิเคราะห์สาํ หรับการ
วิจยั นี้จึงต้องมีการนํามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของขอบเขตการวิจยั ที่เป็ นการวัดประเมิน
ในระดับชุมชน อีกทั้ง ผูว้ จิ ยั จะได้พฒั นาตัวชี้วดั โดยพิจารณาตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทย
ด้วยโดยเทียบเคียงกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในวัตถุประสงค์ที่ 1 จะเป็ นการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจากแบบสอบถามจะใช้ก ารวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย
(Descriptive statistic) อาทิการแจกแจงค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percent) ค่าเฉลี่ยมัชฌิม
เลขคณิ ต (Mean) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) และค่าสู งสุ ด (Maximum) ในการอธิ บายคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง เช่ น ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิ กครัวเรื อน
รายได้ และการอธิ บายพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากป่ าและการทําการเกษตรแบบไร่ หมุนเวียน
บนพื้นที่สูง สําหรั บการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ จะวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อมาตีความและวิเคราะห์เอกสาร
จากปรากฏการณ์ที่พบทั้งจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ (ข้อมูลปฐมภูมิ) รวมถึงเอกสารต่าง ๆ
(ข้อมูลทุติยภูมิ) โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย ร่ วมกับ
กรอบแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน แนวคิดระบบนิเวศ โดยเน้นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
แบบไร่ หมุนเวียน และแนวคิดว่าด้วยเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในลักษณะนี้จะใช้
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กับการวิเคราะห์สําหรับวัตถุประสงค์การศึกษาทุกข้อและโดยเฉพาะกับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ที่ว่า
ด้วยการศึกษาภาครัฐในการจัดการพื้นที่ทบั ซ้อน ซึ่ งเน้นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและวรรณกรรม
ที่ว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย ร่ างแม่บท ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอย่าง
ยัง่ ยืนและระบบกรรมสิ ทธิ์ โดยวิเคราะห์ดว้ ยการตีความเอกสาร ร่ วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์เพื่อศึกษามาตรการและการดําเนิ นการในเชิ งปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ ยวข้องโดยอาศัยการวิเคราะห์ ประเด็น (Thematic Analysis) ในการสังเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการ
วิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ภาคสนาม สําหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ที่ว่า
ด้วยการศึกษาผลการจัดการภายใต้บริ บทของรัฐและชาวกะเหรี่ ยงในพื้นที่สูงจะวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา
ภายใต้กรอบเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ เพื่อประเมินผลของนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่ าอย่างยัง่ ยืนและระบบกรรมสิ ทธิ์ รวมถึงยุทธศาสตร์
ที่ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแห่ งชาติว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายและส่ งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่
ศึกษาปฏิบตั ิอย่างไร และเป็ นไปตามนัยยะของการส่ งเสริ มเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนหรื อไม่
อย่างไร ในขณะเดี ยวกัน ก็วิเคราะห์ถึงวิถีของชุ มชนและการปฎิ สัมพันธ์ของชุ มชนกะเหรี่ ยงใน
เงื่อนไขบริ บทนิ เวศการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นจะนําไปสู่ การร่ วมมือกับภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนอย่างไร
สําหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 ที่วา่ ด้วยการศึกษาแนวทางสําหรับการจัดการทรัพยากรอย่าง
ยัง่ ยืนภายใต้บริ บทของรัฐและชาวกะเหรี่ ยงนั้นเป็ นการวิเคราะห์เอกสารจากผลการศึกษาของ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1-3 ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (เป้าหมายที่ 2
และ 12)
ส่ วนการสังเคราะห์การวิจยั นั้น ผูว้ จิ ยั จะทําการสังเคราะห์ผลการศึกษาของงานวิจยั กับ
ข้อมูลจากงานวิจยั อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการกําหนดกรอบการวิเคราะห์
เนื้อหาที่เป็ นข้อค้นพบจากการศึกษานํามาทําการวิเคราะห์แบบการแปลความเพื่อเสนอประเด็นโดย
เป็ นการตีความหมายจากการแปลผลการศึกษาเทียบเคียงกับงานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพือ่
นําไปสู่ ขอ้ ถกเถียงในกรอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้คือ
1. นัยยะและวิถีการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนของชุมชนชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ทบั ซ้อน
(วัตถุประสงค์ที่ 1)
2. นัยยะและความสําคัญของนโยบายของรัฐและระบบกฎหมายต่อการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและระบบนิเวศเกษตรของชุมชนชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ทบั ซ้อน (วัตถุประสงค์ที่ 2)
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3. ถอดบทเรี ยนการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับชุมชนชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ทบั ซ้อนโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (วัตถุประสงค์ที่ 3 และ 4)
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั จะได้เชื่อมโยงกรอบประเด็นการวิเคราะห์ขา้ งต้นเข้าด้วยกันเพื่อนําไปสู่ การหา
ข้อสรุ ปโดยอาศัยการตีความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติเป็ น
แนวคิดเชื่อมโยง (Linking Concept) ในการสังเคราะห์
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บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรโดยรัฐ
ในบทนี้ จะนําเสนอพัฒนาการการบริ หารจัดการทรัพยากรโดยรัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
โดยกล่าวถึงระบบกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและทรัพยากรป่ าไม้ในอดีต ระบบกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชนที่มีการ
ใช้คู่ขนานมากับกรรมสิ ทธิ์ ชุ มชนตามจารี ตประเพณี รวมถึงแนวทางการพัฒนาและการจัดการ
ทรั พยากรป่ าไม้ผ่านการกําหนดนโยบายและการตั้งเป้ าหมายในช่ วงระยะเวลาต่าง ๆ ของแผน
แม่บทในการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติต้ งั แต่ฉบับที่ 7 เป็ นต้นไปได้มีการพัฒนามาสู่ การจัดการแบบมีส่วน
ร่ วมและให้ความสําคัญกับการจัดการในเชิงป่ าชุมชนเพิ่มขึ้น จากนั้นจะกล่าวถึงพัฒนาการการต่อสู ้
ของภาคประชาสัง คมในการมี ส่วนร่ วมในการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ผ่านขบวนการป่ าชุ มชน
มุมมองและข้อเสนอของชุมชนต่อการจัดการป่ า และสุ ดท้ายนําเสนอความเป็ นมาและความสําคัญ
ของการจัดตั้งอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท (อุทยานเตรี ยมการ) และการดําเนิ นการในพื้นที่ทบั ซ้อนกับ
ชุมชน

4.1 การจัดการทรัพยากรผ่านระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐไทย
โดยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพยากรป่ าไม้มากับเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ในอดีตที่ดินถูกจัดสรรโดย
กษัต ริ ย ์ต ามระบบศัก ดิ น า ราษฎรสามารถจับ ของที่ ดิ น รกร้ า ง มี สิ ท ธิ ใ นการทํา กิ น ด้ว ยระบบ
กรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตประเพณี จวบจนมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบยังชี พเป็ นการผลิตเชิ งเดี่ยว
เพื่อการค้ากับตะวันตกและจีน จึงเกิดการตรากฎหมายเพื่อรับรองระบบกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล ใน
สมัยนั้นยังส่ งเสริ มให้หกั ร้างถางพงเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ นค้าในปี พ.ศ. 2439 จวบจนมีการ
จัดตั้งกรมที่ดินในปี พ.ศ. 2544 ทําให้มีการสํารวจที่ดิน ออกกฎหมายที่ดินรวมถึงการใช้เอกสาร
สิ ทธิ เอกชนแบบตะวันตก ถือเป็ นการยอมรับกรรมสิ ทธิ์ เอกชนเป็ นครั้งแรกในพื้นที่โดยรอบเมือง
หลวง แต่สําหรับที่ดินห่ างไกลราษฎรยังสามารถจับจองได้อย่างเสรี เป็ นการใช้ระบบกรรมสิ ทธิ์
สองระบบคู่ ข นานกั น ทั้ งกรรมสิ ทธิ์ เอกชนและกรรมสิ ทธิ์ ตามประเพณี สํ า หรั บ ราษฎร
(ยศ สันตสมบัติ, 2543) ทัศนคติของราษฎรเกี่ยวกับที่ดินได้เปลี่ยนจากการมองที่ดินเป็ นทรัพยากร
เพื่อสร้างประโยชน์ในการยังชี พ กลายเป็ นมองว่าที่ดินเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคาเป็ นเงิน การ
จัดการที่ดินเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้ระบบกรรมสิ ทธิ์แบบตะวันตกเข้ามาจัดการทรัพยากร ที่ชดั เจน
มากยิ่งขึ้นหลังจากรัชกาลที่ 5 (ยศ สันตสมบัติ 2543 ) มีการตราพระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมถึงจัดตั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดการทรัพยากร สําหรับที่ดินที่ไม่มีคนถือครองมอบให้กบั กรมป่ าไม้ สัตว์น้ าํ
จืดและสัตว์ทะเลถือเป็ นของรัฐ
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สําหรับการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมอํานาจในการ
บริ หารจัดการอยูก่ บั เจ้าผูค้ รองนคร โดยเฉพาะใน 5 นคร คือ นครเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ และ
น่าน จะมีการทําธุรกิจค้าไม้สกั เป็ นหลักโดยการสัมปทานผืนป่ า โดยกรรมสิ ทธิ์ในผืนป่ าเป็ นของเจ้า
ผูค้ รองนคร นอกจากการให้สมั ปทานกับต่างชาติในการเข้ามาทําไม้แล้ว ราษฎรในสมัยนั้นก็ใช้ไม้
กันได้อย่างเสรี โดยเฉพาะไม้สกั ทําให้เกิดปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
จุดเริ่ มต้นในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้คือ พ.ร.บ. ไม้สัก ในปี พ.ศ. 2411 นอกจากนั้นยังมีการ
ควบคุมการทําไม้ดว้ ยอนุสญ
ั ญาเชียงใหม่กบั อังกฤษ พ.ศ. 2426แต่ทว่ายังมีการขัดแย้งผลประโยชน์
ในการสัมปทาน จึงเป็ นที่มาของรัฐบาลกลางเข้ามาจัดการทรัพยากรป่ าไม้เอง กรรมสิ ทธิ์เหนือ
ทรัพยากรป่ าไม้เปลี่ยนจากของเจ้าผูค้ รองนครมาเป็ นของรัฐบาลกลาง โดยรัฐจ่ายเงินชดเชยค่าตอไม้
ให้กบั เจ้าผูค้ รองนครแทน (ไพลิน ภูจีนาพันธ์, 2543) ต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมป่ าไม้ข้ ึนมาในปี พ.ศ.
2439 ให้เป็ นสิ ทธิของรัฐบาลกลาง รวมถึง พ.ร.บ. รักษาป่ า พ.ศ. 2456 ที่ให้อาํ นาจรัฐในการควบคุม
ไม้สกั ไม้กระยาเลย ซึ่งเป็ นไม้สร้างรายได้ในสมัยนั้นแต่ยงั คงอนุญาตให้คนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
และเก็บเกี่ยวของป่ าได้
จะเห็ นได้ว่าแนวทางการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากการ
จัดการในระดับท้องถิ่นมาเป็ นการจัดการแบบรวมศูนย์โดยรัฐส่ วนกลางแบบเบ็ดเสร็ จ สิ ทธิ ในการ
ใช้สอยและการจัดการไปสู่ รัฐส่ วนกลาง ด้วยเหตุผลสื บเนื่ องจากการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้จึงมี
การออกพระราชบัญญัติคุม้ ครองสัตว์ ในปี พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.
2504
จากข้อ มู ล พบว่ า ของประเทศไทยมี พ้ื น ที่ 320.20 ล้า นไร่ แต่ ท ว่ า การพัฒ นาการของ
อุตสาหกรรมส่ งออกไม้ของไทยในอดีตเติบโตอย่างรวดเร็ ว ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีเนื้อที่ป่า
ร้อยละ 53 ของประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมีเนื้ อที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 25.28 เท่านั้น
(สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ กรมป่ าไม้, 2562a) จากตัวเล็กสถิติดงั กล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงอัตราการ
ลดลงของพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ วในรอบ 30 ปี จึ งทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวรั ฐไทยจึ งได้มีการออก
กฎหมายป่ าสงวนขึ้นมาในปี พ.ศ. 2507 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการออกกฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรของรัฐได้นิยามให้อาํ นาจใน
การจัดการป่ าทั้งหมดมารวมศูนย์อยูก่ บั รัฐ โดยที่ชาวบ้านและระบบเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงหรื อใน
ป่ า มักถูกตีตราว่าเป็ นสาเหตุหลักของปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรป่ าไม้ (สุ รินทร์ อ้นพรม
, 2554) แม้ว่าจะออกกฎหมายป่ าสงวนในปี พ.ศ. 2507 แต่ทว่าปั ญหาของการลดลงของพื้นที่ป่าก็
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ยังคงดําเนินต่อไป ด้วยเหตุน้ ีรัฐไทยจึงมีความพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศไทยผ่านการออก
นโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2528 ตั้งเป้ าหมายให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าร้ อยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศ และการกําหนดสัดส่ วนของพื้นที่ป่าลักษณะเพื่อประโยชน์ 2 ประการคือ
1) ป่ าเพื่อการอนุ รักษ์ กําหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หา
ยากและป้องกันภัยธรรมชาติอนั เกิด จากนํ้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และนันทนาการของประชาชนในอัตราร้ อยละ 25 ของ
พื้นที่ประเทศ
2) ป่ าเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่ าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2533 รัฐพยายามที่กนั ชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ป่ าแต่เดิมออกจากพื้นที่โดยให้อพยพในพื้นที่ที่รัฐได้จดั สรรเอาไว้ให้ ผ่านโครงการจัดสรรที่ดินทํา
กินให้แก่ราษฎรผูย้ ากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่ อมโทรม หรื อที่รู้จกั กันในนาม “คจก.” โดยมีการอพยพ
ชาวบ้าน ที่อาศัยอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายในเขตป่ าต้นนํ้าให้มาอยูร่ วมกันในเขตพื้นที่ป่าสงวนเสื่ อม
โทรมและมีความเปราะบางทางระบบนิ เวศตํ่า ทั้งนี้ ทางโครงการวางแผนที่จะดําเนินการกับราษฎร
ที่อยูใ่ นเขตป่ าทัว่ ประเทศ โดยได้เริ่ มการดําเนิ นโครงการที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื้นที่แรก
ในพื้นที่อพยพทางโครงการฯได้จดั ตั้งระบบหมู่บา้ นและจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้กบั
เกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมาย และเมื่ ออพยพชาวบ้านออกไปแล้วทางกรมป่ าไม้และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทาํ การปลูกป่ าเพื่อฟื้ นฟูระบบนิ เวศต้นนํ้าผลจากโครงการดังกล่าวยังไม่ชดั เจนว่าเมื่อ
อพยพคนออกจากป่ าแล้วนําไปสู่ การฟื้ นฟูและรักษาพื้นที่ป่าไม้หรื อไม่ แต่โครงการดังกล่าวนําไปสู่
ความขัดแย้ง ระหว่า งเจ้าหน้า ที่ ของรั ฐและชุ มชนที่ อาศัยอยู่ในเขตป่ า (สุ ริน ทร์ อ้น พรม, 2554)
เนื่องจากการย้ายชุมชนทั้งชุมชนที่อยูอ่ าศัยมาตั้งแต่กาํ เนิด ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง
บนพื้นที่สูงลงสู่ พ้ืนราบ ทําให้ตอ้ งปรับตัวรวมถึงการปรับเปลี่ยนทักษะในการดํารงชีวิตซึ่ งอาจจะ
เป็ นเรื่ องยากสําหรับกลุ่มเปราะบางอย่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ จึงนํามาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าว
สรุ ปได้ว่าการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ในช่ วงนี้ มีตวั แสดงหลักคือรั ฐไทยซึ่ งมี ความชอบ
ธรรมตามกฎหมายในการจัด การใช้ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรป่ าไม้ ระบบกรรมสิ ท ธิ์ เอกชนและ
กรรมสิ ทธิ์ ของรั ฐถูกนํามาใช้ในการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ผ่านการตั้งหน่ วยงาน และการออก
กฎหมายต่าง ๆ ของรัฐ ที่ให้ภาพสะท้อนมุมมองของรัฐไทยที่มีต่อชุมชนในลักษณะที่เป็ นปฏิปักษ์
ต่อการอนุ รักษ์ป่า และดําเนิ นนโยบายรัฐผ่านมุมมองของการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
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กันมนุษย์ออกจากธรรมชาติและส่ งเสริ มป่ าเศรษฐกิจเชิงพาณิ ชย์ ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้นโยบายของรัฐ
ในช่วงนี้ จึงมีมาตรการที่สาํ คัญโดยสามารถสรุ ปได้ 2 มาตรการคือ 1).รวมศูนย์อาํ นาจการในจัดการ
ป่ าเข้ามาเป็ นของรัฐผ่านการกําหนดขอบเขตพื้นที่ เช่ นการออก พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ ปี พ.ศ.
2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2504 หรื อการดําเนินนโยบายป่ าแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2528 และมี
ความพยายามในการจะผลักดันราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าออกจากพื้นที่ เช่ น โครงการจัดสรร
ที่ดินทํากินแก่ราษฎรผูย้ ากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่ อมโทรม

4.2 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ของรัฐผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ในช่ วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2-3 (พ.ศ. 2504-2519) มี เ ป้ าหมายที่ จ ะสงวนพื้ น ที่ ป่าไม้ใ ห้ไ ด้ร้อยละ 50 ของ
ประเทศ หรื อประมาร 160 ไร่ โดยดําเนิ นการการประกาศกฎหมายต่ าง ๆ ที่ มีลกั ษณะของการ
ประกาศพื้นที่เพื่อกันให้ชุมชนออกจากป่ า โดยข้อบังคับต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ๆ ที่ถูกประกาศในช่วงนี้ มี
อยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2562, 2563a)มี
การจัดระเบียบผืนป่ าใหม่ โดยยังคงให้มีการสัมปทานป่ าไม้ต่อไป แต่มีการปรับปรุ งข้อกฎหมายต่าง
ๆ เพื่อป้องกันการอ้างสิ ทธิในผืนป่ า เพื่อวัตถุประสงค์ทาํ ไม้เพื่อการอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็
ยังมีการเพิ่มโทษให้แก่ผูท้ ี่ฝ่าฝื นให้มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น การออกกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2504
และเพื่อเป็ นการกําหนดพื้นที่ป่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 ให้มีพ้ืนป่ าให้ได้ร้อย
ละ 50 ของประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2507
จากการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว พบว่าจากเดิมในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีผนื ป่ า
อยู่ร้อยละ 53 ของประเทศ (ประมาณ 171 ล้านไร่ ) พื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 38 ของประเทศ
(ประมาณ 122 ล้านไร่ ) เท่านั้น แสดงถึงการดําเนินนโยบายไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 1-3 จากผลดังกล่าวจึงทําให้ตอ้ งมีการปรับแผนในการดูแลผืน
ป่ าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ต่อไป
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)ได้กาํ หนดเป้าหมาย
ให้มีพ้ื น ที่ ป่าร้ อยละ 40 ของประเทศ ลดจากเป้ าหมายเดิ มที่ ก าํ หนดไว้ร้ อยละ 50 ของประเทศ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ป่ าไม้ใ นช่ ว งที่ ผ่า นมาเหลื อ ผืน ป่ าเพี ย งร้ อ ยละ 38 ของพื้ น ที่ ท้ งั หมดของ
ประเทศ ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 4 มี
ลักษณะที่สาํ คัญ ๆ ออกเป็ น 3 ประการ ดังนี้
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1) มี การปรั บมาตรการและทบทวนนโยบายในการให้สัมปทานป่ าไม้ เนื่ องจากหนึ่ งใน
สาเหตุที่สําคัญของการลดลงของป่ าไม้คือการทําอุตสาหกรรมป่ าไม้ จากการทบทวน
มาตรการและการทบทวนนโยบายสัมปทานป่ าไม้ในครั้งนี้ เกิดเป็ นแนวทางใหม่ในการ
ในสัมปทาน เช่น การลดการให้สัมปทานในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อป้องกันให้เกิดการทําลาย
ป่ าไม้ที่อยูภ่ ายในพื้นที่ได้รับสัมปทานเป็ นต้น
2) มี น โยบายต่ า งเพื่ อฟื้ นฟู แ ละเพิ่ มพื้ น ที่ ป่าไม้ อาทิ เ ช่ น มี ก ารปรั บนโยบายการปลู ก ป่ า
ทดแทน กล่าวคือจากเดิ มที่กาํ หนดให้หน้าที่ปลูกป่ าทดแทนเป็ นความรั บผิดชอบของ
หน่ วยงานที่ทาํ อุตสาหกรรมป่ าไม้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ กําหนดให้
เป็ นหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันในการจ้างเหมาภาคเอกชนมาปลูกป่ าเพื่อการทดแทนพื้นที่
ป่ าที่หายไป และในขณะเดียวกันมีการเร่ งรัดให้มีการดําเนิ นโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาป่ า
ต้นนํ้าที่สาํ คัญ ๆ
3) มีการสํารวจพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุ กเป็ นพื้นที่ทาํ กินและเร่ งออกเอกสารสิ ทธิ ในการทํากินของ
ราษฎร โดยคาดหวังว่าจะเป็ นการควบคุมการบุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อทํากินของราษฎร และรัฐ
เองก็มีการเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ถูกควบคุมให้เพียงพอต่อการดูแลผืน
ป่ ามากขึ้น
จึ ง จะทํา ให้เ ห็ น ได้ว่า การดํา เนิ น นโยบายของรั ฐ ในช่ ว งนี้ มี แ นวทางไม่ แ ตกต่ า งจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับเดิมมากนัก ทว่าหลังจากที่ได้มีการดําเนิ นการต่าง ๆ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่ 4 แล้ว ก็ยงั คงปรากฏปั ญหาการลดลงของผืนป่ า ด้วย
อาจจะมีเรื่ องของการบุกเบิกป่ าพื้นที่ทาํ กินใหม่ ๆ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เนื่ องจากปั ญหา
การรุ กรานป่ ายังคงดําเนิ นต่อไป ทําให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับนี้ มีลกั ษณะ
แนวทางการดําเนิ นงานที่แตกต่างออกจากไปแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่ 1-4 โดยใน
ฉบับที่ 1-4 จะมีลกั ษณะของการออกมาตรการต่าง ๆ เป็ นแนวทางกว้างๆ แต่ในฉบับที่ 5 ได้มีการ
กล่าวถึงการแก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางของการดําเนิ นนโยบาย
ในแผนฉบับนี้ สามารถสรุ ปได้เป็ น 3 แนวทางการดําเนินต่อไปนี้
1) มีการเร่ งให้สาํ รวจพื้นที่ป่าต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาของการบุกรุ กและการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้มากยิง่ ขึ้น มีการสํารวจและจัดแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็ นพื้นที่
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ป่ าเสื่ อมโทรมที่เหมาะกับการทําเกษตร และพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรมที่ไม่เหมาะกับการทํา
เกษตร และพื้นที่ต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาและฟื้ นฟูพ้ืนที่ต่อไป
2) การปฏิรูปการจัดการที่ดินทํากิน อาทิ ที่ดิน ส.ป.ก ไม่ว่าจะเป็ นการมุ่งเน้นไปที่ปัญหา
เรื่ องของการจัดสรรกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินให้กบั ผูท้ ี่ไม่มีที่ดินทําดิ น การกําหนดให้เอกชนมี
ที่ดินทํากินได้ไม่เกิน 50 ไร่ และมีการปรับปรุ งกฎหมายควบคุมการเช่านาให้เกิดความ
เป็ นธรรมกับผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่ามากขึ้น
3) การดู แลและฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่า โดยในช่ วงเวลาดังกล่าวรั ฐได้มีนโยบายให้มีการปลูกป่ า
เศรษฐกิ จกว่า 300,000ไร่ ส่ งเสริ มการปลูกไม้โตเร็ ว ปรั บปรุ งและพัฒนาพื้นที่ ดินที่
เสื่ อมโทรมจากการทําการเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
จะเห็ น ได้ว่า แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ ฉบับนี้ รั ฐให้ความสําคัญกับการ
กําหนดพื้นที่ป่าที่ใช้ในการทําเกษตรเป็ นหลัก มีการกําหนดกรอบพื้นที่และมีการจํากัดจํานวนพื้นที่
ทํา กิ น เพื่ อ การเกษตรของเอกชนให้ชัด เจนยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ แก้ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ป่ าเพื่ อ ใช้ใ นการทํา
การเกษตร
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) นั้น เราได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของแนวทางนโยบายรัฐกล่าวคือ รัฐได้ให้ความสําคัญกับเรื่ องของป่ าเศรษฐกิจ
และเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้ น โดยการสนับ สนุ น เรื่ อ งของ
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ งจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในครั้ งนี้ เอง ทําให้รัฐได้มีการกําหนดให้มี
พื้นที่ป่าร้อยละ 40 ของประเทศ โดยการแบ่งเป็ นพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ร้อยละ 15 ของประเทศ และป่ า
เศรษฐกิจละร้อย 25 ของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นที่ป่า
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ได้มีการทบทวน
นโยบายโดยให้ความสําคัญกับพื้นที่ป่าผ่านมุมมองของการอนุรักษ์เป็ นสําคัญเหมือนแนวทางที่ถูก
ใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ งั แต่ฉบับที่ 1-5 โดยจากเดิมในแผนฉบับที่ 5 กําหนด
พื้ น ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์อ ยู่ที่ ร้ อ ยละ 15 ของประเทศ แต่ ใ นแผนฉบับ นี้ ได้มี ก ารเปลี่ ย นเป้ า หมายโดย
กําหนดให้มีพ้ืนที่ป่าเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยละ 10 ของประเทศ กล่าวคือจะต้องมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท้ งั หมด
อยูท่ ี่ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้นในการจัดการจะต้องเร่ งประกาศเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ข้ ึนมา
อีกร้อยละ 10 ของประเทศ สิ่ งที่น่าสนใจเป็ นมิติใหม่ของการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศ
ไทยคือเริ่ มมีการกล่าวถึงการมีร่วมของภาคประชาสังคม ชุมชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ า
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ไม้ และเริ่ มมีภาพปรากฏถึงการส่ งเสริ มให้เกิดกฎหมายป่ าชุ มชนขึ้น แต่การนิ ยามป่ าชุ มชนที่ถูก
กําหนดขึ้นมาโดยรัฐและเพื่อรัฐ และรัฐยังไม่เห็นว่าชุมชนสามารถอยูก่ บั ป่ าอนุรักษ์และดูแลบริ หาร
จัดการป่ าไม้ในเชิงอนุรักษ์ได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ในแผนฉบับนี้ รัฐ
ยัง คงมี ค วามพยายามในการที่ รั ก ษาไว้พ้ื น ที่ ป่ าไว้ใ ห้มี พ้ื น ที่ ต ามเป้ า หมายในฉบับ ที่ 7 และใน
ขณะเดียวกันรัฐมีความพยายามที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมกับรักษาทรัพยากรป่ าไม้
มากขึ้น โดยแนวทางการดําเนิ นนโยบาย 1) การกําหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
พื้นที่ท้ งั หมดของประเทศ และฟื้ นฟูป่าพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแผน
ฉบับนี้มีเป้าหมายการฟื้ นฟูป่าชายเลนให้มีพ้ืนที่ไม่ต่าํ กว่า 1 ล้านไร่ 2) รัฐส่ งเสริ มให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรโดยตัวชุมชนเอง มีการออก พ.ร.บ. ป่ าชุมชุนเพื่อให้ชุมชนมีสิทธิ ในการจัดการพื้นที่ป่า
ไม่ว่าจะเป็ นการดูแลรักษาหรื อการใช้ประโยชน์จากพื้นป่ าชุ มชน มีการส่ งเสริ มให้มีชุมชมมีการ
สร้างธุ รกิ จที่เป็ นของชุมชม และส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู ้ในการบริ หารธุ รกิจชุมชน
ระหว่างชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีแนวทางในการดูแล
พื้นที่ป่าไม้ไม่ต่างจากไม่ต่างจากฉบับที่ 8 มากนัก โดยมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ ในส่ วนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์กย็ งั ไว้ที่ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ท้ งั หมดของประเทศ แต่มีการปรับ
เพิ่มเป้ าหมายของการฟื้ นฟูป่าชายเลนไม่ต่าํ กว่า 1.25 ล้านไร่ มีการกระจายอํานาจให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการดูแลและจัดการสรรพยาการและสิ่ งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ต้องการฟื้ นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยมีในอดีตและแก้ปัญหาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มิได้เน้นแต่เป้ าหมายในเชิงปริ มาณในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่เพียงอย่างเดียว
แต่มุ่งให้เกิ ดการใช้ทรั พยากรอย่างยัง่ ยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน โดย 1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิ เวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุ รักษ์ และการใช้ประโยชน์ 2) การสร้ างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตและการ
พัฒนาที่ยง่ั ยืน 3) การพัฒนาในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยแผนฉบับนี้ กาํ หนดเป้ าหมายให้มีพ้ืนที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของพื้นที่ป่าทั้งของ
ประเทศ โดยต้องเป็ นพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18 ประกอบกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศของแผนฉบับนี้ ตอ้ งการที่จะพัฒนาให้ชุมชนเกิดเข้มแข็งทั้งด้านกระบวนการการจัดการ
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บริ หารชุมชน การสร้างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชน(เศรษฐกิจฐานราก) เพื่อเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศ จึงมีการกระจายอํานาจให้ชุมชนได้มีอาํ นาจในการจัดการทรัพยากรในชุ มชน
ให้ความรู ้กบั ชุมชมที่จะอยูก่ บั ธรรมชาติ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรักษา ฟื้ นฟู ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติในภายในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนฉบับนี้ เกิ ด
ภายใต้สถานการณ์ที่พ้ืนที่ป่ายังคงถูกบุกรุ ก ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากร
ดิน รวมถึงปั ญหาภัยแล้งและความไม่เป็ นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร แผนฉบับนี้มีเป้าหมายเพิ่ม
พื้นที่ ป่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของประเทศ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 29 และ
เนื่องจากปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ทําให้มีการตั้งเป้าหมายจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่า
ชายเลนปี ละไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ ในส่ วนของการจัดการพื้นที่ป่านั้น ได้ให้มีการจัดทําทะเบียน
สําหรับผูถ้ ือครองที่ดินในพื้นที่อนุ รักษ์ มีการพิสูจน์สิทธิ รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการป้ องกันดูแลป่ า
โดยภาคประชาสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนอยูร่ ่ วมกับป่ า การปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง (ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ การอนุ รักษ์ดิน นํ้า และป่ าต้นนํ้า) การสนับสนุ นการปลูก
ต้นไม้อย่างจริ งจังผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ธนาคารต้นไม้ โดยสามารถใช้ตน้ ไม้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ
ประกัน สํา หรั บ ธนาคารได้ เป็ นต้น และให้ ค วามสํา คัญ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้นยังให้ความสําคัญกับการที่ ชุมชนสามารถอยู่
ร่ วมกับป่ าได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในปั จจุบนั พบว่า
ยังคงมีปัญหาการบุกรุ กพื้นที่ป่า ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและปั ญหาเรื่ องของพื้นที่ทบั ซ้อน ซึ่ ง
แผนฉบับนี้ ตอ้ งการแก้ปัญหาทรั พยากรโดยกําหนดสัดส่ วนพื้นที่ป่าไม้เป็ นร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ แบ่งเป็ นพื้นที่ ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ ป่าเศรษฐกิ จ ร้ อยละ 15 กําหนด
เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 1.53 ล้านไร่ เป็ น 1.58 ล้านไร่ รวมถึงการฟื้ นฟูป่าต้นนํ้า อาทิ ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการปลูกป่ าไม้ตามแนวพระราชดําริ “ปลูกป่ า ปลูกคน” ส่ งเสริ มการปลูกฟื้ นฟูป่าใน
พื้นที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่ อมต่อผืนป่ า ส่ งเสริ มให้ประชาชนปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว เช่น ไม้สกั ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยนัยแล้วรัฐต้องการให้ประชาชนหันมา
ปลูกไม้ระยะยาวแทนการปลูกไม้ระยะสั้น และสนับสนุ นให้ปลูกพืชแซมในสวนป่ า เพื่อสร้ าง
รายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวยังไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
และจะมีการแก้ไขเรื่ องของการบุรุกพื้นที่ป่าโดยจะมีการประกาศแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามโครงการ
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One Map 2 และจํานวนพื้นที่จดั สรรที่ดินทํากิ นให้ชุมชนที่ได้ดาํ เนิ นแล้วมาประกาศใช้ เพื่อป้ อง
แก้ไขปั ญหาพื้นที่ทบั ซ้อนและการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กป่ า
4.3 แผนแม่ บทการพิทกั ษ์ ทรัพยากรป่ าไม้
สื บเนื่องมาจากจํานวนป่ าไม้ที่ลดลง และความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่ าไม้
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) จึงมอบให้ กอ.รมน.กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม วางยุทธศาสตร์ในการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของชาติ เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั หน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องนําไปวางแผนปฏิบตั ิการบรรลุเป้ าหมายในการพิทกั ษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่ าที่
สมบูรณ์ให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักสามประการคือ 1) หยุดยั้งการตัดไม้และทวงคืนผืนป่ าจากผูบ้ ุกรุ ก 2)มีระบบบริ หารจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และยัง่ ยืน 3) ฟื้ นฟูสภาพป่ าในพื้นที่เป้าหมายทั้ง
ประเทศให้มี ส ภาพที่ ส มบู ร ณ์ โดยมี ก รอบยุท ธศาสตร์ ใ นการดํา เนิ น การจัด การแบ่ ง ได้เ ป็ น 4
ยุ ท ธศาสตร์ 17 กลยุ ท ธ์ (กองอํา นวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวดล้อม, 2557)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผนึ กกําลังป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทําลายทรั พยากรป่ าไม้ มีกล
ยุทธ์เกี่ยวกับการหยุดยั้งการบุกรุ กทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ า ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทําลายป่ า และการยึดคืนพื้นที่ ป่า ยับยั้งการบุกรุ กป่ า โดยมีการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุ ก
เพิ่มเติม หลังจากมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ที่ผอ่ นผันให้ราษฎรอยูอ่ าศัย/ทํากินในพื้นที่ป่า
ไม้เพื่อแก้ไขปั ญหา การบุกรุ กพื้นที่ใหม่ไม่มีมติหรื อระเบียบใด ๆ ผ่อนผันให้ท้ งั สิ้ น ต้องดําเนิ นการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดและเด็ดขาดเพื่อนําพื้นที่มาฟื้ นฟูสภาพป่ า ส่ วนพื้นที่พิสูจน์แล้วพบว่ามี
การบุกรุ กก่อนปี พ.ศ. 2545 ให้ดาํ เนิ นการภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรื อระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็ นหลักฐานหลัก ร่ วมกับหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการเคลื่อนย้ายชุมชนออกนอกพื้นที่ หรื อระหว่างการรอการเคลื่อนย้ายให้ควบคุมมิ
ให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด พื้นที่ที่ยึดคืนแล้วให้เร่ งดําเนิ นการฟื้ นฟูตามหลักวิชาการและ
ปั จจุบนั มีหน่วยงานที่ดูเรื่ องป่ าไม้หลายหน่วยงานรวมทั้งหมด 8 กระทรวง 19 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ แนวเขตที่ดินที่กาํ หนดขึ้น
ตามกฎหมายแต่ละฉบับยังสอดคล้องกันและมีมาตราส่ วนที่ แตกต่างกัน มีแบบ1:5000 และ 1:4000เมื่อมีปัญหาบุรุก ที่ดินของรัฐจึง
มีความยุง่ ยากต่อการพิสูจน์สิทธิและการบริ หารจัดการ โครงการนี้จะแก้ไขปั ญหานี้โดยการรวมทั้งหมดเป็ นแผนที่เดียวโดยการ
ใช้อตั ราส่ วน 1:4000 แล้วค่อยๆทยอยประกาศพื้นที่ๆได้ทาํ การแก้ไขเรื่ องเส้นแดนเรี ยบร้อย ทําให้ลกปั ญหาเรื่ องพื้นที่ทบั ซ้อน
และการบุรุกโดยอ้างกรรมสิ ทธิ์ที่ไม่ชดั เจน
2
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ดําเนินกิจกรรมป้องกันการบุกรุ กซํ้าในพื้นที่เดิม หากมีการบุกรุ กซํ้าให้ดาํ เนินการตามกฎหมายอย่าง
เฉี ยบขาด รวมถึงการทําระบบการติดตามตรวจสอบสภาพผืนป่ า เช่น การจัดทําฐานข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศ เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ว่า ด้ว ยการปลุ กจิ ต สํานึ ก รั กผืน ป่ าของแผ่น ดิ น มี ก ลยุทธ์ ที่เ กี่ ย วข้องคือ
กําหนดให้การแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กตัดไม้ทาํ ลายป่ าเป็ นวาระแห่ งชาติ การจัดตั้งองค์กรแนวร่ วม
ภาคประชาชนเพื่ อ ปลุ ก จิ ต สํา นึ ก และการปลุ ก จิ ต สํา นึ ก ให้ เ จ้า หน้า ที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในการ
ปฏิบตั ิงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ปฏิรูประบบการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าโดยมีกลยุทธ์ในการปรับปรุ งระบบ
การพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริ หารจัดการป่ าไม้ท้ งั ระดับจังหวัดและอําเภอ
การจัดทําแนวเขตทรัพยากรป่ าไม้ทุกประเภทให้เป็ นแนวเดียวที่ชดั เจน กลยุทธ์การจําแนกเขตการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่ าไม้ (Zoning) ทั้งนี้ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์เป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่ อง การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่ าไม้
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่ อง ผลการจําแนกเขตการ
ใช้ประโยชน์ทรั พยากรและที่ดินป่ าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติเพิ่มเติม ในการกําหนดพื้นที่ป่า
สงวนแห่ งชาติ โดยการจําแนกเป็ นเขตต่าง ๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดินป่ าไม้ได้ 3
เขต ได้แก่ 1) เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์หมายถึงพื้นที่ป่าที่
สงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธุ์พืช และพันธุ์สตั ว์ที่มีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกัน
ภัยธรรมชาติอนั เกิดจากนํ้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา
การวิจยั นันทนาการของประชาชนและความมัน่ คงของชาติ โดยแบ่งเป็ นสองส่ วนคือส่ วนที่เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี เดิม และป่ าสงวนที่อุดมสมบูรณ์ควนแก่การอนุรักษ์เพิ่มเติม 3 2)
2

พื้นที่อนุรักษ์ 2 ส่ วน คือ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่ลกั ษณะนี้ได้แก่ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ได้ประกาศโดยพระราช-กฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ตามผลการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า โดยสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
ชายเลนประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
มีสภาพป่ าสมบูรณ์หรื อมีศกั ยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
พื้นที่ลกั ษณะนี้ได้แก่ พื้นที่ป่าที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ตลอดจนพื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็ นสถานที่ศึกษาวิจยั
พื้นที่ป่าที่หา้ มมิให้บุคคลเข้าไปหรื ออยูอ่ าศัยตามแนว
ชายแดน พื้นที่ป่าที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น พื้นที่ป่าซึ่ งเป็ นเขตที่ต้ งั แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติ
3
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เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิ จ (Zone E) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติที่กาํ หนดไว้เพื่อผลิตไม้ และ
ของป่ ารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าและการ
จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาการทรัพยากรป่ าไม้ และ
พื้นที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่ าไม้กบั ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ 3) เขต
พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) เขตพื้นที่ป่าที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตร
หรื อศักยภาพสู งในการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งนี้จกั ต้องไม่อยูใ่ น zone C และ E กลยุทธ์สุดท้ายคือ
การปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบที่เป็ นอุปสรรคในการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ อาทิการห้ามออก
เอกสารแสดงสิ ทธิในที่ดินของกรมที่ดิน (โฉนดที่ดิน, นส.3 ใบจอง) เพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีสภาพเป็ น
ป่ า ห้ามหน่วยงานของรัฐดําเนินการที่ทาํ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าได้รับการรับรองสิ ทธิ หรื อ
มีสิทธิ ในที่ ดินป่ าไม้ (เช่ น การออกเลขที่บา้ น การขยายเขต ไฟฟ้ า การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้องที่
(ภบท.5) การกําหนดความผิดตาม พ.ร.บ. ป่ าไม้ พุทธศักราช 2548 พ.ร.บ.ป่ าสงวน แห่ งชาติ พ.ศ.
2507 พ.ร.บ. อุ ทยานแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ ม้ ครองสัต ว์ป่า พ .ศ. 2535 และ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. 2497 บรรจุในบัญชีทา้ ย พ .ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการปรับปรุ งข้อระเบียบกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรื้ อ
ถอนทําลาย พืชผลและสิ่ งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าได้ทนั ทีที่ตรวจพบการกระทําผิดที่
ชัดเจน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การฟื้ นฟูและดูแลรักษาป่ าอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ นการ
จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนโดยการมีส่วนร่ วมกับประชาชน การจัดระบบการ
ปลูกไม้เศรษฐกิ จของประเทศเพื่อทดแทนความต้องการและลดการบุกรุ กตัดไม้ทาํ ลายป่ า การ
เสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศในการฟื้ นฟูและดูแลป่ าอย่างยัง่ ยืน การสนับสนุนการวิจยั
เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และกลยุทธ์สุดท้ายคือการให้คนอยู่กบั ป่ าพึ่งพากัน
อย่างมีความสุ ข อาทิการขยายผลการดําเนิ นการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ และโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่ าไม้ ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่าและ
พื้นที่รอบป่ าให้มีพออยู่ พอกิน พอใช้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุ ขเกื้อกูลกันระหว่างป่ ากับคน
อย่างยัง่ ยืน จัดทําโครงการเสริ มรายได้ให้กบั ประชาชนและชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่ า
เช่ น โครงการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ โครงการเส้น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ โครงการป่ า
สมุนไพร เป็ นต้น และนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นหลักในการพัฒนาโครงสร้ างความ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พื้นที่ป่าซึ่ งกําหนดเป็ นโบราณสถาน โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
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เป็ นอยู่และรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยส่ งเสริ มให้มีวิสาหกิจชุมชนและระบบสหกรณ์
ให้กบั ชุมชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่ า (กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวดล้อม, 2557)
เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ ที่กาํ หนดไว้จึงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม เป็ นหน่วยรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บท โดยมีหน่วยงานภาคีอีก 24
หน่ วยงาน เช่น 13 กระทรวง ทหารทุกเหล่าทัพ ตํารวจ สภาความมัน่ คงแห่ งชาติ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เป็ นต้น
จะเห็นได้จากแผนแม่บทว่าการดําเนินนโยบายอยูบ่ นฐานความคิดว่าคนไม่สามารถอยูร่ ่ วม
และดู แลรั กษาป่ าได้ รวมทั้งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่เน้นการบังคับ รวบอํานาจในการบริ หาร
จัดการ ลงโทษมาอยู่ท่ีภาครั ฐอย่างเบ็ดเสร็ จ และเน้นให้บรรลุเป้ าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
ในขณะที่ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นแต่จาํ นวนพื้นที่ของประเทศมีเท่าเดิม และเป็ นนโยบายเดียว
ดําเนินการทัว่ ประเทศในทุกบริ บท ( One size fit all )
4.4 ป่ าชุ มชนกับการจัดการทรัพยากรโดยรัฐ
ตลอดระยะเวลาการดําเนิ นนโยบายและการออกกฎหมายของรัฐไทยได้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็ นแง่ของการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ป่ าแต่ด้ งั เดิมอีกด้วย การดําเนินนโยบายดังกล่าวส่ งผลให้มีการรวมตัวกันของชุมชนที่อยูพ่ ้นื ที่ป่ามา
แต่เดิมเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ในผืนป่ าคืน ในปี พ.ศ. 2530 ขบวนการภาคประชาชนได้เรี ยกร้องให้กรม
ป่ าไม้ยอมรั บการดํารงอยู่ของชุ มชนและสิ ทธิ ชุมชนในการเข้าถึงทรั พยากรป่ าไม้ รวมไปถึงการ
มอบกรรมสิ ทธิ์ ให้ชุมชนเหล่ านี้ ในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรของตนเองในรู ปแบบ“ป่ าชุ ม ชน”
(สุ รินทร์ อ้นพรม, 2554) แต่ทว่าเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่ยงั คงใหม่สาํ หรับคําว่าป่ า
ชุมชน จึงทําให้เกิดการนิ ยามป่ าชุมชนออกเป็ นหลายฝ่ ายและการนิ ยามของแต่ละฝ่ ายก็มีความเห็น
และมุมมองที่แตกต่างกันออกไป และความเห็นต่างในเรื่ องของการนิ ยามความหมายของคําว่าป่ า
ชุมชนนี้ เองที่ทาํ ให้การตราพระราชบัญญัติป่าไม้เกิดข้อถกเถียงกัน อาทิเช่น การประชุมระดมความ
คิดเห็ นเพื่อแก้ไขปั ญหาป่ ากับทางออกของชาวบ้าน ซึ่ งจัดโดยโครงการฟื้ นฟูชีวิตและธรรมชาติ
(17-19 มีนาคม 2532) นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ผูน้ าํ ชุมชน จากการประชุมดังกล่าวทําให้มี
มุมมองที่เกี่ยวเนื่องกับป่ าชุมชนในสามลักษณะด้วยกันค่ะ 1) มองว่าป่ าชุมชนเป็ นแนวทางในระดับ
ชุมชน ที่ตอ้ งจะพึ่งตัวเองท่ามกลางการปฏิรูปป่ าไม้ท้ งั ระบบ 2) มองว่าป่ าชุมชนเป็ นเพียงแนวคิดที่
ยากในการนําไปสู่ การปฏิบตั ิ 3) มองว่าป่ าชุมชุมเป็ นแนวคิดที่สุดขั้วในทางวัฒนธรรมที่ไม่เข้าใจ
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การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ (แผนงานประเทศไทยศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่ า, 2562) นอกจากนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีการขัดแย้งทางความคิดในเรื่ องการบริ หาร
และจัด การผืน ป่ าชุ มชนออกเป็ น 2 แนวคิ ด หลัก ๆ 1.แนวคิ ด การจัด การผืน ป่ าโดยยึด หลัก การ
อนุ รักษ์ธรรมชาติ เป็ นสําคัญ และ 2. แนวคิดการจัดการผืนป่ าโดยคํานึ งถึ งหลักสิ ทธิ ชุมชนเป็ น
สําคัญ และข้อถกเถียงนี้กย็ งั คงดํารงอยูใ่ นปัจจุบนั
การเริ่ มต้นของการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมคมเกี่ ยวกับแนวคิดเรื่ องของการบริ หาร
ทรัพยากรป่ าไม้ได้มีการเริ่ มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยมีการเรี ยกร้องให้มีการยกเลิกสัมปทานป่ าไม้
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาป่ าชุมชน การเคลื่อนไหวของประชาสังคมเริ่ มทําให้คาํ ว่าป่ า
ชุมชนมีความชัดเจนขึ้น โดยแต่เดิมความเข้าใจและการให้นิยมป่ าชุมชนระหว่างรัฐไทย ชุมชน และ
นักวิชาการอาจจะแตกต่างกัน
สําหรับภาคประชาสังคมที่เรี ยกร้องให้ “ป่ าชุมชน” เป็ นทางออกในการแก้ปัญหาที่ทาํ กิน
ของราษฎร มองว่าป่ าที่รัฐกันราษฎรออกจากพื้นที่น้ นั เป็ นป่ าที่ชุมชนให้ประโยชน์มาในระยะยาว
ตามวัฒนธรรมและประเพณี ของชุมชน โดยมองว่าป่ าชุมชนเป็ นวิธีการและมาตรการหนึ่ งในการ
อนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้และระบบนิ เวศ โดยรั ฐจะต้องกําหนดแนวทางให้ชุมชนมี ในสิ ทธิ ก าร
จัดการและการใช้ประโยชนผืนป่ าของชุมชน ดังนั้นจึงเสนอแนะให้รัฐมีนโยบายในการยอมรับป่ า
ชุมชนและสนับสนุนการปลูกป่ าชุมชน รวมถึงการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพื่อรองรับอํานาจ
และการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบดู แลป่ าชุ มชน รั ฐสามารถกําหนดนโยบายสําหรับ
พื้นที่รอบเขตป่ าอนุ รักษ์ โดยส่ งเสริ มให้เป็ นป่ าชุมชนที่ราษฎรสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อ
เป็ นการลดความขัดแย้งกับราษฎร (แผนงานประเทศไทยศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ ชุมชนเพื่อคนกับ
ป่ า, 2562)
การเรี ยกร้องให้มีการร่ างพระราชบัญญัติป่าชุมชนในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ การ
บริ หารจัดการและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่ งต่อมากรมป่ าไม้ได้มีความพยายามที่จะยก
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ป่ าชุ ม ชน ในปี พ.ศ. 2534 ทว่า กลับ พบว่า พระราชบัญ ญัติฉ บับ ดัง กล่ าวมี
แนวทางที่มุ่งขยายอํานาจรั ฐในพื้นที่ป่าอนุ รักษ์และส่ งเสริ มป่ าพาณิ ชย์เอกชน ซึ่ งในทัศนะของ
ชุมชนการยกร่ างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับข้อเรี ยกร้อง และไม่ตอบโจทย์กบั
วิถีชีวิตของผูค้ นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การกําหนดให้พ้ืนที่ป่าชุมชนอยูน่ อกเขตพื้นที่ป่า
อนุ รักษ์ ไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่อุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ในขณะที่พ้ืนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาํ กิ น
ดั้งเดิมของชุมชนมีมาก่อนการประกาศเขตอนุรักษ์น้ นั ๆ ในมุมมองของชุมชนเป็ นการประกาศเขต
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ป่ าอนุ รักษ์ที่มีมาในภายหลัง ซึ่ งทับซ้อนกับพื้นที่ของชุมชน กฎหมายฉบับนี้ จึงไม่ใช่ การยกร่ างที่
แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นมากนัก และยังคงลักษณะของการขับผูค้ นออกจากป่ า ต่อมาในปี พ.ศ. 2535
สถาบันชุ มชนท้องถิ่นพัฒนา ได้มีการเสนอแนวทางการจัดทํา พรบ.ป่ าชุ มชนฉบับประชาชน มี
เนื้ อหาข้อเรี ยกปรากฏอย่างชัดเจนใน “ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ชุมชนท้องถิ่น:รากเหง้าประชาธิ ปไตย
ไทย” ที่อาจารย์เสน่ ห์ จามริ ก ประธานสถาบันชุ มชนท้องถิ่นพัฒนาในขณะนั้น ซึ่ งบรรจุประเด็น
สําคัญ ๆ ไว้ดว้ ยดังต่อไปนี้ (สถาบันชุ มชนท้องถิ่ นพัฒนา, 2535) ให้การยอมรั บการดํารงอยู่ของ
ชุมชนและการเคารพจารี ตประเพณี ไม่วา่ ชุมชนจะอยูใ่ นพื้นที่ลกั ษณะใดตามกฎหมายอื่น
1) ให้สิทธิชุมชนในการกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและระบบการจัดการทรัพยากร
2) กรรมสิ ทธิ์ของชุมชนจะต้องปราศจากการแทรกแซงด้วยวิธีการอื่นใดจากรัฐ
3) ให้การยอมรับองค์กรชุมชนซึ่ งทําหน้าที่ในการดูแลจัดการทรัพยากรของชุมชน เช่น
คณะกรรมการป่ าชุมชนให้มีสถานะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
4) ส่ งเสริ มให้การจัดการทรัพยากรของชุมชนเป็ นไปตามสัญญาที่ชุมชนได้ริเริ่ มขึ้น
แต่ทว่าในช่วงเวลาดังกล่าวกฎหมายยังไม่ได้เปิ ดช่องให้ประชาชนในการเสนอร่ างกฎหมาย
จึงทําให้ขอ้ เสนอที่ได้กล่าวไปเป็ นเพียงการรณรงค์ต่อสาธารณะ หรื อบทวิภาษณ์ที่มีต่อนโยบายการ
จัดการพื้นที่ป่าของรัฐไทยเพียงเท่านั้น จวบจนเมื่อมีรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งได้เปิ ดช่องทาง
กฎหมายให้ประชาชนสามารถรวบรวมรายชื่ อ (50,000 คนตามกฎหมาย) เพื่อเสนอกฎหมายจาก
ภาคประชาชนไปยังสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ทําให้ร่างกฎหมายป่ าชุ มชนฉบับประชาชนเข้าสู่
รัฐสภาในปี พ.ศ.2542 แต่ทว่าการพิจารณากฎหมายพบกับความล่าช้าด้วยเหตุทางการเมืองหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็ นการยุบสภา วุฒิสภาไม่เห็นชอบกับร่ างกฎหมายดังกล่าวเป็ นที่มาให้มีการตั้ง
คณะกรรมการร่ วมระหว่างสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ต่อมา
ร่ างกฎหมายดังกล่าวถูกนํามาพิจารณาและลงมติโดยสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติในปี พ.ศ.2550 แต่ทว่า
การลงมติในครั้งดังกล่าวเป็ นการลงมติที่สภานิ ติบญั ญัติไม่ครบองค์ประชุม จึงทําให้ศาลพิจารณา
กฎหมายดัง กล่ า วเป็ นโมฆะ การเป็ นโมฆะของกฎหมายดัง กล่ า วทํา ให้ก ลุ่ ม องค์ต่ า ง ๆ ที่ ก าร
ขับเคลื่อนและต่อสู ้เพื่อแก้ไขปั ญหานี้ อ่อนแอลงไปอย่างมาก เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็ นเสมือน
ตัวแทนของการต่อสู ข้ องภาคประชาสังคมในเรื่ องป่ าชุมชน
ในช่วง พ.ศ. 2558 เป็ นช่วงเวลาที่ประเทศอยูใ่ นช่วงการปกครองของคณะรัฐประหาร คสช.
ได้มีการผลักดันให้มียกร่ างกฎหมายป่ าชุ มชนขึ้นมาอีกครั้ ง โดยสภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) แต่
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เนื้ อหาของร่ างกฎหมายดังกล่าวมีความใกล้เคียงกฎหมายของกรมป่ าไม้ในปี พ.ศ. 2534 โดยไม่ได้
ให้ความสําคัญกับเรื่ องสิ ทธิของชุมชนเป็ นหลักสําคัญในการออกกฎหมาย
ทั้งนี้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู จัดการ บํารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้อย่าง
ยัง่ ยืนในรู ปแบบของป่ าชุมชน โดยคาดว่าเมื่อชุมชนจัดการป่ าและได้ประโยชน์จากป่ าชุมชนแล้วจะ
ส่ งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มี
ความยัง่ ยืนอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง พ.ร.บ.ป่ าชุมชนฯ มีฐานมาจากการสร้างความชัดเจนในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้นนั่ เอง ตามพระราชบัญญัติแม้ว่าชุ มชนจะมีส่วนร่ วมใน
การดู แ ลป่ าไม้แ ต่ไ ม่ไ ด้เ ป็ นการเปลี่ย นแปลงแนวเขตหรื อเพิก ถอนพื้ น ที่ป่ า หรื อ เปลี่ย นแปลง
สถานะหรื อถอนสภาพพื้นที่อื่นของรั ฐเพื่อมาจัดตั้งป่ าชุ มชนแต่อย่างใด เพียงแต่จะมี ผลยกเว้น
การบัง คับ ใช้ก ฎหมายว่า ด้ว ยป่ าไม้แ ละกฎหมายว่า ด้ว ยป่ าสงวนแห่ ง ชาติเ ป็ นการชั่ว คราว
จนกว่า จะมี ก ารเพิก ถอนป่ าชุ ม ชนนั้ น โดยสมาชิ ก ป่ าชุ ม ชนจะต้อ งปฏิบ ตั ิต าม พ.ร.บ. นี้
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา, 2562)
พ.ร.บ. ป่ าชุ มชนแสดงให้เห็ นถึงการให้อาํ นาจกับชุ มชนในการจัดการป่ าชุ มชน ใช้ใช้
ประโยชน์จ ากป่ าภายใต้แ นวคิด การอนุ ร ั ก ษ์แ ละฟื ้ นฟูป่ า โดย พ.ร.บ. นี้ ไ ด้ก ํา หนดให้
คณะกรรมการจัด การป่ าชุ ม ชนและสมาชิ ก ใช้ป ระโยชน์จ ากป่ าชุ ม ชนได้ 5 ด้า น คือ 1) เพื่อ
การศึก ษาเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งจิ ต สํา นึ ก เกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ นฟู 2) การพัก ผ่อ นและการ
ท่อ งเที่ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์โ ดยชุ ม ชน 3) การเก็บ หาของป่ า 4) การใช้ป ระโยชน์จ ากไม้เ พื่อ การใช้
สอยของชุ มชนเอง 5) ใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพที่
จําเป็ นต่อการอุปโภคบริ โภคในครั วเรื อน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ป่ าชุ มกําหนดชัดเจนในการห้ามใช้เป็ น
ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ทาํ กิ น รวมถึง การห้า มเผาและแผ้ว ถางป่ าด้ว ย โดยหากพื้ น ที่ด งั กล่า วได้มีก าร
ประกาศเป็ นป่ าชุ มชนตาม พ.ร.บ.นี้ อยู่แล้วก่ อนที่จะมีการประกาศพื้นที่น้ ันเป็ นเขตป่ าอนุ รักษ์
ตามกฎหมายอุท ยานแห่ ง ชาติห รื อ กฎหมายสงวนและคุ ม้ ครองสัต ว์ป่ า พื้ น ที่ด งั กล่า วยัง คง
บังคับใช้ตาม พ.ร.บ.ป่ าชุ มชนต่อไปไม่ใ ห้นาํ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่ ง ชาติห รื อกฎหมายว่า
ด้ว ยการสงวนและคุ ม้ ครองสัต ว์ป่ ามาบัง คับ ใช้พื้ น ที่ป่ าชุ ม ชนในพื้ น ที่ด งั กล่า ว (ราชกิ จ จา
นุ เบกษา, 2562)
แต่ทว่าพื้นที่ที่คนชายขอบชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ อาศัยอยู่น้ นั ไม่สามารถจัดตั้งเป็ นป่ าชุมชนตาม
พ.ร.บ. นี้ ได้รวมถึงพื้นที่ของชุมชนบ้านกลางด้วยเนื่องจากป่ าที่จะสามารถนํามาจัดตั้งเป็ นป่ าชุมชน
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จะต้องอยูน่ อกเขตป่ าอนุรักษ์ (เขตอุทยานแห่ งชาติตามกฎหมายที่ว่าด้วยอุทยานแห่ งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า) หรื อพื้นที่
อื่นของรัฐที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรื อคุณค่าอันควรแก่การอนุ รักษ์หรื อรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านกลางเองนั้นไม่เข้าข่ายในการลงชื่อเพื่อยื่นคํา
ขอจัดตั้งป่ าชุมชนเนื่องจากอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทนัน่ เอง

4.5 ความเป็ นมาของอุทยานแห่ งชาติถาํ้ ผาไทและการจัดการพืน้ ทีท่ บั ซ้ อน
อุทยานถํ้าผาไทเป็ นอุทยานเตรี ยมการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยเมื่อ
ปี 2569 รัชกาลที่ 7 ได้เสด็จเยือนพื้นที่ดงั กล่าว โดยปี 2518 ได้จดั ตั้งเป็ นวนอุทยานมีพ้ืนที่ประมาณ
1,000 ถึง 2,000 ไร่ และในปี 2520 พื้นที่ดงั กล่าวได้ข้ ึนทะเบียนกับ UNESCO เป็ นพื้นที่สงวนชี ว
มณฑล 4ป่ าสักห้วยทาก อ. งาว จ. ลําปาง (สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่ าไม้ กรมป่ า
ไม้, 2562) โดยในเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ 29,375 ไร่ และต่อมาได้มีการจัดทําขอบเขตพื้นที่สงวน
ชี ว มณฑลป่ าสั ก ห้ว ยทากใหม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมเป็ น 184, 000 ไร่ โดยพื้ น ที่ ดัง กล่ า ว
ประกอบด้วยป่ าเบญจพรรณ ป่ าดิบแล้ง ป่ าเต็งรัง และสวนสักปลูก พบว่าพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่
สงวนชีวมณฑลป่ าสักห้วยทากอยูใ่ นเขตอุทยานถํ้าผาไท กล่าวได้วา่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่ าสักห้วย
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เขตสงวนชีวมณฑล หมายถึง พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และ / หรื อชายฝั่งทะเล / ทะเล หรื อพื้นที่ที่มีท้ งั ระบบนิเวศพื้นที่ระบบนิเวศ
บก และชายฝั่ งทะเล/ทะเลที่ ไ ด้รับการยอมรั บ ในระดับ นานาชาติ ภายใต้โครงการมนุ ษย์และชี ว มณฑลขององค์การยูเ นสโก
(UNESCO Man and Biosphere – MAB Programme) ประกอบด้วยพื้นที่แกนกลาง (core area) พื้นที่กนั ชน (buffer zone) และ
พื้นที่รอบนอก (transition area) จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 องค์การยูเนสโกรับรองเขตสงวนชีวมณฑลทั้งสิ้ น 368 แห่ งใน
ประเทศต่าง ๆ รวม 91 ทัว่ ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับประกาศให้เป็ นเขตชีวมณฑลทั้งหมดสี่ แห่งประกอบด้วย
1.เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช
(Sakaerat
Biosphere
Reserve)
ตั้งอยูท่ ี่สถานีวจิ ยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช
(Environmental Research Station – SERS) ตําบลสะแกราช กิ่งอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา เป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่มีป่าดิบแล้งและป่ าเต็งรังที่มีลกั ษณะสมบูรณ์และเป็ นตัวแทนที่ดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ น
เขตสงวนชีวมณฑลในปี พ.ศ. 2519 ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.เขตสงวนชีวมณฑลคอกม้า-แม่สา (Kog Ma-Mae Sa Biosphere Reserve) ตั้งอยูท่ ี่อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ-ปุย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ และอยูใ่ นพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าํ สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นป่ าดิบเขามีป่าเต็งรังและป่ าผสม
ผลัดใบ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ นเขตสงวนชีวมณฑลในปี พ.ศ. 2520 อยูใ่ นความดูแลของกรมป่ าไม้
3.เขตสงวนชีวมณฑลป่ าไม้สกั ห้วยทาก (Huay Tak Teak Biosphere Reserve) ตั้งอยูท่ ี่ ป่ าสงวนแห่งชาติแม่งาว อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง เป็ นป่ าผสมผลัดใบที่มีไม้สกั ป่ าเต็งรัง ป่ าดิบแล้ง และสวนสัก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ นเขตสงวนชีวมณฑล
ในปี พ.ศ. 2520 อยูใ่ นความดูแลของกรมป่ าไม้
4. เขตสงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve) ได้รบั การประกาศเป็ นพืน้ ที่เขตสงวนชีวมณฑลจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับรัฐบาลไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540
4
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ทากเป็ นพื้นที่แห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่ามีพนั ธุ กรรมของไม้สักที่ดีที่สุดของ
โลกกระจายอยู่ทว่ั ไป และเป็ นสวนสักสําคัญของประเทศที่อยู่ในเขตป่ าเบญจพรรณ โดยพื้นที่ชีว
มณฑลมีบทบาทสําคัญในการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรม อนุ รักษ์ระบบนิ เวศ และมีบทบาทในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึ งบทบาทในการสนับสนุ นวิจยั
การศึกษา อบรมเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทุกระดับ สําหรับการจัดการในเชิง
พื้นที่ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็ นสามโซนอันประกอบด้วย 1) เขตแกนกลาง ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ
16,750 ไร่ (ร้อยละ 9.1 ของพื้นที่ท้ งั หมด) บริ เวณด้านหลังของที่ทาํ การอุทยานและสวนป่ าห้วยทาก
บางส่ วน พื้นที่เขตแกนกลางเป็ นพื้นที่สําคัญที่ไม่มีการบุกรุ ก เป็ นพื้นที่เพื่ออนุ รักษ์ สงวนรักษา
พันธุ กรรม ชนิ ดพันธุ์ของสิ่ งมี ชีวิต อนุ รักษ์ระบบนิ เวศและความหลากหลายทางชี วภาพรวมถึง
วัฒนธรรมในพื้นที่ 2) เขตกันชนซึ่ งมีพ้ืนที่ 125,375 ไร่ (ร้อยละ 68.1) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ธรรมชาติและ
สวนป่ าห้วยทากโดยใขเขตนี้มีพ้ืนที่บางส่ วนที่ถูกแผ้วถางและเสื่ อมโทรมจากการลักลอบตัดไม้ การ
ขยายพื้นที่การเกษตรและไฟป่ า 3) เขตเปลี่ยนสภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 41,875 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 22.8
พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัยและเป็ นพื้นที่ทาํ กินของชาวบ้านรวมถึงที่ต้ งั หน่วยงานราชการและ
สาธารณู ปโภค (สํานักงานบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ 13 สาขาลําปาง, มปป.)จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งพื้นที่
เขตชีวมณฑลดังกล่าวเป็ นการนําแนวคิดว่าด้วยการที่คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนเกื้อกูลซึ่ ง
กันและกัน ภายใต้การสร้างสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์กบั การพัฒนา แม้ว่าการจัดการพื้นที่ดงั กล่าว
ยัง มี ปั ญ หาเรื่ องการอนุ ว ัต รหลัก การจัด การพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลอยู่ แ ต่ ก็ ถื อ เป็ นจุ ด เริ่ มต้น
แนวความคิดให้คนอยู่ร่วมกับป่ าและสร้างความรู ้สึกในการมีส่วนร่ วมเป็ นเป็ นเจ้าของทรัพยากร
ให้กบั ชุมชน (นงพงา ประทุมวงศ์, 2555)
ในขณะที่การเตรี ยมจัดตั้งเป็ นอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยครอบคลุม
พื้นที่ 750,000 ไร่ อยูใ่ นเขต 5 อําเภอ 17 ตําบล เรี ยกได้วา่ เป็ นการเตรี ยมการจัดตั้งอุทยานที่ใช้
ระยะเวลายาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 ปี เนื่องจากในระหว่างการ
เตรี ยมการประกาศเป็ นอุทยานแห่ งชาติน้ นั
มีการคัดค้านโดยหยิบยกประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
ของชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ที่ลงหลักปักฐานอยูม่ าแต่ต้ งั เดิมมาเป็ นข้อโต้แย้ง จึงกลายเป็ นปั ญหาพื้นที่ทบั
ซ้อนกันระหว่างพื้นที่เขตอุทยานที่กาํ ลังเตรี ยมการกับพื้นที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่ทาํ กินของหลายชาติ
พันธุ์บนที่สูง อาทิ ปกาเกอะญอ ม้ง เป็ นต้น โดยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานเตรี ยมการนั้นมีท้ งั หมด
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18 หมู่บา้ น การขับเคลื่อนของชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ นี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็ นธรรมหรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า “ขปส” (People movement for a just of society- P-move) 5
ในการจัดการพื้นที่ทบั ซ้อนระหว่างพื้นที่อุทยานและพื้นที่ทาํ กินของชาวกะเหรี่ ยงได้มีการ
ดําเนินการดังนี้ (พีระเมศร์ ตื้อตันสกุล 2562)
4

1) อุทยานเตรี ยมการถํ้าผาไท ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและดู
ร่ องรอยการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากแผนที่
2) นัดหมายลงพื้นที่กบั ผูน้ าํ และสมาชิกในชุมชน โดยในการลงพื้นที่มีการเปิ ดรับฟังความ
คิดเห็นของคนในพื้นที่ มีกิจกรรมการสํารวจพื้นที่ที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่ทาํ กินเร่ วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานเตรี ยมการและแกนนําหมู่บา้ นเพื่อกําหนดขอบเขตและจับพิกดั
ร่ วมกัน
3) อุทยานเตรี ยมการนําข้อมูลทั้งสองส่ วนมาพิจารณาประกอบกันเพื่อจัดทําแผนที่
ประกอบ
4) นําเสนอข้อสรุ ปต่อผูน้ าํ ชุมชน และมีการทําบันทึกยอมรับแนวเขตของผูน้ าํ ชุมชน อาทิ
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นและ องค์กรบริ หารส่ วนตําบล เป็ นต้น
โดยการจัดทําขอบเขตนั้นมีการดําเนินการหลายครั้งจนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันระหว่างอุทยาน
แห่ งชาติและชาวบ้านที่อยูอ่ าศัยมาก่อน
4.6 ปัญหานโยบายและการแก้ ปัญหาเกีย่ วเนื่องกับทีด่ ินในพืน้ ทีป่ ่ าและพืน้ ทีท่ บั ซ้ อน
การกําหนดเขตที่ดินของรัฐมีปรากฏมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2475 เมื่อรัฐตรากฎหมายเกี่ยวกับ
การสงวนและคุ ม้ ครองป่ าเพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้า นการทํา สัม ปทานป่ าไม้ ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าไม้ มีผลบังคับใช้โดยกําหนดให้ที่ดินในป่ าไม้เป็ นที่ดินของรัฐ และกําหนดนิยาม
ของป่ าไม้หมายความรวมถึ ง ที่ ดิ นที่ ยงั มิ ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ ดิ น ความพยายามที่ จะ
บริ หารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีให้
ความชัด เจนขึ้ น เป็ นลํา ดับ ในมุ ม มองของภาครั ฐ เห็ น ว่ า ปั จ จุ บ ัน พื้ น ที่ ป่ าไม้ข องไทยจัด อยู่ใ น
สถานการณ์วิกฤติ เนื่องจากมีพ้ืนที่ป่าไม้ต่าํ กว่าที่ควรจะเป็ นโดยเห็นว่าการลดลงของพื้นที่ป่าไม้จะ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม ประกอบด้วยขบวนการภาคประชาชน 6 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายสลัม 4 ภาค, เครื อข่าย
ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ, สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และ
เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
5
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กระทบต่อการพัฒนาประเทศและเป็ นต้นเหตุสาํ คัญของปั ญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่ประเทศ รัฐ
จึงได้มีความตั้งใจในการหยุดยั้งการทําลายป่ าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จึงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญส่ วนหนึ่ ง
ของนโยบายของประเทศมาโดยตลอด (กรมป่ าไม้, 2536; กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช,
2558b) ดังนั้นพื้นที่ที่เคยใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านกลางก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในการดําเนิ นนโยบายนี้
โดยการยกระดับจากการเป็ นพื้นที่ในเขตป่ าสงวนเป็ นพื้นที่ในเขตที่เตรี ยมประกาศเป็ นเขตอุทยาน
แห่ งชาติถ้ าํ ผาไท เป็ นการยกระดับการกฎเกณฑ์ขอ้ ปฏิบตั ิดว้ ยอํานาจแบบผูกขาดของรัฐ
ทั้งนี้ในปัจจุบนั นโยบายป่ าไม้แห่งชาติดาํ เนินการตามกรอบของแผนแม่บทการแก้ไข
ปัญหาการทําลายป่ าไม้ การบุกรุ กที่ดิน ของรัฐ และการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
(กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวด
ล้อม, 2557) ที่หวั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมตั ิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือและ
ปฏิบตั ิ เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2557 มีเป้าหมายในการพิทกั ษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่ าที่สมบูรณ์
ให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรื อประมาณ 128.41 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี
(2557-2567) บนพื้นฐานการบริ หารจัดการอย่างเป็ นธรรมมีเอกภาพและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วนซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1) เพือ่ หยุดยั้งการตัดไม้ทาํ ลายป่ าและทวงคืนผืน
ป่ า จากผูบ้ ุกรุ กครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมายกําหนดไว้ภายใน 1 ปี 2) เพื่อให้มีระบบบริ หาร
จัดการทรัพยากร ป่ าไม้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และยัง่ ยืนภายใน 2 ปี และ 3) เพื่อฟื้ นฟู
สภาพป่ าในพื้นที่ป่า เป้าหมายทัว่ ทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน 2 – 10 ปี (กองอํานวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวดล้อม, 2557)
สื บเนื่องจากปัญหาที่ทาํ กินและการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจส่ งผลให้เกิดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
จากพื้นที่ป่าสงวน และการส่ งเสริ มการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าและชุมชนที่อยูอ่ าศัยในป่ า
เมื่อรัฐเห็นว่าปั ญหาการไม่มีสิทธิ ทาํ กินก็มีส่วนสําคัญในการรุ กพื้นที่ป่าไม้ ดังนั้นรัฐบาล
ภายใต้การนําของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวทางจัดสรรที่ดินในรู ปแบบที่
ให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยตัวเองโดยมี นโยบายในการ
บริ หารจัดการที่ดินของชาติที่สาํ คัญคือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่ งชาติ พ.ศ.2557 มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน
หรื อไม่มีความมัน่ คง ในที่ดิน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เป็ นธรรม และยัง่ ยืนและแต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการ จํานวน 3 คณะได้แก่ คณะอนุ กรรมการจัดหา
ที่ ดิ น คณะอนุ กรรมการจั ด ที่ ดิ น และคณะอนุ กรรมการส่ งเ สริ มแ ละพั ฒ น า อ า ชี พ
(คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตามการดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าว
จําเป็ นต้องเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่ องจากส่ วนหนึ่ งของ
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พื้นที่ ที่นาํ มาจัดสรรก็เป็ นพื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ แม้จะมีการจัดสรรที่ดินให้ผูไ้ ร้ ที่ดินทํากิ น แต่
ปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้ก็ยงั ไม่หมดไปอีกทั้งผูค้ รอบครองกรรมสิ ทธิ์บางส่ วนได้นาํ ที่ดินไปขาย
ต่อให้นายทุน และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นายทุนผูแ้ สวงหาผลประโยชน์บุกรุ กพื้นที่ป่าให้เป็ นป่ า
เสื่ อมโทรมเพื่อเป็ นเงื่อนไขให้รัฐจัดสรรที่ดินให้ (กรมป่ าไม้, 2558; กรมอุทยานเเห่ งชาติ สัตว์ป่า
เเละพันธุ์พืช, 2558a) สําหรั บพื้นที่ ป่าไม้โดยรอบของชุ มชนบ้านกลางก็มีปัญหาการเข้ามาของ
นายทุนจากภายนอกในการลักลอบเข้ามาใช้ประโยชน์จากการตัดไม้ในป่ าเช่นเดียวกันในช่วงเวลา
ดังกล่าวอีกนโยบายที่ส่งผลต่อจํานวนพื้นที่ป่าไม้และการบุกรุ กป่ าคือนโยบายส่ งเสริ มการปลูกพืช
เศรษฐกิจ นโยบายการประกันรายได้ของเกษตรกร การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรและ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การดําเนินนโยบายเหล่านี้ เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการรุ กพื้นที่
ป่ าไม้มาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนรี สอร์ตในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เช่น
การรื้ อรี สอร์ ตที่ดอยม่อนแจ่มที่ถูกดําเนิ นคดีบุกรุ กพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติและมีการซื้ อขายเปลี่ยน
มือ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในรี สอร์ ต 31 ราย ที่มีการบุกรุ กพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ริม นอกจากนี้ รีสอร์
ตแห่งนี้ยงั มีการซื้อขายเปลี่ยนมือด้วย หลังมีการแจ้งความดําคดีกบั รี สอร์ตแห่งนี้ขอ้ หาความผิด ตาม
พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ และ พ.ร.บ.ความคุมอาคาร (Thai PBS, 2563) หรื อ กรณี การรื้ อถอนรี สอร์ ต
และบ้านพัก จํานวน 56 หลังที่เกาะเสม็ด สั่งรื้ อเนื่ องจากรุ กพื้นที่อุทยานเขาแหลมหญ้าฯ(Thai PBS,
2560) ผลจากการดําเนินนโยบายนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าบางส่ วน มุ่งหวังประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็ นหลักแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ าไม้โดยพื้นที่ป่าไม้บางส่ วนถูก
เปลี่ยนแปลงแทนที่ดว้ ยด้วยระบบนิเวศเกษตรเชิงเดี่ยว และสิ่ งก่อสร้าง ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
ในการรองรับการท่องเที่ยว สําหรับพื้นที่ของชุมชนบ้านกลางเอง การท่องเที่ยวมิได้เป็ นประเด็น
สําหรับชุมชน แต่นโยบายการส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวได้เข้ามาในชุมชนระยะหนึ่ ง
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดก่ อนที่ ชุมชนจะหันกลับมาสู่ การเกษตรวิถีเดิ มเนื่ องจากผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและสังคม
จากปั ญหาที่ ก ล่ าวมาในการบุ กรุ ก พื้น ที่ ป่า ทําให้รัฐ ใช้น โยบายเดี ยวกันกับคนทุ กกลุ่ม
รวมทั้งชุ มชนบ้านกลางที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุ รักษ์ คือการให้คนออกจากพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ หรื อการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่ าอย่างเข้มข้น นํามาซึ่ งความขัดแย้งระหว่างรั ฐกับชุ มชน ในการ
ประโยชน์จากป่ าที่รัฐพยายามจะอนุรักษ์ไว้ สําหรับชุมชนบ้านกลางเองปั ญหาที่สาํ คัญที่สุดมิใช่การ
ต่อสู ้กบั นายทุน หรื อการต่อสู ้กบั การเข้ามาของนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ๆ แต่คือความขัดแย้งที่สืบ
เนื่ อ งมาจากเรื่ องสิ ทธิ ทาํ กิ น และการรุ ก ป่ าด้ว ยการให้ค วามหมายโดยรั ฐ โดยที่ ผ่า นมารั ฐ ได้มี
มาตรการในการแก้ไขปั ญหาหลายอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําให้นโยบายและแนว
ปฏิบตั ิมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยแนวทางการจัดการความขัดแย้งส่ วนใหญ่จะเป็ นการทบทวน
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ผ่ อ น ป ร น ห รื อ บ ร ร เ ท า ปั ญ ห า ชั่ ว ค ร า ว เ ท่ า นั้ น แ ล ะ อ า จ จ ะ ห วั ง ผ ล ท า ง ก า ร เ มื อ ง
ทําให้ปัญหาที่ดินป่ าไม้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยัง่ ยืนและเป็ นรู ปธรรม ตัวอย่างแนวนโยบายที่มีเป็ น
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ที่ผ่านมามีหลายประการ เช่น มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541(มติคณะรัฐมนตรี , 2541) และเมื่อเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ก็
ทําให้มติเปลี่ยนเป็ นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2553 เรื่ องแนวนโยบายในการฟื้ นฟูวิถี
ชี วิตชาวกะเหรี่ ยง มติ น้ ี เป็ นความหวังกับชุ มชนกะเหรี่ ยงทั้งประเทศและชุ มชนบ้านกลาง มติน้ ี
นอกจากจะได้รับการส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกันแบบพหุ วฒั นธรรมแล้วยังกําหนดให้ภาคประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการข้อพิพาทในพื้นที่ซอ้ นทับที่เป็ นปั ญหาความขัดแย้งระหว่างกะเหรี่ ยงและรัฐ
รวมถึงส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ของชาวกะเหรี่ ยงที่เอื้อต่อการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (มติ
คณะรั ฐ มนตรี , 2553) และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561(กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวดล้อม, 2561) จะเห็นได้ว่าแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี น้ นั ไม่ได้มา
จากแนวทางการจัดการทรัพยากรที่รัฐได้สร้างความเข้าใจและวางรากฐานมาตั้งแต่แรก แต่มาจาก
การตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้องของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนที่มีการต่อสู ้มา
อย่างยาวนาน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2553 ยังมิได้รับการดําเนิ นการอย่างเป็ น
รู ปธรรม แม้จะผ่านมาถึงสิ บปี แล้วก็ตาม จึงยังคงเห็นความขัดแย้งในรู ปของคดีความระหว่างชุมชน
และรัฐ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คดีความของชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2553 นายอุดม และ นางแดง ศิริสอน
สองสามีภรรยา ถูกจําคุกในคดีบุกรุ กเข้าไปยึดถือครอบครองและทําประโยชน์ในป่ าสงวนแห่ งชาติ
ดงระแนง จ.กาฬสิ นธุ์ จนโด่งดังเป็ นที่รู้จกั กันดีในคดีสองตายายเก็บเห็ด (โพสต์ทูเดย์, 2560) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2558 ก็มีคดีนายทอง และนายสมปอง กุลหงษ์ ที่รอลงอาญา 2 ปี ปรับคนละ 4,000 บาท
ในคดีบุกรุ กและทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติสวนป่ าโคกยาว (ประชาไท, 2558) ในปี
พ.ศ. 2560 นางสุ ภาพ คําแหล้ อายุ 67 ปี ศาลฎีกามีคาํ พิพากษาจําคุก 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ในคดี
บุกรุ กป่ าสงวนแห่ งชาติภูซาํ ผักหนาม จ.ชัยภูมิ ทั้งยังมีความขัดแย้งของชาวบ้าน กับ อุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง จังหวัด ชัยภูมิ ที่ คสช. ได้ออกคําสัง่ ฉบับที่ 64/2557
และ 66/2557 หรื อเรี ยกกันว่า
“นโยบายทวงคืนผืนป่ า” ที่ให้อาํ นาจทหารร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เข้าจับกุมและดําเนินคดีคนที่อยู่
อาศัยและทํากินในพื้นที่ป่า ส่ งผลให้มีชาวบ้านหลายพันคนถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตนเอง และ
บางส่ วนถูกดําเนินคดี นอกจากนี้ยงั มีกรณี ของปู่ คออี้ และกะเหรี่ ยงที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่โดน
เจ้าหน้าที่เข้าไปรื้ อถอนเผาทําลายสิ่ งปลูกสร้างและทรัพย์สินของกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง รวมแล้วมี
บ้านพักอาศัย และยุง้ ฉางถูกจุดไฟเผาจํานวน 98 หลัง และหลายครั้งที่เกิดเหตุบุกรุ กพื้นที่ป่าสงวน
ซึ่งล้วนแต่ถูกดําเนินคดีท้ งั สิ้ น(PPTV Online, 2561)
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คดีบุกรุ กป่ าที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศไทย
แม้บางกรณี จะเป็ นการบุกรุ กใหม่แต่หลายกรณี
ที่มีชาวบ้านอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ก่อนมีการประกาศเป็ นเขตป่ า เช่น การประกาศอุทยานแห่งชาติไทร
ทอง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ. 2535 มีแนวเขตทับซ้อนกับหมู่บา้ นซับหวายและหมู่บา้ นหิ นรู ซึ่งจัดตั้ง
เป็ นหมู่บา้ นตามกฎหมายปกครองท้องที่ใน พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2518 ตามลําดับ จากกรณี ดงั กล่าว
มีชาวบ้านในพื้นที่ถูกดําเนินคดีถึงที่สุดแล้วอย่างน้อย 14 คน จาก 19 คดี มีโทษจําคุกตั้งแต่ 4 เดือน
ถึง 1 ปี โทษปรับตั้งแต่ 4 หมื่น ถึง 9 แสนบาท ทั้งนี้ อีกกรณี ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี มีการตั้งหมู่บา้ นตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2518 ก่อนจะมีการประกาศเป็ นเขตอุทยานใน พ.ศ.
2524 และอพยพชาวบ้านไปอยูใ่ นพื้นที่ใหม่ ซึ่งพื้นที่ใหม่ศกั ยภาพไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
เช่นเดิม ทําให้ชาวบ้านอพยพกลับและถูกเจ้าหน้าที่ไล่ร้ื อ เผาที่อยูอ่ าศัย ทั้งสองกรณี ประชาชนมี
หลักฐานการอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ก่อนรัฐประกาศเป็ นเขตป่ า ทั้งที่ไม่เป็ นทางการ เช่น ผังครอบครัวของ
ชุมชน อายุของต้นไม้ที่ปลูก ร่ องรอยการทําเกษตร พิธีกรรมที่ผกู ติดกับพื้นที่ และหลักฐานที่เป็ น
ทางการ เช่น การจัดตั้งหมู่บา้ นตามกฎหมาย แต่หลักฐานเหล่านั้นไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐ รัฐ
ต้องการการพิสูจน์ดว้ ยเอกสารสิ ทธิตามกฎหมายเท่านั้นจึงนําไปสู่ การจับกุมและลงโทษดังตัวอย่าง
ที่กล่าวมา
นอกจากนั้นพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25626 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ก็เป็ นอีกกรอบนโยบายในการอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าที่ส่งผลกระทบกับชุมชนชาติพนั ธ์บนพื้นที่
สู งหลายพื้นที่ และ พ.ร.บ.นี้กม็ ีแนวโน้มที่จะส่ งผลกระทบกับชุมชนบ้านกลางแม้วา่ อุทยานแห่งชาติ
ถํ้าผาไทยังเป็ นอุทยานเตรี ยมการอยูก่ ต็ าม แต่เห็นได้ชดั เจนว่า พ.ร.บ. อุทยานฯฉบับใหม่น้ ีค่อนข้าง
จะไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยเฉพาะจากคนท้องถิ่นจนนํามาสู่
การรวบรวม 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่ างพ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับภาคประชาชนในปี พ.ศ.2561 แต่ทว่า
พ.ร.บ.ภาคประชาชนนั้นไม่ได้รับการรับรองให้เข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของสภานิติบญั ญัติ
แห่ งชาติ (สนช.) แม้วา่ ใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่จะกําหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็
ตาม แต่เสมือนว่ากระบวนการนี้จะไม่มีผลต่อการร่ าง พ.ร.บ. ดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีขอ้ กําหนด
ชัดเจนในมาตรา 8 ว่าพื้นที่ที่จะเป็ นอุทยานแห่ งชาติได้จะต้องไม่ใช่ที่ดินที่มีกรรมสิ ทธิ์ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน พ.ร.บ. มิได้ยอมรับกรรมสิ ทธิ์ตามจารี ตประเพณี ที่ชุมชนอยูม่ าก่อน
การประกาศพื้นที่อุทยาน แต่ พ.ร.บ.ใหม่ยอมรับกรรมสิ ทธิ์ตามกฎหมายที่ชุมชนไม่เคยมีมาตั้งแต่
อดีตกาล ในขณะที่ พ.ร.บ. อุทยานฯ ใหม่น้ ีให้เหตุผลในการกําจัดเสรี ภาพ บังคับและสร้าง
พ.ร.บ.อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 เป็ น พ.ร.บ.ฉบับเดิมใช้บงั คับมาตั้งแต่ปี 2504 ในระหว่างนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้งคือ
ในปี พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2532 ส่ วน พ.ร.บ. ฉบับใหม่น้ ี เป็ นกฎหมายภาคใต้รัฐบาล คสช. เริ่ มยกร่ างตั้งแต่ พ.ศ.2559
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บทลงโทษที่รุนแรงกว่า พ.ร.บ. ฉบับเดิมด้วยเหตุผลในการอนุรักษ์พ้นื ที่อย่างสมดุลและยัง่ ยืน เช่น
การกระทําความผิดในการครอบครองที่ดิน การถางป่ าหรื อทําให้ทรัพยากรเสื่ อมสภาพจะต้องโทษ
จําคุก 4-20 ปี หรื อปรับ 400,000-2,000,000 บาท (พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2562, 2562)
ทั้งนี้หากกระทําความผิดในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่หนึ่งหรื อสอง (พื้นที่ตน้ นํ้าและส่ วนมากเป็ นพื้นที่ที่
ชุมชนใช้ประโยชน์) หรื อพื้นที่ที่มีความเปราะบางและหลากหลายทางชีวภาพจะต้องโทษหนักกว่า
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ ึงหนึ่ง (ตามมาตรา 19(1)) ในขณะที่ พ.ร.บ.ฉบับเดิมมีโทษจําคุกสู งสุ ดเพียง 5
ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจําและปรับ นอกจากนั้นยังพบว่า พ.ร.บ. ฉบับใหม่ตอ้ งอาศัย
ดุลพินิจในการตีความ “การเก็บหาของป่ า” เนื่องจากมิได้มีการนิยาม “ของป่ า”ที่สามารถเก็บหาได้
เพื่อการยังชีพของชุมชนท้องถิ่นว่ามีประเภทใดบ้าง ข้อกําหนดนี้อาจนํามาซึ่งดุลพินิจที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ และผูม้ ีอาํ นาจในการจับกุมซึ่งอาจจะเป็ นประเด็นความขัดแย้งตามมาในภายหลัง
ทั้งนี้ใน พ.ร.บ.ใหม่ มีการกําหนดให้การสํารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยูอ่ าศัยและทํากิน
ในพื้นที่อุทยานแต่ละแห่ งให้แล้วเสร็ จภายใน 240 วัน (นับจากวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่
บังคับใช้ พ.ร.บ.นี้) ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือผูท้ ่ีไม่มีที่ดินทํากินและอาศัยอยูใ่ นพื้นที่
อุทยานฯ ก่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) เพื่อช่วยเหลือบุคคล
ดังกล่าวตามกรอบ ครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 หรื อตามคําสัง่ คสช.ที่ 66/2557 (วันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2557) แต่ผไู ้ ด้รับการช่วยเหลือนั้นจะไม่ได้สิทธิในการครอบครองที่ดิน แม้วา่
นโยบายการทวงคืนผืนป่ าตามคําสัง่ คสช. ฉบับที่ 64/2557
และฉบับที่ 66/2557 ตั้งใจว่าจะ
ไม่กระทบกับผูท้ ี่อยูอ่ าศัยมาแต่ด้ งั เดิมก่อนคําสัง่ มีผลบังคับใช้ แต่การดําเนินนโยบายอย่างเข้มข้น
นั้นและอาจจะมีแนวทางการดําเนินการตามนโยบายที่แตกต่างกันส่ งผลให้ชุมชนหลายพื้นที่ที่อยู่
อาศัยมาก่อนถูกบังคับให้คืนพื้นที่ ดังกรณี ของบ้านซับหวาย จังหวัดชัยภูมิ (iLAW, 2562)
จะเห็นได้วา่ ไม่วา่ จะเป็ น พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ 2562 คําสัง่ คสช. ฉบับที่ 64/2557
และฉบับที่ 66/2557 เป็ นไปในแนวทางเดียวกันคือการให้ความสําคัญกับหลักการบังคับ และการ
ลงโทษกับผูก้ ระทําผิด ความผิดฐานบุกรุ กที่ป่าตามกฎหมายอุทยานนั้น ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บหา
หรื อนําทรัพยากรธรรมชาติออกไป จนถึงการยึดถือหรื อครอบครองที่ดิน แสดงให้เห็นว่ารัฐไม่ยอม
ให้มีการใช้พ้นื ที่อุทยานนอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวและวิจยั ซึ่งเป็ นการมองข้ามคนในพื้นที่ที่
อาจเข้าถึงการใช้ประโยชน์ดว้ ยวิถีที่เกื้อกูลธรรมชาติ ดัง ที่ได้กล่าวมาก่อนนี้แล้วว่ารัฐใช้บรรทัดฐาน
เดียวกันในการปฏิบตั ิต่อผู้กระทําความผิดทีฝ่ ่ าฝื นเพื่อการดํารงชีพตามความจําเป็ นและอยู่อาศัยมา
ก่อนการประกาศเขตป่ า หรื อผู้กระทําผิดกลุ่มทุนทีม่ ุ่งทํากําไรจากป่ าเฉกเช่ นเดียวกัน นอกจากนั้น
ลักษณะการดําเนินโยบายเป็ นลักษณะบนลงล่างขาดการรับฟังจากประชาชนอย่างกว้างขวาง
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4.7 ผลการจัดการทรัพยากรโดยรัฐ
การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากวาทกรรมของรัฐที่มีต่อชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ โดยความหมายของวาทกรรม (Discourse) ซึ่งเป็ นการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอํานาจโดยอาศัย
การสร้างและผลิตซํ้าความหมาย ในที่น้ ี หมายถึง การสร้างและการผลิตซํ้าการให้ความหมายของ
ความยัง่ ยืนในการจัดการทรัพยากรที่ถูกกํากับและควบคุมการนิ ยามและสร้างความชอบธรรมใน
การให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยรัฐ วาทกรรมเป็ นมากกว่าเรื่ องของภาษา
และวาทศาสตร์ (Rhetoric) แต่ ว าทกรรมเป็ นกลไกทางอํานาจเชิ ง โครงสร้ างที่ เ กี่ ย วข้องกับตัว
ปฏิ บตั ิ การหลายระดับและวาทกรรมเป็ นการปฏิ บตั ิ การทางการเมื อง (Michael Foucault, 1971;
Derek Hook, 2001; Bent Flyvbjerg and Tim Richardson, 2002; David Boje, Cliff Oswick และ
Jeffrey Ford, 2004) การครอบงําการจัดการทรัพยากรโดยอาศัยอํานาจของการให้ความหมายของ
ความยัง่ ยืนและความชอบธรรมในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนนําไปสู่ การเบียดขับตัวกระทํา
การอื่นหรื อตัวแสดงอื่นออกจากพื้นที่ของการมีส่วนร่ วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากร อีกทั้ง รัฐ
อาศัยวาทกรรมการพัฒนาหรื อการสร้างความหมาย การให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของรัฐและการมอบความเป็ นอานันท์ของการพัฒนาแบบกํากับโดยรัฐได้ก่อให้เกิดการครอบงําทิศ
ทางการจัดการทรัพยากรอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้การสร้าง
ฐานการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวมของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ว่าด้วยภาพรวมของการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พ.ศ. 2561
นั้น นัยยะหนึ่ งได้นาํ ไปสู่ การละเลยความเฉพาะของบริ บทพื้นที่ท้ งั ทางกายภาพของระบบนิ เวศ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจารี ตของชุมชนที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อีกนัยยะหนึ่ ง เป็ นการสะท้อนการผลิตซํ้าของวาทกรรมการจัดการทรัพยากรที่รัฐกระทําต่อชุมชน
ซึ่ งการปฏิบตั ิการดังกล่าวของรัฐที่ดาํ เนิ นการผ่านกลไกของรัฐทั้งในส่ วนของหน่ วยงานราชการที่
เกี่ ย วข้องตามอํา นาจการจัด การในเรื่ องทรั พยากรธรรมชาติ การอาศัย กลไกด้านนโยบาย ร่ าง
กฎหมายและแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรในการดําเนิ นการของรัฐเพื่อให้เป็ นไปตามการจัดการ
แบบยัง่ ยืนที่รัฐกํากับความหมายนั้น
การศึกษาวิจยั นี้ จักได้ทาํ การวิเคราะห์ถึงผลของการ
ปฏิบตั ิการและกลไกปฏิบตั ิการดัง ที่ได้กล่าวมาว่านําไปสู่ ความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ งหรื อไม่ ทั้งใน
กระบวนการของการยอมรับร่ วมกันต่อความยัง่ ยืนระหว่างรัฐกับชุ มชน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การวิจยั ภาคสนามซึ่ งสร้างตัวชี้ วดั ตามการเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติที่ 2
และ 12 ซึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย ใช้เ ป็ น Benchmark ในการนิ ย ามและวิ เ คราะห์ ถึ ง ความยัง่ ยืน ของการจัด การ
ทรัพยากรของพื้นที่ศึกษา
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4.7.1 สิ่ งแวดล้อม: การอนุรักษ์ และการเพิม่ พืน้ ทีป่ ่ า
เป้าหมายที่สาํ คัญของนโยบายภาครัฐคือการเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูระบบนิเวศ
สิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการลดปัญหาจากการบุกรุ กพื้นที่ป่า รวมทั้ง
การแก้ปัญหาที่สืบเนื่องจากไฟป่ าและการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร รัฐจึงได้ดาํ เนินมาตรการที่
สําคัญหลายประการ
4.7.1.1 พืน้ ทีป่ ่ าไม้
ประเทศไทยตั้งเป้าหมายโดยกําหนดให้มีพ้นื ที่ที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แม้จะมี
เป้าหมายที่ชดั เจนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยงั มิสามารถรักษาพื้นที่ป่าไว้ได้ตามเป้าหมาย
เมื่อ
พิจารณาภาพรวมของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศจําแนกรายภาคตามปี ระหว่างพ.ศ. 2516 จนถึง 2561
พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีการเพิ่มขึ้นและลดลงเป็ นช่วงโดยในช่วงปี พ.ศ. 2516 -2541 เป็ นช่วงที่พ้นื ที่ป่าไม้
มีแนวโน้มลดลงเป็ นอย่างมาก พื้นที่ป่า ล ด ลง จ า ก 138,566,875 ไร่ เหลือ 81,076,250 ไร่ การลดลง
ของพื้นที่ป่าเท่ากับ 2,053,236.61 ไร่ ต่อปี เหตุการณ์สาํ คัญในช่วงเวลาดังกล่าว คือการยกเลิก
สัมปทานไม้และประกาศปิ ดป่ าในปี พ.ศ. 2532 แต่สถานการณ์ป่าไม้ของไทยก็มิได้เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ ึนแต่อย่างใด การสู ญเสี ยพื้นที่ป่าไม้ยงั คงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องจวบจน ปี พ.ศ.
2541 เป็ นปี ที่มีพ้นื ที่ป่าไม้นอ้ ยที่สุดประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ หลังจากนั้นพื้นที่ป่ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอยูร่ ะหว่างร้อยละ 30-33 ของพื้นที่ประเทศในช่วงหลังระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง 2561
ในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ป่าเพิ่มและลดดังตารางที่ 1 โดยภาพรวมในช่วงนั้นพื้นที่ป่าลดลงจ า ก
106,319,239 ไร่ เหลือ 102,488,302 ไร่
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณร้ อยละ 32 เท่านั้น โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2532 ประมาณร้อยละสี่ แต่หากย้อนพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาที่การดําเนิ นมาตรการต่าง ๆ มี
ความเข้มข้นมากขึ้น แต่ปริ มาณพื้นที่ป่าไม้กลับลดลงทั้งในระดับประเทศ ภาคเหนื อและจังหวัด
ลําปางเอง โดยลดลงร้อยละ 1 4 และ 6 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
พื้นที่อนุ รักษ์ประเภทต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ. 2558-2562 (ตารางที่ 3 ) นั้น กลับพบว่าจํานวนและพื้นที่
อนุรักษ์ได้เพิ่มขึ้นโดยภาพรวม อาทิ อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เป็ นต้น
โดยสรุ ปแล้ว ผลการดําเนินนโยบายของรัฐยังคงตํ่ากว่าเป้าหมายพื้นที่ป่าเชิงนโยบายของ
ประเทศ ที่ควรมีไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรื อประมาณ 128.41 ล้านไร่ ดังนั้น
พื้นที่ป่าไม้ของไทยบังคงตํ่ากว่าเป้าหมายประมาณ 25.93 ล้านไร่
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ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าไม้จาํ แนกรายภาค ระหว่าง พ.ศ. 2516-2561
พ.ศ.

เหนือ

2516
2519
2521
2525
2528
2531
2532
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548
2549
2551
2556
2557
2558
2559
2560
2561

70,996,875
63,954,375
59,335,625
54,847,500
52,578,750
50,251,250
50,138,750
48,214,375
47,019,375
46,178,750
45,660,625
60,168,927
57,542,765
55,863,119
55,230,069
59,421,715
56,283,600
56,537,481
56,496,886
56,433,987
56,379,409
56,480,932

ตะวันออกเฉียง
ตะวันออก
เหนือ
31,669,375
25,933,750
19,513,125
16,178,750
15,987,500
14,808,125
14,741,250
13,624,375
13,420,625
13,290,625
13,115,000
16,579,338
17,559,806
15,834,125
15,343,675
17,222,214
15,813,931
15,748,931
15,660,166
15,647,823
15,655,554
15,750,099

9,397,500
7,894,375
6,898,125
5,000,000
4,993,750
4,896,250
4,866,250
4,806,875
4,771,250
4,744,375
4,691,875
5,273,927
5,150,204
4,959,888
4,927,263
5,020,875
5,139,025
5,076,313
5,091,779
5,107,774
5,113,613
5,126,835

ที่มา: สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ กรมป่ าไม้ (2562b)
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กลาง
14,981,250
13,641,250
12,766,250
11,572,500
11,053,125
10,777,500
10,764,375
10,385,000
10,255,000
10,180,000
10,030,625
13,413,654
13,277,026
12,924,113
12,846,919
13,892,232
13,832,638
13,863,194
13,918,145
13,908,388
13,919,431
13,923,207

ใต้

พื้นที่ป่ารวม

11,521,875 138,566,875
12,586,875 124,010,625
11,001,875 109,515,000
10,276,250 97,875,000
9,678,125 94,291,250
9,143,750 89,876,875
9,125,000 89,635,625
8,405,625
85,436,250
8,005,000
83,471,250
7,784,375 82,178,125
7,578,125 81,076,250
10,883,394 106,319,239
11,214,559 104,744,360
11,044,569 100,625,813
10,809,944
99,157,869
11,683,996 107,241,031
11,050,350 102,119,538
11,059,475 102,285,400
11,074,005 102,240,982
11,076,833 102,174,805
11,088,343 102,156,351
11,207,229 102,488,302

ตารางที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลําปาง ภาคเหนือ และประเทศไทย

รายการ
พ.ศ.2562

เนื้อที่จังหวัด (ไร่)

ลําปาง
ภาคเหนือ
รวมทั้งประเทศ
พ.ศ.2552
ลําปาง
ภาคเหนือ
รวมทั้งประเทศ
พ.ศ.2543
ลําปาง
ภาคเหนือ
รวมทั้งประเทศ
พ.ศ.2532
ลําปาง
ภาคเหนือ
รวมทั้งประเทศ

7,805,169
107,489,799
323,528,700

5,466,690
56,392,370
102,484,073

70.04
52.46
31.68

7,805,169
107,489,799
323,528,700

5,976,038
59,421,713
107,241,031

76.29
56.04
33.44

7,805,169
107,489,799
323,528,700

5,563,000
60,168,938
106,319,250

71.01
56.75
33.15

7,805,169
107,489,799
323,528,700

5,482,500
50,138,750
89,635,625

69.98
47.29
27.95

ทีม่ า : สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ กรมป่ าไม้ (2562b)
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เนื้อที่ป่า (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่

ตารางที่ 3 พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์จาํ แนกตามประเภทระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562
ประเภทพื้นที่
อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
สวนพฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติ
รวมพื้นที่ทั้งหมด

2558

จํานวน
(แห่ง)

127.00
119.00
58.00
60.00
18.00
52.00
434.00

2559

เนื้อที่ จํานวน
(ตร.กม.) (แห่ง)

เนื้อที่
(ตร.กม.)

2560

จํานวน
(แห่ง)

62,198.86 129.00 62,462.74 131.00
1,455.82 119.00 1,455.82 95.00
36,929.37 59.00 37,027.78 60.00
4,306.57 65.00 5,056.46 69.00
47.69 18.00
47.69 18.00
39.08 53.00
39.16 53.00
104,977.39 443.00 106,089.64 426.00

2561

เนื้อที่
จํานวน
(ตร.กม.) (แห่ง)

2562

เนื้อที่
จํานวน เนื้อที่ (ตร.
(ตร.กม.) (แห่ง)
กม.)

63,153.18 132.00 63,196.17 133.00 63,532.49
1,133.78 93.00 1,153.13 91.00 1,143.06
37,269.36 61.00 37,377.12 60.00 37,377.12
5,644.85 73.00 5,736.39 75.00 6,070.48
50.02 18.00
49.44 18.00
49.44
39.16 53.00
40.67 53.00
40.67
107,290.35 430.00 107,552.92 430.00 108,213.26

ที่มา: สํานักงานสถิติเเห่งชาติ (2555-2561)

จากข้อมูลของกรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื ในปี พ.ศ. 2562
พบว่าในรอบเกือบสิ บปี ที่ผา่ นมายังคงมีคดีบุกรุ กพื้นที่ป่าอยู่ โดยช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 คือช่วงปี ที่มี
การบุกรุ กป่ าสงวนมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2558 มีจาํ นวนคดีท้ งั สิ้ น 6,609 คดี และพื้นที่ที่
ถูกบุกรุ กถึง 168,723.10 ไร่ จํานวนคดีเหล่านี้รวมถึงคดีของชุมชนด้วย
เพื่อดําเนิ นการตามนโยบายการพิทกั ษ์ป่า รัฐได้เริ่ มการทวงคืนผืนป่ าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
ตามคําสั่ง คสช.ที่ 64/2557 ทวงคืนผืนป่ าเพื่อแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กป่ า หลังการประกาศดี เดย์เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 โดยคราวนี้ รัฐบาลได้มุ่งไปที่สวนยางพาราที่รุกลํ้าพื้นที่ป่าไม้ใน 62 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ โดยตั้งเป้ ายึดคืนที่ดินจํานวน 6 แสนไร่ ในปี พ.ศ. 2558 และอีก 9 แสนไร่ ในปี พ.ศ.
2559 (คณะกรรมการประสานงาน องค์กรเอกชนพัฒนาชนบท, 2558) ซึ่ งในช่วงปี 2560-2562 พบ
แนวโน้มการบุกรุ กป่ าลดลงและมีป่าเพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนไร่ จากเดิมประเทศไทยเคยมีปัญหาบุกรุ กป่ า
มากกว่าปี ละแสนไร่ ลดลงเหลือปี ละหมื่นไร่ ซึ่ งในปี งบประมาณ 2562 ผลการดําเนิ นการ 532 คดี
รวมพื้นที่ความเสี ยหาย 11,120.53 ไร่ เมื่อเทียบกับปี งบประมาณ 2561 ผลการดําเนิ นการ 1,488 คดี
เป็ นพื้นที่ความเสี ยหาย 32,637.41 ไร่ (Thai BPS, 2562)
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ตารางที่ 4 สถิ ติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ ยวกับการบุกรุ กป่ าไม้ในเขตพื้นที่ ป่าของกรมอุ ทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2552-2561

พ.ศ.

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เขตพื้นที่ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จํานวนคดี พื้นที่ที่ถูก
บุกรุก (คดี) บุกรุก (ไร่)

จํานวนคดี พื้นที่ที่ถูกบุกรุก จํานวนคดี พื้นที่ที่ถูก
บุกรุก (คดี) บุกรุก (ไร่)
บุกรุก (คดี)
(ไร่)

2,384 32,639.46
2,445 29,100.92
2,470 39,108.30
2,343 35,211.37
2,419 47,201.49
2,718 74,356.30
3,133 134,578.65
2,864 100,293.44
1,883 41,075.23
1,519 33,783.57

2,326
2,281
1,795
2,998
1795
2,684
3,476
2,209
2,081
1,571

22,683.88
19,873.77
16,686.03
28,332.16
17,122.47
24,048.96
34,144.45
50,053.22
35,607.82
21,839.40

รวม

4,710 55,323.34
4,726 48,974.69
4,265 55,794.33
5,341 63,543.53
4,214 64,323.96
5,402 98,405.26
6,609 168,723.10
5,073 150,346.66
3,964 76,683.05
3,090 55,622.97

หมายเหตุ: เขตพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุ กขชาติ
ที่มา: กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (2563)

4.7.1.2 ป่ าชุ มชน
ป่ าชุมชนเป็ นอีกแนวทางการจัดการทรัพยากรของรัฐในช่วงหลัง ตามการให้นิยามของรัฐ
ไทยป่ าชุมชนคือพื้นที่ป่าชุมชนคือพื้นที่ที่รัฐอนุญาตให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการป่ า
โดยเริ่ มตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรมป่ าไม้ระบุวา่ มีการลงทะเบียนป่ า
ชุมชนในประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมารวมแล้ว มีพ้นื ที่ป่าชุมชนประมาณ 5.5 ล้านไร่
ครอบคลุม 10,422 หมู่บา้ น ( ตารางที่ 5 ) ในขณะที่สาํ นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสรุ ปว่ามีชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการป่ า
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ชุมชนทั้งสิ้ น 15,355 หมู่บา้ น มีพ้นื ที่ป่ารวม 7,404,284 ไร่ 66 ตารางวา (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวดล้อม, 2562) ทั้งนี้โครงการป่ าชุมชนอยูใ่ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติร้อย
ละ73.26 อยูใ่ นเขตป่ าตาม พ.ร.บ. ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 ร้อยละ 18.47 ที่เหลือเป็ นพื้นที่ที่หลวงและอื่น ๆ
(กรมป่ าไม้, 2562)
ตารางที่ 5 จํานวนหมู่บา้ น จํานวนโครงการและพื้นที่ป่าชุมชนของจังหวัดลําปางและประเทศไทย
ระดับ

พ.ศ.

จังหวัดลําปาง

2542-2551
2552-2562

รวม
ประเทศไทย
รวม

2542-2551
2552-2562

จํานวนหมู่บ้าน จํานวนโครงการ
161
226
387
6,295
4,127
10,422

160
282
442
6,085
4,923
11,008

พื้นที่ป่าชุมชน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
152,352-3-84
569,001-0-25
721,354-0-9
2,256,089-1-83.6
3,287,067-3-97.2
5,543,157-1-80.8

ที่มา: กรมป่ าไม้ (2562)

แม้ว่าแต่ละปี จะมีการลงทะเบียนป่ าชุมชนเพิ่มมากขึ้น แต่กระนั้นป่ าชุมชนยังแสดงถึงการ
จํากัดขอบเขตป่ าที่จดั การโดยชุมชนเอาไว้นอกพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ การเป็ นการเพิกเฉยต่อสิ ทธิ ทาง
วัฒนธรรมและการดํารงอยู่ของชุ มชนมาแต่อดี ตก่ อนที่รัฐจะรวมศูนย์อาํ นาจในการจัดการเข้าสู่
ส่ วนกลางผ่านการจัดการของกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมาย
ต่าง ๆ เป็ นการสร้างอํานาจเหนื อทรัพยากรดินแดนรัฐด้วยการกําหนดขอบเขตพื้นที่และกติกาใน
การใช้ประโยชน์กบั คนท้องถิ่นเพื่อควบคุมทรัพยากรป่ าไม้และที่ดิน แนวคิดเรื่ องป่ าชุมชนควรอยู่
บนรากฐานของสิ ทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรการยอมรับในสิ ทธิ พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของ
ชุ มชนที่ มีมาแต่ด้ งั เดิ มซึ่ งเป็ นไปตามหลักการของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนว่าด้วยเรื่ องการยุติความ
ยากจน (SDG1) การลดความไม่เสมอภาคทั้งภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่ องการสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีโอกาสที่เท่าเที ยม รวมทั้งการขจัดกฎหมาย นโยบายที่ เลื อกปฏิ บตั ิ (SDG10.3) และการ
ปกป้ องฟื้ นฟูระบบนิ เวศบก (SDG15) ซึ่ งจะกล่าวต่อไป อีกทั้งยังเป็ นไปตามกติกาสากลที่ว่าด้วย
เรื่ องสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
82

4.7.1.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญต่อความยัง่ ยืนของระบบนิเวศและการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็ นอีกเป้าหมายในการที่รัฐจะพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการเพิม่ พื้นที่ป่า ใน
ประเทศไทยพบว่ามีพืชที่ถูกคุกคามตามหลักเกณฑ์ของ IUCN จํานวน 964 ชนิด หรื อร้อยละ 8.76
ของชนิดพืชทั้งหมดที่จาํ แนกแล้วของประเทศไทย ส่ วนสัตว์ป่าของประเทศยังคงความสมบูรณ์
โดยสัตว์ป่าที่สูญพันธ์ไป 10 ชนิด อาทิ แรด กระซู่ สมัน นกพงหญ้า กูปรี ในปัจจุบนั มีสตั ว์ป่า
ทั้งหมด 1990 ชนิด ในขณะที่สตั ว์ป่าอีกจํานวนหนึ่งที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุเ์ นื่องจากการ
ถูกคุกคาม จํานวน 569 ชนิด หรื อร้อยละ 12.03 ของชนิดพันธ์ที่จาํ แนกไว้ในประเทศไทย อาทิ เสื อ
โคร่ ง นกแต้วแล้วท้องดํา จระเข้น้ าํ จืด เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ.2556 พบว่ามีสตั ว์ที่ถูกคุคาม
เพิ่มขึ้น 14 ชนิด โดยในช่วง 12 ปี ที่ผา่ นมา มีสตั ว์มีประดูกสันหลังที่ถูกคุกคามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินนบก (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ งเเวดล้อม, 2562)
แม้วา่ กฎหมาย พ.ร.บ. ที่เกี่ยวเนื่องกับป่ าไม้ รวมถึงแนวคิดการทวงคืนผืนป่ ากันชุมชนนอก
การพื้นที่อนุรักษ์จะเป็ นแนวคิดที่พยายามฟื้ นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่ผา่ นมาก็ยงั ไม่สามารถที่
จะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้ ไม่วา่ จะเป็ น เรื่ องพืชและสัตว์
เป็ นการคาดการณ์วา่ การทวงคืนผืนป่ ากลับมาสู่ อาํ นาจรัฐจะช่วยลดการทําการทําไร่ หมุนเวียนซึ่งรัฐ
เห็นว่าเป็ นการทําลายทรัพยากรป่ าไม้และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ด้วยเห็นว่าการเปลี่ยนพื้นที่
ป่ ามาเป็ นพื้นที่การเกษตรที่เปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ จะเป็ นการลดความหลากหลายทางชีวภาพไม่วา่ จะเป็ น
การถางตัดฟันพื้นที่ หรื อการเผาเพื่อเตรี ยมพื้นที่ทางการเกษตร แต่ในทางกลับกันการพักและฟื้ นฟู
พื้นที่โดยการหมุนเวียนการใช้พ้นื ที่และการเผานั้นไม่ได้เป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยความความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แต่กลับพบว่าระบบรอบการหมุนเวียนช่วยเพิ่มความหลากหลายของ
สิ่ งมีชีวิตและความยัง่ ยืนของระบบนิเวศน์ในระยะยาว (Sajise, 2015) นอกจากนั้นยังพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบไร่ หมุนเวียนเป็ นระบบการใช้ที่ดินแบบถาวร (Permanent land use systems)
จะทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง (Rerkasem et al., 2009) รวมถึงนโยบายของรัฐและพล
วัตรของตลาดที่มีส่วนในการลดความหลาหลายทางชีวภาพ (Xu, Lebel, & Sturgeon, 2009)
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4.7.1.4 การลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาทางการเกษตรและการหาของป่ า
การเผาเป็ นวิธีการเตรี ยมพื้นที่ทางการเกษตรบนที่สูงที่ง่ายและประหยัดของชุ มชนบ้าน
กลาง อีกทั้งยังเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรมการผลิต (Rooted culture) ของไร่ หมุนเวียนมาแต่ชา้ นาน
โดยไม่ได้ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมดังเช่นในปั จจุบนั วัตถุประสงค์ในการเผาเพื่อเป็ นการเคลียร์
พื้นที่ในการทําการเกษตร การกําจัดวัชพืช ลดโรคและแมลง รวมทั้งการเตรี ยมธาตุอาหารของพืชที่
อยูใ่ นชีวมวลให้พร้อมใช้สาํ หรับพืชผ่านเถ้าจากการเผา (Ash) หลังการเผาพื้นที่จะเหมาะสมต่อการ
ทํา การเกษตรโดยการเผามัก จะเริ่ ม ในช่ ว งปลายเดื อ นเมษายนและต้น พฤษภาคม สํา หรั บ ไร่
หมุนเวียน และกลางเดือนมีนาคมสําหรับพื้นที่นา ในการเผาไร่ เพื่อเตียมพื้นที่เป็ นการใช้ภูมิปัญญา
ของชาติพนั ธุ์โดยการให้ความสําคัญกับการทําแนวกันไฟ การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ความชื้น
อุณหภู มิและลมว่าเหมาะสมกับการเผาหรื อไม่ในการเผาก็จะมีการตกลงกันในหมู่บา้ นมิได้เผา
พร้อมกันทั้งหมด ประกอบกับความเชื่อในการเคารพในธรรมชาติของชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงที่เชื่ อว่า
ตนเองมิได้เป็ นเจ้าของทรัพยากรนั้น จะมีความระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรวมทั้ง
การเผาก็ จ ะมี ก ารขออนุ ญ าตเสี ย ก่ อ น ส่ ว นการหาของป่ าของชุ ม ชนกะเหรี่ ย งบ้า นกลาง ไม่ มี
วัฒนธรรมการเผาเพื่อให้ได้มาซึ่ งของป่ า หรื อนํ้าผึ้งแต่อย่างใด มีเพียงการชิงเผาซึ่ งเป็ นการเผาตาม
กําหนด (Prescribe Burning) เพื่อลดปริ มาณเชื้อเพลิงในป่ า ลดโอกาสในการเกิดไฟป่ า หรื อหากเกิด
ไฟป่ าจะช่วยให้สามารถควบคุมไฟได้ง่าย ลดความรุ นแรงและอันตรายของไฟลง
สื บเนื่องปั ญหาเรื่ องฝุ่ นพิษ PM 2.5 รวมถึงปัญหาเรื่ องไฟป่ า ทําให้รัฐออกมาตรการห้ามเผา
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่ น ควันและ PM 2.5 ที่เกิดขึ้น
มาตรการห้ามเผาดังกล่าว ส่ งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนบ้านกลาง โดยพบว่าสิ่ งที่เป็ นปัญหาและ
อุปสรรคในการทําการเกษตรมีสองประเด็นหลักนอกเหนือไปจากเรื่ องสิ ทธิในที่ดิน คือความกังวล
ในเรื่ องการทําแนวกันไฟให้ทนั กับช่วงไฟป่ า และมาตรการห้ามเผาที่รัฐบาลประกาศในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันเกือบทุกปี ดังตารางที่ 6 โดยในปี นี้จงั หวัดลําปางประกาศมาตรการ 60 วันห้ามเผา
ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 (ตารางที่ 6) ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายในการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควันโดยการห้ามเผาพื้นที่การเกษตร เศษวัชพืช และพื้นที่ป่า เพื่อให้
สภาพอากาศในพื้นที่เป็ นปรกติ
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ตารางที่ 6 แสดงช่วงเวลาห้ามเผาพื้นที่เกษตร เศษวัชพืชและพื้นที่ป่าของจังหวัดลําปางในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา
ปี พ.ศ.

จํานวนวันห้ ามเผา

ช่ วงเวลาห้ ามเผา

2563

60

1 มีนาคม - 30 เมษายน

2562

80

10 กุมภาพันธ์ - 30เมษายน

2561

60

10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน

2560

89

1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน

สําหรับพื้นที่ในบริ เวณชุมชนบ้านกลางและชุมชนโดยรอบในปี นี้ได้มีบนั ทึก
ทส.
0961.504/ว157 ส่ งสําเนาประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่ องห้าม
เข้าไปในเขตพื้นที่เตรี ยมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันไฟป่ าและหมอกควันที่มีสาเหตุจากการจุดไฟเผาเพื่อเตรี ยมพื้นที่
ทางการเกษตรแล้วลุกลามเข้าป่ า การหาของป่ า การล่าสัตว์ และการแกล้งจุดไฟของราษฎร โดย
ประกาศดังกล่าวอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พชื ว่าด้วยการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11) โดยผูท้ ี่ฝ่าฝื นถือว่ามีความผิด
ตามกฎหมาย และหากบุคคลใดจุดไฟเผาป่ า หรื อปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่เตรี ยมการ
ประกาศอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรื อ
ทั้งจําทั้งปรับ และหากได้กระทําเป็ นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ต้องจําคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000100,000 บาท ตามมาตรา 73 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้เพิม่ เติมจําคุก
ตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท ตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งนี้หากชุมชนมีเหตุจาํ เป็ นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าไปในพื้นที่เตรี ยมการ
ประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท ต้องไม่นาํ วัตถุที่ทาํ ให้เกิดไฟเข้าไปในเขตและต้องลงทะเบียน โดย
การแจ้งชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนให้อุทยานถํ้าผาไททราบ ณ ที่ทาํ การอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท
หรื อที่ทาํ การหน่วยพิทกั ษ์อุทยานถํ้าผาไท จุดสกัด หรื อ ฐานปฏิบตั ิการในพื้นที่หรื อแจ้งให้กาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในท้องที่ทราบด้วย
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ซึ่ งประกาศของอุทยานแห่ งชาติ ถ้ าํ ผาไทสอดคล้องกับการประกาศจังหวัดลําปางที่ ออก
ประกาศในช่วงเวลาเดียวกัน เรื่ อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเผาป่ าหรื อเข้าไปกระทําใด ๆ ในเขต
ป่ าในพื้นที่จงั หวัดลําปาง จํานวน 13 ป่ า ครอบคลุม 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง ซึ่ งหมายรวมพื้นที่
ป่ าสงวนแห่ งชาติแม่เมาะ ของท้องที่ตาํ บลทุ่งฝาย ตําบลบ้านแลง (อําเภอเมือง) ตําบลบ้านดง ตําบล
แม่เมาะ (อําเภอแม่เมาะ) ตําบลบ้านหวด (อําเภองาว) ซึ่ งประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลงนามโดยผูว้ ่าราชการจังหวัด ประกาศนี้ เริ่ มบังคับใช้ตรงกับประกาศของอุทยานฯ คือวันที่ 10
กุมภาพันธ์ โดยในการเข้าป่ าต้องขอกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อหน่ วยงานป่ าไม้ทอ้ งถิ่นโดยแจ้งเหตุผล
ความจําเป็ นและกําหนดเวลาเข้าออกป่ า และหากเกิดไฟป่ าในบริ เวณดังกล่าว ให้สันนิษฐานว่าเป็ น
ผูก้ ระทําผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ประกาศได้อนุญาตให้มีการสัญจรสําหรับพื้นที่หมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขตป่ า
สงวนแห่ งชาติโดยสามารถใช้เส้นทางสัญจรที่มีอยู่โดยปกติที่เป็ นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บา้ น
และตําบลได้
จะเห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าว ไม่ประสบความสําเร็ จ จากรายงานสถานการณ์หมอกควัน
ภาคเหนือ ณ ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ.2562 พบว่าค่าฝุ่ น PM 2.5 เกินกว่า 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็ นปริ มาณที่มากกว่ามาตรฐานของจํานวน 19 วัน ในเดือนเมษายน
และ 22 วันในเดือนมีนาคม ในขณะที่ช่วงปี พ.ศ.2561 ลงมาไม่มีขอ้ มูลของ PM 2.5 ในพื้นที่ตาํ บล
บ้านดง มีเพียงสถิติขอ้ มูล PM 10 เท่านั้น จึงไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันได้ (กรมควบคุมมลพิษ
, 2557-2563) ปัญหาเรื่ อง PM 2.5 ของภาคเหนือและของประเทศไทยพบว่า 5 มีความรุ นแรงมากจน
กลายเป็ นวาระแห่ งชาติในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา นัน่ แสดงว่ามาตรการห้ามเผาและมาตรการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องของตัวแสดงหลักคือรัฐไม่สามารถแก้ไข หรื อลดทอนปั ญหาที่เกิดขึ้นได้จริ ง ผลที่รูปธรรม
รั ฐ ได้รั บ จากมาตรการนี้ คื อ จํา นวนคดี ที่ จ ับ ผูท้ ี่ ฝ่ าฝื น ปรั บ และจํา คุ ก ตาม พ.ร.บ. พ.ร.บ.การ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 (Public Health Promotion, 1992) พ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 (Forest Act,
1941) พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.2507 (National Forest Reserve Act , 1964) รวมถึ ง พ.ร.บ.
อุทยานแห่ งชาติ (National Park Act) สําหรับมาตรการห้ามเผาเป็ นการใช้อาํ นาจรัฐในการเข้าไป
กํากับดูแลจัดการทรัพยากรป่ าไม้และทรัพยากรการเกษตรโดยมีเป้ าหมายในการลดปั ญหามลพิษ
ทางอากาศ โดยล่าสุ ดได้มอบหมายให้กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูด้ ูแลกํากับ สอดส่ องและติดตามให้
เป็ นไปตามมาตรการการควบคุมไฟโดยเฉพาะไฟป่ า แต่สถานการณ์ฝนที
ุ่ ่ผา่ นมาแสดงชัดเจนว่าการ
ใช้อาํ นาจรั ฐเพียงอย่างเดี ยวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เกษตรกรไม่มีทางเลือกด้วยข้อจํากัดความเปราะบางที่กล่าวมาแล้วการปรับตัว
ของเกษตรกรจึ งเป็ นการฝื นกฎ ระเบี ย บ และการหลบเลี่ ย งโดยการชิ งเผาซึ่ งไม่ ช่ ว ยลดปั ญหา
ดังกล่าวเลย
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4.7.2 สั งคมและเศรษฐกิจ
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อํา นาจจากบนลงล่ า งภายใต้ก ารให้นิ ย ามการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนโดยรั ฐกํากับและควบคุม ผ่านการจัดวางความสัมพันธ์เชิ ง
อํานาจในการจัดการทรัพยากรซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนา ผลของการจัดการผ่านแผนพัฒนา
ต่าง ๆ และนโยบายของรัฐส่ งผลต่อความยัง่ ยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องใน
หลายระดับโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจเหนือทรัพยากร
ส่ งผลให้เ กิ ด ปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ท ธิ์ เหนื อ ทรั พ ยากรในการทํากิ น การอนุ รัก ษ์ไ ว้ซ่ ึ งวัฒนธรรม
ประเพณี ผา่ นวิถีชีวิตและการผลิตของกะเหรี่ ยง และนํามาซึ่ งความขัดแย้งภายในสังคมระหว่างคน
ในพื้นที่และเจ้าที่หน้ารัฐ ปั ญหาเรื่ องสิ ทธิ ในการทํากินซึ่ งจะส่ งผลต่อเสถียรภาพความมัน่ คงทาง
อาหารของชุมชน และความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจชุมชนสื บไป
4.6.1.1 ปัญหาเรื่ องสิ ทธิทาํ กินและการดํารงไว้ ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์
สิ ทธิ ในการทํากิ นสัมพัน ธ์กับความเปราะบางของชุ มชนบ้านกลาง (Vulnerable group)
ชุมชนยังมีขอ้ ความจํากัดในส่ วนของทักษะในการประกอบอาชีพซึ่งทักษะเหล่านั้นมีความสัมพันธ์
กับภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและองค์ความรู ้ที่เฉพาะเจาะจงเป็ นอย่างยิ่ง รวมถึงการมีเงินหมุนเวียน
และงบในการลงทุนที่จาํ กัด ผลจากการจัดการของรัฐทําให้เกิดความไม่มน่ั คงในสิ ทธิ ของชุมชนใน
การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ เก็บเกี่ยวและการจัดการทรัพยากร รวมถึงการส่ งต่อสิ ทธิ์ ให้กบั คนในรุ่ น
ต่อไป
แนวทางในการปฏิ บตั ิของรั ฐในเรื่ องนี้ ดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับ SDG 1.4 ในการ
สร้ างหลักประกันว่าคนที่ ยากจนและเปราะบาง มี สิทธิ เท่าเที ยมกันในทรั พยากรทางเศรษฐกิ จ
รวมถึ ง การเป็ นเจ้า ของและควบคุ มเหนื อที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ อีก ทั้งไม่ ส อดคล้อ งกับ
ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples) (สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ, ม.ป.ป.) ซึ่งกล่าวถึงสิ ทธิของคน
พื้นเมืองไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความเท่าเทียมเศรษฐกิจ และสังคม การธํารงรักษาไว้ซ่ ึ ง
วัฒนธรรม ประเพณี ทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะในมาตราที่ 25ที่กล่าวถึงสิ ทธิ ที่ชุมชนเป็ นเจ้าของ
ตามประเพณี หรื อเคยครอบครองใช้ประโยชน์มาก่ อนแล้ว แต่ท้ งั นี้ ประเทศไทยมิได้ลงนามใน
ปฏิญญาดังกล่าว
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นอกจากนั้นในการดําเนิ นการตามมาตรการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีขอ้ มูลบ่งชี้ ว่า
หน่ วยงานภาครัฐได้ลงไปช่วยเตรี ยมความพร้อมหรื อพัฒนาทักษะความสามารถของชุมชนก่อนที่
จะมีนโยบายทวงคืนผืนป่ า ชุ มชนบ้านกลางชี้ ให้เห็ นถึงตัวอย่างของชุ มชนชาติพนั ธุ์อื่น ที่รัฐจะ
จัดหาพื้นที่อยูอ่ าศัยและอพยพคนออกจากป่ าเพื่อไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ทาํ กินแห่ งใหม่ แต่ศกั ยภาพ
ของพื้นที่ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความมัน่ คงทางอาหารและทางเศรษฐกิจชุมชนได้ เช่น พื้นที่
แห่ งใหม่ไม่สามารถผลิตทางการเกษตรได้เท่าเดิม หรื อจะต้องใช้ทุนเพิ่มขึ้นในการผลิต (ชุมชนบ้าน
กลาง,2563) สิ่ ง เหล่ า นี้ ยิ่ ง ทํา ให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นที่ ท ํา กิ น กลายเป็ นประเด็ น ที่ ชุ ม ชนให้
ความสําคัญและเห็นพ้องกับว่าเป็ นปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ
หากพิจารณาตามหลักสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) จะพบว่ากฎหมายและ
พ.ร.บที่เกี่ยวกับป่ าไม้ อาทิ พ.ร.บ.ป่ าชุมชน รวมถึง พ.ร.บ.อุทยานแห่ งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า ยังไม่น่าจะบรรลุเป้ าหมายในการรับรองสิ ทธิ ชุมชน การจัดการทรัพยากรแบบมี
ส่ วนร่ วมอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม และธรรมาภิบาลนิเวศและสิ่ งแวดล้อม
4.6.1.2 ความขัดแย้งระหว่ างเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
สิ่ งหนึ่ งที่เป็ นผลจากการจัดการทรั พยากรด้วยมาตรการในการควบคุมสั่งการโดยรั ฐคือ
ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในชุมชนบ้านกลางกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทที่เกิดขึ้นหลาย
ครั้งตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับที่มีผลกระทบสู ง อาทิ การยึดเลื่อย อุปกรณ์ของชาวบ้าน และ
ล่าสุ ดที่ ยงั คงเป็ นประเด็นคือการยึดไม้จาํ ปี จํานวน 2 ต้น ที่ชุมชนตัดมาใช้เพื่อในการสร้ างศาลา
อเนกประสงค์ของโบสถ์คริ สต์การยึดของกลางนี้กลายเป็ นคดีอาญาโดยมีสมาชิกสองคนในชุมชนที่
ได้รับหมายเรี ยกในข้อหา “ร่ วมกันทําไม้ในป่ าโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่ วมกันมีไม้หวงห้ามแปร
รู ป (ไม้จ าํ ปี ป่ า) ไว้ใ นครอบครองโดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต ร่ ว มกัน แปรรู ป ไม้ใ นป่ าโดยไม่ ไ ด้รับ
อนุญาต” เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ เห็นว่าชุมชนทําผิดตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ส่ วนทางชุมชนบ้านกลางชี้แจงว่าเป็ นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า
ชุมชนที่ผ่ากลไกในการจัดการของชุมชนโดยการขออนุ ญาตจากผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว หลังจากนั้นได้มี
การเจรจาและลงบันทึกข้อตกลงกันว่าชุมชนยินยอมคืนไม้ แลกกับการไม่ดาํ เนินคดีกบั ชาวบ้านเมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 แต่การเจรจาไม่สําเร็ จและมีหมายเรี ยกจาก สภ.แม่เมาะมายังชุมชนเมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 (สมชาติ รั กษ์สองพลู, 2562) นํามาซึ่ งการที่ ชุมชนและเครื อข่ายยื่น
หนั ง สื อ ร้ อ งเพื่ อ ขอความเป็ นธรรมต่ อ นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ณ โรงเรี ยนบ้านนํ้าพาง ต.นํ้าพาง อ.แม่จริ ม จ.น่าน (ภาพที่ 9)
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เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในพื้นที่โดยมีขอ้ เสนอให้ยตุ ิการดําเนิ นคดีกบั ชาวบ้าน ย้าย
หัวหน้าอุทยานและนํามติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและ
หลักปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงมาบูรณาการใช้ในพื้นที่ (มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ, 2555)
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและของชุ มชนดูเหมือนจะยิ่งทวีความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น
(ในมุมของชุมชน) ด้วยมีวิถีหลักการที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีเป้ าหมายเดียวกันคือการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนก็ตาม เห็นได้ชดั จากการอภิปรายกลุ่มด้วยแผนผังความสัมพันธ์กบั หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่
แสดงว่าชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ NGOs และหน่วยงานทางศาสนามาก กับหน่วยงานส่ วน
ท้องถิ่นและ กฟผ.อยู่ในระดับปานกลาง และเครื อข่ายต่าง ๆ สถาบันทางด้านการศึกษาในระดับ
น้อย โดยความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐเรี ยกได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์เชิงลบ โดยชุมชนให้คาํ ว่า
เป็ น “ปฏิปักษ์”

เจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนเพื่อดําเนินการ

การเจรจาตกลงกันอีกรอบวันที่ 11 ตุลาคม 2563

หมายเรี ยกจากสถานีตาํ รวจ

การยืน่ หนังสื อที่ จังหวัดน่าน

ภาพที่ 9 ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ระหว่างชุมชนและอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท
(เตรี ยมการ)
ที่มา: จารุ ณี รักษ์สองพลู (2563) ; สมชาติ รักษ์สองพลู (2563)
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4.6.1.3 การปรับตัวของชุ มชนกับนโยบายรัฐ
ผลจากนโยบายการส่ ง เสริ ม การเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรเพื่ อ การส่ ง ออกตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผน 1-4 ส่ งผลให้เกิดการส่ งเสริ มการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบ
พาณิ ชย์ และเกษตรพันธะสัญญาในเวลาต่อมา เพื่อขยายระบบอุตสาหกรรมเกษตร และการส่ งออก
ไปยังต่างประเทศ หรื อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น การสัมปทานป่ า นอกจากส่ งผลโดยตรง
ต่อสิ่ งแวดล้อมยังส่ งผลต่อการปรับตัวทางสังคมในการจัดการระบบการผลิตในครัวเรื อนและใน
ชุมชน
การให้สมั ปทานป่ าในอดีตสามครั้งใหญ่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2493 (บริ ษทั บอมเบย์เบอร์
มา)
ปี พศ. 2502 และ พ.ศ. 2514 กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในการเก็บหาของ
ป่ า เนื่องจากความเสื่ อมโทรมของพื้นที่ป่า หลังจากการปิ ดสัมปทานป่ า ชุมชนยังเผชิญกับนายทุนที่
เข้า มาลัก ลอบตัด ไม้ ส่ ง ผลกระทบอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ถิ่ น ที่ อ ยู่ข องสั ต ว์ป่ าลดลง นํ้า ในลํา นํ้า ลดลง
นอกจากนั้นสถานการณ์ที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ชุมชนเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือ การ
ประกาศเขตอุทยาน (จัดตั้ง) ถํ้าผาไท ทับกับพื้นที่ชุมชน
ผลจากนโยบายรัฐทําให้ชุมชนบ้านกลางเกิดการตื่นตัวในการพยายามจัดระบบการจัดการ
ทรัพยากรและการอนุรักษ์ป่าของชุมชนให้ดีย่งิ ขึ้นในรู ปคณะกรรมการป่ าชุมชน ได้มีการตั้งกติกา
และกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่า มีการแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์และพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ป่าและ
สัตว์ป่าออกจากกัน นอกจากนั้นยังมีการบริ หารจัดการที่ดินในรู ปของโฉนดชุมชนซึ่งบริ หารจัดการ
โดยคณะกรรมการที่ดินในระดับชุมชน โดยในช่วง พ.ศ. 2553 ได้มีการยืน่ คําขอโฉนดชุมชนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ดัง ที่จะกล่าวต่อไปใน บทที่
6 นอกจากการปรับตัวในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็ นระบบมากยิง่ ขึ้นแล้ว ยัง
มีการรวมตัวกับเครื อข่ายต่าง ๆ เช่น สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนื อ (สกน.) และหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ
P-move เพื่อร่ วมกันเคลื่อนไหวต่อสู ท้ วงสิ ทธิทาํ กินจากรัฐ
การปรับตัวในระยะเวลากว่าสามสิ บปี ที่ผ่านมาของชุมชนกะเหรี่ ยงในภาคเหนื อประมาณ
1,630 ชุมชน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน 519 ชุมชน เชี ยงใหม่ 647 ชุมชน ตาก 412 ชุมชน เชี ยงราย 31
ชุมชน และลําปาง 21 ชุมชน) สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยงั คงทําไร่ หมุนเวียนเป็ นหลัก
ร้อยละ 54 กลุ่มที่ยงั คงทําไร่ หมุนเวียนอยูแ่ ต่ไร่ หมุนเวียนไม่ได้เป็ นวิถีชีวิตหลักอีกต่อไปร้อยละ 15
และกลุ่มสุ ดท้ายคือกลุ่มที่กาํ ลังเปลี่ยนปรับไปสู่ การการเกษตรหรื อการใช้ประโชน์ท่ีดินในรู ปแบบ
อื่นแทบจะไม่หลงเหลือไร่ หมุนเวียนแล้ว อีกร้อยละ 32 อาทิ การปรับเปลี่ยนไปสู่ การเกษตรเชิงเดี่ยว
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ถาวรโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพด การใช้พ้ืนที่เดิมในการผลิตและหมุนเวียนประเภทของพืชที่ปลูก
แทนการหมุนเวียนพื้นที่แบบเดิม (ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กลุ และคณะ, 2560)
ชุมชนบ้านกลางอยูใ่ นกลุ่มแรกที่ยงั คงวิถีการทําไร่ หมุนเวียนเป็ นหลัก ปลูกข้าวเป็ นสําคัญ
ในการดํารงชี พ แต่ มีก ารปรั บตัวที่ สําคัญของประการคื อ การจัด การการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ใน
ลักษณะใหม่เพิม่ ขึ้นแทนการทําไร่ หมุนเวียนเพียงอย่างเดียวตั้งในในอดีตที่มาตั้งถิ่นฐาน เช่น การทํา
นาข้าว และการทําสวนปลูกพืชเศรษฐกิ จอื่น ๆ เช่น ส้มโอ กาแฟ เงาะ อโวคาโด เป็ นต้น สมาชิ ก
ชุ มชนบ้านกลางเรี ยนรู ้ วิธีการปลูกข้าวกับญาติ ๆ หรื อชุ มชนใกล้เคียงที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ราบเชิ งเขา
ส่ วนการทําสวนมีหน่ วยงานเข้ามาช่ วยในการสนับสนุ น การปรั บตัวเหล่านี้ เป็ นการสร้ างความ
มัน่ คงทางอาหารให้กบั ชุมชนเพิ่มขึ้นและเป็ นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชน แต่การทําไร่
หมุนเวียนก็ยงั เป็ นหัวใจหลักของวิถีการผลิ ตชุ มชนบ้านกลาง การทําไร่ หมุนเวียนมิ ได้เพียงแค่
ผลผลิตจากไร่ เท่านั้น แต่ไร่ เหล่ายังให้ของป่ าและสัตว์ป่ากับชุมชนอีกด้วยเป็ นสิ่ งที่การเกษตรแบบ
นาและสวนมิสามารถให้ได้
การปรับตัวอีกประการของชุมชนบ้านกลางคือ การลดรอบของไร่ หมุนเวียน จาก 7-15 ปี
เป็ น 3-6 ปี เนื่องจากพื้นที่บางส่ วนของไร่ หมุนเวียนไม่ได้ถูกกันไว้สาํ หรับชุมชนเนื่องจากในช่วงที่
รัฐพยายามจะแก้ปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไทมาร่ วมรังวัดที่ดินร่ วมกับชุมชน
ด้วยความไม่เข้าใจแผนที่ของชุมชนทําให้ชุมชนสู ญเสี ยพื้นที่บางส่ วนของไร่ หมุนเวียนไปทําให้ไม่
สามารถที่จะรอบของไร่ หมุนเวียนในระยะยาวแบบเดิมได้ จํานวนรอบของไร่ หมุนเวียนถูกบังคับ
ให้ลดลง นอกจากนี้ผลพวงดังกล่าวพบว่าในปัจจุบนั แกนนําหรื อคณะกรรมการชุมชนสามารถอ่าน
และเข้าใจแผนที่เป็ นอย่างดี (ชุมชนบ้านกลาง, 2563b) ในอีกมุมหนึ่งชุมชนบ้านกลางเองก็เคย
ปรับตัวไปสู่ เกษตรเชิงเดี่ยวโดยการปลูกข้าวโพดช่วงหนึ่ง แต่ผลกระทบจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่
ว่าจะเห็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงจากการสูญหายของพืชพันธุ์ทอ้ งถิ่น การปนเปื้ อน
สารเคมีในดินและในนํ้า ส่ งผลต่อระบบนิเวศ การปศุสตั ว์ การเผชิญกับปัญหาหนี้สินเนื่องจากความ
ผันผวนเรื่ องราคา จึงเป็ นเหตุให้ชุมชนมีขอ้ ตกลงกันในเวลาต่อมาว่าจะไม่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว
แบบถาวรในพื้นที่ นอกจากนั้นชุมชนยังเรี ยนรู ้และลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวและสร้างสัญลักษณ์ในการ
ต่อสู ใ้ นโดยการประกาศพื้นที่เป็ นเขตอนุรักษ์วฒั นธรรมพิเศษ เพื่อหลักดันให้พ้นื ที่ที่ข้ ึนทะเบียนไร่
หมุนเวียนโดยคณะกรรมการอํานวยการเพือ่ ฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงและเครื อข่ายชาติพนั ธุ์
สามารถทําไร่ หมุนเวียนต่อไปได้ ในระหว่างที่ผลักดันกฎหมายของรัฐให้รับรองสถานะดังกล่าว
รวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดว้ ยป้ายที่เขียนว่าพื้นที่จิตวิญญาณและนําเสนอผ่านช่องทาง
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โซเซียลมิเดียต่าง ๆ การขอให้ภาคส่ วนการศึกษาและ NGOs ช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลของชุมชน
และเรี ยนรู ้ ทบทวนตนเองผ่านข้อมูลดังกล่าว
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บทที่ 5 ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ สั งคม ของชุมชนบ้ านกลาง
ในบทนี้จะเป็ นการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านกลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะประชากร สภาพทาง
เศรษฐกิ จและสังคมของชุ มชนในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็ น วิถีการใช้ประโยชน์จากป่ าและการทํา
การเกษตร รวมทั้งองค์กรและหน่ วยงานที่มีความสัมพันธ์กบั ชุมชน เพื่อเข้าใจบริ บท วิถีชีวิต ของ
คนในพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในบทนี้ จะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ อาทิ
เช่ น ผังประวัติศาสตร์ ชุมชน ปฏิทินฤดู กาล ผังวิเคราะห์ความเสี่ ยงภัย ผังวิเคราะห์ความสัมพันธ์
องค์กร ร่ วมกับข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิ งลึกในบางประเด็นเพื่อให้
สามารถอธิบายความตามบริ บทพื้นที่ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

5.1 ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
ประวัติความเป็ นมาของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านกลางได้มีการเล่าขานสื บกันมาจากผู ้
เฒ่าว่าผูก้ ่อตั้งหมู่บา้ นเป็ นกะเหรี่ ยงโปว์ หรื อโพล่ง ซึ่งเดินทางมาจากกาญจนบุรีเพื่อมาค้าขายและได้
แวะพักบริ เวณใกล้เคียงกับที่ต้ งั ชุมชนในปัจจุบนั โดยกลุ่มหนึ่งที่มีชา้ งเป็ นพาหนะได้เดินทางต่อไป
ทางเชียงแสนเพื่อค้าขายต่อ ส่ วนอีกกลุ่มที่เดินเท้าได้พาํ นักอยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียงกับหมู่บา้ น
ในปัจจุบนั เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวมีความอุดมสมบูรณ์จนเกิดการตั้งถิ่นฐานถาวร และก็มีการขยาย
หมู่บา้ นใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ (บุญมาก หลักแหลม, 2562)
พื้นที่หมู่บา้ นกลางในปัจจุบนั แต่เดิมเป็ นเพียงพื้นที่ไร่ เหล่า ในอดีตคนในชุมชนมีการมาพัก
อาศัยเพื่อการทําไร่ โดยชุ มชนที่ เป็ นบ้านหลัก อยู่ในเขตพื้นที่ บา้ นล่ าง (อยู่ทางทิ ศตะวันตกของ
หมู่บา้ นปั จจุบนั ไป 3 กิโลเมตร) โดยคนที่บา้ นล่างมีการเดินทางไปเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ (เช่น ไป
เผยแพร่ ศาสนาที่อาํ เภอแม่แจ่ม) และไปทํางานนอกหมู่บา้ นจึงทําให้บา้ นด้านล่างมีสมาชิกอยูอ่ าศัย
จริ งเหลืออยู่ไม่มากมีเพียง 5 หลังคาเรื อน ดังนั้นบ้านหลักด้านล่างจึงได้ยา้ ยมารวมกันเป็ นหมู่บา้ น
ในพื้นที่ปัจจุบนั เพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ป่าและการดูแลรักษายามเจ็บไข้ โดยในช่วงแรกที่ยา้ ยมา
รวมกันมีเพียง 13-15 หลังคาเรื อนเท่านั้น (บุญมาก จินตา, 2562; บุญมาก หลักแหลม, 2562; อิน
หลักแหลม, 2563)
ตั้งแต่ เ ริ่ มก่ อตั้งหมู่ บา้ นมี เ หตุ การณ์ สําคัญ ๆ เกิ ด ขึ้ น ในหมู่ บา้ นโดยจุ ดเปลี่ ย นผ่านของ
หมู่บา้ นที่ชุมชนให้ความสําคัญคือช่วงของการสัมปทานป่ าและการลักลอบทําไม้โดยมีรายละเอียด
ที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มกับผูน้ าํ และผูเ้ ฒ่าในชุมชนดังนี้ (ชุมชนบ้านกลาง, 2563b)
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2474

มี ก า ร สั ม ป ท า น ไ ม้ สั ก ท อ ง ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 2- 3 ปี
โดยบริ ษทั บอมเบย์ ผลที่เกิดขึ้นคือความเสี ยหายของพื้นที่ป่าไม้

2493

ชุมชนรับรู ้เรื่ องนโยบายป่ าสงวน

2502

การสัมปทานครั้งใหญ่จากองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ทั้งไม้แงะ ไม้เปา ไม้รัง ไม้
ตุม้ ผลจากการมสัมปทานในรอบนี้ พ้ืนที่ป่าได้รับความเสี ยหายเป็ นวงกว้างเมื่อถิ่น
ที่อยูข่ องสัตว์ป่าถูกทําลายจึงทําให้สตั ว์ป่าเหลือน้อยลง และนํ้าแห้ง

2511-2512

รับวัฒนธรรมการทํานา ทําสวนจากบ้านปู่ จ้อยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชน
บ้านกลาง และมีการจัดสรรพื้นที่นาให้กบั คนในชุมชน โดยมีแนวคิดว่าการมีที่นา
จะก่อให้เกิ ดความยัง่ ยืนไม่ตอ้ งย้ายที่การผลิตบ่อย ๆ แต่ทว่าไม่ได้เป็ นที่นิยมแต่
แรกเพราะชาวกะเหรี่ ยงไม่รู้วิธีการจัดการนํ้า และการทํานาต้องใช้ววั หรื อควายซึ่ง
ช่ วงนั้นชุ มชนยังไม่ได้เลี้ยงควาย โดยในภายหลังได้ไปศึกษาจากคนที่ทาํ นาและ
เริ่ มการทํานากันอย่างจริ งจัง

2513

มีการสํารวจพื้นที่โดยรวมเพื่อเตรี ยมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท

2517- 2518

ศูนย์พฒ
ั นาสงเคราะห์ เข้ามาแนะนําและทําแปลงสาธิ ตการปลูกพืชยืนต้น เช่ น
กาแฟ และส่ งเสริ มการปลูกข้าวนา

2523-2524

กําเนิ ดธนาคารข้าวของชุมชนบ้านกลาง โดยในเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสังคมของสภาคริ สตจักรมอบข้าวสารจํานวน 5 กระสอบให้กบั ชุมชน
ยืมเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวให้แต่ละครัวเรื อนเอามาคืน ถือเป็ น
จุ ดเริ่ มต้นของธนาคารข้าวชุ มชนบ้านกลางและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนิ นการดังกล่าว (ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นประธาน กรรมการ 5-7 คน) ในการยืมจะมี
การคิ ด ดอกเบี้ ย นิ ด หน่ อ ย แต่ สํา หรั บ ผูท้ ี่ ข ัด สนก็ ส ามารถมาขอไปบริ โ ภคใน
ครัวเรื อนได้ในแต่ละปี มีขา้ วสํารองไว้ในธนาคารข้าวประมาณ 50 กิโลกรัม
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2528-2529

นายทุ น เข้ามาตัด ไม้โดยการว่าจ้างคนในหมู่ บา้ นและหมู่ บา้ นข้า งเคี ย งไปเป็ น
แรงงาน โดยเน้นการตัดไม้สกั

2529

เจ้าหน้าที่อุทยานจัดตั้งถํ้าผาไทยและผูใ้ หญ่บา้ นเดิ นแนวเขตสํารวจหมู่บา้ นและ
พื้นที่ที่ชุมชนใช้ประโยชน์
เกิดกระแสเกษตรเชิงเดี่ยว มีการขายวัวขายควายที่เลี้ยงกันตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เพื่อนํา
เงินมาลงทุนปลูกเชิงเดี่ยวจําพวกพวก ข้าวบาเล่ย ์ กะหลํ่า ข้าวโพด

2530-2536

นายทุนท้องถิ่นเข้ามาตัดไม้อย่างต่อเนื่ องสร้ างความเสี ยหายให้กบั พื้นที่ป่าเป็ น
อย่างมากโดยไม้ที่นายทุนต้องการไม่ใช่ ไม้สักเพียงอย่างเดี ยวเหมือนในปี พ.ศ.
2529 แต่ตดั ทั้งไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน โดยการว่าจ้างชาวบ้านเป็ นแรงงานใน
การลักลอบตัดไม้เช่นเดิม โดยชุมชนได้พยายามแจ้งภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องแต่เห็นว่า
ไม่สามารถดําเนินการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ได้

2532-2535

ชุมชนเริ่ มตระหนักถึงผลกระทบจากการเตรี ยมประกาศอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท
จากการติดป้ายในเขตอุทยานฯในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บา้ น

2534-2538

ช่วงนี้ เกิดผลกระทบจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว เนื่ องจากขาดการวางแผนเรื่ อง
การตลาดและการขนส่ งก่อนลงทุนทําให้การขายผลผลิตพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกได้ไม่
คุม้ กับต้นทุน เนื่ องจากปั ญหาเรื่ องการขนส่ ง ถนนไม่ดีและท้ายสุ ดก่อให้เกิดหนี้
ครัวเรื อน รวมทั้งมีความกังวลเรื่ องปัญหาสุ ขภาพจากสารเคมีที่จะตามมา
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2536-2537

รับทราบข่าวเรื่ องการเตรี ยมการอพยพออกนอกพื้นที่อนั เนื่ องมาจากการจัดตั้งอุทยาน
แห่ งชาติถ้ าํ ผาไท เจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนบ่อยขึ้นมีการทําแนวเขตต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์
พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดลําปาง (โดยปี พ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นศูนย์
พัฒนาสังคมหน่วยที่ 51 จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์) มาให้ขอ้ มูลการอพยพ
นอกจากนั้นยังเห็นตัวอย่างจากการอพยพชุมชนแม่ส้าน ผาแดง อําเภอวังเหนือ 7 จํานวน
กว่าร้อยหลังคาเรื อน มาอยูท่ ี่พ้ืนที่บา้ นร่ องเคาะเนื่องจากมีการประกาศให้ดอยหลวงเป็ น
พื้นที่อุทยาน แต่พ้ืนที่บา้ นแม่ออ้ -ผาช่อ ตําบลร้องเคาะไม่เหมาะการการดํารงชีพเป็ นดิน
ลูกรั งไม่มีแหล่งนํ้า(สมชัย แก้วทอง, 2544) สิ่ งต่าง ๆเหล่านี้ ได้สร้ างความวิตกกังวล
ให้กบั ชุ มชนบ้านกลางเป็ นอย่างยิ่ง จึงเกิ ดการรวมตัวกันของคนในชุมชนโดยแกนนํา
ชุ ม คนสองคนและการหาเครื อ ข่ า ยพัน ธมิ ต รนอกพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาใกล้เ คี ย งกัน ใน
ขณะเดียวกันนั้นชุมชนก็มีการเรี ยกร้องสิ ทธิ ในการอยูอ่ าศัยและทํากินก่อนการประกาศ
เขตทั้งระดับอําเภอและระดับจังหวัด
6

ก่อนการอพยพชาวเขาเผ่าเย้า, ลีซอ, ลัวะ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ แม่ส้าน-ผาแดง จํานวน 8 หมู่บา้ น อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอยต่อ 3 จังหวัด
ชาวเขาเผ่าเย้าที่อยูอ่ าํ เภอวังเหนือ จังหวัดลําปางมีประชากรจํานวน 539 คน อยูท่ ี่อาํ เภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 568 คน ส่ วนอําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย มีชาวเขาเผ่าลีซอ จํานวน 397 คน กระทัง่ มีการอพยพชาวเขากลุ่มนี้มาอยูท่ ี่บา้ นวังใหม่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ปัจจุบนั นี้ มี
ประชากรรวมทั้งหมด 855 คน จํานวน 168 ครัวเรื อน จําแนกเป็ นเผ่าเย้า จํานวน 618 คน 131 ครัวเรื อน ลัวะ 12 ครัวเรื อน มีจาํ นวนประชากร
รวม 69 คน ลีซอ 20 ครัวเรื อนมีจาํ นวนประชากร 118 คน ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้ประกาศให้ดอยหลวงเป็ นอุทยานแห่งชาติ เพราะพื้นที่
แห่งนี้เป็ นต้นกําเนิดของแม่น้ าํ หลายสาย ชาวเขาที่อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ดงั กล่าว ถูกอพยพลงมาสู่ พ้นื ที่รองรับ บ้านแม่ออ้ -ผาช่อ ตําบล
ร่ องเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง แต่สภาพพื้นที่รองรับไม่เหมาะกับการดํารงชีพ พื้นดินเป็ นดินลูกรัง ไม่มีแหล่งนํ้ากินนํ้าใช้ ใน
ปี พ.ศ 2538 ศูนย์อาํ นวยการประสานงานแก้ไขปั ญหาชาวเขา จึงอพยพชาวเขากลุ่มนี้มาอยูท่ ี่บา้ นวังใหม่ หมู่ 12 ตําบลร่ องเคาะ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปางจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นี้
7
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2538

เข้าร่ วมเคลื่อนไหวขององค์กรชาวบ้านร่ วมในนามเครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนื อ
(คกน.) เป็ นการรวมกลุ่มอันเนื่องมาจากปั ญหา อาทิเช่น เรื่ องที่ดิน หนี้สิน เขื่อน เป็ นต้น
โดยร่ วมกับสมัชชาชนเผ่า แนวร่ วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.) และเครื อข่ายป่ าชุมชน
เพื่ อ สร้ า งอํา นาจในการต่ อ รองกับหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หา ต่ อ มามี ก ารแยก
เครื อข่ายใหญ่เป็ นเครื อข่ายย่อยตามประเด็นปั ญหา โดยยังคงประสานงานร่ วมมือกันอยู่
แม้ว่ า จะแยกเครื อข่ า ยตามประเด็ น แล้ว แต่ ย งั ก็ มี แ นวคิ ด หลัก ร่ ว มกัน โดยเชื่ อ ว่ า
กรรมสิ ทธิ์ที่ดินสําหรับเกษตรกรเป็ นฐานสําคัญของการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืนเกิด
การก่อตั้งและเข้าร่ วมเครื อข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 8 จังหวัด ซึ่ งมีท้ งั เกษตรกร
ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งที่ ดิ น ทํา กิ น ในเขตป่ าสงวนและเกษตรกรที่ เ ป็ นหนี้ สิ น หรื อ ได้รั บ
ผลกระทบจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ หรื อผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม โดยได้
มีขอ้ เรี ยกร้องในการพักชําระหนี้สินเกษตรกรและยุติการอพยพคนของออกจากป่ า

2539-2540

ร่ วมชุมนุมกับสมัชชนาคนจน และมีการเรี ยกร้องให้อุทยานฯ กันแนวเขตเพื่อให้คนอยู่
กับป่ าได้ เริ่ มมีการจับพิกดั การใช้ประโยชน์ที่ดิน

2544

มีการทําโครงการเลี้ยงวัว ควาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถือเป็ นการฟื้ นฟูการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่รวมทั้งเกิดการฟื้ นฟูการทําไร่ หมุนเวียนจากการ
ทําการเกษตรเชิงเดี่ยว

2547

รื้ อฟื้ นเรื่ องที่ดิน ป่ าไม้ และเครื อข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ มีการจับพิกดั พื้นที่ทาํ
กินในพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯเข้ามารางวัดพื้นที่

2553

มี ก ารร่ ว มชุ ม นุ ม ในระดับ ภาคร่ ว มกับ ขบวนการประชากรเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป็ นธรรม
( P-move) อันประกอบด้วยขบวนการภาคประชาชน 6 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายสลัม 4
ภาค, เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง,
สหพัน ธ์ เ กษตรกรภาคเหนื อ , สหพัน ธ์ เ กษตรกรภาคใต้ และ เครื อ ข่ า ยปฏิ รูป ที่ ดิ น
เทือกเขาบรรทัด

จนถึง
ปัจจุบนั
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5.2 สภาพพืน้ ทีต่ ้งั และภูมิศาสตร์
พื้นที่ของชุ มชนบ้านกลางอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 500-1,000 เมตร (ภาพที่ 10)
และ ความชันไม่เกิน 32 องศา (ภาพที่ 11)โดยอยูใ่ นเขตตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
แต่เนื่ องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นเขาสู งชันมีความยากในการติดต่อสื่ อสารกับอําเภอแจ้ห่ม
จึงได้ยา้ ยมาขึ้นกับอําเภอเมืองประมาณปี พ.ศ. 2510 และท้ายสุ ดเอกสารราชการระบุวา่ หมู่บา้ นกลาง
ขึ้นกับอําเภอแม่เมาะในปี พ.ศ. 2523 8 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงดังนี้
ทางทิศเหนือ ติดหมู่บา้ นแม่สา้ น อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
ทางทิศใต้ ติดหมู่บา้ นจําปุย อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันตก ติดหมู่บา้ นปู่ จ้อย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บา้ นปงปางหละ อําเภองาว จังหวัดลําปาง

ภาพที่ 10 ระดับความสู งของพื้นที่บา้ นกลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2558

จากหลักฐานทางเอกสารทางราชการที่แสดงอําเภอของหมู่บา้ นกลางพบดังนี้ 1) เอกสารแต่งตั้งผูใ้ หญ่บา้ นกลางลงวันที่ 29 ธันวาคม
2495 โดยแต่งตั้งนายวอ หลักแหลม เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ต. เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 2) เอกสารใบเสร็ จรับเงินภาษีบาํ รุ งท้องที่ (ภ.
ท.บ 5) ประจําปี 2510,2513,2515 ในเอกสารแสดงที่ต้งั ของที่ดินและชื่อและที่อยูข่ องผูเ้ สี ยภาษีบาํ รุ งท้องถิ่นแสดงว่าหมู่บา้ นกลางอยู่
ในเขต ต.บ้านดง อ.เมือง จ.ลําปาง 3) ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ระบุที่อยูข่ องผูแ้ จ้งความประสงค์อยูใ่ นหมู่บา้ นบ้าน
กลาง ต.บ้านดง กิ่งอ.แม่เมาะ จ.ลําปาง เอกสารลงวันที่ 18 พ.ย. 2519 4X เอกสารใบเสร็ จรับเงินภาษีบาํ รุ งท้องที่ ประจําปี 2523 ระบุ
ที่ต้งั ที่ดินและชื่อและที่อยูเ่ ป็ น ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
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ภาพที่ 11 ความลาดชันของพื้นที่ บ้านกลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2558

การเดินทางมาหมู่บา้ นมาสามารถเดินทางผ่านหมู่บา้ นปู่ จ้อยและหมู่บา้ นจําปุยทางทิศใต้ได้
นอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ของชุ มชนบ้านกลางเป็ นป่ าดงดิ บ (ภาษากะเหรี่ ยง
เรี ยกว่ากะเนอหมื่อ) ป่ าเบญจพรรณ (กะเนอพา) และป่ าแพะ ( ป่ าเต็งรัง) ซึ่งป่ าเหล่านี้ เป็ นต้นกําเนิด
ของลํ้าห้วย 17 สายที่ต้ งั ชื่อโดยชุมชนอันประกอบด้วย ห้วยช้างงาอ้า ห้วยปูเล็กห้วยปูลาน ห้วยปูดาํ
ห้วยช้างงาเล็ก ห้วยผายาก ห้วยมะหลอด ห้วยป่ าเหี้ ยว ห้วยเปี ยง ห้วยต๋ อง ห้วยกวางตู ห้วยนํ้าขุ่น
ห้วยหก ห้วยหลุด ห้วยส้ม ห้วยปูแวน และห้วยวอกซึ่ งไหลมารวมกันกลายเป็ นลําห้วยใหญ่ 2 สาย
หลักคือ ลําห้วยแม่มาย และลําห้วยแม่ต๋าํ ลักษณะพื้นที่ที่ชุมชนบ้านกลางส่ วนมากร้อยละ 62 เป็ น
พื้นที่ที่มีความชันมากว่าร้อยละ 35 โดยพื้นที่ที่ชุมชนบ้านกลางใช้ประโยชน์ท้ งั หมดอยู่ในเขตป่ า
สงวนมีพ้นื ที่ครอบคลุมอาณาเขต 23,080.03 ไร่ โดยแบ่งเป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัยทํากินประมาณร้อยละ 10
และพื้นที่ป่าร้อยละ 90 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 12)
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ตารางที่ 7 ขนาดพื้นที่จาํ แนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ บ้านกลาง พ.ศ. 2563
ประเภทการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ

พืน้ ที่ (ไร่ )

สั ดส่ วน (ร้ อยละ)

58.81

0.25

195.41

0.85

1,721.76

7.46

305.32

1.32

2,752.11
16,959.22

11.92
73.48

1,071.34

4.64

16.06

0.07

23,080.03
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พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยและทีท่ าํ กิน
พื้นที่อยูอ่ าศัย ชุมชน หมู่บา้ น
พื้นที่นา
พื้นที่ไร่ (หมุนเวียน)
พื้นที่สวน
พืน้ ทีป่ ่ าและพืน้ ทีจ่ ิตวิญญาณ
พื้นที่ป่าต้นนํ้า/ป่ าอนุรักษ์
พื้นที่ป่า (ใช้สอย) 9
8

พื้นที่หมู่บา้ นสัตว์ป่า
พื้นที่ป่าช้า
รวม

9

พื้นที่ป่าบริ เวณนี้ เป็ นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในการหาของป่ า อาทิเช่น เห็ด หน่ อไม้ นํ้าผึ้ง ยางไม้(ทําชันสําหรับยาเรื อ) รถด่วน

ครั่ง หรื อตัดไม้สาํ หรับสร้างบ้านเรื อน (การตัดไม้ขออนุญาตจากคณะกรรมการป่ าชุมชน)
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ภาพที่ 12 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า บ้านกลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2558
หมายเหตุ:
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1A คือพื้นที่ลุ่มนํ้าที่ยงั คงสภาพป่ าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2525 เป็ นพื้นที่สงวนไว้เป็ นพื้นที่ตน้ นํ้าลําธารและทรัพยากรป่ า
ไม้ของประเทศ ส่วนพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1B คือ พื้นที่ที่ถูกดัดแปลงเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินในรู ปแบบอื่นก่อน พ.ศ. 2525 มีสมบูรณ์
รองลงมาจากนั้น 1A
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น CL2 หรื อพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 2 คือ พื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีค่าดัชนีช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้าที่คาํ นวณจากสมการอยูร่ ะหว่าง 1.5 ถึงน้อยกว่า
2.21 ในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็ นต้นนํ้าลําธารในระดับรองลงมา สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สาํ คัญได้ อาทิ
การทําเหมืองแร่
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น CL3 หรื อพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 3 คือ พื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีค่าดัชนีช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้าที่คาํ นวณจากสมการอยูร่ ะหว่าง 2.21 ถึงน้อย
กว่า 3.20 ในภาพรวมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ท้งั การทําไม้ เหมืองแร่ และการปลูกพืชกสิ กรรมประเภทไม้ยนื ต้น
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น CL4 หรื อพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 4 คือ พื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีค่าดัชนีช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้าที่คาํ นวณจากสมการอยูร่ ะหว่าง 3.20 ถึงน้อย
กว่า 3.99 ในภาพรวมเป็ นป่ าที่ไม่ถูกบุรุกแผ้วถางเป็ นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่ เป็ นส่ วนมาก
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น CL5 หรื อพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 5 คือ พื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีค่าดัชนีช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้าที่คาํ นวณจากสมการมากกว่า 3.99 ขึ้นไป ใน
ภาพรวมเป็ นที่ราบหรื อที่ราบลุ่ม หรื อเนินลาดเอียงเล็กน้อย ส่ วนมากพื้นที่ถูกบุกรุ กแผ้วถางเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํา
นา

101

ภาพที่ 13 การใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านกลาง ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2558
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เมื่อพิจารณาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาพที่ 13) ร่ วมกับแผนที่แสดงความชันจะเห็น
ได้ชดั ว่าพื้นที่นามีความชันตํ่าที่สุด ถัดจากพื้นที่นาก็จะเป็ นพื้นที่สวน และพื้นที่ไร่ หมุนเวียนโดย
ครอบคลุมพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า 1A มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 66.7 ชั้นคุณภาพที่ 2 ร้อยละ 29.7 และ
มีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้นที่อยุใ่ นชั้นคุณภาพที่ 3

ตารางที่ 8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าบ้านกลาง พ.ศ. 2558
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่ าไม้
ปลูกข้าว
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวไร่ )
ปลูกพืชเชิงผสม
สวนผสม-ไม้ยนื ต้น
ที่อยูอ่ าศัย
โรงเรี ยน
สถานีอนามัย
อนุสรณ์สถาน
ศาลาอเนกประสงค์
โบสถ์
ป่ าช้า
รวม

เนื้อที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า (ไร่ )
1A
2
14,233 5,822
59 102
2
483 1,094
104 163
32
3
1
3
15
14,921 7,196

3
622
45
13
190
58
8
8
2
3
1
950
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รวม
20,677
206
16
1,745
325
39
8
2
6
1
3
16
23,066

สัดส่ วนชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า
(ร้อยละ)
1A
2
3
68.83 28.16
3.01
28.77 49.28
21.95
15.32
84.68
27.66 62.68
10.91
32.08 50.00
17.92
80.80
19.20
0.05
99.95
100.00
53.65
46.35
100.00
100.00
- 95.94
4.06
64.69 31.20
4.12

5.3 ข้ อมูลประชากร
ในการอธิบายลักษณะทางประชากรแบ่งได้เป็ นสองส่ วนหลัก ๆ คือ ในส่ วนแรกจะอธิบายถึง
โครงสร้ างทางประชากรในภาพรวมของชุ มชนบ้านกลาง ในส่ วนที่สองอธิ บายถึ งลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 63 คน
5.3.1 ลักษณะทางประชากรของชุ มชนบ้ านกลาง
ในปัจจุบนั ชุมชนบ้านกลางมีท้ งั หมด 64 หลังคาเรื อนหรื อในงานวิจยั นี้จะเรี ยกว่าครัวเรื อน
ใน 64 ครัวเรื อน ประกอบไปด้วยครอบครัว 72 ครอบครัว ซึ่งในหนึ่งครัวเรื อนอาจจะประกอบไป
ด้วย 2 ครอบครัวอาศัยอยูร่ ่ วมกัน ชุมชนบ้านกลาง มีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ นในปี พ.ศ.2563 จํานวน
293 คน แบ่งเป็ นชาย 150 คน หญิง 143 คน ทั้งนี้สามารถจําแนกเป็ น
1) ผูส้ ู งอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป)
2) เด็กและเยาวชน (อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี )
3) วัยแรงงานอายุระหว่าง 16-59 ปี

จํานวน 37 คน
จํานวน 74 คน
จํานวน 182 คน 10
9

จากข้อมูลโครงสร้างประชากรพบว่าชุมชนบ้านกลางมีสมาชิกที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง
ในสัดส่ วนเดียวกัน สมาชิกในชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นวัยแรงงานถึงร้อยละ 62 แม้วา่ จะมีสมาชิกที่เป็ นผู ้
อายุและเยาวชนในหมู่บา้ นรวมกันเกือบร้อยละ 40 แต่ทว่าสมาชิกเหล่านี้กย็ งั แข็งแรง ส่ วนมากยังคง
ทําไร่ ทําสวนของครอบครัวอยู่
5.3.2 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
บ้านกลางมีท้ งั หมด 64 ครัวเรื อน มีผสู ้ มัครใจตอบแบบสอบถามจํานวน 63 ครัวเรื อน ข้อมูล
ทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากจํานวน 63 ครัวเรื อนนั้น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
อายุเฉลี่ยที่ 47 ปี (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12) โดยอายุนอ้ ยสุ ดที่ตอบแบบสอบถามคือ 25 ปี ส่วนมาก
เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 73) และกว่าร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามสําเร็ จการศึกษาใน
ระดับประถม (ร้อยละ 59) และมัธยม (ร้อยละ 22) ส่ วนมากเป็ นสมาชิกชุมชน โดยมีร้อยละ 6 ที่เป็ น
กลุ่มผูน้ าํ องค์กรปกครอง อาทิ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย อบต. ผูน้ าํ ชุมชนหรื อคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ร้อย
ละ 22 เช่น กรรมการจัดการทรัพยากร เป็ นต้น รายละเอียดดังตารางที่ 9

10

ข้อมูลโครงสร้างประชากร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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ตารางที่ 9 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถามชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
สถานภาพทางสังคม
ผูน้ าํ องค์กรการปกครอง
ผูน้ าํ กลุ่มหรื อคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ
ไม่มีสถานภาพการเป็ นผูน้ าํ ทางสังคม

ความถี่

ร้อยละ

46

73.0

17

27.0

7

11.1

37

58.7

14
2
2
1
0
4

22.2
3.2
3.2
1.6
0.0
6.3

14

22.2

45

71.4

5.4 สิ่งปลูกสร้ างและสิ่งอํานวยความสะดวกในชุ มชน
ในบริ เวณชุมชนบ้านกลางซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยเกือบหกสิ บไร่ นอกจากจะมีบา้ นเรื อนของคน
ในชุมชนแล้วยังมีโบสถ์หนึ่งแห่ งเป็ นศูนย์รวมทางจิตใจและสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
นอกจากนั้นมีโรงเรี ยนประถมศึกษา และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างละหนึ่งแห่ ง เพื่อดูแลเรื่ อง
การศึกษาให้กบั นักเรี ยนในชุมชน โดยนักเรี ยนเหล่านี้มกั จะไปเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่อาํ เภอ
แม่เมาะ นอกจากนั้นยังมีสาธารณสุ ขชุมชนอีกหนึ่งแห่งสําหรับการเจ็บป่ วยเบื้องต้น เมื่อรวมพื้นที่
อยูอ่ าศัยและพื้นที่สาธารณะด้วยกัน เช่น ถนน โรงเรี ยน โบสถ์ ศาลา พื้นที่ของชุมชนจะอยูท่ ี่
ประมาณแปดสิ บไร่
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5.5 สภาพเศรษฐกิจและวิถีการประกอบอาชีพ
สภาพเศรษฐกิจและวิถีชุมชนในบ้านกลางเรี ยกได้ว่าเป็ นผูท้ ี่อิงอาศัยกับระบบนิ เวศป่ าและ
การเกษตรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นไม้ใช้สอย พืชผัก และสัตว์ป่า รวมทั้งการทําการเกษตรเพื่อการ
บริ โภคในครัวเรื อนและเพื่อขาย โดยชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลางปลูกข้าวมากที่สุดทั้งข้าวไร่ และข้าวนา
เพื่อให้พอรับประทานในครัวเรื อนตลอดทั้งปี นอกจากนั้นก็มีการปลูกพืชผักครัวเรื อนในไร่ ควบคู่
กับการหาของป่ าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน โดยชุมชนคิดว่ารายได้หลักของครัวเรื อนมาจากการของ
ป่ า ดังตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่าเกือบร้อยละ 80 ของวิถีชีวิตชุมชนบ้านกลางพึ่งพิงป่ าทั้งเรื่ องแหล่ง
อาหารในระดับครัวเรื อนและชุมชน ครัวเรื อนที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพในการเก็บ
หาของป่ า การเกษตรและอาชีพอื่น ๆ อาทิ ครู ค้าขาย อสม. รับเหมา และรับจ้าง รวมทั้งเงินอุดหนุน
ต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น เบี้ยผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ เงินจากบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
ตารางที่ 10 แหล่งรายได้หลักของครัวเรื อนชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
รายได้หลักของครัวเรื อนมาจาก

ความถี่
48

ของป่ า
ทําไร่ ทําสวน ทํานา
เลี้ยงสัตว์
นอกภาคเกษตร
รวม

1
1
13
63

ร้อยละ
76.2
1.6
1.6
20.6
100

ในทางกลับกันเมื่อคํานวณรายได้ที่เป็ นตัวเงินของชุ มชนบ้านกลางในภาพรวมทั้งชุ มชน
แล้วพบว่า รายได้นอกภาคการเกษตรกลับเป็ นรายได้หลักของชุ มชน โดยชุ มชนมีรายได้รวมกัน
ประมาณเกื อบสี่ ลา้ นบาทต่อปี ทั้งจากการรั บจ้าง เงิ นเดื อนและเงิ นที่ได้รับจากการอุดหนุ นของ
ภาครัฐ อาทิ เงินจากบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ เงินสนับสนุนเด็กเล็ก เงินสําหรับผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากบาง
ครั ว เรื อนที่ ออกไปทํางานข้างนอกชุ มชนได้รายได้ต่อเดื อนสู ง ทั้งนี้ ชุ มชนมี รายได้จ ากของป่ า
ประมาณสองล้า นบาทต่ อ ปี ส่ ว นรายจ่ า ยของชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ใ ช้เ พื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภค
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานรวมกันแล้วประมาณสามล้านบาทต่อปี ในขณะ
ที่หนี้ สินของชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ ที่เกิดจากการอุปโภคบริ โภคประมาณเกือบเจ็ดล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ เมื่อนําผลผลิตทางการเกษตรและของป่ าที่ชุมชนบริ โภค หรื อเก็บไว้ใช้ประโยชน์มาคํานวณ
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มู ล ค่ า พบว่ า มี มู ล ค่ า ถึ ง 1,865,961 บาทต่ อ ปี หรื อ 2,468 บาทต่ อ ครั ว เรื อ นต่ อ เดื อ นที่ เ ป็ นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในรู ปตัวเงินในการจัดหาอาหารและยาในชีวิตประจําวัน (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563

(n=63)

รายการ

ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรื อน ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรื อน
ต่อเดือน (บาท/เดือน)
ต่อปี (บาท/ปี )

ผลรวมของทั้งชุมชน
(บาท/ปี )

รายได้
-ไร่ นา สวน

810

9,719

612,304

-ปศุสัตว์

277

3,325

209,482

-ของป่ า

2,844

34,133

2,153,308

-นอกภาคเกษตร

3,638

43,662

2,750,702

-เงินอุดหนุนจากรัฐ

1,444

17,333

1,092,000

รวมรายได้

9,014

108,172

6,814,849

888

10,652

671,078

-การอุปโภคบริ โภค

2,161

25,933

1,633,800

-การศึกษา

1,024

12,287

774,050

407

4,887

307,893

รวมรายจ่าย

4,480

53,759

3,386,821

หนี้สิน
-การศึกษา

228

2,738

172,500

-อื่น ๆ

8,883

106,594

6,715,400

รวมหนี้สิน

9,111

109,332

6,887,900

รายรั บสุ ทธิ

4,942

59,300

3,735,921

1,558
896
2,468

18,696
10,748
29,618

1,177,820
677,140
1,865,961

รายจ่าย
-ภาคเกษตร

-อื่น ๆ

มูลค่าที่ไม่เป็ นตัวเงิน
การเกษตร
ของป่ า
รวมมูลค่ าที่ไม่ เป็ นตัวเงิน

หมายเหตุ: มูลค่าที่ไม่เป็ นตัวเงินมาจากผลผลิตที่ชุมชนนํามาบริ โภคและตีมูลค่าออกมาเป็ นตัวเงิน ทั้งนี้มูลค่าของป่ าไม่รวมสัตว์ป่า
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5.5.1 การใช้ ประโยชน์ จากป่ า
จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นชุมชนบ้านกลางมีวิถีชีวิตที่อิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอย่าง
ยิง่ ในการเข้าไปเก็บหาของป่ าสิ่ งที่สมาชิกในชุมชนส่ วนใหญ่คาํ นึงถึงเป็ นอย่างยิง่ คือ ข้อบังคับและ
กฎระเบียบทั้งของชุมชนเองและของภาครัฐ (กรมป่ าไม้) (ประมาณร้อยละ 90) รวมถึงองค์ความรู ้
ในการเก็บหาของป่ า (ร้อยละ 94) เนื่องจากการเก็บหาของป่ าต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และทักษะ
ความสามารถเฉพาะตน อาทิ การหานํ้าผึ้ง (กัมพล อาทรสุ พรกุล, 2563) ต้องเข้าใจธรรมชาติของผึ้ง
และวิธีการไล่ผ้ งึ ออกจากรังเพื่อเก็บนํ้าผึ้ง นอกจากนั้นรังผึ้งในป่ าส่ วนมากอยูส่ ู ง ดังนั้นผูท้ ี่เก็บนํ้าผึ้ง
จะต้องมีทกั ษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะตน นอกจากเรื่ องกฎระเบียบและองค์ความรู ้แล้วสมาชิก
มากกว่าครึ่ งของชุมชน (ร้อยละ 55.6) ให้ความสําคัญกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรจากป่ า
เป็ นหลัก โดยการหลีกเลี่ยงการเก็บหาของป่ าประเภทนั้น ๆ เมื่อทรัพยากรเหลือน้อยลง ทั้งนี้ ไม่มี
สมาชิกท่านใดเลยที่เก็บหาของป่ า โดยไม่ได้คาํ นึงถึงปั จจัยใด ๆ เลย (ตารางที่ 12) จะเห็นได้วา่ การ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากของป่ าและทรั พ ยากรจากป่ าไม่ ไ ด้ถู ก ใช้เ พื่ อ ตอบสนองความต้อ งการอัน ไร้
ขีดจํากัดของชุ มชนดังมายาคติ ที่ถกเถียงกันในวงกว้างเรื่ องคนกับป่ า แต่มีกรอบขอบเขตการใช้
ประโยชน์ ไม่ ว่าจะเป็ นกฎระเบี ยบ องค์ความรู ้ หรื อแม้แ ต่ ความอุด มสมบู รณ์ ของป่ าและความ
หลากหลาย เพราะชุมชนตระหนักดีวา่ ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าคือแหล่งผลิตที่สาํ คัญต่อการดําเนิน
ชีวิตในอนาคต
ตารางที่ 12 ปั จจัยที่คาํ นึงถึงในการเก็บหาของป่ าชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
การเข้าไปเก็บหาของป่ าท่านคํานึงถึงปัจจัยใดบ้าง

ใช่

ไม่ใช่

ข้อบังคับ กฎระเบียบของชุมชน

96.8 (61)

3.2 (2)

กฎระเบียบของกรมป่ าไม้และอุทยาน

88.9 (56)

11.1 (7)

องค์ความรู ้ในการเก็บของป่ า

93.7 (59)

6.3 (4)

ความสมบูรณ์ของป่ า

55.6 (35)

44.4 (28)

0.0 (0)

0.0 (0)

ไม่ได้คาํ นึงถึงปัจจัยใดเลย
หมายเหตุ : ร้อยละ (ความถี่)
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ชุ มชนใช้ประโยชน์จากป่ าทั้งในเรื่ องของการใช้ไม้ในการสร้ างสิ่ งก่อสร้างเพื่อเป็ นที่อยู่
อาศัยหรื อเป็ นศาลา อาคารส่ วนกลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน โดยในการใช้ประโยชน์จาก
ไม้ อาทิ แดง ประดู่ มะแงะ ไผ่ เป่ า จําปี จําปา เซาะ จะมีการขออนุญาตจากผูน้ าํ ชุมชนก่อนทุกครั้ง
และมีขอ้ ตกลงว่าการตัดไม้จะสามารถนํามาใช้หรื อขายกันเองภายในชุมชนเท่านั้น ไม่สามารถตัด
ไม้ไปขายหรื อใช้ประโยชน์นอกชุ มชนได้ ประเภทไม้และจํานวนไม้ที่ชุมชนนํามาใช้ประโยชน์
แสดงดังตารางที่ 13 จะเห็นได้วา่ ไม้ไผ่เป็ นไม้ที่ชุมชนใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อทํามาสร้างกะท่อม
ทํารั้ว หรื อทํายุง้ ฉางในการเก็บข้าว โดยเฉพาะการสร้างหรื อซ่ อมกะท่อมในพื้นที่ไร่ หมุนเวียนจะ
ดําเนิ นการเป็ นประจําทุกปี (จารุ ณีย ์ รั กษ์สองพูล, 2563) ในรอบปี ที่ ผ่านมาชุ มชนบ้านกลางทั้ง
ชุมชนใช้ไม้ไผ่ไปทั้งสิ้ น 4,275 ต้น ไม้ไผ่เป็ นไม้ที่เจริ ญเติบโตไวใช้เวลาเพียง 3-5 ปี ป่ าไผ่ช่วยใน
การดูซบั คาร์บอนไดออกไซด์เก็บกักไว้ในเนื้อไม้ และผลิตออกซิเจน (ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, ปภากานต์
พรหมคล้าย, & เยาวพา จิระเกี ยรติกุล, 2556) สําหรับไม้ประเภทอื่นเมื่อดูค่าเฉลี่ยต่อครัวเรื อนแล้ว
พบว่าอยูใ่ นปริ มาณน้อย
สําหรับการเก็บหาของป่ านั้นสมาชิกเกือบทุกหลังคาเรื อนได้อาศัยป่ าเป็ นแหล่งสร้างความ
มัน่ คงทางอาหารเป็ นรายได้ของครั วเรื อน ไม่ว่าจะเป็ นพืช เช่ น หน่ อไม้ หวาย ผักหวาน ผักกูด
มะเขือพวง มะแขว่น สะแล ดอกก้าน ปลีกล้วย หยวกกล้วย เห็ด ชัน ดอกตั้ง เปลือกหาด ผักหนาม
มะระป่ า เรื อปอง ใบย่านาง ผักแว่น บุก ตุน เพกา ดอกแก ดอกดิ น ดอกกระเจียว กระบก ผักโขม
มะกอก ยอดมะกอก มะขามป้ อม ส้มป่ อย ผักส้ม มะเดื่ อและสมุนไพรจําพวก ใบบัวบก ปลีเครื อ
รางจืด บอระเพ็ด สาบเสื อ ผักเทาตอง เป็ นต้น สําหรับสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ อาทิ ครั่ง รถด่วน
นํ้าผึ้ง ของป่ าบางประเภทหามาเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นสําคัญ แต่ก็เป็ นแหล่งรายได้สาํ คัญของ
ชุมชน โดยพบว่าชุมชนมีรายได้ต่อปี ถึง 2,153,308 บาท เมื่อเฉลี่ยทั้งหมู่บา้ นแล้วแต่ละครัวเรื อนจะ
มีรายได้จากของป่ าประมาณ 34,179 บาท และคิดเป็ น 2,848 บาทต่อเดือน รายได้หลักของชุมชนมา
จากหน่อไม้ รถด่วนและนํ้าผึ้ง ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 การใช้ประโยชน์จากไม้ในรอบ 1 ปี ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
ประเภทไม้

จํานวนครัวเรื อนที่
ใช้ประโยชน์

แดง
ประดู่

7

มะแงะ
ไผ่
เป่ า
จําปี
จําปา
เซาะ
ไผ่ซาง
ไผ่บง

1

1
30
0
14
6
7
25

จํานวนการใช้
ประโยชน์รวมทั้ง
ชุมชน (ต้น)
69
1

ค่าเฉลี่ยจํานวนการใช้
ประโยชน์ต่อครัวเรื อน
(ต้น)
1.1
0.2

6
2030
0
28
12
58

0.1
32.2
0.0
0.4
0.2
0.9
28.7
6.9

1810

24

435

พืชพรรณและสัตว์ป่ากว่า 60 ชนิดที่ชุมชนบ้านกลางใช้ประโยชน์มีเพียง 13 ชนิดเท่านั้นที่
เก็บมาเพื่อขายภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยตระกูลหน่อไม้ป่าเป็ นพืชที่ทาํ รายได้ให้กบั
ชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะหน่อไม้หก นอกจากนั้นจะเห็นได้วา่ หน่อไม้ ผักกูด ผักชีฝรั่ง เห็ด ชะอม
มะเขือพวง มะกอก ปลีกล้วย ดอกตั้ง ผักหวาน เป็ นของป่ าที่ครัวเรื อนส่ วนมากใช้ประโยชน์ เมื่อ
เปรี ยบเทียบสัดส่ วนของชนิดพืชจะเห็นได้วา่ ส่ วนมากชุมชนเก็บเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนมีมากกกว่า
การเก็บเพื่อขาย
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ตารางที่ 14 ปริ มาณการเก็บของป่ า และรายได้จากของป่ าของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
(n=63)
ที่ รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

มะแขว่น*
ผักหวาน*
ผักกูด*
หยวกกล้วย*
ปลีกกล้วย*
ชะอม*
ดอกก๋ง*
หน่อหวาย
มะเขือพวง
สะแล
ดอกก้าน
ดอกนางลาว
ดอกตั้ง
เปลือกหาด
ผักหนาม
มะระขี้นก
ผักชีฝรั่ง
ใบบอน
ผักคาวตอง
ใบย่านาง
ตูน
เพกา
ดอกแค
กระบก

ปริมาณเก็บต่อปี ปริมาณบริโภค ปริมาณขายต่อ รายได้ต่อปี
(กิโลกรัม) ต่อปี(กิโลกรัม) ปี (กิโลกรัม)
(บาท)
4,135.0
295.6
6,764.0
966.0
3,858.0
416.5
62.0
2,612.0
910.5
32.0
274.1
97.4
214.9
1,476.6
152.5
307.2
383.0
607.2
32.4
30.4
167.4
221.7
482.4
1,178.6

244.0
253.6
2,216.4
966.0
3,858.0
416.5
62.0
2,612.0
835.5
32.0
274.1
97.4
241.9
1,476.6
152.5
307.2
383.0
607.2
32.4
30.4
167.4
221.7
482.4
758.1

3,891.0
42.0
4,547.6
75.0
420.5
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115,655.0
1,470.0
32,996.0
750.0
20,525.0

ร้อยละ รายได้จากการ
ครัวเรือนที่ บริโภคที่ไม่
ใช้
เป็นตัวเงิน
ประโยชน์
(บาท)
73.0
7,252.6
8,876.0
87.3
95.2
16,081.5
14,490.0
38.1
88.9
96,450.0
93.7
37,485.0
3.2
1,240.0
52,240.0
71.4
93.7
8,355.0
6.3
320.0
49.2
5,482.0
12,662.0
58.7
88.9
12,095.0
61.9
14,766.0
38.1
1,830.0
77.8
6,144.0
95.2
19,150.0
10,322.4
61.9
12.7
324.0
304.0
11.1
22.2
2,845.8
49.2
11,085.0
55.6
9,648.0
54.0
37,003.6

ตารางที่ 14 ปริ มาณการเก็บชองป่ า และรายได้จากของป่ าของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ที่ รายการ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ผักโขม
มะกอก
ยอดมะกอก
มะขามป้อม
ฝักส้มป่อย
ยอดส้มป่อย
มะเดื่อ
ดอกกระเจียว
หน่อไม้บง
หน่อไม้ซาง
หน่อไม้ไร่
หน่อไม้หก
เห็ดลม
เห็ดหล่ม
เห็ดกอซาง
เห็ดระโงก
เห็ดถอบ
เห็ดหูหนู
เห็ดโคน
เห็ดตับเต่า
เห็ดห้า
เห็ดแก้น

ปริมาณเก็บต่อปี ปริมาณบริโภค ปริมาณขายต่อ รายได้ต่อปี
(กิโลกรัม) ต่อปี(กิโลกรัม) ปี (กิโลกรัม)
(บาท)
171.1
141.7
26.3
4.5
31.6
235.2
34.8
1,620.0
16,888.0
15,599.0
260,162.6
40.9
72.0
383.5
51.0
24.7
135.8
15.0
-

171.1
141.7
26.3
4.5
31.6
235.2
34.8
1,012.0
1,360.0
4,539.0
286.0
31.9
72.0
373.5
51.0
24.7
135.8
15.0
-
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608.0
9,224.0
15,528.0 437,716.0
11,060.0 184,768.0
259,876.6 1,242,374.0
9.0
900.0
10.0
200.0
-

ร้อยละ รายได้จากการ
ครัวเรือนที่ บริโภคที่ไม่
ใช้
เป็นตัวเงิน
ประโยชน์
(บาท)
52.4
2,566.5
90.5
7,085.0
6.3
263.0
11.1
180.0
28.6
1,264.0
71.4
11,760.0
42.9
1,566.0
85.7
15,353.1
88.9
38,336.8
96.8
75,828.4
84.1
1,367.3
34.9
3,190.0
36.5
5,760.0
95.2
7,470.0
28.6
20,400.0
19.0
741.0
74.6
40,740.0
9.5
1,200.0
-

ตารางที่ 14 ปริ มาณการเก็บชองป่ า และรายได้จากของป่ าของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ที่ รายการ

47
48
49
50
51
52
53
54

ปริมาณเก็บต่อปี ปริมาณบริโภค ปริมาณขายต่อ
(กิโลกรัม) ต่อปี(กิโลกรัม) ปี (กิโลกรัม)

สมุนไพร
ใบบัวบก
ปลีเครือ
รางจืด
บอระเพ็ด
สาบเสือ
นํ้ามะเดื่อ
ไม้ขม
ส้มแขก

261.8
13.2
36.0
120.0
36.0
12.0
1.0

261.8
13.2
36.0
120.0
36.0
12.0
1.0

341.5
299.0
130.3
118.5
72.0
322,756.4

102.5
32.3
55.0
25,944.2

-

ร้อยละ รายได้จากการ
รายได้ต่อปี ครัวเรือนที่ บริโภคที่ไม่
ใช้
เป็นตัวเงิน
(บาท)
ประโยชน์
(บาท)
63.5
5,236.0
3.2
396.0
11.1
1,080.0
4.8
2,400.0
4,320.0
7.9
1.6
240.0
1.6
30.0

สัตว์และผลผลิตจากสัตว์
55
56
57
58
59

ครั่ง
รถด่วน
นํ้าผึ้ง
ชัน
จิ้งหรีด
รวม
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341.5
10,245.0
196.5
62,730.0
98.0
27,860.0
118.5
2,947.5
17.0
2,947.5
296,839.2 2,153,308.0

9.5
65.1
27.0
17.5
96.8

32,721.8
9,193.8
11,000.0
688,140.5

5.5.2 การเกษตร
ในส่ วนของภาคการเกษตรนั้น ชุมชนบ้านกลางมีท้ งั การทํานา ทําไร่ และทําสวน โดยพื้นที่
ไร่ จะปลูกข้าวไร่ เป็ นหลักและปลูกพืชอื่นควบคู่กนั อาทิ มีพริ ก ข่า ตะไคร้ ขมิ้น หวาย ฟั กทอง
กระเจี๊ยบ ข้าวสาลี ถัว่ พู เป็ นต้น ส่ วนของพื้นที่จะทํานาปลูกข้าวเป็ นหลักเพียงปี ละหนึ่ งครั้ง ส่ วน
พื้นที่สวนก็จะปลูกไม้ผลยืนต้นอาทิ มะขาม เผือก มะเขือ ฟัก ฟักทอง ถัว่ ฟักยาว กล้วย มะแขว่น ส้ม
โอ แก้วมังกร ฝรั่ง เงาะ แตงกวา ดอกหญ้า เป็ นต้น สําหรับการทําปศุสัตว์กจ็ ะมีการเลี้ยง โค กระบือ
สุ กร ไก่ โดยส่ วนใหญ่โคและกระบือจะเป็ นการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าไปในป่ า ในขณะที่ช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกจะมีการกั้นไม้สําหรับพื้นที่การเกษตรเพื่อป้ องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปหากิ นทําลายพืชผล
หลังจากการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะพื้นที่นาจะปล่อยให้โคและกระบือเข้ามาหากินในพื้นที่นาซึ่ งเป็ น
การเพิ่มธาตุอาหารในดินต่อไป
ชุ ม ชนบ้า นกลางเป็ นชุ ม ชนที่ มี ร ากฐานมาจากการทํา การเกษตรจะเห็ น ได้ว่ า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์สูงในการทําการเกษตรโดยมีประสบการณ์ในการทํานาเฉลี่ย 20 ปี
โดยผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํานาสู งสุ ดอยูท่ ี่ 45 ปี มีประสบการณ์ในการทําสวนเฉลี่ย 13 ปี โดยผู ้
ที่มีประสบการณ์ในการทํานาสู งสุ ดอยูท่ ี่ 40 ปี ส่ วนประสบการณ์ในการทําไร่ หมุนเวียนเฉลี่ยอยี่ 23
ปี โดยผูท้ ี่มีประสบการณ์มากที่สุดจากลุ่มตัวอย่างคือ 60 ปี เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทําไร่
หมุนเวียน และทําสวนมากกว่า 30 ปี ขึ้นไปมีร้อยละ 25 และ ร้อยละ 18 ตามลําดับ
เกษตรกรบ้านกลางส่ วนมากมิ ได้เข้ารั บการอบรมจากหน่ วยงานต่ าง ๆ โดยข้อมูลจาก
แบบสอบถามระบุว่ามีเพียงครัวเรื อนเดียวที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเกษตรในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
พบว่ามี เกษตรกรที่ ได้อบรมเรื่ องเกษตรพอเพียง ซึ่ งดําเนิ นการโดย กฟผ. ทั้งนี้ เกษตรนั้นได้นาํ
ความรู ้น้ นั มาประยุกต์ใช้ในการทําการเกษตรของตนเอง นอกนั้นก็อาจมีการอบรมของ อสม.
เพื่อพิจารณาจากพื้นที่ในการทําการเกษตรพบว่าชุมชนบ้านกลางมีพ้นื ที่การเกษตรรวมกัน
642 ไร่ สามารถจําแนกเป็ น พื้นที่สวน 279.59 ไร่ พื้นที่นา 184.67 ไร่ และพื้นที่ไร่ หมุนเวียน 177.86
ไร่ ที่เหลือคือพื้นที่อยูอ่ าศัย 42 ไร่ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีพ้นื ที่ทางการเกษตรของแต่ละครัวเรื อนน้อย
กว่า 10 ไร่ (ร้อยละ 56) มีเพียง 4 ครัวเรื อน (ร้อยละ 6) เท่านั้นที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากกว่า 20 ไร่
สําหรับพื้นที่สวนพบว่าชุมชนบ้านกลางร้อยละ 84 มีพ้นื ที่สวนน้อยกว่า 6 ไร่ โดยมีเกือบครึ่ งของ
ครัวเรื อนในหมู่บา้ นที่มีพ้ืนที่สวนอยูร่ ะว่าง 1-5 ไร่ โดยครัวเรื อนที่มีพ้ืนที่สวนมากที่สุดในหมู่บา้ น
คือ 24 ไร่ และกว่าร้อยละ 80 มีพ้ืนที่นาไม่เกิน 4 ไร่ โดยครัวเรื อนที่มีพ้นื ที่นามากที่สุดในหมู่บา้ นคือ
7 ไร่ สําหรับพื้นที่ไร่ หมุนเวียนพบว่าเกือบครึ่ งหนึ่งของครัวเรื อนในชุมชนมีพ้ืนที่ไร่ หมุนเวียนอยูท่ ี่
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2-4 ไร่ และครัวเรื อนที่มีพ้นื ที่ไร่ หมุนเวียนมากที่สุดคือ 8 ไร่ สําหรับพื้นที่อยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่คนใน
ชุมชนมีพ้ืนที่อยูอ่ าศัยเฉลี่ย 0.6 ไร่ ต่อครัวเรื อน โดยร้อยละ 66 มีพ้ืนที่อยูอ่ าศัยขนาดน้อยกว่าครึ่ งไร่
ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 แสดงจํานวนพื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยและการเกษตรของชุมชนบ้านกลาง

ปี พ.ศ. 2563

พื้นที่ทาํ การเกษตร
1. จํานวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
น้อยกว่า 10 ไร่
11 – 20 ไร่
21 – 30 ไร่
31 ไร่ ข้ ึนไป
รวม
2. จํานวนพื้นที่อยูอ่ าศัย
น้อยกว่า 0.25 ไร่
0.26 - 0.5 ไร่
0.51 - 0.75 ไร่
0.76 – 1.00 ไร่
มากกว่า 1 ไร่
รวม

ความถี่

ร้อยละ

35

55.6

24
3
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38.1
4.8

1

1.6

63

100.0

12

19

30

47.6

9

14.3

4

6.3

8

12.7

63

100.0

ตารางที่ 16 แสดงจํานวนพื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยและการเกษตรของชุมชนบ้านกลาง

ปี พ.ศ. 2563

พื้นที่ทาํ การเกษตร
1. จํานวนพื้นที่สวน
ไม่มีพ้ืนที่สวน
น้อยกว่า 5 ไร่
5.01 -10 ไร่
10.01-15 ไร่
15.01-20 ไร่
20.01-25 ไร่
รวม
2. จํานวนพื้นที่นา
ไม่มีพ้ืนที่นา
น้อยกว่า 2 ไร่
2.01 – 4 ไร่
4.01 – 6 ไร่
6.01 –8 ไร่
รวม
3. จํานวนพื้นที่ไร่ หมุนเวียน
ไม่ได้ทาํ ไร่ หมุนเวียน
น้อยกว่า 2 ไร่
2.01 – 4 ไร่
4.01 – 6 ไร่
6.01 –8 ไร่
รวม

ความถี่

ร้อยละ

5

7.9

43

68.3

11

17.5

1

1.6

1

1.6

2

3.2

63

100.0

8
16

12.7
25.4

14

22.2

3

4.8

63

100.0

13

20.6

8

12.7

30

47.6

11

17.5

1

1.6

63

100.0

22
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34.9

5.5.2.1 ปศุสัตว์
ส่ วนปศุสตั ว์มีการเลี้ยงสัตว์ท้ งั ไว้ขายและบริ โภคในครัวเรื อน โดยคนในชุมชนกว่าร้อยละ
73 ของครัวเรื อนนิยมเลี้ยงไก่เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เลี้ยงโค ร้อยละ 68 แต่ไม่นิยมเลี้ยงสุ กร
โดยเลี้ยงไว้บริ โภคและขาย แสดงดังตารางที่ 17 โดยส่ วนมากคนในชุมชนจะขายโค กระบือเพื่อ
เป็ นทุนการศึกษาให้กบั บุตรหลาน (สมชาติ รักษ์สองพลู, 2563)
ตารางที่ 17 แสดงประเภทการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรื อนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
รายการ
โค
กระบือ
สุ กร
ไก่
รวม

จํานวนเลี้ยง จํานวนที่ขาย
(ตัว)
ในปี นี้ (ตัว)

รายได้ต่อปี
(บาท)

จํานวนครัวเรื อน
ที่เลี้ยงสัตว์

345

42

207,342

43

39

0

0

11

30

14

1,000

2

1090

103

1,140

46

1,504

159

209,482

63

ในการทําการเกษตรของชุมชนบ้านกลางจะมีท้ งั ทําเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน อาทิ ข้าวไร่
และข้าวนาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะเก็บไว้เพื่อบริ โภคตลอดทั้งปี ส่ วนที่เหลือไม่มากนักก็นาํ ไปขายโดย
มีพ่อค้าขึ้นมารับซื้ อในหมู่บา้ น ส่ วนผลผลิตพืชไร่ และพืชสวนก็เช่นกันส่ วนมากคือปลูกไว้บริ โภค
ในครัวเรื อนและขายภายในชุมชนหรื อชุมชนใกล้เคียง สําหรับการเลี้ยงวัวและควายในพื้นที่เป็ นการ
เลี้ยงปล่อยในพื้นที่ทว่ั ไป พื้นที่ป่า และพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวโดยวัวจะรวมกันเป็ นฝูงตั้งแต่ยงั เล็ก
แม้ว่าในฝูงนั้นอาจมีเจ้าของวัวหลายคนก็ตาม สําหรับไก่จะเลี้ยงไก่เนื้ อเป็ นหลักเลี้ยงเอาไว้บริ โภค
ในครัวเรื อน
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ภาพที่ 14 เกษตรกรรมของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563 ปศุสัตว์ (บนซ้าย) นา (บนขวา) สวน (ล่างซ้าย) ไร่
หมุนเวียน (ล่างขวา)

การทําการเกษตรของชุมชนบ้านกลาง แบ่งตามประเภทพื้นที่ได้เป็ น พื้นที่นา พื้นที่สวน
และพื้นที่ไร่ ดงั นี้
5.5.2.1 การทําการเกษตรในพืน้ ทีน่ าข้ าว
ลักษณะการทํานาของชุมชนบ้านกลางจะเป็ นการปลูกข้าวเป็ นหลักเพียงอย่างเดียวถึงร้อย
ละ 71 เมื่อหมดฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวพื้นที่นาจะถูกปล่อยให้โคและกระบือเข้าไปหากินเป็ นการ
เพิ่มอินทรี ยวัตถุตามธรรมชาติให้กบั พื้นที่ ปุ๋ ยเหล่านี้ จะถูกทับถมและย่อยสลายช่วยปรับโครงสร้าง
ของดินและช่วยเพิ่มแร่ ธาตุอาหารในดินอีกด้วย ส่ วนที่เหลือก็จะมีการปลูกกระเทียม หอม ร่ วมกับ
การปลูกข้าวเพื่อไว้บริ โภคในครัวเรื อน แต่การปลูกกระเทียมจะใช้พ้ืนที่ไม่ถึงหนึ่งไร่ จากพื้นที่
118

ตารางที่ 18 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่นาของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.
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ลักษณะการเกษตรพื้นที่นา

ความถี่

ร้อยละ

1.ปลูกข้าวอย่างเดียว

45

71.4

2. พืชหมุนเวียนหลังเก็บเกี่ยว

18

28.6

ในการจัดการพื้นที่นาจะเตรี ยมพื้นที่โดยการตัด ฟั น ร้อยละ 80 และการไถร้อยละ 75 มี
เพียง ร้อยละ 16 เท่านั้นที่มีการเผาร่ วมด้วย โดยการทํานาจะอาศัยแหล่งนํ้านํ้าจากฝายเป็ นหลัก ทั้ง
ฝายส่ วนรวมของชุ มชน (ร้ อยละ 32) และฝายสําหรั บนํ้าที่เข้านาของตนเอง (ร้ อยละ 48) รวมทั้ง
อาศัยนํ้าฝนด้วย (ร้อยละ 32) โดยในการจัดการนํ้าในนาไม่ได้มีการวางระบบในการจัดการนํ้าแต่
อย่างใด ส่ วนการบํารุ งดิ นนั้นอาศัยกระบวนการทําหน้าที่ของระบบนิ เวศเป็ นหลัก โดยมีการใช้
ปุ๋ ยเคมีในการบํารุ งดินบ้างแต่เป็ นส่ วนน้อย (ร้อยละ 17) ในขณะที่มีการใช้สารเคมีในการควบคุม
หญ้าและกําจัดวัชพืชร้อยละ 10 ของครัวเรื อนทั้งหมดดังตารางที่ 19
การทํา นาเป็ นการทํา นาปี ส่ ว นมากจะเริ่ ม ในเดื อ นกรกฎาคมและเก็ บ เกี่ ย วในเดื อ น
พฤศจิกายน หลังจากนั้นหากครอบครัวใดจะปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อใช้บริ โภคในครัวเรื อนก็จะใช้
พื้นที่เพียงบางส่ วนเพื่อปลูก หอมแดง กระเทียม เป็ นต้น โดยเริ่ มปลูกหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและใช้
เวลาปลูกประมาณ 4-5 เดือน (ตารางที่ 20)
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ตารางที่ 19 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่นาของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.
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พื้นที่นา
วิธีการเตรี ยมพื้นที่
1. เผา
2. ตัดหญ้า ฟันต้นไม้
3. ไถด้วยรถไถ
การบํารุ งดินและดูแลพืช
1. ใช้ปุ๋ยเคมี
2. ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืช และแมลง
3. ปุ๋ ยอินทรี ย ์
4. ปล่อยตามธรรมชาติ
แหล่งนํ้า
1. ใช้น้ าํ ฝน
2. ฝายกลาง
3. ฝายส่ วนบุคคล
4. บ่อส่ วนกลาง
5. ลํานํ้า ห้วย
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ใช่

ไม่ใช่

รวม

15.9
(10)
81.0
(51)
74.6
(47)

84.1
(53)
19.0
(12)
25.4
(16)

100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)

17.5
(11)
9.5
(6)
4.8
(3)
74.6
(47)

82.5
(52)
90.5
(57)
95.2
(60)
25.4
(16)

100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)

31.7
(20)
31.7
(20)
47.6
(30)
6.3
(4)
0.0
(0)

68.3
(43)
68.3
(43)
52.4
(33)
93.7
(59)
100.0
(63)

100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)

ตารางที่ 20 ปฏิทินการเกษตรพื้นที่นาของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการพืช/ของป่ า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าว กข. 21
ข้าวสันป่ าตอง
ข้าวกํ่านา
ข้าวกข 6
หอมขาว
หอมแดง
กระเทียม
ผักกาด
ข้าวเหนียวดํา
ข้าวจ้าวลําปาง
ข้าวกข16

ในการจัดการแรงงานจะใช้การเอามื้อเอาวัน หรื อการลงแรงช่ วยกันภายในหมู่บา้ นเป็ น
หลักร่ วมกับแรงงานจากครัวเรื อน มีการว่าจ้างบ้างไม่มากนักเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น ส่ วนมากคนใน
ชุมชนจะนิยมปลูกข้าวพันธ์ กข. 21 และ สันป่ าตอง เมื่อหมดฤดูการทํานามีบางครัวเรื อน (ร้อยละ 6)
ที่ปลูกกระเทียมและหอมแดงโดยส่ วนมากจะปลูกในพื้นที่ไม่เกินหนึ่ งไร่ เพื่อใช้ในการบริ โภคใน
ครัวเรื อนเท่านั้น โดยภาพรวมของชุมชนพบว่ามีครัวเรื อนประมาณร้อยละ 12 ที่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกข้าวพันธ์ กข. 21 สันป่ าตอง และข้าวกํ่านา นอกจากนั้นประมาณร้อยละ 8 ของ
ครั วเรื อนยังมี การใช้สารเคมี เพื่อควบคุมวัชพืชในการปลูกข้าวพันธ์ กข. 21 สันป่ าตอง ข้าวเจ้า
ลําปางและข้าวกํ่านารายละเอียดดังตารางที่ 21 นอกจากนั้นยังพบว่าต้นทุนในการผลิตของชุมชน
เป็ นต้นทุนที่เกิ ดจากการจ้างแรงงาน สารเคมีในการกําจัดวัชพืชและปุ๋ ยเคมี ส่ วนเรื่ องเมล็ดพันธ์
พบว่าครัวเรื อนส่ วนมากใช้วิธีการเก็บเมล็ดพันธ์เอาไว้สาํ หรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปในการ
ปลูกข้าว มีเพียงหอมแดงและผักกาดเท่านั้นที่มีการซื้ อเมล็ดพันธ์แต่ก็ไม่ใช่ตน้ ทุนหลักในการทํา
การเกษตร
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ตารางที่ 21 การผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่นาของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563

ที่

ประเภทพืช

จํานวน จํานวนเก็บ
จํานวนขาย รายได้
ผลผลิตต่อปี บริโภค
(กิโลกรัม/ปี) (บาท/ปี)
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม/ปี)

จํานวน
รวมต้นทุน ครัวเรือนที่
ทั้งหมด
ปลูกเพื่อ
(บาท/ปี) บริโภคอย่าง
เดียว

จํานวน
ครัวเรือนที่ปลูก
มูลค่าจากการ
เพื่อบริโภค
บริโภค
และขาย หรือ
ขายอย่างเดียว

1 ข้าว กข 21

48,601

47,623

978

8,406

205,980

41

5

409,324.07

2 ข้าวสันป่าตอง

31,038

30,354

684

4,788

65,075

35

5

212,478.00

3 ข้าวกํ่านา

3,384

2,497

887

17,573

5,965

6

4

49,469.88

4 ข้าวกข 6

5,720

5,720

-

-

6,565

5

-

45,760.00

5 หอมขาว

49

49

-

180

720

4

-

2,695.00

6 หอมแดง

26

26

-

380

1,520

4

-

1,040.00

7 กระเทียม

120

120

-

-

125

1

-

9,600.00

50

-

50

2,500

160

1

-

9 ข้าวเหนียวดํา

924

144

780

14,820

-

1

-

2,736.00

10 ข้าวเจ้าลําปาง

2,400

2,400

-

-

-

1

-

19,200.00

11 ข้าวกข16

1,980

1,680

300

2,916

-

1

-

16,329.60

รวม

94,292

90,613

3,679

51,563

286,110

8 ผักกาด

-

768,633

3.5.2.2 การทําการเกษตรในพืน้ ทีส่ วน
ในการเลือกว่าจะปลูกพืชประเภทใดนั้นมีปัจจัยที่คาํ นึ งถึงหลายประการ โดยพบว่าปั จจัยที่
สําคัญที่สุดอันดับแรกในการตัดสิ นใจเลือกประเภทของพืชสวนที่จะปลูกคือปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ใน
รอบปี นั้นมากถึง 29 คน (ร้อยละ46.0) รองลงมาคือให้ความสําคัญกับการราคาตลาดถึง 13 คน (ร้อย
ละ 20.6) ส่ วนการถูกโฉลกกับพืชเป็ นสิ่ งที่คนในชุมชนไม่ได้ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก (ตาราง
ที่ 22) ในขณะที่ร้อยละ 33 ของครั วเรื อนให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ จากเพื่อนบ้านที่ ประสบ
ความสํา เร็ จ เป็ นอัน ดับ ที่ ส อง ราคาตลาดในปั จ จุ บ ัน (ร้ อ ยละ 30) เป็ นปั จ จัย ที่ ชุ ม ชนเลื อ กให้
ความสําคัญเป็ นลําดับที่สามเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนการคํานึงเรื่ องความชอบและความเชื่อของครัวเรื อน
ชุมชนให้ความสําคัญเป็ นอันดับที่ 4 มากที่สุด (ภาคผนวกที่ 1)
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ตารางที่ 22 ปั จจัยที่ชุมชนบ้านกลางเลือกให้ความสําคัญเป็ นอันดับที่ 1 ในการเลือกประเภทพืชสวน

ปี พ.ศ. 2563

ปัจจัย

ความถี่

ราคาตลาด ณ ปัจจุบนั
การทําตามเพือ่ นบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
ปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้น
มีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิตก่อน และหักคืนทีหลัง
การส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น
ถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั

13

ร้อยละ
20.6
12.7
46.0
6.3
6.3
0.0

8
29
4
4
0

ในชุมชนมีครัวเรื อนที่ทาํ สวนรวมกันทั้งสิ้ น 55 ครัวเรื อน โดยจะเห็นได้ว่าในการทําสวน
จะเป็ นการปลูกพืชผสมผสานหากหลายชนิ ดมีท้ งั ผลไม้และพืชผักจํานวน 53 ครัวเรื อน (ตารางที่
23) โดยมีเพียงสองครัวเรื อนเท่านั้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและส้มโอ
ตารางที่ 23 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่สวนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.
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ลักษณะการเกษตรพื้นที่สวน

ความถี่

ร้อยละ

ปลูกพืชผสมผสาน

53

84

ปลูกพืชชนิดเดียว

2

3

ไม่ได้ทาํ สวน

8

13

รวม

63

100

ในการจัดการพื้นที่เพื่อเตรี ยมในการทําสวนนั้นนิ ยมใช้การตัดฟั นต้นไม้ และตัดหญ้าเป็ น
หลัก (ร้อยละ 87) ทั้งนี้ มีครัวเรื อนเพียง 3 ครัวเรื อนเท่านั้นที่ใช้การเผาเพื่อเตรี ยมพื้นที่ ในการทํา
สวนจะอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก (ร้อยละ 87) มีเพียงครัวเรื อนเดียวที่อาศัยนํ้าจากลําห้วยในการทําสวน
ร่ วมด้วย ทั้งนี้ ในการทําสวนไม่ได้มีการวางระบบในการจัดการนํ้าแต่อย่างใด ส่ วนการบํารุ งดินนั้น
อาศัยกระบวนการทําหน้าที่ของระบบนิเวศเป็ นหลัก โดยมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นการบํารุ งดินบ้างแต่
เป็ นส่ วนน้อย (ร้อยละ 16) และไม่มีการใช้สารเคมีในการควบคุมหญ้าและกําจัดวัชพืชเลยดัง ตาราง
ที่ 24
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ตารางที่ 24 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่สวนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.
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พื้นที่สวน

ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบตั ิ

รวม

4.8

95.2

100

( 3)

(60)

(63)

87.3

12.7

100

(55)

( 8)

0.0

100

( 0)

(63)

0.0

100

วิธีการเตรี ยมพื้นที่
1. เผา
2. ตัดหญ้า ฟันต้นไม้
3. ไถด้วยรถไถ
4. อื่น ๆ

(63)
100

(63)
100

( 0)

(63)

(63)

1.6

98.4

100

( 1)

(62)

(63)

0.0

100

100

( 0)

(63)

(63)

15.9

84.1

100

(10)

(53)

74.6

25.4

(47)

(16)

0.0

100

การบํารุ งดินและดูแลพืช
1. ใช้ปุ๋ยเคมี
2. ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืช และแมลง
3. ปุ๋ ยอินทรี ย ์
4. ปล่อยตามธรรมชาติ
5. อื่น ๆระบุ

( 0)
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(63)

(63)
100

(63)
100

(63)

ตารางที่ 24 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่สวนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.
2563 (ต่อ)
พื้นที่สวน

ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบตั ิ

รวม

87.3

12.7

100

(55)

( 8)

(63)

1.6

98.4

100

( 1)

(62)

0.0

100

( 0)

(63)

(63)

85.7

14.3

100

(54)

( 9)

(63)

0.0

100

100

( 0)

(63)

(63)

0.0

100

100

แหล่งนํ้า
1. ใช้น้ าํ ฝน

2. ลํานํ้า ห้วย
3. อื่น ๆ

(63)
100

การจัดการนํ้าในไร่
1. ไม่ได้จดั การ เช่น นํ้าฝน
2. ระบบนํ้าหยด
3. สปริ งเกอร์

( 0)
4. ขุดบ่อในพื้นที่

0.0

( 0)

5. อื่น ๆ

1.6

( 0)

(63)

(63)

100

100

(63)

(63)

98.4

100

(62)

(63)

ในการทําสวนแรงงานส่ วนมากมาจากการว่าจ้างร่ วมกับแรงงานภายในครัวเรื อนเป็ นหลัก
แต่มีส่วนน้อยที่ เป็ นการเอามื้อเอาวัน พืชพรรณที่ชุมชนบ้านกลางปลูกในสวนมีท้ งั สิ้ น 46 ชนิ ด
(ตารางที่ 25) ส่ วนมากปลูกเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน โดยมีพืช 18 ประเภทเท่านั้นที่มีการ
จําหน่ าย โดยส้มโอ มะแขว่นและกาแฟเป็ นพืชที่นิยมปลูกมากที่สุดถึง 49 39 และ 21 ครั วเรื อน
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ตามลําดับ หากไม่นับรวมมะแขว่นซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญของวัฒนธรรมการบริ โภคอาหาร
ภาคเหนือที่มีมาเนิ่ นนานแล้ว พบว่าพืชที่ชุมชนนิยมปลูกทั้งสองชนิ ดเป็ นพืชที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกองทุนของอําเภอแม่เมาะ ในขณะที่พืชที่ทาํ เงินให้กบั
ชุมชนคือมะแขว่นและมะม่วงเป็ นหลัก นอกนั้นก็ปลูกเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนมีการจําหน่ายผลไม้
บางประเภทนิดหน่อย เช่น ส้มโอ ส้มแก้ว ข้าวโพด มะละกอ มะนาว แก้วมังกร ถัว่ อินคา ลําไย เป็ น
ต้น โดยในการปลูกพืชสวนจะใช้เมล็ดพันธ์ที่เก็บไว้จากปี ก่อน ๆ หรื อแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์กนั เอง
ภายในหมู่บา้ น มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้น (ร้อยละ 26) ที่ชุมชนมีตน้ ทุนในการซื้ อเมล็ดพันธ์มาปลูก
นอกจากนั้นยังพบว่า ในการทําสวนทั้งหมดอิงอาศัยการบริ การของระบบนิ เวศทั้งสิ้ น ยกเว้นการ
ปลูกข้าวโพดสําหรับขายที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกําจัดวัชพืช เมื่อพิจารณารายได้ของชุมชนแล้ว
พบว่าผลผลิตจากสวนสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนปี ละ 284,419 บาท (ต้นทุน 186,040 บาท)
หรื อมีกาํ ไรในภาพรวมทั้งชุมชนอยูท่ ี่ 98,379 บาท เท่านั้น
ตารางที่ 25 การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สวนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จํานวน
จํานวน
จํานวนขาย
ประเภทพืช ผลผลิต
บริโภค
(กิโลกรัม/ปี)
(กิโลกรัม/ปี) (กิโลกรัม/ปี)

มะแขว่น
มะนาว
ส้มโอ
กระท้อน
ขนุน
หน่อไม้หก
ฝรั่ง
กาแฟ
กล้วย
มะขาม
ไผ่กอรวก
ลิ้นจี่
มะม่วง
อโวคาโด้
เงาะ
ลองกอง

3,462
190
7,123
150
675
1,150
225
316
3,635
30
1,040
5,415
111
-

149
140
1,983
150
675
50
125
15
715
1
140
709
111
-

รายได้
(บาท/ปี)

3,313
50
5,140
1,100
100
301
2,920
29
900
4,656
-

รวมต้นทุน จํานวน จํานวน
มูลค่าจากการ
ทั้งหมด ครัวเรือน ครัวเรือน
บริโภค
(บาท/ปี)
ทีป่ ลูก
ที่ขาย

90,840
30,840
2,000
4,400
31,050
1,850
600
5,600
2,000
6,000
4,228
19,000
24,000
406
40,000
- 13,500
1,600
93,120
14,600
1,600
2,400

หมายเหตุ: ส้มโอและกาแฟได้รับงบสนับสนุนจาก กฟผ.

126

39
13
49
8
13
8
6
31
18
18
1
8
18
6
15
1

24
1
7
0
0
6
1
11
6
1
0
1
3
0
0
0

4,085.47
5,600.00
11,979.02
3,000.00
10,800.00
254.55
2,500.00
210.70
4,652.40
14.00
2,100.00
14,180.00
4,662.00
-

ตารางที่ 25 การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สวนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ที่

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

จํานวน
จํานวน
จํานวนขาย
ประเภทพืช ผลผลิต
บริโภค
(กิโลกรัม/ปี)
(กิโลกรัม/ปี) (กิโลกรัม/ปี)

หมาก
ไผ่ตง
50
หวาย
92
หน่อมื้อ
77
มะกรูด
5
ดอกนางลาว
19
ลําไย
25
ไผ่หวาน
50
พริก
6
ตะไคร้
2
ขมิ้น
2
ข่า
5
ชะอม
5
น้อยหน่า
มะละกอ
105
สับปะรด
5
แก้วมังกร
20
มะขามป้อม
ส้มเขียวหวาน
20
ส้มเช้ง
มะยงชิด
มะเขือ
1
ส้มเกลี้ยง
3
ถั่วอินคา
10
200
ไม้กก
ไม้สัก
ไผ่รั้ว
ข้าวโพด
2,000
ส้มแก้ว
310
รวม
26,534.00

-

-

-

50
92
72
5
19
5
50
6
2
2
5
5
30
5
5
20
1
3

310
5,650.00

-

-

5
20

75
15

10
200
18,834.00

รายได้
(บาท/ปี)

รวมต้นทุน จํานวน จํานวน
มูลค่าจากการ
ทั้งหมด ครัวเรือน ครัวเรือน
บริโภค
(บาท/ปี)
ทีป่ ลูก
ทีข่ าย

240
100
400
1,600
375
160
300
6,400
800
8,000
500
1,000
20,000
40,950
284,419.00 186,040.00

หมายเหตุ: มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยากําจัดวัชพืชในการปลูกข้าวโพด
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0
1
8
6
2
3
5
2
2
3
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
307.00

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
70.00

275.00
1,840.00
1,440.00
500.00
2,850.00
100.00
3,000.00
780.00
100.00
50.00
125.00
250.00
150.00
100.00
100.00
340.00
60.00
31,000.00
107,098.13

3.5.2.3 การทําการเกษตรในพืน้ ทีไ่ ร่ หมุนเวียน
ลักษณะการทําไร่ หมุนเวียนเป็ นการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนการ
ใช้ประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากการ
มีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหักคืนทีหลังมากที่สุดถึง 24 คน (ร้อยละ 38.1) สําหรับในชุมชนบ้าน
กลาง การยืมหรื อเชื่อปัจจัยกสนผลิตเป็ นการยืมเมล็ดพันธ์จากธนาคารข้าวของหมู่บา้ น เมื่อเก็บเกี่ยว
แล้วก็นาํ ข้าวไปใช้คืนธนาคารข้าวพร้ อมดอกเบี้ ย (ข้าว) ไม่ใช่ การหยิบยืมจากพ่อค้าคนกลางแต่
อย่างไร รองลงมาได้ตดั สิ นใจเลื อกประเภทในการปลู กพืชจากปริ มาณนํ้าที่ ใช้ได้ในรอบปี นั้น
จํานวน 20 คน (ร้อยละ 31.7) และปั จจัยที่เลือกประเภทในการปลูกพืชจากความชอบในการกินพืช
นั้น ๆ เช่น ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นลําดับที่นอ้ ยที่สุด (ตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 ปัจจัยที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจประเภทของพืชที่จะปลูกสําหรับเกษตรดั้งเดิม พืชไร่
หมุนเวียน ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
ปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจประเภทของพืชที่จะปลูกสําหรับเกษตรดั้งเดิม

ความถี่

ร้อยละ

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากราคาตลาด ณ ปั จจุบนั

1

1.6

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ

7

11.1

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี นั้น

20

31.7

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหักคืนทีหลัง

24

38.1

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากลักษณะพื้นที่

5

7.9

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั

4

6.3

การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ

0

0.0

เนื่องจากการทําไร่ หมุนเวียนจักต้องมีการปล่อยให้พ้ืนที่พกั ฟื้ นตัว จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้าน
กลางปล่อยพื้นที่ให้ฟ้ื นตัวระหว่าง 3-6 ปี โดยส่ วนมากจะปล่อยไว้ที่ 5 ปี ผลการศึกษาจํานวนปี
ของการปล่อยไร่ เหล่านี้ให้ฟ้ื นตัวก่อนกลับมาทําไร่ ในบริ เวณเดิมพบว่าส่ วนใหญ่ปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้ 5
ถึง 6 ปี มากถึง 29 คน (ร้อยละ 46.0) รองลงมาคือ 3 – 4 ปี มีจาํ นวน 25 คน (ร้อยละ 39.7) (ตารางที่
27)
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนปี ของการปล่อยไร่ เหล่าให้ฟ้ื นตัวก่อนกลับมาทําไร่ ในบริ เวณเดิ มของ
ชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563
จํานวนปี ของการปล่อยไร่

ความถี่

ร้อยละ

1-2 ปี

0

0.0

3-4 ปี

25

39.7

5-6 ปี

29

46.0

7-8 ปี

0

0.0

รวม

54

85.7

ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2537 ชุมชนมีการปล่อยไร่ เหล่าให้ระบบนิเวศได้ทาํ หน้าที่ฟ้ื นความอุดม
สมบูรณ์ระหว่าง 10-15 ปี เพื่อให้พ้นื ที่ไร่ ฟ้ื นตัวเต็มที่ (คนในชุมชนเรี ยกว่าปล่อยให้ไร่ แก่ตวั เต็มที่)
หลังจากที่ชุมชนตระหนักถึงนโยบายของรัฐมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2536-2537 ทําให้ชุมชนเกิดความ
กลัวในการถูกดําเนินคดีจึงได้ลดรอบของไร่ หมุนเวียนหรื อการเว้นช่วงในการกลับมาทําการเกษตร
ในพื้นที่เดิมได้ลดลงลงเหลือ 3-6 ปี ดังเช่นในปั จจุบนั นอกจากนั้นยังพบว่าในยุคของนายกทักษิณ
ชินวัตร มีวชั พืชชนิดใหม่เข้ามาในพื้นที่ ชุมชนเรี ยกว่าหญ้าทักษิณ ซึ่งก็คือขี้ไก่ยา่ น มีชื่อ
วิทยาศาสตร์วา่ Mikania micrantha (ภาพที่ 15 )เป็ นวัชพืชที่มีถิ่นกําเนิดจากอเมริ กาใต้ประเภทไม้
เลื้อยสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในบริ เวณที่มีความชื้นสู ง
ดินอุดมสมบูรณ์และแสงแดดส่ องถึง
(สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช, 2555) มีความทนทานสู งมาก สามารถกระจายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดโดย
อาศัยลมหากวัชพืชนี้คลุมพื้นที่ไร่ หมุนเวียนจะทําให้ตน้ ไม้ไม่เติบโต
อีกทั้งยังสามารถเลื้อยพัน
ต้นไม้ใหญ่แล้วทําให้ตน้ ไม้ตายได้ นี่กเ็ ป็ นอีกเหตุผลที่ทาํ ให้รอบของไร่ หมุนเวียนลดลง
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ภาพที่ 15 Mikania micrantha ที่ข้ ึนในพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563

การทําไร่ หมุนเวียนเป็ นการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริ การมากที่สุด
มีการจัดการ
เปลี่ยนแปลง หรื อใส่ ปัจจัยการผลิตจากนอกระบบน้อยมากเมื่อเทียบกับการทําการเกษตรในพื้นที่
นา หรื อสวน โดยชุมชนจะมีการเตรี ยมพื้นที่โดยการตัดฟันต้นไม้เป็ นหลัก โดยยังคงเหลือรากต้นไม้
ใหญ่และตอไม้ไว้ สู งประมาณ 80-1 เมตร หากความสู งตํ่ากว่านั้นจะทําให้รากตาย หากไม่ตดั ต้นไม้
ร่ มไม้จะบังพืชที่ปลูกทําให้ไม่เติบโต จากนั้นก็จะทําการเผา โดยชุมชนเห็นว่าการเผาเป็ นการปรับ
สภาพคุณสมบัติของดินให้เหมาะกับการปลูก นอกจากนั้นยังเป็ นการเพิม่ ธาตุอาหารในดินที่จาํ เป็ น
ต่อพื้นในไร่ หมุนเวียน ป้องกันวัชพืชและเชื้อโรค (ถาวร หลักแหลม, 2563) เมื่อเผาแล้วก็จะมีการริ บ
ต้นไม้อีกรอบ มีการดายหญ้าก่อนปลูกและระหว่างการปลูก และทําการเก็บวัชพืชจะเห็นได้วา่ แทบ
ทุกครัวเรื อนมีการจัดการในลักษณะเดียวกัน และแทบจะไม่มีการดูแลหลังการปลูกเลยเพราะอาศัย
เพียงแต่น้ าํ ฝนเท่านั้น สมาชิกชุมชนจัดการวัชพืชโดยการดายหญ้าเป็ นหลัก โดยมีเพียงแค่ 3
ครัวเรื อนเท่านั้นที่มีการใส่ ปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 28) ทั้งนี้สาํ หรับครัวเรื อนที่ทาํ การเกษตรแล้วใช้สารเคมี
จะมีการใช้เป็ นจุดเฉพาะที่ตอ้ งการไม่ได้ใช้ผนื ไร่
เนื่องจากรอบหมุนเวียนที่ต่าํ ลงโดยเฉลี่ยใช้
ประมาณ 3-4 กิโลกรัมเพียงครั้งเดียวต่อปี
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ตารางที่ 28 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ไร่ ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.

2563

พื้นที่ไร่ หมุนเวียน

ใช่

ไม่ใช่

รวม

71.4

(45)
71.4
(45)
71.4
(45)
71.4
(45)

28.6

100
(63)

(18)
28.6
(18)
28.6
(18)
28.6
(18)
0.0
( 0)

100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)

4.8

95.2

100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)

วิธีการเตรี ยมพื้นที่
1.ฟั นต้นไม้
2. เผา

3. ฟันต้นไม้ร่วมกับการดายหญ้า 3-4 ครั้ง
4. ริ บ เก็บวัชพืช
5. อื่น ๆ

การบํารุ งดินและดูแลพืช
1. ใช้ปุ๋ยเคมี

( 3)
0.0
( 0)
0.0
( 0)
3.2
( 2)
69.8
(44)
1.6
( 1)

2. ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืช และแมลง
3. ปุ๋ ยอินทรี ย ์
4. ปล่อยตามธรรมชาติ
5. ดายหญ้า
6. อื่น ๆ
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(60)
100
(63)
100
(63)

96.8

(61)
30.2
(19)
98.4
(62)

ตารางที่ 28 แสดงที่ดินและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ไร่ ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.
2563 (ต่อ)
พื้นที่ไร่ หมุนเวียน
แหล่งนํ้า
1. ใช้น้ าํ ฝน
2. ลํานํ้า ห้วย
3. อื่น ๆ
การจัดการนํ้าในไร่
1. ไม่ได้จดั การ เช่น นํ้าฝน
2. ระบบนํ้าหยด
3. สปริ งเกอร์
4. ขุดบ่อในพื้นที่
5. อื่น ๆระบุ

ใช่

ไม่ใช่

รวม

100
(63)

( 0)
0.0
( 0)

0
( 0)
100
(63)
100
(63)

100
(63)
100
(63)
100
(63)

71.4

28.6

100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)

0.0

(45)
0.0
( 0)
0.0
( 0)
0.0
( 0)
0.0
( 0)

(18)
100
(63)
100
(63)
100
(63)
100
(63)

พื้ น ที่ ไ ร่ ห มุ น เวี ย นเป็ นพื้ น ที่ ท่ี มี ค วามหลากหลายในชนิ ด พัน ธุ์ มี พื ช ไร่ ท้ งั สิ้ น 45 ชนิ ด
(ตารางที่ 30) ส่ วนมากปลูกเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน โดยข้าวกํ่าข้าวเหนียวได้รับความนิยม
ในการปลูกและขายมากที่สุด รวมทั้งยังเป็ นพืชที่สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนบ้านกลางสู งสุ ดในบรรดา
พืชไร่ รองลงมาคือการปลูกพริ กและเผือก โดยมีพืชไร่ เพียง 7 ประเภทเท่านั้นที่มีการจําหน่ายด้วย
ได้แก่ ข้าวกํ่า ข้าวเจ้าดํา แตง ฟักเขียว พริ ก เผือก เป็ นต้นโดยในการปลูกพืชไร่ จะใช้เมล็ดพันธ์ที่เก็บ
ไว้มากปลูกเป็ นหลัก โดยมีการใช้เกลือในพื้นที่เพื่อจัดการกับวัชพืชกับข้าวจ้าวดํา ข้าวจ้าวแม่เลียง
และข้าวแดง กฮ ข้าวเหนี ยวโดยพบว่าในบรรดาครัวเรื อนทั้งหมดมีเพียงครัวเรื อนเดียวที่ใช้ปุ๋ยเคมี
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ในการปลูกข้าวแดง เมื่อพิจารณารายได้ของชุมชนแล้วพบว่าผลผลิตจากสวนสามารถสร้างรายได้
ให้กบั ชุ มชนปี ละ 276,322 บาท (ต้นทุน 198,928 บาท) หรื อมีกาํ ไรในภาพรวมทั้งชุ มชนอยู่ท่ี
77,394 บาท เท่านั้น
ตารางที่ 29 ปฏิทินการเกษตรไร่ หมุนเวียนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการพืช/ของป่ า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พริ ก
มะเขือ
ถัว่ พันธุ์เมือง
แตงพันธุ์เมือง
ข้าวเหนียวแดง
เผือก
ข้าวโพด
มะนอยออมแอม
ผักกาด
แมงลัก
ถัว่
กระเจี๊ยบเขียว
ถัว่ พันธุ์ด้ งั เดิม
ฟักเขียว
ฟักทอง
ข้าว(โพด)สาลี
บวบงู
แตงพันธุ์ด้ งั เดิม
อโวคาโด้
สับปะรด
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ตารางที่ 29 ปฏิทินการเกษตรไร่ หมุนเวียนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

รายการพืช/ของป่ า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กระท้อน
มะพร้าว
มะไฟหวาน
กระเจี๊ยบแดง
ขนุน
ตะไคร้
สะเดา
ขิง
ไผ่รวก
ต้นสัก
ผักเสี้ ยว
ข่า
ข้าวจ้าวพันธุ์
พื้นเมือง
ข้าวจ้าวดํา/ข้าวกํ่า
จ้าว
ข้าวจ้าวใบยาว
แตงกวา
ข้าวแดงกอฮอ
ข้าวจ้าวแม่เลียง
ข้าวจ้าวดอย
มันเทศ (ส้ม)
งา
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ตารางที่ 30 ผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่ไร่ หมุนเวียนชุมชนบ้างกลาง ปี พ.ศ.2563
ประเภทพืช

1 ข้าวกํ่า /ข้าวกํ่าเหนียว
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

พริก
มะเขือ
ถั่วพันธุ์เมือง
แตงพันธุ์เมือง
ข้าวเหนียวแดง
เผือก
ข้าวโพด
มะนอยออมแอม
ผักกาด
แมงลัก
กระเจี๊ยบเขียว
ถั่วพันธุ์ดั้งเดิม
ฟักเขียว
ฟักทอง
ข้าว(โพด)สาลี
บวบงู
แตงพันธุ์ดั้งเดิม
อโวคาโด้
สับปะรด
กระท้อน
มะพร้าว
มะไฟหวาน
กระเจี๊ยบแดง
ขนุน
ตะไคร้
สะเดา
ขิง
ไผ่รวก

จํานวน จํานวนเก็บ
จํานวนขาย
ผลผลิตต่อปี บริโภค
(กิโลกรัม/ปี)
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม/ปี)

รายได้
(บาท/ปี)

รวมต้นทุน จํานวน จํานวน
มูลค่าจากการ
ทั้งหมด ครัวเรือน ครัวเรือน
หมายเหตุ
บริโภค
(บาท/ปี)
ทีป่ ลูก ที่ขาย

17,510

4,095

13,415

266,848

168,548

39

37

329
245
13
253
504
148
4
78
72
22
13
148
595
547
10
14
10
20
6
22
-

311
245
13
223
504
148
4
78
72
22
13
148
525
547
10
14
10
20
6
22
-

18
30
70
-

1,940
300
1,400
-

2,500
1,280
800
800
800
-

33
10
2
6
16
17
1
5
3
7
7
13
11
14
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

5
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1
1
-

ใช้ปุ๋ย 2 ครัวเรือน
81,456.77 ใช้สารเคมี 10ครัวเรือน
ใช้เกลือ 6 ครัวเรือน
33,518.89
6,615.00
585.00
2,230.00
5,040.00
4,440.00
52.00
1,950.00
1,944.00
990.00
247.00
6,660.00
10,500.00
9,299.00
90.00
364.00
130.00
400.00
90.00
1,980.00
-

ตารางที่ 30 ผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่ไร่ หมุนเวียนชุมชนบ้างกลาง ปี พ.ศ.2563 (ต่อ)
ประเภทพืช

30
31
32
33
34
35
36

ต้นสัก
ผักเสี้ยว
ข่า
ข้าวจ้าวพันธุ์พื้นเมือง
ข้าวเจ้าดํา /ข้าวกํ่าจ้าว
ข้าวจ้าวใบยาว
แตงกวา

จํานวน จํานวนเก็บ
จํานวนขาย รายได้
ผลผลิตต่อปี บริโภค
(กิโลกรัม/ปี) (บาท/ปี)
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม/ปี)

รวมต้นทุน จํานวน จํานวน
มูลค่าจากการ
ทั้งหมด ครัวเรือน ครัวเรือน
บริโภค
(บาท/ปี) ที่ปลูก ที่ขาย

1,068
1,380
216
161

1,068
1,160
216
111

220
50

4,400
750

1,600
2,000
-

1
1
1
4
7
1
4

37 ข้าวแดงกอฮอ

7,824

7,752

72

684

20,250

17

2

38
39
40
41

240
540
7
31,999

240
540
7
18,124

13,875

276,322

350
198,928

1
2
1
1
243

50

ข้าวจ้าวแม่เลียง
ข้าวจ้าวดอย
มันเทศ (ส้ม)
งา
รวม

3
1

หมายเหตุ

18,156.00
23,200.00 ใช้เกลือ 2ครัวเรือน
3,672.00
1,665.00
*ใช้เกลือ 6 ครัวเรือน
73,644.00
ใช้สารเคมี 1 ครัวเรือน
4,320.00 ใช้เกลือ จํานวน 1 ครัวเรือ
8,640.00
210.00
302,089

ในการจัดการพื้นที่ไร่ หมุนเวียนส่ วนมากใช้แรงงานเป็ นหลัก เนื่ องจากลักษณะภูมิศาสตร์ ของ
พื้นที่ไร่ หมุนเวียน ดังนั้นมี ท้ งั การใช้แรงงานครั วเรื อนร่ วมกับการลงแรงช่ วยเหลือกันในชุ มชน
(เอามื้อเอาวัน) อาจจะมีการจ้างแรงงานบ้าง โดยเริ่ มจากการฟั นไร่ การล้อมรั้ว การเผาไร่ การเก็บ
วัชพืชหรื อการริ บไร่ จากนั้นจึงมีการหยอดข้าว กําจัดหญ้า และการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการตีขา้ ว
5.5.2 4 ตลาดสิ นค้ าเกษตร
สิ นค้าเกษตรส่ วนมากมีช่องทางการจัดจําหน่ายในหมู่บา้ นเป็ นหลัก (ร้อยละ 98) และ
บางส่ วนมีพอ่ ค้าแม่คา้ มารับซื้อในหมู่บา้ น (ร้อยละ 46) โดยมีการนําไปขายตลาดภายนอกหมู่บา้ น
น้อยมาก ดังตารางที่ 31
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ตารางที่ 31 ช่องทางการตลาดสิ นค้าเกษตรของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
รายการ
ขายภายในหมู่บา้ น
แลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอื่น ๆ โดยพ่อค้าคนกลางเข้ามาแลกเปลี่ยนในหมู่บา้ น
นําสิ นค้าไปขายตลาดนอกหมู่บา้ นเอง
การรวบรวมผลผลิตและฝากกันไปขายตลาดนอกหมู่บา้ น
มีพอ่ ค้า แม่คา้ มารับซื้ อในหมู่บา้ น
ขายให้กบั นายทุนที่ให้เชื่อปั จจัยการผลิตก่อน

ใช่

ไม่ใช่

รวม

98.4
(62)
3.2
(2)
1.6
(1)
1.6
(1)
46.0
(29)
0.0
(0)

1.6
(1)
96.8
(61)
98.4
(62)
98.4
(62)
54.0
(34)
100.0
(63)

100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)

5.6 วิถีชีวติ และสั งคม
ชุมชนบ้านกลางแต่เดิมนับถือผีต่อมาเมื่อประมาณ 120 ปี ก่อนได้มีมิชชันนารี จากเมียนมาร์
เข้ามาเผยแพร่ ศาสนา และเข้ามาประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู ชาวบ้านเกิดความนับถือศรัทธา
จึงได้เปลี่ยนมาเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายโปเตสแตนท์ นิกายแบปทิสต์ (ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน) หรื อ แบ๊บ
ติสต์ ทุกวันอาทิตย์คนในชุมชนเกือบทั้งหมดจะเข้าโบสถ์และนอกจากเป็ นวันที่รวมตัวกันเพื่อการ
ศาสนาแล้วยังเป็ นวันที่ชุมชนถือโอกาศมีการพูดคุยกันในเรื่ องต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาถือว่ามีส่วนที่ทาํ ให้คนในชุมชนพูดคุยกันมากขึ้นหลังจาก
การไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ แม้ว่าผูน้ าํ ทางศาสนาจะเป็ นคนละกลุ่มกับผูน้ าํ หมู่บา้ นก็ตาม อีกทั้งคน
ในหมู่บา้ นส่ วนมากเป็ นเครื อญาติกนั ตั้งแต่ในอดีต ดังนั้นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจึงมีความ
ใกล้ชิดกัน มีการช่วยเหลือพึ่งพิงกันสู งโดยเฉพาะระบบการเอามื้อเอาวัน (เป็ นระบบการลงแรงใน
การช่วยเหลือกัน เช่น ลงแรงในการสร้างบ้าน และในการเก็บเกี่ยวข้าว (ชุมชนบ้านกลาง, 2563b)
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ประเพณี ส่ ว นส่ ว นใหญ่ ข องคนในชุ ม ชนเกี่ ย วข้อ งกับ ศาสนา เช่ น การอวยพรป่ า วัน
ขอบคุ ณ พระเจ้า วัน อี ส เตอร์ วัน ศี ล มหาสนิ ท วัน ศริ ส มาส วัน นมัส การพระเจ้า ซึ่ งชุ ม ชนจะ
ดําเนินการควบคู่ไปกับวันสําคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ เป็ นต้น
ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารมีดว้ ยกันหลายภาษาทั้งภาษากระเหรี่ ยงโปว์ ภาษาไทย ภาษาเมือง
(หรื อภาษาเหนือ) แต่ภาษาที่นิยมพูดกันคือกระเหรี่ ยงโปว์ โดยมีการจัดการเรี ยนการสอนภาษากระ
เหรี่ ยงที่โรงเรี ยนในชุมชนด้วยเพื่อเป็ นการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยูใ่ นรุ่ นต่อไป
สําหรับการแต่งกายคนในชุ มชนนิ ยมแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าทัว่ ไป อาทิ เสื้ อยืด กางเกงยีนส์
เป็ นต้น แต่ก็พบเห็ นคนในชุ มชนใส่ ชุดกระเหรี่ ยงอยู่บา้ ง ยกเว้นงานสําคัญทางศาสนา หรื องาน
สําหรับที่ชุมชนมีการรวมตัวกัน สมาชิกในชุมชนก็จะใส่ ชุดกระเหรี่ ยง
5.7 กลุ่มองค์ กรและหน่ วยงานทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนบ้ านกลาง
มีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ NGOs ที่ชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดว้ ย ไม่วา่
จะเป็ นมูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ สภาคริ สตจักร องค์กรบริ หารส่ วนตําบล อําเภอ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ. แม่เมาะ) เครื อข่ายต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย โดยชุมชนได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ไว้สามระดับคือ
องค์กร/หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดชุมชน มีสองหน่วยงานที่เป็ นองค์กรไม่แสวงหา
ผลกําไร (NGOS) คือ 1)มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยชุมชนในการประสาน
ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเครื อข่ายต่าง ๆในการต่อรองในข้อพิพาทเรื่ องสิ ทธิการอยู่
อาศัยและการใช้สอยในพื้นที่ป่า 2) สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่คอยช่วยอบรม
และฟื้ นฟูศาสนาในชุมชนบ้านกลาง 3) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ภาคเหนือ) เข้ามาช่วยใน
การจับพิกดั ทางภูมิศาสตร์ของชุมชนที่อยูอ่ าศัย
พื้นที่ทาํ กิน
และพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน
นอกจากนั้นยังจัดทําแผนที่ชุมชนให้เพื่อใช้ในการรับรองสิ ทธิการทํากินในระดับชุมชนเอง
องค์กร/หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ปานกลางกับชุมชน ประกอบด้วยองค์กรบริ หารส่ วน
ตําบล อําเภอ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ชุนชนรับนโยบายจากอําเภอมาปฏิบตั ิ ส่ วน อบต.
ให้ความช่วยเหลือตามแผนรายปี ซึ่งส่ วนมากเป็ นเรื่ องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ประปาชุมชนที่ใช้น้ าํ
บาดาล (ภาพที่ 16) โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่ องนํ้า เนื่องจากในช่วงที่ผา่ นมานํ้าน้อย นํ้าแล้ง ชุมชน
มีเพียงเครื่ องสู บนํ้าบาดาลเท่านั้น ทั้งนี้ในปี นี้ชุมชนมีระบบประปาที่กรองนํ้าอย่างถูกสุ ขลักษณะใช้
โดยสมาชิกในชุมชนจะมาขนนํ้าใส่ ภาชนะไปใช้ที่บา้ นเรื อนจากจุดดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีระบบ
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ท่อในการขนส่ ง (โดยในชุมชนมีตานํ้าจํานวน 3 จุด) รวมทั้งโครงการแยกขยะ (ภาพที่ 17)โดย
โครงการคัดแยกขยะเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ ประโยชน์
ให้กบั ชุมชน ทุกครัวเรื อนจะมีการคัดแยกขยะ ทุก ๆ เดือนนักเรี ยนจะช่วยกันไปเก็บขยะที่คดั แยกไว้
มาอัดและนําส่ง อบต. รายได้ที่เกิดขึ้นจะนําเข้ากองทุนขยะของหมู่บา้ น นอกจากนั้นก็มีโครงการ
ปรับปรุ งถนน โครงการผูส้ ู งอายุ ส่ วน กฟผ. แม่เมาะให้งบประมาณทําถนนแต่เป็ นการให้
งบประมาณผ่านมาทาง อบต. นอกจากนั้นยังโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่ งเสริ มอาชีพ เช่น การ
ส่ งเสริ มการปลูก ส้มโอ และกาแฟ โครงการทําแนวกันไฟ โดยตั้งแต่ปี 2555-2556 ได้รับ
งบประมาณเพิม่ มากขึ้นจาก กฟผ. แม่เมาะ ทุกปี โดยชุมชนสามารถเขียนโครงการเข้าไปขอ
งบประมาณของ กฟผ. (แม่เมาะ) ได้

ภาพที่ 16 ระบบประปาหมู่บา้ นแบบบาดาลของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
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ภาพที่ 17 จุดคัดแยกขยะของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563

องค์กร/หน่ วยงานที่มีความสัมพันธ์น้อยกับชุ มชน ก็จะเป็ นเครื อข่ายต่าง ๆ ที่ชุมชนร่ วม
ขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆด้วย อาทิ เครื อข่ายสิ ทธิ เครื อข่ายที่ดินลําปาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
เข้า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ ละคื น ข้อ มู ล ให้ กับ ชุ ม ชน เช่ น มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เป็ นต้น ส่ วนองค์กรภาครัฐ เช่น
อุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท (จัดตั้ง) ถูกชุ มชนจัดให้อยู่ในความสัมพันธ์ระดับน้อยมากหรื อเป็ นภัย
คุกคามเนื่องจากประเด็นเรื่ องสิ ทธิการอยูอ่ าศัยในเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานโดยรายะละเอียดจะ
กล่าวต่อไปในบทที่ 6
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บทที่ 6 การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรของกะเหรี่ยงบ้ านกลาง
ในบททนี้จะกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรในมุมของชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลางทั้งในแง่ การ
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ การจัดการดินและนํ้าสําหรับการทําการเกษตรสามระบบ นา สวน และไร่
หมุนเวียน รวมทั้งทัศนะของชุมชนกับความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและนโยบาย
ต่าง ๆ ว่าส่ งผลต่อการดํารงอยูข่ องวิถีชุมชนอย่างไร รวมถึงการจัดการในรู ปแบบของกรรมสิ ทธิ์
ชุมชนที่สมั พันธ์กบั การจัดการทรัพยากร

6.1 การจัดการทรัพยากร
การจัดการทรัพยากรในการศึกษานี้ แบ่งเป็ นการจัดการทรัพยากรและระบบนิ เวศสําหรับ
การเกษตรกรรมซึ่งมีท้ งั การทําไร่ ทํานา ทําสวนและทําปศุสตั ว์ และการจัดการทรัพยากรป่ าไม้เพื่อ
การใช้ประโยชน์จากป่ าโดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 การจัดการทรัพยากรการเกษตร
สําหรับการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร ในงานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ นสองประเด็นหลัก ๆ
คือ1)การจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรซึ่งมีความสําคัญต่อชุมชนเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากชุมชนอยู่
ในพื้นที่เกษตรนํ้าฝน 2) การจัดการทรัพยากรดิน และการจัดการที่ดิน ก็เป็ นส่ วนสําคัญโดยเฉพาะ
การตัดสิ นใจในการทํากิจกรรมทางการเกษตรส่ งผลโดยตรงต่อโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
6.1.1.1 การจัดการนํา้
ระบบการเกษตรของชุมชนบ้านกลางเป็ นการเกษตรที่อาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักโดยเฉพาะพื้นที่
ไร่ หมุนเวียน ในขณะที่พ้ืนที่ในการทํานาและทําสวนจะอาศัยนํ้าฝนตามธรรมชาติ การขุดบ่อและ
การทําฝายและท่อส่ งนํ้าเข้ามาช่วยในการทําการเกษตร โดยการจัดการนํ้าสําหรับการเกษตรแต่ละ
ประเภทแยกได้ดงั นี้
การจัดการนํ้าสําหรับพื้นที่นา การทํานาเป็ นระบบที่ตอ้ งใช้น้ าํ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตั้งแต่
เริ่ มไถจนถึงข้าวเริ่ มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะอาศัยเพียงแค่น้ าํ ฝนไม่ได้แม้วา่ นํ้าฝนก็ยงั เป็ นแหล่งนํ้าที่
สําคัญสําหรับการทํานาอยูก่ ต็ าม เกษตรกรจะใช้น้ าํ จากระบบเหมืองฝายควบคู่กบั นํ้าฝน เนื่องจาก
ลักษณะพื้นที่เป็ นภูเขาสู งและพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่แหล่งกําเนิดของต้นธารเล็ก ๆ หลายสายที่
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ไหลรวมบรรจบกันเป็ นแม่น้ าํ สายใหญ่ ไหลลงสู่ ที่ราบระหว่างภูเขาซึ่งมีระดับตํ่ากว่า ดังนั้น
ธรรมชาติการของนํ้าจึงไหลเร็ วและแรง การกักเก็บนํ้าเพือ่ นํามาใช้ประโยชน์ตอ้ งใช้วธิ ีการสร้างฝาย
กั้นนํ้าและขุดคูคลอง หรื อที่เรี ยกว่าลําเหมืองในการกระจายนํ้าเข้าสู่ นา การสร้างเหมืองฝายต้อง
อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านผนวกกับองค์ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์และการไหลของนํ้า โดยฝายที่ชุมชน
บ้านกลางใช้มีท้ งั ฝายส่ วนบุคคลและฝายรวมโดย 1) ฝายส่ วนบุคคล ส่ วนใหญ่เป็ นฝายถาวรที่อยู่
กระจัดกระจายตามลําห้วยต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่นา การจัดการจะเป็ นของเจ้าของฝายไม่วา่ จะ
เป็ นการขุดลอก การซ่อมแซมฝาย แต่จะมีการเอามื้อเอาแรงกันในชุมชน ลักษณะเป็ นฝายคอนกรี ต
ผสมกับไม้ส่วนลําเหมืองเป็ นดินหรื อถ้าไม่อาจขุดลําเหมืองได้กอ็ าจต่อนํ้าจากฝายเข้าท่อประปา
ขนาดใหญ่ในการนํานํ้าเข้านา 2) ฝายรวมเป็ นฝายขนาดใหญ่ที่หว้ ยแม่มายตอนล่าง มีเพียงฝายเดียว
เท่านั้นสําหรับชุมชนบ้านกลางแต่พ้นื ที่นามากว่า 40 ไร่ ได้ประโยชน์จากฝายนี้ เนื่องจากเป็ นฝาย
ขนาดใหญ่ดงั นั้นทั้งตัวฝายและลําเหมืองจึงเป็ นคอนกรี ต ในการดูแลและการจัดการจะเป็ นหน้าที่
ของทุกคนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันโดยจะมีผนู ้ าํ เหมืองฝายประชาสัมพันธ์ให้ลูกฝายร่ วมกันขุดลอก
เหมืองฝายและซ่อมแซมในส่ วนที่เกิดความเสี ยหายก่อนหน้าฝน เพราะหากฝนตกแล้วการขุดลอก
จะดําเนินการลําบาก โดยปกติแล้วจะมีการซ่อมแซมปี ละ1-2 ครั้ง (ชุมชนบ้านกลาง, 2563a)ในปี ที่
ฝนตกตามฤดูกาลอย่างสมํ่าเสมอนาการจัดสรรนํ้าก็จะไม่มีปัญหาระหว่างนาที่อยูบ่ ริ เวณหัวฝายและ
ท้ายฝาย
แต่ถา้ หากปี ใดที่ฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วงการจัดสรรนํ้าเข้าสู่ ที่นาจะต้องมีการเจรจาเพื่อ
แบ่งปันนํ้าในช่วงเวลาดังกล่าวกัน เพราะหากนาที่อยูห่ วั ฝาย กลางฝาย ไถพร้อมกันจะทําให้นาที่อยู่
ท้ายฝายไม่มีน้ าํ สําหรับไถนาจึงต้องรอให้นาที่อยูห่ วั ฝาย กลางฝายไถ่จนเสร็ จก่อน ดังนั้นจึงต้องมี
การตกลงกันเพื่อจัดสรรนํ้าให้เพียงพอ แต่เนื่องด้วยส่ วนมากคนในชุมชนเสมือนเป็ นเครื อญาติกนั
ทั้งหมด ปั ญหาความขัดแย้งจากการใช้น้ าํ จึงไม่เกิดขึ้นเพราะสามารถตกลงกันด้วยดีเสมอมา แปลงที่
นํานาก่อนก็จะไม่ปล่อยนํ้าเข้านาจนมากจนไม่เหลือสําหรับแปลงที่ตอ้ งการนํ้าในภายหลังเพราะถือ
คติวา่ ทุกครัวเรื อนจะต้องได้กินข้าวเหมือนกัน อีกวิธีที่ชุมชนใช้ในการจัดสรรนํ้าคือการหว่านกล้า
ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันเพื่อหลักเลี่ยงการใช้น้ าํ ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่หากจําเป็ นจริ ง ๆ ก็จะมีการ
สู บนํ้าจากลําห้วยคิงมาใช้ในการทํานา
การจัดการนํ้าสําหรับพื้นที่สวนจะคล้ายกับการทําไร่ หมุนเวียนโดยการอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก
แต่เนื่องจากพื้นที่สวนมีความสู งและความชันน้อยกว่าพื้นที่ไร่ หมุนเวียน และมักอยูต่ ิดกับนาและริ ม
ห้วย จึงมีบางสวนที่ใช้ประโยชน์จากนํ้าในลําห้วย (ตารางที่ 24) เมื่อปลูกพืชสวนแล้วก็อาศัยนํ้าฝน
ตามธรรมชาติในการดูแลและรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
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การจัดการนํ้าสําหรับการเกษตรในพื้นที่ไร่ หมุนเวียนนั้นแทบจะไม่ได้ดาํ เนินการใด ๆ (
ตารางที่ 28) เนื่ องจากการทําไร่ หมุนเวียนเป็ นระบบที่พ่ ึงพานํ้าฝนเพียงอย่างเดี ยว การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทําให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่ วง ส่ งผลกระทบต่อวิถีการ
ผลิต โดยในอดีตฤดูกาลการเพาะปลูกเริ่ มในเดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม แต่
ทว่าปั จจุบนั ไม่สามารถกําหนดเวลาที่แน่นอนได้ เกษตรกรต้องรอจนกว่าฝนจะตกอย่างสมํ่าเสมอ
จนสามารถเริ่ มทําการเพาะปลูกได้ ทั้งนี้หากฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานก็สร้างความเสี ยหายให้ผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ต้นข้าวแคระแกรน เมล็ดลีบ ผลผลิตน้อย หรื อบางส่ วนตาย พืชผักบางชนิดไม่
ออกดอกออกผล ทั้งนี้ การเลือกพันธ์ขา้ วในการปลูกในพื้นที่ไร่ หมุนเวียนก็เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
นํ้าในพื้นที่ดว้ ยเช่ นกัน โดยพันธุ์ขา้ วที่ใช้เป็ นพันธุ์ด้ งั เดิมสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี
โดยเกษตรกรได้พยายามปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยทดลองหาเมล็ดข้าวพันธุ์อ่ืนมา
ปลูกในไร่ หมุนเวียนด้วยเช่นกันเพื่อเป็ นทางเลือกในอนาคต เช่น พันธุ์ขา้ วไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนี ยวดํา
ข้าวเจ้าลําปาง แต่ได้ผลผลิตตํ่า ที่หายไปเช่น ข้าวโป่ งใบยาว ข้าวลาย เนื่ องจากผลผลิตน้อย ต้องใช้
เวลาปลูกนาน แต่ขา้ ว กฮ. ใช้เวลาน้อยเก็บเกี่ยวได้แล้ว
สรุ ปแล้วจะเห็นได้ว่าการเกษตรของกะเหรี่ ยงบ้านกลางใช้น้ าํ ฝนเป็ นแหล่งนํ้าที่สาํ คัญใน
การทําการเกษตร มีการดัดแปลงธรรมชาติน้อยมาก ไม่มีการขุดบ่อ วางระบบนํ้าหยด หรื อสปริ ง
เกอร์ใด ๆ ทั้งสิ้ น ส่ วนหนึ่งมาจากลักษณะพื้นที่ และข้อจํากัดในเรื่ องทุนทรัพย์
6.1.1.2 การจัดการดินและการเตรียมทีด่ ิน
ชุมชนบ้านกลางไม่ได้มีวิธีการในการจัดการดินสําหรับการเกษตร แต่เป็ นการปล่อยให้ดิน
ฟื้ นตัวเองตามกระบวนการทําหน้าที่ของระบบนิเวศธรรมชาติ และอาศัยการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ในการอนุรักษ์ดินโดยการหลีกเลี่ยงใส่ ปัจจัยภายนอกเข้าไปในระบบการเกษตร
สําหรับการจัดการดินในพื้นที่นาจะใช้วิธีการปล่อยตามธรรมชาติ ใช้การไถพรวนด้วยรถ
ไถเดินตามของชุมชนซึ่งมีจาํ นวน 5 คัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้า และรถไถส่ วน
บุคคล ในการเตรี ยมพื้นที่เพื่อการทํานาจะไม่มีการเผาเลย ยกเว้นหากครอบครัวใดจะปลูกกระเทียม
หลังเก็บเกี่ยวหากมีหญ้ามากก็จะตัดมาเผา ซึ่ งการปลูกกระเทียมจะทําในพื้นที่เล็ก ๆ ไม่เกินหนึ่งไร่
เพื่ อ ไว้ใ ห้บ ริ โ ภคในครั ว เรื อ นเท่ า นั้น แต่ ถื อ ว่า เป็ นสัด ส่ ว นน้อ ยเมื่ อ เที ย บกับ สมาชิ ก ทั้งหมด
เนื่ องจากครั วเรื อนส่ วนใหญ่ ปลูกข้าวเพียงอย่างเดี ยว พื้นที่ นาก็จะมี ช่วงเวลาพักระหว่างปี โดย
หลังจากฤดูกาลทํานาจะปล่อยโคและกระบือมาเลี้ยงในนา จะเห็นได้วา่ มูลสัตว์และเศษอินทรี ยวัตถุ
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ในดินจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรี ยก์ ลายเป็ นปุ๋ ยบํารุ งดินในพื้นที่นาต่อไป นอกจากนั้นวัวและควาย
จะกินหญ้าในพื้นที่ให้ดว้ ย ส่ งผลให้ผลผลิตต่อไรดีกว่าบริ เวณที่มิได้เลี้ยงโคและกระบือหลังเก็บ
เกี่ยว (อินจันทร์ อินตา, 2563) โดยโคและกระบือเหล่านั้นอาจจะมิใช่ของเจ้าของที่นา แต่เป็ นของ
สมาชิกในชุมชน เป็ นการแสดงถึงสิ ทธิ เชิงซ้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน แม้ว่าเจ้าของนามีสิทธิ ในการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่นาตลอดไปตามการยอมรับของชุมชน แต่นาบางพื้นที่ที่ไม่ได้ปล่อยให้โคหรื อ
กระบือเข้าไปใช้ประโยชน์ก็จะใช้ปูนขาวช่วยในการปรับสภาพดินแต่ถือว่าเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก
ในพื้นที่สวนก็เช่นกันอาศัยระบบนิ เวศตามธรรมชาติเป็ นหลัก ในการเตรี ยมพื้นที่เน้นไปที่การตัด
ฟั นต้นไม้และการปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายโดยธรรมชาติ เมื่อปลูกพืชสวนแล้วเกษตรกร
เพียงตัดหญ้าอย่างสมํ่าเสมอและใช้ปุ๋ยบํารุ งต้นไม้เป็ นครั้งคราวเท่านั้น (ประพันธ์ มะโน, 2563)
สําหรับการจัดการดินสําหรับไร่ หมุนเวียนจะปล่อยให้ดินได้ฟ้ื นฟูแร่ ธาตุและโครงสร้าง
ของดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 3-6 ปี โดยในการเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับการทําไร่ หมุนเวียน
เริ่ มจากการตัดต้นไม้และวัชพืช (ฟั นไร่ ) และปล่อยไร่ ให้โดนแดดประมาณ 1-2 เดือน (ตากไร่ ) 11
เพื่อเตรี ยมการเผาเป็ นลําดับต่อไป โดยต้องปล่อยไร่ ตากแดดจนกว่าไม้ที่ตดั จะแห้งสนิ ทจึงจะเป็ น
ไร่ ที่เผาอย่างสมบูรณ์ (เมื่อเสร็ จสิ้ นจากการเผาไหม้จะไม่เหลือไม้ที่เป็ นท่อน) ขี้เถ้าจากขบวนการ
เผาไหม้จะมีฤทธิ์ เป็ นด่ างช่ วยปรั บสมดุ ลและนอกจากนั้นดิ นในระบบไร่ หมุนเวียนจะอาศัยธาตุ
อาหารที่สะสมในใบไม้ในไร่ เหล่าเป็ นหลัก นอกจากนั้นการเผาไร่ จะเผาเมล็ดของวัชพืชไปด้วยทํา
ให้ไม่มีการรบกวนจากวัชพืชในการทําไร่ หมุนเวียนทําให้ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีในการทําไร่ หมุนเวียน
ในการกําจัดวัชพืชและในการเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืชในไร่ เพราะการจํากัดวัชพืชโดยการเผา
เป็ นการเปิ ดทางให้ขา้ วไร่ และพืช ต่าง ๆสามารถใช้แร่ ธาตุสารอาหารในดิ นได้อย่างเต็มที่ และ
เพียงพอไม่ถูกวัชพืชแย่งใช้ (กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม, 2562, 2563)
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แม้วา่ ชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลางจะใช้วิธีการเผาไร่ ในการเตรี ยมพื้นที่ไร่ หมุนเวียนแต่ก็มีการ
จัด การภายในชุ ม ชนโดยเกษตรกรที่ จ ะเผาไร่ จะต้อ งแจ้ง ต่ อ คณะกรรมการป่ าชุ ม ชน โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนแปลงที่ จะเผาต่อวัน แนวทางในการจัดการคือแปลงเกษตรที่
ใกล้เคียงกันคณะกรรมการจะกําหนดให้เผาในวันเดียวกันเพราะสะดวกต่อการทําแนวกันไฟและ
ควบคุ ม ไฟหากเกิ ด การลุ ก ลาม ทั้ง นี้ ก่ อ นการเผาไร่ ทุ ก ครั้ งจะต้อ งมี ก ารทํา แนวกัน ไฟเสมอ
ประโยชน์อย่างหนึ่ งของการจัดการระบบเผาไร่ หมุนเวียนในลักษณะนี้ เป็ นการปกป้ องตนเองใน
การตากไร่ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพพื้นที่หากพื้นที่ไร่ หมุนเวียนบริ เวณนั้นมีไม้ใหญ่อาจต้องตากนานกว่าปกติเพื่อให้ไม้แห้งสนิทซึ่ งจะ
ง่ายต่อการเผาไร่ แต่หากพื้นที่ไร่ หมุนเวียนเป็ นพื้นที่ที่มีไม้ขนาดเล็กหรื อต้นสาบเสื อไม่จาํ เป็ นต้องตากนานไม้ก็แห้งสนิท
11
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การที่ อาจจะถูกล่าวหาว่าสร้ างปั ญหาเรื่ องหมอกควันและจุดความร้ อน (Hot Spot) โดยสามารถ
เทียบเคียงกับวันและเวลาที่ได้ลงบันทึกไว้ของคณะกรรมการเพื่อเป็ นหลักฐาน (สมชาติ หละแหลม,
2562)
6.1.2. การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อของป่ า
แหล่งรายได้หลักและแหล่งอาหารของสมาชิกส่ วนใหญ่ของชุมชนบ้านกลางคือผลผลิต
จากป่ า การหาของป่ าเพื่อการยังชีพทั้งบริ โภคในครัวเรื อนและขายจึงเป็ นวิถีของชุมชนบ้านกลางที่
ดําเนินมาเนิ่นนานอาจกล่าวได้วา่ ป่ าคือชีวติ ดังนั้นวิธีการหาของป่ าและการอนุรักษ์ป่าส่ งผล
โดยตรงต่อการทําหน้าที่ของระบบนิเวศป่ าไม้ หากการทําหน้าที่ของระบบนิเวศยัง่ ยืนแล้วเศรษฐกิจ
ของชุมชนก็จะเกิดความยัง่ ยืนด้วยเช่นกัน การจัดการเกี่ยวกับการหาของป่ าก็จะใช้วิธีการเดียวกับ
การทําการเกษตร คือการสร้างเป้าหมาย ทําความเข้าใจเป้าหมายของชุมชนร่ วมกัน ก่อนที่จะกําหนด
กฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ชุมชนยอมรับว่าเป็ นทรัพย์สินส่ วนกลางที่ใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน เช่น การหาหน่อไม้ถา้ หากหน่อมีขนาดเล็กหรื อมีความสู งเกินกว่าที่เหมาะสมในการเก็บ
ชุมชนบ้านกลางก็จะปล่อยให้เจริ ญเติบโตเป็ นลําไผ่ต่อไปจะไม่เก็บมาขาย
ชุมชนบ้านกลางอธิบายการจํากัดการเข้าถึงและการเก็บเกี่ยวผลพลอยได้จากป่ าจะถูกจํากัด
ด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู ้ในการเก็บหาของป่ า อาทิ การหานํ้าผึ้งป่ าโดยการรมควันเพื่อไล่ผ้ งึ
แทนการเผาให้ผ้ งึ ตายทั้งหมดนั้นไม่ใช่วา่ ทุกคน หรื อทุกครัวเรื อนจะสามารถทําได้ตอ้ งอาศัยการ
เรี ยนรู ้และการถ่ายทอดทักษะนั้น ๆ วิธีการที่ชุมชนสื บทอดต่อกันมาในการหานํ้าผึ้งโดยการรมควัน
จะทําให้ผ้ งึ ยังจะสามารถไปสร้างรังและสร้างนํ้าผึ้งได้อีก หรื อในการหาหนอนไม้ไผ่ตอ้ งอาศัย
ความรู ้และการฝึ กฝนในการสังเกตดูลกั ษณะของลําไผ่ เพราะหากคนที่ไม่มีความองค์ความรู ้เหล่านี้
จะก่อให้เกิดความเสี ยหายกับป่ าโดยการตัดไผ่ทุกลําได้ (ชุมชนบ้านกลาง, 2563a)
กฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรป่ าไม้จึงมีความจําเป็ นเพื่อการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ให้เกิด
ความยัง่ ยืน โดยการป้ องกันการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่ าไม้จนทําให้เกิดความเสื่ อมโทรมอันจะ
ส่ งผลต่อการทําหน้าที่ของระบบนิ เวศป่ าไม้และอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์อนั ดี ของคนใน
ชุมชนเองหรื อนํามาซึ่ งความขัดแย้งของสมาชิกชุมชนในภายหลัง เนื่ องจากทรัพยากรป่ าไม้และผล
พลอยได้จากป่ าเป็ นทรัพยากรประเภทที่เมื่อคนหนึ่ งเก็บเกี่ยวไปใช้แล้วปริ มาณจะลดลงสําหรับคน
อื่น ๆ ที่มาทีหลัง (rival consumption) การฟื้ นตัวของทรัพยากรที่เสริ มสร้างขึ้นใหม่ได้ (renewable
resources) ต้องใช้เวลา ดังนั้นหากอัตราการใช้(rate of use) ทรัพยากรป่ าไม้มากกว่าความสามารถ
ในการเติบโต (rate of growth) หรื อฟื้ นตัวได้ของทรัพยากรก็จะก่อให้เกิดการเสื่ อมโทรมหรื อหมด
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ไป ดังนั้นกฎระเบี ยบชุ มชนในการใช้ทรั พยากรส่ วนกลางนี้ (common property) จะช่ วยควบคุม
อัต ราการใช้ท รั พ ยากรส่ ว นหนึ่ ง นอกจากนั้น ระบบนี้ ยัง ถื อ เป็ นการติ ด ตามตรวจสอบการใช้
ทรั พยากรโดยสมาชิ กชุ มชนด้วยกันเอง อาทิ การตัดไม้ในพื้นที่ ป่าใช้สอยเพื่อนํามาสร้ างบ้าน
จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการป่ าชุมชน ทั้งนี้ จะใช้กลไกเดียวกับคณะกรรมการหมู่บา้ นโดย
ในการขออนุญาตต้องระบุประเภทและจํานวนของไม้ที่ตอ้ งการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน หรื อการ
หาหน่ อไม้ (โดยเฉพาะหน่ อไม้หก) จะมีการกําหนดระยะเวลาในการหาส่ วนมากจะอนุ ญาตให้หา
เพื่อขายได้ประมาณสองถึงสามเดือน (ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน)(อินจันทร์ อินตา, 2563)
โดยคณะกรรมการจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในแต่ละปี ว่าช่วงเวลาใดที่อนุญาตให้หาหน่ อไม้เพื่อ
ขายได้และช่วงใดที่อนุญาตให้หาหน่อไม้เพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็ นการ
ปล่อยให้ระบบนิ เวศได้ฟ้ื นตัวตามธรรมชาติ เนื่ องจากหน่ อไม้เป็ นแหล่งรายได้หลักที่สําคัญของ
ชุมชนบ้านกลาง โดยทุกคนที่เข้าไปหาหน่อไม้ในป่ าเพื่อขายจะสบทบเงินเข้ากองทุนหน่อไม้ อัตรา
การเก็บเงินเข้ากองทุนจะถูกพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี ตามปริ มาณหน่อไม้ที่ออกและ
ราคาตลาด
แม้วา่ แต่ละครัวเรื อนได้รับประโยชน์จากป่ าแตกต่างกันแต่ทว่าทุกครัวเรื อนจําเป็ นต้อง
ร่ วมกันดูแลป่ าเพื่อให้ยงั คงมีความยัง่ ยืนความอุดมสมบูรณ์สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน
ได้ โดยกิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการร่ วมกันหลัก ๆ ดังนี้ (คณะกรรมการชุมชนบ้านกลาง, 2563)
1) การทําแนวกันไฟซึ่งแต่ละปี อาจจะเงินสนับสนุนในการทําแนวกันไฟจากหน่วยงานต่าง
ๆ ในการทําแนวกันไฟ เช่ นจากหน่ วยจัดการไฟป่ า (สนับสนุ นงบประมาณ 50,000 บาท) หรื อ
จากกฟผ.บ้าง แต่ หากปี ใดไม่ มีงบประมาณ ทุ กครั วเรื อนก็จะลงแรงช่ วยกันทําแนวกันไฟเพื่อ
ป้ องกันไฟไหม้ป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ เนื่ องจากไฟป่ าอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบนิ เวศ
ผลผลิตจากป่ าบางประเภท และต่อชุมชนเองเป็ นลูกโซ่
2) การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่ าและการดับไฟป่ า โดยชุมชนจัดเวรในการลาดตระเวน
พื้นที่ป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์วนั ละ 4 คน ในการเฝ้าระวังไฟป่ าและหากพบไฟป่ าจะดําเนินการแจ้ง
ให้ผูน้ าํ ชุมชนระดมสมาชิ กในชุมชนเพื่อดับไฟได้ทนั ท่วงที โดยส่ วนมากพบว่าไฟป่ ามักเกิดจาก
ความประมาทของสมาชิ กในชุ มชนและบุคคลภายนอกชุ มชน หรื อไฟที่ ลุกลามมาจากหมู่บา้ น
ใกล้เคียงในกรณี น้ ี หากผูล้ าดตระเวนไปพบช้าก็ก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก หรื อบางครั้ง
ไฟป่ าก็เกิดจากการเผาไร่ หมุนเวียนแม้ว่าชุมชนจะทําแนวกันไฟกันก่อนที่จะเผาไร่ หมุนเวียนแต่กม็ ี
บางกรณี ที่ไม่สามารถควบคุมไฟได้เนื่ องจากแรงลมที่ทาํ ให้เศษไม้ที่กาํ ลังเผาไหม้ไปตกในบริ เวณ
อื่น ในกรณี น้ ี ส่วนมากจะสามารถจัดการได้ทนั ท่วงทีเนื่ องจากเกษตรกรผูเ้ ผาไร่ จะอยูเ่ ฝ้าจนกว่าไฟ
จะดับสนิ ท การเกิ ดไฟป่ าในบริ เวณใกล้เคียงกับชุ มชนส่ วนมากมาจากบุคคลภายนอกชุมชน เช่น
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การที่ไฟข้ามแนวกันไฟมาจากหมู่บา้ นอื่น และโดยธรรมชาติของไฟป่ าก็อาจจะยังหลงเหลืออยูใ่ น
ดินสามารถปะทุข้ ึนมาอีกได้ หรื อบางครั้งเชื้อไฟก็ลอยไปกับลมไปติดที่ใหม่ โดยปี นี้ ไฟป่ ามีความถี่
และความรุ นแรงมากกว่าทุกปี โดยปกติไฟป่ าจะเกิดขึ้นประมาณ 10 ครั้งต่อปี ในขณะที่ปีนี้ เกิดขึ้น
แล้วประมาณ 20 ครั้ง (ปี พ.ศ.2563) เนื่องด้วยปี นี้ฝนทิ้งช่วงนานและแห้งแล้งกว่าปี ที่ผา่ นมา (ชุมชน
บ้านกลาง, 2563a)
3) การสมทบกองทุนหน่ อไม้ถือเป็ นการเสี ยภาษีการใช้ประโยชน์จากป่ า แม้สมาชิ กใน
ชุ มชนที่ไม่ได้หาหน่ อไม้เพื่อขายแต่ใช้ประโยชน์จากป่ าในด้านอื่น ๆ ก็จะต้องมีส่วนร่ วมในการ
สมทบเงิ น เข้า กองทุ นนี้ ด้วยเพราะกองทุนนี้ ใช้เพื่อการจัดการทรั พ ยากร ดิ น นํ้า ป่ า แต่ เ รี ยกว่า
กองทุนหน่ อไม้เนื่ องจากรายรั บหลักของกองทุนมาจากการหน่ อไม้น่ันเอง โดยกองทุนนี้ ต้ งั ขึ้น
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2547 กองทุ น นี้ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น จากการเคลื่ อ นไหวต่ อ สู ้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ท ํา กิ น รวมทั้ง ยัง มี
วัตถุประสงค์ในการให้ชาวบ้านมีส่วนร่ วมในการออมเงินเพื่อ ดูแลและอนุรักษ์ป่า ถือเป็ นการตอบ
แทนคุณของป่ าจากที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์จาก เช่น ทําแนวกันไฟ การทํางานเครื อข่าย (สมชาติ
รักษ์สองพลู, 2563) จะเห็นได้ว่าแนวคิดเหล่านี้ ชุมชนมีความพยายามในการพึ่งพิงตนเองโดยมิได้
พึ่งพิงรัฐเพียงอย่างเดียวในการอนุรักษ์ป่า อีกทั้งจากจุดกําเนิ ดของกองทุนเป็ นการแสดงสัญลักษณ์
ในการต่อสู ้เรี ยกร้ องกับภาครั ฐ แสดงให้เห็ นว่าชุ มชนเองก็มีศกั ยภาพในการจัดการและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
จะเห็นว่าวิธีการ ภูมิปัญญา กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่างมานี้นอกจากจะเป็ นการอนุรักษ์
ทรั พยากรป่ าไม้และส่ งเสริ มการบริ ก ารของระบบนิ เวศแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนเองใน
อนาคตเมื่อระบบนิเวศป่ าไม้มีความยัง่ ยืนก็จะส่ งเสริ มยกระดับคุณชีวิตและความเป็ นอยูข่ องชุมชน
สื บไป
6.2 ความเสี่ ยง การเปลีย่ นแปลงทีส่ ่ งผลกระทบต่ อวิถีการเกษตรบ้ านกลาง
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั ล้วนส่ งผลต่อวิถีการดํารงชีวิตของ
ชุมชนกะเหรี่ ยง สําหรับชุมชนบ้านกลางสามารถจัดกลุ่มความเสี่ ยงออกได้ 2 กลุ่ม คือ ความเสี่ ยงและ
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ น ภัยพิบตั ิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด
หรื อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบายของภาครัฐ โดยชุมชนตระหนักและให้ความสําคัญใน
ระดับที่แตกต่างกัน ในขณะที่บางประเด็นของการเปลี่ยนแปลงก็มีความเชื่อมโยงซับซ้อนเกินกว่าที่
ชุมชนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มในการให้ชุมชนประเมินความเสี่ ยงที่
เห็นว่าส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ โดยพบว่ามีปัจจัยเชิงนโยบายของรัฐ ปัจจัยจาก
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ธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ไม้หกั โค่นในช่วงลมพายุ และปั จจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ชุมชนตระหนัก ดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 แสดงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2562
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่อยูอ่ าศัยและที่ทาํ กิน
พื้นที่อยูอ่ าศัย ชุมชน หมู่บา้ น
พื้นที่นา
พื้นที่ไร่ (หมุนเวียน)
พื้นที่สวน
พื้นที่ป่าและพื้นที่จิตวิญญาณ
พื้นที่ป่าต้นนํ้า/ป่ าอนุรักษ์
พื้นที่ป่า
พื้นที่หมู่บา้ นสัตว์ป่า
พื้นที่ป่าช้า
รวม

นโยบาย
ห้ามเผา

ไฟ
ป่ า

มลพิษ
ทาง
อากาศ

ไม้หกั นํ้า
โค่น หลาก

1
3

1

ฝนทิ้ง
ช่วง

3

ดิน
ถล่ม

1
3
3
2

1

1

3
3
3
3

10

รวม

7
3
7
2
3
3
3

1

1

3

9

1

จากการประเมินความเสี่ ยงโดยชุมชนพบว่าความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากไฟป่ าและนํ้าแล้งเป็ น
ประเด็นที่ชุมชนให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรก เนื่องจากเป็ นเรื่ องใกล้ตวั กระทบต่อวิถีชีวิตประจําวัน
และการทํามาหากินโดยตรง โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาชุมชนพบปั ญหาเรื่ องนํ้าแล้งประมาณปี ละ
สองเดือนในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ปริ มาณนํ้าที่ลดลงส่ งผลโดยตรงต่อระบบประปาภูเขา
โดยชุมชนได้ทาํ การหาแหล่งนํ้าสํารองและที่พกั นํ้าสําหรับการอุปโภคและบริ โภคในชุมชน อาทิ
การเจาะนํ้าบาดาล ตลอดจนการขอบริ จาคนํ้าดื่ม ซึ่ง อบต. และ กฟผ. ก็ได้ให้การช่วยเหลือดังกล่าว
สําหรับนํ้าเพื่อการเกษตรเนื่ องจากการเกษตรของชุมชนบ้านกลางอาศัยนํ้าตามธรรมชาติเป็ นหลัก
ในการทําไร่ จึงต้องรอนํ้าฝน ปี ใดที่ฝนมาช้า การทําไร่ กจ็ ะเริ่ มช้าไปด้วย
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ส่ วนเรื่ องไฟป่ านั้นเป็ นการเฝ้าระวังไฟป่ าจากพื้นที่อื่นโดยการจัดเวรยามในการลาดตระเวร
การทําแนวกันไฟซึ่ งงบประมาณในส่ วนได้นาํ เงินจากกองทุนหน่ อไม้ กฟผ. และหน่ วยงานไฟป่ า
โดยพื้นที่ที่ชุมชนให้ความสําคัญกับความเสี่ ยงจากไฟป่ านั้นมิใช่พ้ืนที่เกษตร แต่กลับเป็ นพื้นที่ป่า
พื้นที่ อนุ รักษ์ซ่ ึ งถื อเป็ นว่าเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้สําคัญของชุ มชนจากการหาของป่ า
นั้นเอง เมื่อพิจารณาความเสี่ ยงที่กระทบต่อพื้นที่พบว่าพื้นที่ไร่ และพื้นที่อยูอ่ าศัยเป็ นพื้นที่ที่มีความ
เปราะบางในการเผชิ ญกับความเสี่ ยงมากที่ สุดโดยพื้นที่ ไร่ ได้รับความเสี่ ยงจากเรื่ องฝนทิ้งช่ วง
นโยบายการห้ามเผา และไฟป่ า ในขณะพื้นที่อยูอ่ าศัยได้รับความเสี่ ยงจากนํ้าหลาก นํ้าแล้ง ดินถล่ม
และการหักโค่นของไม้ใหญ่กีดขวางการจราจรเข้าออกชุ มชน รวมถึงเรื่ องมลพิษทางอากาศด้วย
(คณะกรรมการชุมชนบ้านกลาาง, 2563)
มาตรการห้ามเผานี้ ส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตของชุมชนเป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากเกษตรกร
จํา เป็ นต้อ งเตรี ย มพื้ น ที่ ใ นการทํา เกษตรในช่ ว งต่ อ ไป ชุ ม ชนบ้า นกลางจะเผาเศษวัช พื ช ทาง
การเกษตรสําหรับพื้นที่ไร่ เท่านั้น เนื่ องจากลักษณะของพื้นที่มีความสู งชันยากที่ต่อการจัดการด้วย
วิธีการอื่น จากนโยบายดังกล่าวที่มีช่วงห้ามเผาแต่ก็พบว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลเท่าใดนักเนื่ องจากขาดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการแก้ปัญหาและมิได้เสนอแนะ
ทางเลือกอื่นในการจัดการให้ชุมชนในพื้นที่นอกจากห้ามเผาซึ่ งแสดงว่าขาดความเข้าใจในวิถีการ
ผลิตของเกษตรกร และข้อจํากัดต่าง ๆ ในเชิงบริ บทพื้นที่
แม้ว่าการเกษตรและการยังชีพจากของป่ าจะขึ้นกับระบบนิ เวศธรรมชาติเป็ นหลัก แต่การ
ประมวลผลจากแบบสอบถามชี้ ให้เ ห็ น ชัด เจนว่า ความเสี่ ย งและการเปลี่ ย นแปลงที่ ชุ ม ชนให้
ความสําคัญอันดับแรกไม่ได้สืบเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากธรรมชาติ แต่เป็ นปั จจัยเชิง
นโยบายในประเด็นเรื่ องสิ ทธิในที่ทาํ กิน โดยเกือบทุกครัวเรื อนเห็นตรงกันว่าปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ทธิ์
ในที่ทาํ กินส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการเกษตรมากที่สุด มีเพียงครัวเรื อนเดียวที่ให้ความสําคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังตารางที่ 33

149

ตารางที่ 33 ความเสี่ ยงหรื อปัญหาทางการเกษตรที่สาํ คัญ ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2562
ความเสี่ ยง
สิ ทธิในที่ดินทํากิน (การถูกจํากัดพื้นที่/ รอบไร่ หมุนเวียนลดลง/
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ( นํ้าแล้ง ฝนทิ้งช่วง ความร้อน)
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง
ราคาผลผลิตตกตํ่า
ดินถล่มปิ ดเส้นทาง
อื่น ๆ
รวม

ความถี่
62

ร้อยละ
98.4

1

1.6

0
0
0
0
63

0.0
0.0
0.0
0.0

100.0

กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินทํากินนอกจากจะส่ งผลต่อความไม่มน่ั คงทางการเกษตรแล้ว ยังส่ งผลต่อ
ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์วิถีชีวิตของชาติพนั ธุ์ การขาดกรรมสิ ทธิ์ ที่สมบูรณ์ (ownership)ใน
พื้นที่จากนโยบายของรัฐที่กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพยากรเป็ นของรัฐโดยมีการประนี ประนอมให้ชุมชนมี
สิ ทธิเข้าถึงทรัพยากรทางกายภาพ (access) เก็บเกี่ยวผลผลิต (withdrawal) เช่นของป่ า ใช้ประโยชน์
ภายใต้การผ่อนปรนของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ถูกจํากัดสิ ทธิในการบริ หารจัดการ (management) สิ ทธิใน
การอนุ ญ าตให้ใ ครเข้า ถึ ง ทรั พ ย์สิ น (exclusion) และการส่ ง ต่ อ กรรมสิ ท ธิ์ จากการเป็ นเจ้า ของ
(alienation) เมื่อชุมชนรู ้สึกถึงความไม่มน่ั คงในสิ ทธิ ทาํ กินจากการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ
ผาไท จากบทที่ 4 จะเห็นได้ว่าในการจัดการของภาครัฐมีกลยุทธและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการ
ทรั พ ยากรรวมถึ งการเจรจาต่ อรองกับชุ มชน หลังจากที่ ชุมชนต่ อรองไม่ ย า้ ยออกจากพื้นที่ ตาม
นโยบายของรัฐแล้ว รัฐจึงได้ขีดเส้นพื้นที่ทาํ กินของชุมชนโดยการกันพื้นที่ทาํ กินออกจากพื้นที่ป่า
รวมถึงไม่ส่งเสริ มไร่ หมุนเวียน จะเห็นได้ว่าโดยนโยบายของรัฐส่ งผลต่อความรู ้สึกและทัศนคติใน
การทําการเกษตรของชุ มชนที่มีรากฐานมาจากการทําไร่ หมุนเวียนเป็ นหลัก โดยชุ มชนแสวงหา
ทางออกด้วยการมุ่ งไปสู่ การใช้ตวั ช่ วยในการกําจัดวัชพืชมากขึ้ น เช่ น เกลื อ หรื อแม้แต่ เปลี่ ยน
ความคิดในการจับจอง ขยายพื้นที่การเกษตรแบบถาวรมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือไม่มีครัวเรื อนใดเลย
ที่คิดที่จะเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดังตารางที่ 34
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ตารางที่ 34 ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานเตรี ยมการถํ้าผาไทที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดและการทําการเกษตร ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563

2.

ผลกระทบ
ต้องการขยายพื้นที่ทาํ ไร่ มากขึ้นเพื่อจับจองที่ทาํ
กินถาวร
ต้องการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้พ้ืนที่เดิมซํ้าได้

3.

ต้องการประกอบอาชีพเสริ มอื่นเป็ นทางเลือก

4.

ไม่มีผลใด ๆ ต่อการทําการเกษตร

5.

ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตมากยิง่ ขึ้น

6.

ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชด้วย

7.

ใช้เกลือกําจัดวัชพืช

8.

อื่น ๆ

1.

ใช่
52.4
(33)
0.0
(0)
1.6
(1)
7.9
(5)
1.6
(1)
0.0
(0)
42.9
(27)
3.2
(2)

ไม่ใช่
47.6
(30)
100.0
(63)
98.4
(62)
92.1
(58)
98.4
(62)
100.0
(63)
57.1
(36)
96.8
(61)

รวม
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)

การประกาศเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซ้ อ นทับ กับ พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนเป็ นเรื่ องที่ ชุ ม ชนให้
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงกระทบต่อการเกษตรเท่านั้นแต่กระทบกับรากเหง้าของวิถี
ชีวิตชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง โดยร้อย 22 ของครัวเรื อนที่ระบุว่าการประกาศเขตอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน (
ตารางที่ 35 ) รวมทั้งจะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรื อน ทําให้รายได้ลดลง (ร้อยละ 90)
โดยอาจจะจําเป็ นที่ตอ้ งหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ อาทิ การประกอบอาชีพเสริ ม แต่ในอีกมุมจะ
เห็นได้วา่ ร้อยละ 95 ของครัวเรื อนในชุมชนก็เตรี ยมพร้อมในการเรี ยนที่จะเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบและกติกามากยิ่งกว่าเดิม โดยสรุ ปชุมชนเห็นว่าการประกาศอุทยานฯ ทําให้ชุมชนเกิดการ
เตรี ยมการที่จะปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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ตารางที่ 35 ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานเตรี ยมการถํ้าผาไทที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน
บ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ผลกระทบ
1. การปรับเปลี่ยนความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
2. การเรี ยนรู ้กฎ ระเบียบ กติกา เพื่อปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัดมากยิง่ ขึ้น
3. รายได้ครัวเรื อนลดลง ต้องหารายได้เพิ่มจาก
ช่องทางอื่น ๆ เช่น อาชีพเสริ ม
4. ไม่มีผลใด ๆ ต่อการใช้ชีวิตประจําวัน
5. อื่น ๆ

ใช่
22.2
(14)
95.2
(60)
90.5
(57)
1.6
( 1)
1.6
( 1)

ไม่ใช่
77.8
(49)
4.8
( 3)
9.5
( 6)
98.4
(62)
98.4
(62)

รวม
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)
100.0
(63)

นอกจากนั้นในต้นปี พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือแพร่ ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (Corona virus) หรื อ COVID-19 ที่มีตน้ กําเนิดจากเมืองอู่ฮนั่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการ
ตรวจพบในประเทศไทยครั้ งแรกเมื่ อ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 (Cheung, 2020) นายกรั ฐมนตรี
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นโดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มี นาคม (Standrad
Team, 2020) และมี ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิก าล ตั้งแต่ คืน วัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2563 (Bangkok Post, 2020) โดยยังสั่งงดจําหน่ ายสุ ราชัว่ คราวและให้ประชาชนชะลอการเดินทาง
ข้ามจังหวัด ทั้งนี้ การผ่อนปรนสําหรับเพิ่งมีในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2563 ส่ งผลให้มีการปิ ดประเทศ
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จหลายประเภทหยุดดําเนิ นการทั้งชัว่ คราวและถาวรสร้ างความเสี ยหายต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างยิง่ แต่เมื่อพิจารณาจากทัศนคติของชุมชนบ้านกลางจะเห็นได้วา่ การ
ระบาดของ COVID-19 มิได้ส่งผลกระทบมากนักต่อชุมชน เพราะชุมชนเป็ นชุมชนที่พ่ ึงตนเองเป็ น
หลัก การค้าขายและแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นภายในชุมชนมากกว่าการปฏิสัมพันธ์กบั ภายนอก (ตารางที่
36) จะมีเพียงความเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกในชุมชน ผูน้ าํ ทางศาสนา และผูน้ าํ ชุมชนที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการในเรื่ องการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทางศาสนาภายในชุมชนกับมาตรการ
ของรัฐในการห้ามการรวมกลุ่มกัน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวชุมชนไม่ประสงค์ให้คนจากภายนอก
ชุมชนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของชุมชน
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ตารางที่ 36 ผลกระทบของ COVID 19 ต่อวิถีชีวิตการผลิตทางการเกษตรและการหาของป่ าของ
ชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ประเด็น

มาก

การเกษตร
การหาของป่ า
เศรษฐกิจครัวเรื อน
ความมัน่ คงทางอาหารครัวเรื อน

น้อย

0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)

ปาน
กลาง
14.3
(9)
22.2
(14)
34.9
(22)

81.0
(51)
73.0
(46)
61.9
(39)

ไม่
กระทบ
4.8
(3)
4.8
(3)
3.2
(2)

0.0
(0)

34.9
(22)

61.9
(39)

3.2
(2)

สรุ ปแล้วจะเห็นว่าในรอบปี พ.ศ. 2562-2563 ที่งานวิจยั นี้ ดาํ เนิ นการพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ ยง
บ้านกลางต้องเผชิญกับความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการทํามาหากิน รวมถึงความมัน่ คง
ทางอาหาร เริ่ มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลทําให้ฝนมาล่าช้า ปริ มาณนํ้าน้อย ทําให้
ชุมชนเริ่ มปลูกข้าวช้า ในเวลาใกล้เคียงกันก็มีปัญหาเรื่ องไฟป่ าซึ่ งในปี นี้ สถานการณ์รุนแรงกว่าปี
ก่อน ๆ ชุมชนก็ตอ้ งเตรี ยมการในการนําแนวกันไฟ และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จนชุ มชนต้อง
เปิ ดรั บ บริ จ าคหน้า กากและอุ ป กรณ์ ใ นการดับ ไฟป่ า นอกจากนั้น ในเวลาต่ อ มาชุ ม ชนก็ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ซึ่งในภาพรวมแล้วอาจจะส่ งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแบบยัง
ชี พ และความมั่น คงทางอาหารในระดั บ น้ อ ย แต่ ชุ ม ชนก็ ต ้อ งใช้ เ วลาในการจั ด ระเบี ย บ
ทําความเข้าใจกับวิถีชีวิตแบบใหม่โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการรวมกลุ่มเพื่อทําพิธีทาง
ศาสนา ในเวลาต่อมาไม่นานเมื่อเปิ ดให้มีการเดินทางเข้าออกระหว่างหมู่บา้ นกับภายนอกได้ ก็เป็ น
ช่วงที่ฝนตกหนักสภาพถนนที่เป็ นดินเสี ยหาย จนมาถึงการที่สมาชิ กชุมชนถูกหมายเรี ยกหริ ถูกจับ
เนื่องจากการตัดไม้มาใช้เป็ นสาธารณะประโยชน์ในหมู่บา้ นและการแปรรู ปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านกลางได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและจากนโยบาย
การจัดการทรัพยากรของภาครัฐ โดยสมาชิกในชุมชนเห็นพ้องกันว่านโยบายของรัฐส่ งผลต่อการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนมากกว่าปั จจัยอื่น ๆ
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แม้ว่าชุ มชนจะพึ่งพิงกับระบบนิ เวศและอาศัยการบริ การของระบบนิ เวศมายาวนาน มี
ความรู ้และความเข้าใจในการทําหน้าที่ของระบบนิ เวศเป็ นอย่างดี แต่ทว่าชุมชนเองก็อาจจะยังขาด
ความสามารถในการเชื่อมโยงปั จจัยทางธรรมชาติว่าจะส่ งผลต่อวิถีการผลิตและการดําเนิ นชีวิตใน
ระดับใด อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่ งผลต่อการผลิตทั้งในทางการเกษตรและการหา
ของป่ า ส่ งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ หรื อการที่ครัวเรื อนร้อยละ 49 ของชุมชนบ้านกลาง
คิดว่าปริ มาณนํ้าไม่ได้สัมพันธ์กบั ความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าแต่ข้ ึนกับปริ มาณฝนเพียงอย่างเดี ยว
ในขณะที่ครัวเรื อนร้อยละ 27 เห็นความสัมพันธ์ดงั กล่าว ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนนี้ จึงซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่จะต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ต่อไป
6.3 กรรมสิ ทธิ์กบั การจัดการทรัพยากร
จากการประเมินความเสี่ ยงของชุ มชนด้วยข้อคําถามจากแบบสอบถาม การติดตามการ
เคลื่อนไหวของชุมชนตามสื่ อต่าง ๆ และจากการลงสนามในหลาย ๆ ครั้ง ประเด็นที่ชุมชนหยิบยก
มากล่าวถึงอย่างสมํ่าเสมอคือเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ และการประกาศเขตอุทยานซ้อนทับกับพื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่จิตวิญญาณและพื้นที่ทาํ มาหากินของชุมชน เป็ นประเด็นที่สาํ คัญต่อชุมชนมากที่สุดและมีการ
ต่อสู ้ เรี ยกร้องกันมายาวนาน เนื่ องจากชุมชนรับรู ้มาตั้งแต่แรกว่าพื้นที่ทาํ กินและกรรมสิ ทธิ์ ถูกส่ ง
ต่อมาจากบรรพบุรุษรุ่ นสู่ รุ่ น ในขณะที่กรรมสิ ทธิ์ ของรัฐ (State property) เป็ นสิ่ งที่ชุมชนชายขอบ
บนพื้นที่สูงตระหนักในภายหลังอันเนื่ องมาจาการบังคับใช้นโยบายรั ฐที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น
เรื่ อย ๆ
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ตามประเพณี ที่เคยมีมาแต่บรรพบุรุษของชุมชนบ้านกลาง
เป็ นการ
ครอบครองโดยการจับจองพื้นที่วา่ งเปล่าเพือ่ การยังชีพ คล้ายกับในอดีตที่กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินเป็ น
ของกษัตริ ย ์ การจัดสรรที่ดินผ่านระบบศักดินา ราษฎรสามารถจับจองที่ดินรกร้างในการทํากินแบบ
ยังชีพได้ เป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนหักร้างถางพงเพื่อการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างความมัน่ คง
ทางอาหาร จวบจนระบบกรรมสิ ทธิ์แบบตะวันตกเข้ามามีบทบาท ปี พ.ศ.2439 เริ่ มมีตรากฎหมาย
เพื่อรับรองระบบกรรมสิ ทธิ์ส่ วนบุคคล มีเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินถูกตีค่าเป็ นตัวเงินกลายเป็ นทุนในการ
ผลิตสามารถซื้อขายผ่านระบบตลาด โดยเมื่อจัดตั้งกรมที่ดิน ปี พ.ศ. 2444 จึงมีการสํารวจที่ดิน ออก
กฎหมายที่ดิน และการใช้เอกสารสิ ทธิที่ดินแบบตะวันตกคือการประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.120
ถือเป็ นการยอมรับกรรมสิ ทธิ์เอกชน (private property) เป็ นครั้งแรกซึ่งแต่เดิมเป็ นของกษัตริ ย ์
ทั้งหมด
แต่นอกเขตหรื อพื้นที่ชายขอบยังยอมให้มีการจับจองกันโดยเสรี นนั่ แสดงถึงการใช้
กรรมสิ ทธิ์สองระบบคู่ขนานกันทั้งระบบกรรมสิ ทธิ์ตามจารี ตประเพณี และระบบกรรมสิ ทธิ์แบบ
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ตะวันตก จะเห็นได้วา่ ในช่วงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นรัฐเข้ามาผูกขาดการจัดการทรัพยากรมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็ นการเก็บเกี่ยวผลผลิต การผลิตเพื่อการค้าและการส่ งออก หลังรัชกาลที่ 5 จึงเริ่ มยอมรับ
ระบบกรรมสิ ทธิ์
ระบบทรัพย์สินของรัฐและเอกชนเข้ามาใช้จดั การทรัพยากร
มีการตรา
พระราชบัญญัติและการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมากํากับดูแล มีการอ้างสิ ทธิเหนือดินแดน
มอบที่ดินที่ไม่มีการถือครองให้กบั กรมป่ าไม้เป็ นผูด้ ูแล
และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ในรู ปของการให้สมั ปทานป่ ากับบริ ษทั เอกชน (ยศ สันตสมบัติ,
2543) พ.ร.บ.ป่ าไม้ 2584 ส่ งผลให้ทรัพยากรเป็ นของรัฐโดยเบ็ดเสร็ จ สิ ทธิใช้สอยและการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนได้กลับคืนไปสู่ รัฐ แต่ระบบกรรมสิ ทธิ์ตามจารี ตประเพณี กย็ งั คงใช้ในพื้นที่
รอบนอก โดยชุมชนบ้านกลางเองก็ได้รับผลกระทบจากการนโยบายดังกล่าวและการจัดตั้งกรมกอง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกรมที่ดินกรมป่ าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 12 การที่พ้นื ที่ป่ากลายเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของรัฐตามกฎหมาย การดําเนินนโยบายของรัฐในพื้นที่ดงั กล่าวย่อมส่ งผลกระทบต่อ
ชุมชน อาทิ การเปิ ดสัมปทานป่ าไม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนบ้านกลางเมื่อปี พ.ศ. 2502 ถือ
เป็ นการนําทรัพยากรธรรมชาติมาเป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าในระบบตลาด ส่ งผลให้เกิดความเสื่ อมโทรม
ของป่ าที่เคยเป็ นกรรมสิ ทธิ์ส่วนรวมของชุมชน ทําลายถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าและปริ มาณนํ้าที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ลดลง โดยชุมชนได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเข้ามาทําไม้ท้ งั ที่ถูกกฎหมาย
และลักลอบทําไม้มาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่สาํ คัญคือเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 ที่ชุมชนรวมตัวกันเพื่อแจ้ง
กับทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานดังภาพที่ 18 เพื่อให้ตรวจสอบหาผูก้ ระทําผิด แต่มิได้
คืบหน้าจึงทําหนังสื อร้องเรี ยนถึงนายกรัฐมนตรี ในเวลาต่อมา เรื่ องการที่นายทุนลักลอบเข้าตัดไม้
เป็ นขบวนการมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 19) โดยกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมป่ าไม้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็น
ดังกล่าว
11

คือรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในอดีตถูกก่อตั้งขึ้น ปี พ.ศ. 2490 เป็ นหน่วยงานในสังกัด
กรมป่ าไม้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการทําไม้ ต่อมาได้ยกฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่ าไม้ อาทิ การทําไม้ เก็บหาของป่ า แปรรู ปไม้ ทําไม้อดั
12
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ภาพที่ 18 การรวมตัวของชุมชนเพื่อเข้าแจ้งการลักลอบทําไม้ ปี พ.ศ. 2557
ที่มา: สมชาติ หละแหลม (2562)

ภาพที่ 19 หนังสื อราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแจ้งกลับประเด็นการ
ร้องเรี ยนนายทุนลักลอบตัดไม้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2558
ที่มา: สมชาติ รักษ์สองพลู (2563)
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จะเห็ น ได้ว่า การเปิ ดให้สัม ปทานป่ าไม้เ ปรี ย บเสมื อ นการให้ก รรมสิ ทธิ์ ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง
ขยายตัวพร้อมกันระบบเศรษฐกิจทุนนิ ยม เนื่ องจากแนวคิดที่ว่ากรรมสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคลเป็ นรากฐาน
ของการลงทุนของเอกชน ทุนนิยมมีสมมุติฐานว่าการใช้ทรัพยากรจะเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมื่ออยู่
ภายใต้ระบอบกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล และมีฐานเป็ นสิ นค้าประเภททุนที่สามารถซื้ อขายได้โดยเสรี
เมื่อเอกชนได้ครอบครองที่ดินแบบเบ็ดเสร็ จ จะมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเป็ นอิสระจากสังคม หรื อ
เป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอื่น ๆ
นอกจากนั้นในหลายพื้นที่ ที่ถูกบุ กเบิ กจับจองมาก่ อนในอดี ต รัฐ ไทยก็ได้ออกหนังสื อ
รับรองกรรมสิ ทธิ์ เอกชนให้ในภายหนังในรู ปของใบรับรองการเหยียบยํ่า พัฒนามาเป็ นโฉนดและ
เอกสารสิ ทธิ อื่น ๆ ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ระบบกรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตประเพณี ของชุ มชนกะเหรี่ ยงมี
ความแตกต่างจากกรรมสิ ทธิ์ เอกชนที่กล่าวไปแล้ว ชุมชนใช้การตกลงร่ วมกันหรื อการทําประชามติ
เป็ นกลไกสําคัญในการรับรองสิ ทธิ ของครัวเรื อนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เชื่อว่าสิ่ งศักดิ์สิทธิ หรื อสิ่ งเหนื อธรรมชาติเป็ นผูค้ รอบครองทรัพยากร ชุมชนเป็ นแค่ผใู ้ ช้ประโยชน์
เมื่อมีผจู ้ บั จองแล้วคนอื่นก็จะทราบกันดีว่าจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์ทบั ซ้อนกัน และเมื่อใดที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์กรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่น้ นั ก็จะกลับมาเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของส่ วนรวม เป็ นระบบกรรมสิ ทธิ์ ที่
เน้นสิ ทธิ การใช้ประโยชน์มากกว่าสิ ทธิ ในการถือครองที่มาพร้อมกับระบบทุนนิยม ซึ่ งรัฐไทยมิได้
ให้ความสําคัญกับการรับรองสิ ทธิส่วนรวมที่รับรองความสัมพันธ์กนั เองภายในชุมชนในลักษณะนี้
แนวคิดและความเชื่ อในการลักษณะนี้ สะท้อนออกมาในการจัดการทรั พยากรของชาติพนั ธุ์ เช่น
กลุ่มชาติพนั ธ์บางชาติพนั ธ์ที่ถือกรรมสิ ทธิ์ส่วนบุคคล แม้วา่ จะเป็ นป่ าต้นนํ้าแต่กเ็ ป็ นสิ ทธิของเค้าใน
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ นั ไม่ว่าจะเป็ นการทําเกษตรเคมีเข้มข้นหรื อกิจกรรมอย่างอื่นใด ในขณะ
ที่ชาติพนั ธุ กะเหรี่ ยงถือว่าพื้นที่ป่าต้นนํ้าเป็ นทรัพย์สินส่ วนรวมต้องสงวนไว้ใช้ประโยชน์ แม้ว่า
ครัวเรื อนจะได้สิทธิ ในการใช้ประโยชน์ แต่การตัดสิ นใจเป็ นของส่ วนรวมด้วย เช่น ชุมชนกะเหรี่ ยง
จะตกลงร่ วมกัน เช่น มีแนวทางร่ วมกันในการทําแนวกันไฟ การกําจัดวัชพืช
แม้ว่าพื้นที่ชุมชนบ้านกลางอยู่ในขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนซึ่ งถือว่าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของรั ฐ
แต่ทว่าชุมชนได้อาศัยอยู่บนพื้นที่แห่ งนี้ เป็ นร้อยปี ยึดถือการทํากินในลักษณะของกรรมสิ ทธิ์ ตาม
จารี ตประเพณี ที่สืบทอดที่ ดินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยใช้กลไกเชิ งสถาบันและองค์กรในการ
จัดการทรัพยากรภายใต้ กฎ กติกาที่ถูกกํากับ ติดตาม ในรู ปคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาทิ กรรมการ
จัดการที่ดินและป่ าชุ มชน คณะกรรมการหมู่บา้ น และใช้ฉันทามติในการทําข้อตกลง กฎระเบียบ
ต่ า ง ๆในการใช้ท รั พ ยากรส่ ว นกลางร่ ว ม ซึ่ งอํา นาจของชุ ม ชนในการจัด การทรั พ ยากรนี้ ถู ก
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐ
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สําหรั บพื้นที่ทาํ กิ นพื้นที่นาและพื้นที่สวนจะเป็ นพื้นที่ที่จดั สรรให้กบั แต่ละครัวเรื อนมา
ตั้งแต่ด้ งั เดิมโดยผูน้ าํ ชุมชนในสมัยนั้นจัดสรรที่นาให้กบั ครัวเรื อนต่าง ๆ ในชุมชน โดยพิจารณาจาก
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อนโดยเฉลี่ยได้ครัวเรื อนละ 1-2 ไร่ ครัวเรื อนที่มีพ้ืนที่นามากที่สุดคือ 6 ไร่
โดยพื้นที่นาเป็ นการรับวัฒนธรรมมาจากหมู่บา้ นคนเมืองด้านล่างที่ติดต่อค้าขายกัน ในการจัดสรร
พื้นที่นาในช่วงนั้นมีท้ งั ครัวเรื อนที่ทาํ นาและครัวเรื อนที่ทิ้งร้างที่นาไม่ได้ปลูกข้าวหรื อบางครัวเรื อน
ก็ไม่ตอ้ งการที่นาเพราะองค์ความรู ้ในการทําข้าวนามีจาํ กัด ในช่ วงแรกการทํานายังไม่เป็ นที่นิยม
ของชาวกะเหรี่ ยงบ้านกลาง จวบจนในช่วงหลังที่สมาชิกในชุมชนทํานากันมากขึ้นก็มีการจับจอง
พื้นที่นาเพิ่มเติมจากการจัดสรรในครั้งแรก ดังนั้นพื้นที่นาและพื้นที่สวนจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ เอกชน
ตามจารี ตประเพณี เป็ นที่ ยอมรั บและรั บรู ้ ร่วมกันในชุ มชน โดยชุ มชนมี การเสี ยภาษี จากการใช้
ประโยชน์ที่ทาํ กินในส่ วนของภาครัฐ คือภาษีบาํ รุ งท้องที่ (ภ.ท.บ 5) และส่ วนของชุมชน เพื่อเป็ น
กองทุนในการขับเคลื่อนเรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน ในอัตรา
ไร่ ละหนึ่งบาทต่อเดือนไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่นา สวน หรื อไร่ หมุนเวียน (สามารถจ่ายรายเดือนหรื อราย
ปี ก็ได้) เงิ นในส่ วนนี้ จะถูกจัดเก็บในกองทุนธนาคารที่ดิน ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ชุมชนเป็ นผูเ้ ก็บภาษีและนําเงินฝากธนาคารหมู่บา้ น
ส่ วนพื้นที่ไร่ หมุนเวียนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนรวมของคนในชุมชน (ของหน้าหมู่) ในแต่ละปี
จะมีการตกลงกันในชุมชนแบบไม่เป็ นทางการถึงพื้นที่ไร่ ที่แต่ละครัวเรื อนจับจอง โดยส่ วนมากการ
ทําไร่ จะจับกลุ่มคนที่คุน้ เคยกันทําไร่ ในบริ เวณที่ใกล้เคียงกันและมักจะเป็ นพื้นที่ในโซนใกล้เคียง
พื้ น ที่ เ ดิ ม โดยแต่ ล ะครั ว เรื อ นสามารถมาแจ้ง ขอใช้ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ ที่ ผู ้ช่ ว ยผู ้ใ หญ่ บ ้า นหรื อ
คณะกรรมการป่ าชุมชน โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล ผูข้ อใช้ประโยชน์ จํานวนไร่ พิกดั ของพื้นที่หรื อบริ เวณ
ที่จะทําไร่ ซึ่ งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาจากการใช้พ้ืนที่ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนรวมมาก่อน เนื่ องจาก
ชุมชนเป็ นชุมชนขนาดไม่ใหญ่มากมีการหารื อกันแบบไม่เป็ นทางการอย่างสมํ่าเสมอ ในชุมชนบ้าน
กลางมีเพียง 3-4 ครัวเรื อนที่ไม่ได้ทาํ ไร่ เนื่ องจากมีขนาดพื้นที่นาขนาดใหญ่เพียงพอต่อการบริ โภค
ตลอดทั้งปี
สําหรั บพื้นที่ ในการหาของป่ าจะมีขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่เป็ นการรั บรู ้ ร่วมกันของ
ชุมชนหรื อหมู่บา้ นในระแวกเดียวกันว่าพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นของชุมชนใด ชุมชนนั้นก็จะมีการดูแล
โดยการสร้างข้อตกลง กฎ กติกาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่ วนกลางร่ วมกัน โดยชุมชน
บ้านกลางทําหน้าที่หลักในการประสานกับชุมชนใกล้เคียงในระดับตําบลเพื่อตกลงและสร้างความ
ชัดเจนในเรื่ องแนวเขตที่ดินและป่ าชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดินโดยชุมชนจากเครื อข่าย
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ในระดับตําบล (สมชาติ รั กษ์สองพลู, 2563)โดยมีวาระ 4 ปี มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินชุ มชนและ
สร้างกฎระเบียบในการป้องกันการบุกรุ กพื้นที่ป่า โดยมีกฎระเบียบร่ วมกันดังนี้
1) ไม่ขยายพื้นที่ทาํ กิ นและพื้นที่อยู่อาศัยออกนอกเขตที่มีการสํารวจร่ วมกันเพื่อที่จะไม่
บุกรุ กพื้นที่ป่าเพิ่มเติม
2) ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในไร่ หมุนเวียนมาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
3) ห้ามใช้สารเคมีในระบบการผลิตที่มีผลกระทบต่อคนและสิ่ งแวดล้อม
4) ห้ามให้คนนอกมาเช่าที่ดินทํากิน
5) ห้ามขายที่ดินในกับคนภายนอกชุมชน
หลัง จากที่ มี ก ารตกลงเรื่ อ งแนวเขตและการเข้า มาช่ ว ยของ NGOs ในการจับ พิ กัด ทาง
ภูมิศาสตร์ สร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของชุมชนนั้น แต่ละครัวเรื อนจะมีหนังสื อ
รับรองสิ ทธิ ชุมชน (ภาพที่ 20) ซึ่ งลงนามโดยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ ก อบต บ้านกลาง คณะกรรมการ
ทรัพยากรฯ และนายกองค์กรบริ หารส่ วนตําบลบ้านดง โดยเอกสารดังกล่าวระบุขนาดพื้นที่ ชื่อของ
ผูค้ รอบครองและพิกดั พื้นที่ อาณาเขตติดต่อ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เช่ น การใช้อยู่อาศัย ใช้ทาํ นา
และวิธีการได้มาซึ่ งพื้นที่ดงั กล่าว (ที่มรดก) โดยพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่นาและที่สวนจะเป็ นหนังสื อ
รับรองสิ ทธิชุมชนของแต่ละบุคคล แต่พ้นื ที่ป่าช้า พื้นที่ไร่ และพื้นที่ป่ารวมถึงหมู่บา้ นสัตว์ป่าจะเป็ น
ชื่อของชุมชน
วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่กบั ป่ าบนที่สูงอย่างบ้านกลางจะมีทรัพยากรเป็ นฐานการดํารงชี วิต
ของสมาชิ ก ในชุ มชน การกระจายและการเข้าถึ งทรั พยากรเป็ นฐานของอํานาจที่ สําคัญ โดยมี
เครื อข่ายทางสังคมทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในการรวบรวมอํานาจ การกําหนดกติกาต่าง
ๆ รวมถึงการบังคับใช้อาํ นาจนั้น ๆ ตามสิ ทธิ ชุมชนซึ่ งชุมชนอาจจะไม่ได้เป็ นเจ้าของทรัพยากรแต่
ชุมชนแสดงออกตามระบบคุณค่าเกี่ยวกับระบบการคิดและวิถีการปฏิบตั ิ
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างหนังสื อรับรองสิ ทธิชุมชนของสมาชิกชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2562

หากยึดถือกรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตประเพณี แล้วพื้นที่ไร่ และพื้นที่ป่าถือว่าชุ มชนเป็ นเจ้าของ
ร่ วมกันเป็ นระบบกรรมสิ ทธิ์ส่ วนรวมมีองค์กรชุมชนเข้ามาดูแล มีกฎระเบียบที่ไม่ได้ถูกรับรองจาก
ทางการนั่นคือกติกาของชุ มชน เป็ นความสัมพันธ์ทางโครงสร้างสังคมที่ไม่ใช่เฉพาะสมาชิ กใน
ชุมชนบ้านกลางกับทรัพยากรเท่านั้น แต่เป็ นการยอมรับระหว่างเครื อข่ายทางสังคม (หมู่บา้ นอื่นใน
อาณาเขตติดต่อกัน) ในระดับตําบลถึงสิ ทธิ การใช้ทรัพยากรของชุมชนบ้านกลางที่จะกีดกันไม่ให้
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ชุมชนอื่นหรื อบุคคลภายนอกได้รับประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น ส่ วนพื้นที่อยูอ่ าศัย ที่นาและที่
สวนนั้นในชุมชนบ้านกลางได้ยอมรับว่าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ เอกชนแต่ละครัวเรื อน (ในความหมายของ
ชุมชน มิใช่ตามกฎหมาย) ที่สามารถส่ งต่อเป็ นมรดกได้โดยมีชุมชนและคณะกรรมการเป็ นผูช้ ่วยใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ในการกีดกันผูอ้ ื่นที่ไม่ได้เป็ นเจ้าของเข้ามาครอบครอง จะเห็ นได้ว่าชุ มชนบ้าน
กลางมี ตน้ ทุ นทางสังคม (Social capital) ที่ ดี มีความสัมพันธ์ และความร่ วมมื อกัน ในการจัดการ
ทรัพย์สินส่ วนกลาง
ทว่ากรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตนี้ ซ้อนทับกับกรรมสิ ทธิ์ ของรัฐที่ใช้อาํ นาจในการควบคุมการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ผา่ นกฎหมาย โดยการควบคุมบังคับตามกฎหมายผ่านหน่ วยงานของรัฐในการดู
และเช่น กรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่ งมีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สงวน คุม้ ครอง ฟื้ นฟู ดูแล รักษา ส่ งเสริ ม และทํานุบาํ รุ งทรัพยากรป่ าไม้ จะเห็นได้วา่ ชุมชนและรัฐ
ยึดหลักสิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของหรื อใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
ในรู ปแบบใดก็ตามระบบกรรมสิ ทธิ์ เป็ นกลไกเชิงสถาบันที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความยัง่ ยืนของ
ระบบนิเวศและทรัพยากร
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บทที่ 7 ผลของการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตร นิเวศป่ าไม้
ในบทนี้ เป็ นการนําเสนอผลของการจัดการทรั พยากรและระบบนิ เวศเกษตรภายใต้การ
ปฏิสมั พันธ์ของรัฐและชุมชนชาวกะเหรี่ ยงบนพื้นที่สูงบ้านกลางว่าการจัดการทรัพยากรจะส่ งผลต่อ
ความยัง่ ยืนอย่างไร การจัดการทรัพยากรของชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 ซึ่งอธิบายให้เห็น
ถึงลักษณะทางประชากรที่ส่วนใหญ่อาศัยในชุ มชน มีเพียงส่ วนน้อยที่ออกมาทํางานนอกชุ มชน
สมาชิ กเกื อบทั้งหมดมี วิถีชีวิตพึ่งพิงกับระบบนิ เวศเป็ นหลักทั้งนิ เวศป่ าไม้และนิ เวศเกษตร การ
จัดการทางการเกษตรเน้นการใช้แรงงานที่ทุกครัวเรื อนผลัดเปลี่ยนมาช่วยเหลือกันเป็ นหลัก พึ่งพิง
กับเครื่ องมือและเทคโนโลยีในระดับตํ่า และนับถือศาสนาคริ สต์อย่างเคร่ งครัด สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ทาํ
ให้ชุมชนมีความกลมเกลียวและมีพร้อมในการปฏิบตั ิตามกติกาของชุ มชน นอกจากนั้นชุมชนยัง
ปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน NGOs และเครื อข่ายทางสังคมอื่น ๆ ทําให้ชุมชนเปิ ดรับข้อมูลและปรับตัวอยู่
เสมอในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามที่นาํ เสนอในบทที่ 6 ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาชุมชนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและของป่ า การจัดการ
ทรัพยากรดินและทรัพยากรนํ้า รวมถึงการใช้หลักของหน้าหมู่ (กรรมสิ ทธิ์ส่ วนกลาง)ในการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้และระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในบทที่ 5 บทที่ 6 และการจัดการของรัฐในบทที่ 4 นั้นเป็ น
ข้อมูลสําคัญที่นาํ มาวิเคราะห์ผลของการจัดการทรัพยากรดังกล่าวภายใต้กรอบเป้ าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ของสหประชาชาติ ร่ ว มกับหลัก การบริ ก ารของระบบนิ เ วศเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ในการ
วิเคราะห์และนําเสนอในบทนี้ มิได้ทาํ การเปรี ยบเทียบว่าการจัดการภาครัฐและของชุมชนในเรื่ อง
ต่าง ๆ เนื่ องจากไม่มีขอ้ มูลพื้นฐานในอดี ตที่ ผ่านมาที่ เพียงพอในตัวชี้ วดั เดี ยวกัน แต่จะเป็ นการ
นําเสนอให้เห็นกรอบแนวคิด มุมมองของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรผ่านการกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายเหล่านั้นส่ งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับประเทศอย่างไร และส่ งผล
ต่อการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นหรื อไม่อย่างไร หรื ออาจกล่าวได้วา่ การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนเป็ นไปตามเป้ าประสงค์ของนโยบายรัฐหรื อไม่ ในขณะเดียวกันก็นาํ เสนอวิถี
การจัดการทรั พยากรของชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้านกลางว่าส่ งผลต่อความยัง่ ยืนในบริ บทของพื้นที่
อย่างไร
การพัฒนาทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนต้องประกอบไปด้วยระบบนิเวศที่ยงั่ ยืน นั้นหมายถึงว่า
ระบบนิเวศจะมีเสถียรภาพในการทําหน้าที่ให้บริ การกับสมาชิกในสังคมได้ในอนาคต โดยคํานึงว่า
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ไม่ควรนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในอัตราที่มากกว่า
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ความสามารถในการผลิตทรัพยากรทดแทน
และไม่ควรทิ้งของเหลือใช้หรื อมลพิษมากกว่าที่
ธรรมชาติจะสามารถดูดซับกลับเข้าไปในระบบได้ ทั้งนี้บริ การจากระบบนิเวศที่ยง่ั ยืนจะช่วยในการ
เกื้อหนุนให้ระบบการผลิตทางเศรษฐกิจแบบยังชีพของชุมชนดํารงอยู่ และลดความขัดแย้งในสังคม
เกิดการกระจายการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงการสร้างเสริ ม
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง รักษาความมัน่ คงของสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ในการอธิบายผล
การศึกษาในบทนี้จาํ แนกเป็ นทางด้านระบบนิเวศ
สิ่ งแวดล้อมและสังคม
โดยมีเป้าหมาย
ที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั ของ SDG ดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 ตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบสหประชาชาติ
การพัฒนา
ตัวชี้วดั ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน(กรอบสหประชาชาติ)
อย่างยัง่ ยืน
สิ่ งแวดล้อม เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ และ
ส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยงั่ ยืนตามแนวปฏิบตั ิทางการเกษตรที่มี
√√
ภูมิคุม้ กันเพื่อจะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่ งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริ มขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุ นแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัย
พิบตั ิอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนา ที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง
2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่ นาและที่เลี้ยง
√
ตามบ้านเรื อน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มี
ธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการ จัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลัก ประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปั นผลประโยชน์ที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู ้ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่า
เทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 12 สร้ างหลักประกันให้ มรี ู ปแบบการบริ โภคและผลิต ที่ยงั่ ยืน
12.2 บรรลุการจัดการที่ยงั่ ยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง มีประสิ ทธิภาพ
√√
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่ งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผูบ้ ริ โภค และลดการสู ญเสี ย
√√
อาหารจาก กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสู ญเสี ยหลังการเก็บเกี่ยว
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสี ยทุกชนิดในวิธีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งวงจร
√
ชีวิตของสิ่ ง เหล่านั้น ตามกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการ
ปลดปล่อยสิ่ งเหล่านั้นออกสู่ อากาศ นํ้าและดินอย่างมีนยั สําคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่
จะมีต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ให้มากที่สุด
12.5 ลดการผลิตของเสี ยโดยการป้องกัน การลดการแปรรู ปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ าํ
√√√
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ตารางที่ 37 ตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบสหประชาชาติ (ต่อ)
การพัฒนาอย่าง
ตัวชี้วดั ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน(กรอบ
ยัง่ ยืน
สหประชาชาติ)
สิ่ งแวดล้อม เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื ้ นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบก อย่ างยัง่ ยืน จัดการป่ าไม้
อย่ างยัง่ ยืน ต่ อสู้ การกลายสภาพเป็ น ทะเลทราย หยุดการเสื่ อมโทรมของที่ดินและฟื ้ นสภาพ
กลับมาใหม่ และ หยุดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้ นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในนํ้า
√√
จืดในแผ่นดินรวมทั้งบริ การทางระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ป่ าไม้ พื้นที่ชุ่มนํ้า
ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็ นไป ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ
√√
ของระบบนิเวศ เหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้
ผลประโยชน์อนั สําคัญต่อการพัฒนา ที่ยงั่ ยืน
15.5 ปฏิบตั ิการที่จาํ เป็ นและเร่ งด่วนเพื่อลดการเสื่ อมโทรมของถิ่นที่อยูต่ ามธรรมชาติ
√√
หยุดยั้งการสู ญเสี ย ความหลากหลายทางชีวภาพ และจะปกป้องและป้องกันการสู ญพันธ์ของ
ชนิดพันธุ์
ที่ถูกคุกคาม
เศรษฐกิจ

x

x

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ และ
ส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
2.3
เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผูผ้ ลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผูห้ ญิง
คนพื้นเมือง เกษตรกร แบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยนําเข้าในการผลิต ความรู ้ บริ การทางการ
เงิน ตลาด และโอกาสสําหรับการเพิม่ มูลค่าและการจ้าง งานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและ
เท่าเทียม
เป้ าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1.1ขจัดความยากจนขั้นรุ นแรงทั้งหมด ซึ่ งในปั จจุบนั วัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดํารงชีพรายวัน
ตํ่า กว่า 1.90 USD ต่อวัน
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ตารางที่ 37 ตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบสหประชาชาติ (ต่อ)
การพัฒนาอย่าง ตัวชี้วดั ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน(กรอบสหประชาชาติ)
ยัง่ ยืน
สังคม
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ และ
ส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
2.1 ยุติความหิ วโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะ ที่ยากจนและอยูใ่ นภาวะ
√√√
เปราะบางอันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี
2.2 ยุติภาวะทุพลโภชนาการทุกรู ปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ สารอาหารของหญิง
√√
วัยรุ่ น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผูส้ ู งอายุ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยภาวะแคระแกร็ นและผอมแห้งในเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรู ปแบบในทุกที่
1.4 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิ
x
เท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริ การขั้นพื้นฐาน การเป็ นเจ้าของ
และควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรู ปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่
ที่เหมาะสม และบริ การทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)
1.5 สร้างภูมิตา้ นทาน และลดการเปิ ดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
√
ภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้กบั ผูท้ ี่ยากจนและอยูใ่ น
สถานการณ์เปราะบาง
เป้าหมายที่ 12 สร้ างหลักประกันให้ มรี ู ปแบบการบริ โภคและผลิต ที่ยงั่ ยืน
12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการ
√
พัฒนาที่ยง่ั ยืนและ วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื ้ นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบก อย่ างยัง่ ยืน จัดการป่ า
ไม้ อย่ างยัง่ ยืน ต่ อสู้ การกลายสภาพเป็ น ทะเลทราย หยุดการเสื่ อมโทรมของที่ดินและฟื ้ น
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
15.2 ส่ งเสริ มการดําเนินการด้านการบริ หารจัดการป่ าไม้ทุกประเภทอย่างยัง่ ยืน หยุดยั้งการ
√√√
ตัดไม้ทาํ ลายป่ า ฟื้ นฟูป่าที่เสื่ อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่ าและฟื้ นฟูป่าทัว่ โลก
15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
√√√
พันธุกรรมอย่าง เท่าเทียมและยุติธรรม และส่ งเสริ มการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม
หมายเหตุ: x หมายถึงยังเป็ นประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป
√ หมายถึงชุมชนพอเห็นแนวทางแต่ยงั ไม่มีระบบที่
ชัดเจนต้องพัฒนาอีกพอสมควร √√ หมายถึงมีแนวทางในการจัดการในระบบดับหนึ่งแต่สามารถเพิ่มสมรรถนะในการจัดการให้
เป็ นระบบที่ดียงิ่ ขึ้นได้ √√√หมายถึง มีการจัดการอย่างเป็ นระบบและมีการติดตามตรวจสอบ
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7.1 ความยัง่ ยืนของระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาจากลักษณะพื้นที่และภูมิศาสตร์ แล้ว (Landscape) ชุมชนบ้านกลางและพื้นที่
เกษตรของชุมชนบ้านกลางเป็ นพื้นที่มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ป่าธรรมชาติผนื ใหญ่ ระบบการเกษตร
ในส่ วนของสวน และไร่ หมุนเวียน อาจจะเรี ยกได้ว่าเป็ นพื้นที่ ป่าภายใต้ภูมิทศั น์เกษตร (Forest
patches in agricultural landscape) ดังนั้นกิจกรรมทางการเกษตรจึงมีความสําคัญและส่ งผลต่อความ
ยัง่ ยืนของระบบนิเวศป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ จะพิจารณาว่า ระบบนิเวศสามารถทํา
หน้าที่ในการให้บริ การด้านต่าง ๆ กับชุมชนหรื อไม่ ชุมชนมีการบริ หารจัดการที่ส่งเสริ มให้เกิดการ
ผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืนไหม
ระบบนิ เวศเกษตรบนที่ สูงที่ โดดเด่ นของชุ มชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง คือระบบการทําไร่
หมุนเวียนซึ่ งเป็ นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรแปลงหนึ่ งแล้วพักการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แปลงนั้นเพื่อฟื้ นฟูที่ดินนั้นตามธรรมชาติดว้ ยกลไกของโครงสร้าง หน้าที่ และการบริ การของระบบ
นิ เวศ พื้นที่ที่ปล่อยร้างเพื่อรอการฟื้ นตัวตามธรรมชาติที่เรี ยกว่า “ไร่ เหล่า” โดยมากชุ มชนจะใช้
วิธีการจัดการโดยการทิ้งพื้นที่ไว้ให้ระบบนิเวศได้ฟ้ื นฟูประมาณ 3-6 ปี ระยะเวลาในการฟื้ นตัวของ
ไร่ เหล่าจะแตกต่างกันตามลักษณะของภูมิศาสตร์ และระบบนิ เวศ การผลิตในระบบไร่ หมุนเวียน
ยังคงมีความสําคัญต่อชุมชน ส่ วนมากระบบไร่ หมุนเวียนใช้เพื่อการยังชีพเป็ นหลัก เนื่ องจากปลูก
ข้า วไร่ แ ละพื ช อาหารหลากหลายชนิ ด โดยมี ค วามหลากหลายของพัน ธุ์ พื ช สู ง สํา หรั บ ชุ ม ชน
กะเหรี่ ยงระบบไร่ หมุนเวียนถือเป็ นหัวใจสําคัญของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาหลายชัว่
อายุคน นอกจากชุ มชนจะให้วิธีการปล่อยให้ธรรมชาติได้ฟ้ื นฟูตวั เองตามหลักระบบนิ เวศแล้ว
ชุมชนยังมีการตั้งกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่ วมกันและหลีกเลี่ยงการนําปั จจัยภายนอก
พื้นที่เข้าสู่ ระบบการเกษตร เช่น การหลักเลี่ยงการใช้สารเคมี เป็ นต้น โดยผลของการจัดการระบบ
นิเวศป่ าไม้และนิเวศเกษตร มีรายละเอียดดังนี้
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7.1.1 การผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืน รักษาระบบนิเวศ
ในการผลิตอย่างยัง่ ยืนต้องอาศัยระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ สามารถทําหน้าที่บริ การด้าน
การเป็ นแหล่งผลิ ต (Provisioning services) การควบคุมกลไก (Regulating services) การบริ การ
ด้านวัฒนธรรม (Cultural services) และด้านการสนับสนุนและคํ้าจุน (Supporting services) บริ การ
ต่าง ๆ ดัง ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศของชุมชนบ้านกลางเพื่อ
สนับสนุนการผลิตและวิถีชีวิตของชุมชน
7.1.1.1 การเป็ นแหล่ งผลิต
เป็ นบริ การที่เป็ นรู ปธรรมที่เห็นจัดเจนที่ที่สุด เป็ นมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยตรง
(Direct use value) ไม่วา่ จะเป็ นอาหาร ไม้ ฟื น สมุนไพรในการรักษาโรค
1) อาหาร ทั้งอาหารทีมาจากป่ าซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่สูงโดยในรอบปี ที่ผา่ นมาชุมชนเก็บหาของ
ป่ ากว่า 300,000 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่าทั้งที่เป็ นตัวเงิน (การขาย) และไม่เป็ นตัวเงิน (การบริ โภค)
เกือบ 3 ล้านบาทต่อปี อาทิ มะแขว่น ผักกูด ผักหวาน มะกอก หน่อไม้ ดอกก้าน เปลือกหาด สาบเสื อ
เห็ด นํ้าผึ้ง ครั่ง รถด่วน นอกจากผลผลิตจากป่ าแล้วยังมีผลผลิตที่ได้จากพื้นที่การเกษตร นาข้าว ไร่
และสวน เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว กระเทียม หอม ผักกาด พริ ก ส้มโอ กล้วย มะม่วง มะขาม ถัว่ ฟัก
เขียว เผือก ฟักทอง เป็ นต้น (รายะละเอียดดังตารางที่ 14, ตารางที่ 21, ตารางที่ 25, ตารางที่ 30) และ
จากปฏิทินการผลิตจะเห็นได้วา่ ชุมชนมีอาหารบริ โภคตลอดทั้งปี ในปริ มาณที่พอเพียง
2) ไม้จากป่ าในการสร้างบ้านโดยมีเงื่อนไขการใช้ไม้ของชุมชน และฟื นในการหุ งต้ม โดยไม้
ที่นิยมในการใช้ประโยชน์มาที่สุดของชุมชนบ้านกลางคือไม้ไผ่ซ่ ึงมีการเติบโตทดแทนได้ในเวลา
อันรวดเร็ว สําหรับไม้ขนาดใหญ่ข้ ึนมาที่ได้รับความนิยมนํามาก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในชุมชนคือ
ไม้แดง ไม้เซาะ จําปี จําปา ซึ่งเป็ นไม้ที่พบมากในป่ าเต็งรังและป่ าเบญพรรณเป็ นไม้โตเร็ ว โดยมี
กติกาในการใช้โดยไม้ขนาดใหญ่สามารถนํามาใช้เพื่อสร้างบ้านในชุมชนได้เท่านั้น มิสามารถขาย
ออกนอกชุมชนได้ซ่ ึงเป็ นการควบคุมอัตราการใช้ประโยชน์ให้ควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของไม้
ได้ตามหลักการการใช้อย่างยัง่ ยืนที่อตั ราการใช้ไม่ควรเกิดอัตราการเติบโต (Rate of use vs rate of
growth)
ส่ วนไม้ไผ่ป่ามีการนํามาใช้ประโยชน์ทุกปี ในการสร้างกระท่อมในบริ เวณพื้นที่ไร่
หมุนเวียน
อีกทั้งยังคงมีการใช้ไม้เป็ นเชื้อเพลิงในการทําอาหารสําหรับการทําไร่ หมุนเวียน
(รายละเอียดการใช้ประโยชน์จาก ตารางที่ 13)
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3) แหล่งพันธุ กรรมพืชและสัตว์ ระบบการจัดการทางการเกษตรจะมี ก ารเก็บเมล็ด พัน ธุ์
ท้องถิ่นจากการเกษตร เช่น ข้าวพันธุ์ด้ งั เดิม เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ในปี ต่อ ๆ ไป และยังคงเป็ นการ
รักษาความหลากหลายของแหล่งพันธุกรรมต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนั้น กฎ กติกาการหาของป่ าของ
ชุมชนก็เป็ นไปในแนวทางการส่ งเสริ ม อนุรักษ์ความหลากหลายให้คงอยูต่ ่อไป แต่ทว่าชุมชนยังไม่
มีระบบการจัดการเพื่อการอนุ รักษ์ความหลากหลายเรื่ องเมล็ดพันธ์โดยตรง ชุมชนทําการเก็บเมล็ด
พันธุ์ดว้ ยภูมิปัญญาดั้งเดิมคือการห่ อผ้าเอาไว้บนหิ้ งเตาไฟเพื่อไม่ให้เกิดความชื้น แมลงมากินและ
เมล็ดพันธุ์เสี ยหาย (จันทร์ต๊ิบ หลักแหลม, 2563)
นอกจากนั้นเมื่อสํารวจความสามารถในการผลิตของระบบนิเวศจากความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนผลผลิตทางการเกษตรเมื่อเทียบกับ 3 – 5 ปี ก่อนพบว่าผลผลิตพืชประเภทเดียวกันได้ผลผลิต
เท่ากับ 3 – 5 ปี ก่อนมากถึง 29 คน (ร้อยละ46.0) และไม่สามารถประมาณการณ์การได้มีจาํ นวนน้อย
ที่สุดเพียง 4 คน (ร้อยละ 6.3) จะเห็นได้วา่ สมาชิกในชุมชนส่ วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่าศักยภาพของ
ระบบนิเวศในการผลิตจะลดลงกว่าในอดีตที่ผา่ นมา (ตารางที่ 38)
ตารางที่ 38 แสดงปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรเทียบกับเมื่อ 5 ปี ก่อน ในพืชประเภทเดียวกัน
(ภาพรวมพืชทุกประเภทโดยถัวเฉลี่ย) ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตร
ความถี่
ร้อยละ
ได้เท่ากับ 5 ปี ก่อน
29
46.0
ได้นอ้ ยกว่า 5 ปี ก่อน
15
23.8
ได้มากกว่า 5 ปี ก่อน
15
23.8
ไม่สามารถประมาณการณ์ได้
4
6.3
รวม
63
100.0
และทัศนคติของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อความสามารถของระบบนิเวศป่ าไม้ในการบริ การ
เป็ นแหล่งผลิตก็มีศกั ยภาพในการผลิตไม่แตกต่างจาก 5 ปี ที่ผา่ นมา ดังตารางที่ 39 โดยร้อยละ 66
เห็นว่าป่ าไม้ยงั คงอุดมสมบูรณ์เหมือน 5 ปี ที่ผา่ นมา รวมทั้งสมาชิกครึ่ งหนึ่งของชุมชนเห็นว่า
ปริ มาณของป่ าที่เก็บได้กไ็ ม่แตกต่างจากเมื่อก่อนภายใต้ฤดูกาลเดียวกัน ชัว่ โมงในการเก็บหาของป่ า
และด้วยจํานวนแรงงานที่เท่ากัน
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ตารางที่ 39 ความอุดมสมบุรณ์ของผลผลิตจากป่ าเปรี ยบเทียบกับเมื่อ 5 ปี ก่อน ในพืชประเภท
เดียวกัน ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ความอุดมสมบูรณ์และปริ มาณของป่ าไม้ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา

ความถี่

ร้อยละ

8

12.7

ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
เสื่ อมโทรมมากขึ้น
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
เหมือนเดิม
รวม
ปริ มาณผลผลิตจากป่ าในประเภทเดียวกันและลงแรงในการเก็บเท่ากัน
ได้เท่ากันกับ 5 ปี ก่อน
ได้มากกว่า 5 ปี ก่อน
ได้นอ้ ยกว่า 5 ปี ก่อน
ไม่สามารถประมาณการณ์ได้
รวม

11
42

17.5

63

66.7
100

32

50.8

1

1.6

17
11
63

27.0
17.5
100

จะเห็นได้ว่าชุมชนใช้ประโยชน์โดยตรงจากระบบนิ เวศ (Direct use) ทั้งนิ เวศเกษตรและ
นิ เวศป่ าไม้ มูลค่าทางตรงที่เกิดขึ้นนี้ หากประเมินออกมาเป็ นตัวเงินประมาณ 2.8 ล้านบาท แต่ทว่า
มู ล ค่ า ทางการเงิ น นี้ ไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกับ มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการได้ใ ช้
ประโยชน์ โ ดยตรงจากระบบนิ เ วศได้ เพราะจะเห็ น ได้ ว่ า ชุ ม ชนพึ่ งพิ ง ระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการหล่อเลี้ยงชีวิต และดํารงไว้ซ่ ึงอัตตลักษณ์ วัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์
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7.1.1.2 การควบคุมกลไกของระบบนิเวศ
ประโยชน์จากการควบคุมกลไกของระบบนิ เวศที่ชุมชนบ้านกลางได้รับคือ การควบคุม
คุณภาพอากาศ การกรองนํ้าและการบําบัดนํ้า การควบคุมแมลง
1) วิถีชีวิตของกะเหรี่ ยงบ้านกลางมีส่วนสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ในการควบคุมกลไก
สภาพอากาศ และยังมีส่วนสําคัญในการช่วยส่ งเสริ ม หรื อลดทอนการทําหน้าที่ของระบบนิ เวศใน
การควบคุ ม สภาพอากาศ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนเป็ นป่ าไม้มี บ ทบาทในการเก็ บ กัก ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่ งเป็ นก๊าซที่สําคัญในการก่อให้เกิ ดภาวะเรื อนกระจก (Greenhouse
effect) ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) ต้นไม้มีคุณสมบัติในการตรึ งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ ช้ นั บรรยากาศ โดยเก็บไว้ในมวลชีวภาพ (Biomass) ของ
พืชทั้งที่อยูบ่ นพื้นดิน และอยูใ่ ต้ดิน ต้นไม้และป่ าไม้ทาํ หน้าที่ในการดูดซับ CO2 โดยกระบวนการ
สังเคราะห์แสงของใบ ได้เป็ นอินทรี ยสารที่มีคาร์บอนเป็ นองค์ประกอบสะสมเอาไว้ในลําต้น กิ่ง ใบ
(บนพื้นดิน) และราก (มวลชีวภาพที่อยูใ่ ต้ดิน) ในขณะเดียวกันต้นไม้กป็ ล่อย CO2 ผ่านกระบวนการ
หายใจ (Autotrophic respiration) ดังนั้นปริ มาณคาร์บอนสุ ทธิคือปริ มาณคาร์บอนที่สะสมอยูใ่ นมวล
ชี วภาพของต้นไม้ใช้เป็ นตัวบ่งบอกศักยภาพในการเก็บกับคาร์ บอนของป่ าไม้ โดยป่ าไม้แต่ละ
ประเภทมีศกั ยภาพในการกักเก็บคาร์บอนแตกต่างกัน (สําหรับบ้านกลางแล้วจะเป็ นป่ าเต็งรังและป่ า
เบญพรรณเป็ นหลัก) ดังตารางที่ 40 ขึ้นกับว่ามี ตน้ ไม้ชนิ ดใดเป็ นองค์ประกอบ ชนิ ดป่ า ความ
หนาแน่ นของป่ า สภาพภูมิประเทศและปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ (ดํารงค์ ศรี พระราม et al., 2554) การ
แลกเปลี่ยน CO2 ในแหล่งต่าง ๆ ทําให้ป่าไม้มีการดูดซับ CO2 มากกว่าการปลดปล่อยก๊าซกลายเป็ น
แหล่งเก็บกัก CO2 (Carbon sink) โดยทัว่ ไปป่ าทุติยภูมิ (Secondary forest) หรื อสวนป่ าที่มีตน้ ไม้
กําลังเจริ ญเติบโตจะเป็ นแหล่งเก็บกักคาร์ บอนที่มีศกั ยภาพมากกว่าป่ าไม้สมบูรณ์ที่มีอายุมาก ที่มี
อัตราการดู ดซับ CO2 ใกล้เคียงกับอัตราการปล่อย CO2 (ธรรมนู ญ เต็มไชย, ทรงธรรม สุ ขสว่าง,
พันธุ์พิพา ใจแก้ว, & เพชรรัตน์ ดีแก้ว, 2560)ในขณะที่ถา้ มีการปลดปล่อย CO2 มากกว่าการดูดซับ
ก๊าซกลายเป็ นแหล่งปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon source)
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ตารางที่ 40 เปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์บอนสะสมในป่ าประเภทต่าง ๆ
ประเภท
ป่ า

ป่ าดิบ
แล้ง
ป่ าเบญจ
พรรณ

ศักยภาพใน
การดูดซับ
CO2 (ตัน/
เฮกตาร์ /ปี )
20.35

ปริ มาณ
คาร์บอน
สะสม(ตัน/
เฮกตาร์ /ปี )
441.50

16.65

354.34
49.66
45.01

34.26
ป่ าเต็งรัง

17.75

135.71
66.85
29.31

ป่ ารุ่ นสอง

-

พื้นที่

สะแกราช
ลุ่มนํ้าแม่
กลอง
อช.แม่วงก์
อช.ทุ่งแสลง
หลวง

อช.แก่ง
กระจาน
สะแกราช
อช.แม่วงก์

16.74

อช.แก่ง
กระจาน
อช.กุยบุรี

33.53
27.57

อช.แม่วงก์
อช.กุยบุรี

แหล่งข้อมูล

สําเริ ง ปานอุทยั et al. (2555)
สําเริ ง ปานอุทยั และคณะ
(2555)
ธรรมนูญ เต็มไชย และคณะ (2560)
สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่คุม้ ครอง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(2557)
นวลปราง นวลอุไร (2548)
สําเริ ง ปานอุทยั และคณะ (2555)
ธรรมนูญ เต็มไชย และคณะ
(2560)
นวลปราง นวลอุไร (2548)
ศูนย์ศึกษาเเละวิจยั อุทยานเเห่งชาติ
ทางบก จังหวัดเพชรบุรี (2559)
ธรรมนูญ เต็มไชย และคณะ (2560)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม
อุทยาน
แห่งชาติจงั หวัดเพชรบุรี (2559)

สําหรับพื้นที่ไร่ หมุนเวียนซึ่ งเป็ นประเด็นในการถกเถียงในสังคมเกี่ ยวกับการปลดปล่อย
CO2 ออกสู่ บรรยากาศ จากการเผาพื้นที่ไร่ หมนุ เวียนนํามาซึ่ งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฝุ่ น PM 2.5 และควัน จากการศึกษาของในประเด็นดังกล่าวพื้นที่มุนเวียนของชุมชนบ้าน
กลางโดย มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อในปี พ.ศ. 2554 พบว่าการทําไร่ หมุนเวียนทําให้สูญเสี ยคาร์ บอน
171

ประมาณ 930 ตั น คาร์ บ อน หรื อ การปล่ อ ย CO2 ออกสู่ บรรยากาศเที ย บเท่ า 3,410 ตั น
คาร์ บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ไร่ เหล่าสามารถเก็บกักคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 35,567.27
ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ (มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อ, 2555) ทั้งนี้ ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอน
ของป่ าไม้ในพื้นที่ชุมชนบ้านกลางซึ่งมีท้ งั จากป่ าอนุรักษ์ที่เป็ นป่ าดงดิบ ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็ง
รัง พื้นที่สวนที่ยงั ไม่ได้รวมในการศึกษาครั้ งนั้น นั่นแสดงว่าศักยภาพในการดูดซับมากกว่าการ
ปล่อย CO2 ในพื้นที่ของชุมชนบ้านกลาง
2) การควบคุมโรค แมลงศัตรู พืช แมลงศัตรู พืชเป็ นปั จจัยจํากัดที่ส่งผลต่อการผลิตอาหาร
ของโลกโดยพบว่าร้อยละ 8-15 ของผลผลิตทางการเกษตรถูกทําลายโดยแมลงศัตรู พืช (Garbach et
al., 2014) จะเห็ นได้ว่าในระบบการผลิตของบ้านกลางใช้สารเคมีในการกําจัดแมลงน้อยมากแต่
อาศัยความหลากหลายทางชี วภาพในการควบคุมด้วยชี ววิธีผ่านกระบวนการทํางานของห่ วงโซ่
อาหาร(Food chain)และสายใยอาหาร (Food web) เช่น การใช้แมลงเต่าทอง (Ladybird beetles)ใน
การควบคุมจํานวนประชากรชองแมลงศัตรู พืช เช่น เพลี้ย (Aphid) (Robertson et al., 2014; กัมพล
อาทรสุ พรกุล, 2563) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชี วภาพของภูมินิเวศนั้นเป็ นปั จจัยที่
สําคัญในการควบคุมทางชีวภาพด้วยผูล้ ่าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ กลยุทธที่สาํ คัญในการใช้ผลู ้ ่าในการ
ควบคุมแมลงศัตรู พืชคือต้องทราบระบบนิ เวศและถิ่นที่อยู่ ตลอดจนอาหารที่เหมาะสมกับวัฏจักร
ชีวิตของสิ่ งมีชีวิตนั้น ๆ ดังนั้นการควบคุมด้วยชีววิธีจะต้องอนุ รักษ์ระบบนิ เวศ ถิ่นที่อยู่และความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่น้ นั และพื้นที่ใกล้เคียง เพราะจะเป็ นการส่ งเสริ มการให้บริ การของ
ระบบนิเวศในการควบคุมแมลงศัตรู พืชนัน่ เอง (Rebecca Chaplin-Kramer & Claire Kremen, 2012)
3) การผสมเกสร สิ่ งมีชีวิตหรื อแมลงที่ผสมเกสรมีความสําคัญกับระบบการเกษตรของโลก
ถึ งร้ อยละ 35 นอกจากนั้นยังพบว่าร้ อยละ 60 -90 ของชนิ ดพันธุ์พืชขึ้นกับการผสมเกสร(Klein
Alexandra-Maria, 2007) แมลงที่สาํ คัญในการผสมเกสรของชุมชนบ้านกลางคือผึ้ง (Apis spp) ใน
การช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้งบางชนิดที่ทาํ หน้าที่ผสมเกสรในพื้นที่เกษตรมาจากถิ่นที่อยูต่ ามธรรมชาติ
ที่ไม่ถูกทําลายในบริ เวณใกล้เคียง (Garbach et al., 2014) นอกจากนั้นยังพบสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ อีกด้วย
เช่น ผีเสื้ อ ต่อ แมลงเม่า เพลี้ย นก เป็ นต้น ซึ่งการผสมเกสรมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการสื บพันธุ์ของ
พืชป่ า ผลไม้ ผักและถัว่ รวมถึงช่วยในการดํารงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้นใน
ระบบยังมี ลมเป็ นตัวกลางสําคัญในการผสมเกสรอี กด้วย เช่ น พวกหญ้า (สมชาติ รั กษ์สองพลู,
2563) อ้อย (Klein Alexandra-Maria, 2007)
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4) การกรองนํ้าและการบําบัดนํ้าเสี ย การรักษาสมดุลของระบบนํ้า การให้บริ การนํ้าสะอาด
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญของชุมชนบนพื้นที่สูงเนื่องทางชุมชนเหล่านี้เข้าไม่ถึงบริ การนํ้าประปา ต้องอาศัย
นํ้าตามธรรมชาติเป็ นหลักทั้งการเกษตร และการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน ทั้งปริ มาณนํ้าที่
เพียงพอ คุณภาพของนํ้า รวมถึงการป้องกันนํ้าท่วม (Brauman, Daily, Duarte, & Mooney, 2007) โดย
ภาคการเกษตรเองก็เป็ นภาคส่ วนที่น้ าํ ในสัดส่ วนที่สูง (ร้อยละ 70) เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคส่ วนอื่น
ทางเศรษฐกิจในระดับโลก (OECD, 2020) และสําหรับประเทศไทยเองภาคเกษตรก็ใช้น้ าํ ถึงร้อยละ 75
ของปริ มาณนํ้าทั้งหมด ในขณะเดียวกันจะเห็นได้วา่ มลพิษทางนํ้าจากการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง
ก็เป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางมานานจากการระบายนํ้าจากพื้นที่ทาง
การเกษตรเป็ นตัวการสําคัญในการนําดินตะกอน ฟอสฟอรัสและไนเตรต สารเคมีซ่ ึงเป็ นมลพิษที่
สําคัญไปสู่ น้ าํ ผิวดิน นํ้าใต้ดิน และลงสู่ ทะเลต่อไป เช่น ในสหรัฐอเมริ กาพบว่ามากกว่าร้อยละ 70
ของไนเตรทและฟอสฟอรัสจากการเกษตรปนเปื้ อนในนํ้ามิสิสิป้ ี
และลงสู่ อ่าวเม็กซิโก
(Environmental Science and Technology, 2008) โดยเฉพาะปัญหาของไนเตรทซึ่งมีคุณสมบัติใน
การเคลื่อนย้ายในดิน มีน้ าํ เป็ นตัวนําพาไปเก็บในนํ้าใต้ดิน โดยสามารถอยูใ่ นนํ้าใต้ดินเป็ นเวลานาน
กว่าจะออกมาสู่ น้ าํ ผิวดินในพื้นที่ปลายนํ้าและสู่ ระบบนิเวศทะเลต่อไป (Hamilton SK, 2012) ดังนั้น
การจัดกิจกรรมทางการเกษตรบนพื้นที่สูงมีความสําคัญและส่ งผลกระทบต่อการบริ การของระบบ
นิเวศทั้งพื้นที่ลุ่มนํ้าตั้งแต่ตน้ นํ้ายันปลายนํ้า แต่จากบทที่ 5 จะเห็นได้วา่ กิจกรรมทางการเกษตรของ
ชุมชนพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพราะทราบถึงความรุ นแรงของผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งนํ้า
ในการอุปโภคและบริ โภคยังมาจากการกรองนํ้าใต้ดินหรื อนํ้าบาดาลมาใช้ในครัวเรื อนเป็ นหลัก
ดังนั้นปั ญหาจากการปนเปื้ อนมลพิษทางนํ้าจึงไม่ได้มีนยั สําคัญสําหรับชุมชนบ้านกลาง
5) การพังทลายของดิน การพังทลายของดินมีท้ งั ที่เกิดเองตามธรรมชาติและการพังทลาย
อันเนื่องมาจากการเร่ งของกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ การชะล้างพังทลายของดินเป็ นปัญหาหนึ่งที่
ได้รับความสนใจเมื่อกล่าวถึงการเกษตรบนพื้นที่สูง เนื่องจากการเปิ ดหน้าดินบนพื้นที่การเกษตรที่
มีความชันเป็ นตัวเร่ งการพังทลายของดิน ธาตุอาหารของพืชที่หน้าดินก็จะถูกนํ้าพัดพาไป ส่ งผลต่อ
ปริ มาณผลผลิ ตทางการเกษตรที่ อาจจะลดลง รวมถึ งการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี ในการเพิ่มผลผลิต
นอกจากเป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วยังส่ งผลต่อระบบนิเวศอีกด้วย อาทิ ดินเสื่ อม
โทรมในระยะยาว ตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปทับถมเกิดการตื้นเขิน ดังนั้นลักษณะของกิจกรรมและ
แนวปฏิบตั ิของเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน
จะเห็นได้ว่าลักษณะพื้นที่ในการทํานาของชุมชนจะเป็ นแอ่งที่ราบระหว่างหุ บเขา ในขณะที่พ้ืนที่
สวนเป็ นที่ สู ง จากพื้ น ที่ น าขึ้ น มาในลัก ษณะสวนผสม ไม่ มี ก ารเปิ ดพื้ น ที่ ห น้า ดิ น ให้ น้ ํา ชะล้า ง
พังทะลาย ในขณะที่การทําไร่ หมุนเวียนชุมชนมิได้เปิ ดหน้าดินทั้งหมดแต่ใช้การฟันไร่ ตัดต้นไม้ให้
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มีความสู งเพียงพอที่ จะสามารถเติ บโตได้ใหม่ และยังเหลือโคนต้นไม้และรากไม้ในการช่ วยยึด
อนุภาคของดินและการดูดซับนํ้า เป็ นการช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนั้นการที่มีการ
ปล่อยพื้นที่ไร่ เหล่าให้มีการพักฟื้ นเป็ นเวลาหลายปี ก็ทาํ ให้พ้ืนที่ไร่ หมุนเวียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) แบบทุติยภูมิ (Secondary succession) (Britannica,
2562) ตามกาลเวลา เป็ นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นจากสิ่ งมีชีวติ เดิมถูกทําลาย แต่ยงั มีส่ิ งมีชีวิต
บางชนิ ดและสารอินทรี ยท์ ี่สิ่งมีชีวิตต้องการ เช่ น การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริ เวณที่ถูกไฟไหม้
บริ เวณที่เพื่อทําไร่ แล้วปล่อยให้เป็ นไร่ เหล่ารกร้างภายหลัง ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ

ที่มา: Britannica (2562)
จากตัวอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดจะเห็นได้วา่ บริ การเหล่านี้เป็ นมูลค่าของระบบนิเวศที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect use value) หรื อมูลค่าที่เกิดจากการที่ชุมชนสงวนระบบนิเวศไว้
ใช้ในอนาคต (option value) เพื่อที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศป่ าไม้ต่อไปเรื่ อย ๆ
7.1.1.3 การบริการด้ านวัฒนธรรม (Cultural services)
เป็ นการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางด้านนันทนาการ ท่องเที่ยว คุณค่าทางการศึกษา
จิตวิญญาณ ศาสนา ความเชื่อ คุณค่าทางจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าจากการใช้ประโยชน์โดยตรงและ
มูลค่าเผือ่ ใช้
การบริ การด้านวัฒนธรรมของกะเหรี่ ยงมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ และการผลิตทั้ง
ระบบการเกษตรและการหาของป่ า มีท้ งั คุณค่าทางการศึกษา การเรี ยนรู ้จากรุ่ นสู่ รุนโดยเฉพาะองค์
ความรู ้ในทําฝายบนพื้นที่สูง ความรู ้และทักษะการหาของป่ าแต่ละประเภท องค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นใน
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การทําแนวกันไฟ การดูทิศทางไฟและการควบคุมไฟ โดยการเผาจากด้านบนและด้านข้างแปลงเข้า
หาใจกลางไร่ เพื่อลดความรุ นแรงของเปลวไฟ องค์ความรู ้ในการพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ในการ
เลือกพื้นที่ทาํ ไร่ หมุนเวียน การดูสีดิน พืชที่ข้ ึนปกคลุม มูลและร่ องรอยสัตว์ป่า (อินจันทร์ อินตา,
2563)
รวมไปถึงความเชื่อในการปลูกดอกไม้ในไร่ หมุนเวียนเป็ นการแสดงความเคารพต่อสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ดูแลพืชพรรณในไร่ หมุนเวียน อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งสําคัญในการล่อแมลงต่าง ๆ อีกด้วย
(กัมพล อาทรสุ พรกุล, 2563; สมชาติ หละแหลม, 2562) เมื่อได้ผลผลิตจากระบบนิเวศแล้วยัง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริ โภคสื บต่อมา ไม่วา่ จะเป็ นการดอง การตากแห้ง เป็ นต้น แม้วา่ ใน
ปัจจุบนั จะมีเทคโนโลยีในการทําความเย็นเข้ามาแต่ชุมชนก็ใช้สาํ หรับการเก็บเนื้อสัตวเป็ นหลัก (รุ่ ง
อรุ ณ ตื้อใจมา, 2563)
ในมิติของศาสนาจิตวิญญาณมีการจัดการโดยผ่านพิธีกรรมในขั้นตอนการทําไร่ เช่น การ
สวดบูชาพระเจ้าก่ อนที่ จะทําการเกษตรในแต่ละช่ วง (กัมพล อาทรสุ พรกุล, 2563) นอกจากนั้น
ชุมชนยังให้ความสําคัญกับพื้นที่จิตวิญญาณ (ภาพที่ 22) โดยพื้นที่ดงั กล่าวชุมชนอธิบายว่าเป็ นพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ์ (สมชาติ รักษ์สองพลู, 2562)

ภาพที่ 22 ป้ายแสดงพื้นที่จิตวิญญาณและพื้นที่คุม้ ครองทางวัฒนธรรมพิเศษ ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2562

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงยังคงความเรี ยบง่าย รู ้สาํ นึ กบุญคุณของธรรมชาติและพระเจ้าที่หล่อ
เลี้ยงชีวิต มีความเคร่ งครัดทางศาสนา รวมถึงความเชื่อว่าป่ าไม้เป็ นของพระเจ้า ตนเองมีแค่เก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์เท่านั้น สมาชิ กในชุมชนนับถือพระเจ้าส่ งผลไปถึงการดูแลสมบัติของพระเจ้าคือป่ า
นัน่ เอง (คณะกรรมการชุมชนบ้านกลาง, 2563) การบริ การด้านวัฒนธรรมของระบบนิ เวศ คุณค่า
ทางจิตใจที่ช่วยหล่อหลอมชุมชนยังคงอยูส่ ื บไปจากรุ่ นสู่ รุ่ น เป็ นทั้งมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศโดยตรงและมูลค่าสําหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้น
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7.1.1.4 บริการด้ านการสนับสนุนและคํา้ จุน (Supporting services)
เพื่อให้เกิดบริ การอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว บริ การเหล่านี้ช่วยในการสนับสนุนให้ระบบนิเวศคง
ความสามารถในการให้บริ การอยู่ไม่ ว่าจะเป็ นกระบวนการสร้ างดิ น วัฏจักรสารอาหารต่าง ๆ
วัฏจักรนํ้า และความหลากหลายทางชีวภาพ
1 ) กระบวนการสร้างดิน (Soil formulation) และการหมุนเวียนแร่ ธาตุในดิน จะเห็นได้ว่า
โครงสร้างดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ว่าจะเป็ นลักษณะทางภายภาพหรื อลักษณะทางเคมี
ของดินและวงจรสารอาหารมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการทําการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชนบ้านกลางเพราะเป็ นแหล่งอาหารสําคัญสําหรับการเจริ ญเติบโตของพืช การหมุนเวียนแร่ ธาตุ
อาหารในดิ นช่ วยรั กษาความอุดมสมบูรณ์ ของดิ นผ่านการย่อยสลายของอินทรี ยวัตถุ (Edwards,
2004) นอกจากนั้นโครงสร้างของดินยังมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งมีชีวิตขนาดเล็ก (เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ)
ที่อยูอ่ าศัยหาอาหารในดิน ผลลัพธ์จากการมีส่ิ งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยในดินจะทําให้ดินมีความพรุ นและ
มู ล สั ต ว์เ หล่ า เหล่ า นี้ ก็ ช่ ว ยในการเพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ป ระโยชน์ จ ากดิ น
กระบวนการเหล่านี้ มีส่วนอย่างมากต่อปริ มาณและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร (Garbach et
al., 2014) จะเห็นได้ว่าวิถีการผลิตทางการเกษตรของชุมชนบ้านกลางตามที่ได้กล่าวไปในบทที่ 5
เป็ นไปในทิศทางที่สนับสนุ นการทําหน้าที่ของระบบนิ เวศ และบริ การของระบบนิ เวศต่อระบบ
การเกษตรช่ ว ยให้เ กิ ด การผลิ ต ทางการเกษตรที่ ย งั ยืน เนื่ อ งจากในการทํา การเกษตรไม่ ไ ด้นํา
อินทรี ยวัตถุของออกจากพื้นที่แต่มีการปล่อยให้อินทรี ยวัตถุจากวัสดุเหลือทางการเกษตรหลังเก็บ
เกี่ยวได้ย่อยสลาย ในขณะที่การเกษตรแบบเข้มข้นจะใช้การไถพรวนและการใส่ ปุ๋ยในการรั กษา
โครงสร้ างและความอุ ด มสมบูรณ์ ของดิ น แทน (Daily et al., 1997) แม้ว่าจะมี ขอ้ โต้แ ย้งถึ งการ
สู ญเสี ยอินทรี ยว์ ตั ถุในระบบนิเวศเกษตรจากการเผาเพื่อเตรี ยมการเพาะปลูกสําหรับฤดูการผลิตใหม่
แต่จากผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562พบว่า คุณภาพดิน
ของพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชนบ้านกลางมิได้แตกต่างกับคุณภาพดินในเขตพื้นที่ป่าที่ไม่มีการ
รบกวนด้ว ยกิ จ กรรมการเกษตรอย่างมี นัย ยะสําคัญ โดยเนื้ อดิ น ในไร่ ห มุ น เวีย นจะเป็ นดิ น เนื้ อ
ละเอียด (Silty Clay Loam) เนื้ อดินในพื้นที่นาเป็ นดินเนื้ อหยาบแบบ Loam และ Sandy Clay Loam
ซึ่งเป็ นดินร่ วนและดินร่ วนเหนียวปนทราย ทั้งนี้ ดินเนื้ อละเอียดมีพ้ืนที่ผวิ มากจึงสามารถการดูดซับ
นํ้าและธาตุอาหารได้ดี ดินส่ วนใหญ่มีสีแดงปนเหลือง (Yellowish red) เนื่องจากการผุพงั ของดินทํา
ให้มีเหล็กออกไซด์อยูม่ าก ในขณะที่ความหนาแน่นของดินอยูใ่ นระดับที่ดี เหมาะสมกับการที่ราก
พืชจะชอนไชหาอาหารและดูดซับนํ้าได้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต เมื่อพิจารณาถึงความพรุ นของ
ดิ นก็จะพบว่าความพรุ นของดิ นจากป่ าสามารถรองรั บนํ้าจากธรรมชาติได้ดีกว่า แต่โดยรวมแล้ว
พบว่าดินที่ชุมชนบ้านกลางใช้ประโยชน์มีความพรุ นอยู่ในช่วงระดับที่สามารถยอมรับได้ถึงขั้นดี
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เหมาะแก่การเกษตรกรรม (ความพรุ นเฉลี่ยคือ 41.90 % คิดเป็ นนํ้าหนักดินต่อ 1 ไร่ เท่ากับ 468,720
กิโลกรัมต่อไร่ สามารถรองรับน้าได้เฉลี่ยทั้งหมดได้ 193.58 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ) ในขณะที่ดินมี
ความเป็ นกรดเล็กน้อย (pH 6.1-6.5) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุเฉลี่ยอยูที่ร้อยละ 3.34 โดยดินชั้นบน (0-15
เซนติเมตร) จะมีค่าอินทรี ยวัตถุมากกว่าดินที่ความลึก 15-45 เซนติเมตร ไม่ว่าจะเป็ นดินในพื้นที่ป่า
ดินนา หรื อไร่ หมุนเวียน แสดงให้เห็ นว่ามีกระบวนการย่อยสลายจากการทับถมของซากพืชซาก
สั ต ว์ใ นดิ น ชั้น บนระหว่ า งดิ น ที่ ท าํ การเกษตรและดิ น ในพื้ น ที่ ป่ าในลัก ษณะเดี ย วกัน สํา หรั บ
การศึกษาไนเตรทในดินพบว่าค่าจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของดิน ค่าเฉลี่ยของไนเตรทอยู่ที่
28.70 ppm. คิดเป็ นไนโตรเจน 13.20 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งอยู่ในช่ วงที่สามารถทําการเกษตรได้ แต่
ผลผลิ ตอาจจะไม่ มากเท่ า ที่ ควร สําหรั บการสะสมของฟอสฟอรั สในดิ น มี ก ารสะสมมากที่ สุ ด
สําหรั บดิ นในเขตป่ า (21.92 กิ โลกรั มต่ อไร่ ) ในขณะที่ ดินนามี การสะสมของฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ พื ช น้อ ยที่ สุ ด (3.8 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ) สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ค่ า โพแทสเซี ย มที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพืชพบว่ามีปริ มาณน้อยกว่าในไร่ เหล่าที่มีอายุมาก เนื่ องจากไร่ ที่ทิ้งไว้หลายปี มีตน้ ไม้
ขึ้ น เป็ นจํา นวนโพแทสเชี ย มมี ก ารสะสมไว้ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ของลํา ต้น ใบ ดอกและผล (คณะ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562b)
2)
วัฏจักรนํ้า การคงอยูข่ องวัฏจักรนํ้าเป็ นผลประโยชน์อย่างหนึ่งของการบริ การของ
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีส่วนช่วยในการดําเนินวัฏจักรนํ้าตามธรรมชาติ การ
กระจายปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านภูมิทศั น์หรื อพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้
นํ้าจากพืช การดูดซึมนํ้าและการเปลี่ยนแปลงปริ มาณนํ้าผิวดิน รู ปแบบการไหลของนํ้าล้วนได้รับ
อิทธิพลมาจากวัฏจักรของนํ้าตลอดจนภูมิอากาศท้องถิ่น (Brauman et al., 2007) ปริ มาณนํ้าที่กกั เก็บ
ในพื้นที่ลุ่มนํ้า ทั้งในรู ปของนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินมีอิทธิพลต่อปริ มาณนํ้าที่คนในพื้นที่ปลายนํ้าจะ
สามารถนําไปใช้ประโยน์ได้ ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนํ้าจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินจึงเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญ การปลูกพืชและพื้นที่ป่าไม้มีผลต่อการเพิ่มและการลดลงของปริ มาณ
นํ้าที่ใช้ประโยชน์ได้ การระเหยของนํ้า นํ้าที่ไหลซึมลงสู่ ใต้ดินขึ้นกับการดูดซับ การปนเปื้ อนของ
อนุภาคต่าง ๆ ดินเหนียว ดินร่ วม ดินทราย
เมื่อพิจารณาอัตราการดูดซับนํ้าของดินของชุมชนบ้านกลางพบว่าอัตราการดูดซึ มนํ้าของ
ป่ าอนุ รักษ์และพื้นที่ไร่ เหล่าที่มีอายุมากไม่ได้แตกต่างกันมากนักและสามารถดูดซึ มนํ้าได้ไวที่สุด
โดยพื้นที่ไร่ ในปั จจุบนั สามารถดูดซึ มนํ้าได้ชา้ ที่สุด ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการดูดซึ มนํ้าได้ของ
ดินระหว่างพื้นที่ที่มีการเผาและไม่มีการเผาพบว่า อัตราการดูดซึ มของนํ้าไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
โดยการดู ดซึ มนํ้าในพื้นที่ ไร่ เหล่าปี ที่ 7 ก่ อนการเผาไร่ อัตราการดู ดซึ มนํ้าของดิ นโดยเฉลี่ยมีค่า
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เท่ ากับ 2 นาที 19 วิน าที ภายหลังการเผาไร่ ใ นเดื อนเมษายน อัตราการดู ด ซึ ม โดยเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อยเป็ น 3 นาที 28 วินาที (ตารางที่ 41) (มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ, 2555)
ตารางที่ 41 อัตราการดูดซึมนํ้าของดินบ้านกลางในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่ าอนุรักษ์
ไร่ ปัจจุบนั
ไร่ เหล่า 3 ปี
ไร่ เหล่า 7 ปี
ไร่ เหล่า 7 ปี หลังเผาไร่

อัตราการดูดซึมนํ้าของดิน
(ค่าเฉลี่ยต่อปริ มาณนํ้า 500 มิลลิลิตร)
3 นาที 19 วินาที
23 นาที 0 วินาที
7 นาที 26วินาที
2 นาที 19 วินาที
3 นาที 28 วินาที

หมายเหตุ ดัดแปลงจาก มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ (2555)

ทั้งนี้จากการศึกษาค่าคะแนนที่ใช้บ่งบอกถึงประสิ ทธิภาพในการให้น้ าํ ท่าที่ไหลในลําธาร
ของพื้นที่ตน้ นํ้า 13จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ป่าดิบเขา ดิบแล้ง ป่ าเบญจพรรณ
ป่ าเต็งรัง และพื้นที่ไร่ หมุนเวียนของธรรมนูญ เต็มไชย et al. (2560) ก็พบว่าประสิ ทธิภาพในการให้
นํ้าท่าระหว่างพื้นที่ป่ากับพื้นที่ไร่ หมุนเวียนมีความใกล้เคียงกันมากดังตารางที่ 42 และในงานชื้น
เดียวกันก็ยงั ศึกษาค่าสัมประสิ ทธิการใช้น้ าํ ของพืชพบว่าค่าการใช้น้ าํ ของพืชก็มิได้แตกต่างกันมาก
หากเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่แตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 43
12

13

ค่า runoff curve number หรื อค่า CN อยูใ่ นรู ปของค่าคะแนนที่อยูภ่ ายในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100ภายใต้
เงื่อนไขว่า CN ที่มีค่าน้อย หมายความว่า สภาพพื้นที่ตน้ นํ้าแห่งนั้นมีความสามารถในการดูดซับและเก็บกักนํ้าฝน
ไว้ได้ดี ทําให้น้ าํ ที่ระบายให้กบั พื้นที่ทา้ ยนํ้าที่เกิดขึ้นจากการตกของฝนแต่ละครั้งมีนอ้ ย ในทางตรงกันข้าม ถ้า CN
มี ค่ามาก แสดงว่าพื้นที่ ตน้ นํ้าแห่ งนั้นมีความสามารถในการดูดซับและเก็บกักนํ้าฝนไม่ดี นํ้าฝนที่ตกลงมาส่ วน
ใหญ่จึงระบายให้กบั พื้นที่ทา้ ยนํ้าแทน (พงษ์ศกั ดิ์ และ พิณทิพย์, 2551)
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ตารางที่ 42 ค่าคะแนนที่ใช้บ่งบอกถึงประสิ ทธิภาพในการให้น้ าํ ท่าที่ไหลในลําธารของพื้นที่
ประเภทต่าง ๆ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
Hydrologic soil group
B
C
D
ป่ าดิบเขา
55
70
77
55
70
77
ป่ าดิบชื้น
55
70
77
ป่ าดิบแล้ง
ป่ าเบญจพรรณ
ป่ าเต็งรัง
ป่ ารุ่ นสอง
สวนป่ า

60
60
66
65

73
73
77
76

79
79
83
82

ไร่ หมุนเวียน
พื้นที่เกษตรกรรมที่ดอน
เกษตรกรรมในที่ลุ่ม

56
86
83

70
91
88

77
94
90

ที่มา: ธรรมนูญ เต็มไชย et al. (2560)

ตารางที่ 43 ค่าสัมประสิ ทธิ์การใช้น้ าํ ของพืช
การใช้
ค่าสัมประสิ ทธิ์การใช้น้ าํ ของพืช
ประโยชน์ที่ดิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ป่ าดิบเขา
0.515 0.385 0.294 0.279 0.414 0.560 0.705 0.825 0.974
ป่ าดิบแล้ง
0.511 0.375 0.286 0.271 0.407 0.556 0.715 0.841
1
ป่ าเต็งรัง
0.463 0.328 0.235 0.219 0.341 0.562 0.773 0.956
1
ป่ าเบญจพรรณ 0.463 0.326 0.235 0.219 0.341 0.569 0.769 0.956
1
ป่ ารุ่ นสอง
0.477 0.340 0.248 0.227 0.350 0.542 0.720 0.879
1
สวนป่ า
0.463 0.328 0.242 0.226 0.357 0.568 0.763 0.949
1
ไร่ หมุนเวียน
0.528 0.396 0.315 0.301 0.448 0.598 0.756 0.876
1
เกษตรที่ดอน
0.455 0.328 0.241 0.229 0.341 0.536 0.693 0.843
1
เกษตรที่ลุ่ม
0.463 0.328 0.247 0.234 0.347 0.516 0.657 0.791
1
หมายเหตุ: ข้อมูลเป็ นข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอุทยานแม่วงก์
ที่มา: ธรรมนูญ เต็มไชย et al. (2560)
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ต.ค.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

พ.ย.
0.890
0.890
0.871
0.871
0.878
0.870
0.905
0.871
0.870

ธ.ค.
0.704
0.698
0.658
0.658
0.669
0.658
0.714
0.651
0.658

จากข้อมูลการดูดซับนํ้า ค่าสัมประสิ ทธิ์การใช้น้ าํ ของพืช และประสิ ทธิภาพในการให้น้ าํ ท่า
แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของไร่ หมุนเวียนมีความใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่อนข้างมากในเรื่ อง
การไหลเวียนและการใช้น้ าํ
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพและชีวภาพของแหล่งนํ้าในพื้นที่
ชุมชนบ้านกลางซึ่งได้ดาํ เนินการเก็บตัวอย่างเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 โดย คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2562a) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพนํ้าในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ได้
ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใดแม้วา่ จะมีบางตัวชี้วดั ที่มีค่าเกินมาตรฐานก็ตาม เนื่องจากในชุมชนมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันจึงส่ งผลต่อคุณภาพนํ้าทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ โดยใน
การเก็บตัวอย่างนํ้าท่าในบริ เวณสามลุ่มนํ้าย่อยของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ลุ่มนํ้ากว่าสองหมื่นตาราง
กิโลเมตร โดยลุ่มนํ้าย่อยที่หนึ่งเป็ นเป็ นแม่น้ าํ แม่มายและห้วยมะหลอดในส่ วนที่ไหลผ่านหมู่บา้ น
รวมถึงเป็ นพื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่า ลุ่มนํ้าที่สองเป็ นแหล่งต้นนํ้าของแม่น้ าํ แม่มายและห้วยหลูด
เป็ นพื้นที่ป่าต้นนํ้า และในส่ วนที่ใกล้กบั ชุมชนจะเป็ นพื้นที่ไร่ ในส่วนลุ่มนํ้าที่สามเป็ นป่ าอนุรักษ์
และแหล่งต้นนํ้าแม่ต๋าํ และพื้นที่สวน ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการแสดงให้เห็นว่าในลุ่มนํ้าที่
อยูใ่ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่ าต้นนํ้าแม้วา่ จะมีพ้นื ที่ไร่ และสวนอยูด่ ว้ ยแต่กม็ ีคุณภาพนํ้าที่ดีกว่าแหล่ง
นํ้าที่มีการใช้ประโยชน์เป็ นที่อยูอ่ าศัย และพื้นที่สาํ หรับการปศุสตั ว์ทา้ ยนํ้าในลุ่มนํ้าที่หนึ่ง
เมื่ อพิจารณาคุ ณสมบัติน้ าํ เพื่อการบริ โภคแล้วพบว่ามีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานนํ้าประปา ทางด้านกายภาพพบค่าความขุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในลุ่มนํ้าที่หนึ่ ง
จํานวนสองจุดจากสามจุดที่เก็บตัวอย่าง สําหรับคุณนํ้าทางชี วภาพพบโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยและฟี
คอลโคลิฟอร์ มแบคที เรี ยในแหล่งนํ้าเกิ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าบริ โภคและนํ้าประปาหนึ่ งจุด ส่ วน
คุณภาพนํ้าทางเคมี อาทิ ปริ มาณของแข็งละลายในนํ้า ค่าออกซิ เจนละลายในนํ้า ไนเตรทอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ปริ มาณของทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งนํ้า
บริ โภคและนํ้าผิวดิน ในขณะที่ แคดเมียม (Cd) อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าผิวดิน แต่ไม่ผา่ นมาตรฐาน
นํ้าบริ โภค ส่ วนสารหนู (As) และเหล็ก (Fe) โครเมียม(Cr)ไม่ผา่ นมาตรฐานสําหรับเกณฑ์น้ าํ บริ โภค
และนํ้าผิวดิน ทั้งนี้ ไม่พบ แมงกานีส (Mn) คลอไรด์ ปรอท (Hg) ตะกัว่ (Pb) ในแหล่งนํ้าแต่อย่างใด
เมื่อใช้เกณฑ์ทางชีววิทยา สัตว์หน้าดินในการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าพบว่าคุณภาพนํ้าอยูใ่ นระดับปาน
กลาง สัตว์หน้าดินสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยพบมากคือตัวอ่อนของแมงปี กแข็ง โดยมีตวั อ่อนของ
แมลงชี ปะขาวบ้างแต่ ไม่มากนัก โดยแมลงชี ปะขาวต้องการแกซิ เจนสู งเป็ นตัวชี้ วดั ว่าแหล่งนํ้า
สะอาด ทั้งนี้แหล่งนํ้ามีการออกซิเจนละลาย (DO) อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
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จากผลการวิเคราะห์น้ ีแสดงให้เห็นว่าพื้นที่รับนํ้าทิ้งจากชุมชน และการเลี้ยงสัตว์ในลุ่มนํ้า
แรกมีการปนเปื้ อนมากที่สุดโดยเฉพาะบริ เวณท้ายชุมชนที่มีแบคทีเรี ย Escherichia coli มากที่สุด
และมีบางตัวชี้วดั ที่คุณภาพนํ้าไม่เหมาะสมสําหรับการอุปโภคและบริ โภค แต่ท้ งั นี้ชุมชนมีระบบ
การกรองนํ้าสําหรับการทําประปาชุมชนอยูแ่ ล้ว โดยภาพรวมของคุณภาพนํ้าของชุมชนไม่ได้เป็ นที่
น่ากังวลแต่อย่างใด
7.1.2 การคงไว้ ซึ่งความหลากหลายทางทางพันธุกรรม
กรอบตัวที่ชดั SDG2.5 กล่าวถึงรักษาหรื อคงไว้ซ่ ึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่ นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรื อนและชนิดพันธุต์ ามธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมี
ความหลากหลายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะ
มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู ้
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ
แม้วา่ ตัวชี้วดั นี้จะให้ความสําคัญกับธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ดี การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมในระดับประเทศขึ้นไปถึงระดับนานาชาติ ซึ่งชุมชนบ้านกลาง
ถือเป็ นหน่วยย่อยเล็ก ๆ ของประเทศ ที่ยงั คงช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุกรรมไว้ โดยเฉพาะ
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ
แต่ละครัวเรื อนเก็บรักษาพันธุ์พชื ไว้เพื่อใช้ใน
ฤดูกาลเพาะปลูกหน้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การเก็บไว้ในบริ เวณที่อากาศถ่ายเท ใกล้ไฟใน
ห้องครัวเพื่อไล่ความชื้น
นอกจากนั้นการผลิตยังเป็ นระบบผสมผสานมิได้ใช้ระบบการเกษตร
เชิงเดี่ยว ในพื้นที่ยงั คงมีสายพันธุ์กว่าร้อยสายพันธุ์ที่ยงั คงเป็ นประโยชน์กบั ชุมชนบ้านกลาง แม้จะมี
การสู ญหายของพันธุ์พืชบางชนิด เช่น ข้าว ทั้งนี้จากการอภิปรายกลุ่มชุมชนไม่ได้ระบุถึงพืชอาหาร
ที่สูญหายไปจากป่ า แต่เมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกในภายหลังก็พบว่ามีการหายไปของพืชและสัตว์บาง
ชนิด เช่น นกยูงป่ า กระจง (กัมพล อาทรสุ พรกุล, 2563) เนื่องจากอาหารของชุมชนมาจากระบบนิเวศ
ป่ าไม้และนิเวศเกษตรเป็ นหลัก ดังนั้นเมื่อพิจารณาความหลากหลายผ่านอาหารที่ชุมชนบริ โภคโดย
การสอบถามจากชุมชนพบว่า ครัวเรื อนมากกว่าครึ่ งยังเห็นว่าความหลากหลายของชนิดพันธุพ์ ืช
สัตว์อาหารมิได้แตกต่างจาก 5 ปี ก่อน โดยมีเพียงร้อยละ 20 ของครัวเรื อนที่เห็นว่าความหลากหลาย
ของอาหารที่นาํ มาบริ โภคลดลง (ตารางที่ 44)
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ตารางที่ 44 ความหลากหลายในการบริ โภคอาหารภายในครัวเรื อนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ความหลากหลายอาหารที่บริ โภคในครัวเรื อน
หลากหลายเท่ากันกับ 5 ปี ก่อน
หลากหลายน้อยกว่า 5 ปี ก่อน
หลากหลายมากกว่า 5 ปี ก่อน
ไม่สามารถประมาณการณ์ได้
รวม

ความถี่
37
14
4
8
63

ร้อยละ
58.7
22.2
6.3
12.7
100

ชุ ม ชนบ้า นกลางยัง คงมี ค วามหลากหลายทางพัน ธุ ก รรมของเมล็ด พัน ธ์ รวมถึ ง การมี
ธนาคารข้าว เป็ นการสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและการแบ่งปั นผลประโยชน์อนั เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรทางพันธุ กรรม และองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่น (เป้ าหมายที่ 2.4) แต่ท้ งั นี้ พบว่าเมล็ดพันธุ์
ข้าวและพืชดั้งเดิมได้สูญหายไปบางส่ วนเนื่ องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น
อีกแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ไม่ควรเป็ นเพียงที่เก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพื่อใช้ปีต่อปี เท่านั้น แต่ควรจะ
เก็บเมล็ดพันธ์ทอ้ งถิ่นประเภทอื่น ๆ ด้วย หรื อควรมีการส่ งเสริ มการจัดการเมล็ดพันธ์ให้กบั ชุมชน
7.1.3 การบริโภคอย่ างยัง่ ยืน
การบริ โภคอย่างยัง่ ยืนของชุมชนนอกจากจะสะท้อนผ่านการบริ โภคในครัวเรื อนและ
ชุมชนแล้ว ยังสามารถมองผ่านรอยเท้านิเวศได้อีกด้วย รอยเท้านิเวศในการใช้ทรัพยากรของชุมชน
บ้านกลางมีขนาด 4.45 ไร่ ต่อคน โดยมีพ้ืนที่สนองการใช้ประโยชน์ได้ถึง 70.16 ไร่ ต่อคน (ตารางที่
45) เมื่อแยกตามประเภทรอยเท้านิเวศพบว่า ขนาดรอยเท้าอาหารประมาณ 1.08 ไร่ ต่อคน ในขณะที่
ศักยภาพของขนาดพื้นที่มีขีดความสามารถในการรองรับได้ถึง 7.66 ไร่ ต่อคน โดยมีพ้นื ที่รอยเท้า
เสื่ อมสภาพ (พื้นที่สาํ หรับที่อยูอ่ าศัย สิ่ งก่อสร้าง โบสถ์ โรงเรี ยน ถนน หรื อพื้นที่ที่ไม่สามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.32 ไร่ ต่อคน ในขณะที่รอยเท้าพลังงานซึ่งเป็ นการแสดงถึงขนาดพื้นที่
ป่ าไม้ที่ตอ้ งการในการดูดซับ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้พลังงานของชุมชน ไม่วา่ จะ
เป็ นก๊าซเพื่อการหุงต้มประกอบอาหาร นํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินสําหรับการเกษตรและการ
คมนาคม เมื่อคํานวณพื้นที่ขนาดรอยเท้าที่เกิดจากการใช้พลังงานของชุมชนบ้านกลางมีขนาดมี
ขนาด 0.08 ไร่ ต่อคน (ให้ก๊าซหุ งต้มประมาณ 4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และนํ้ามันดีเซล 24 ลิตรต่อคน
ต่อปี นํ้ามันเบนซิน 66 ลิตรต่อคนต่อปี ) ในขณะที่ชุมชนบ้านกลางมีพ้นื ที่ป่าในการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ 51.03 ไร่ ต่อคนต่อปี แสดงว่าชุมชนมีพ้ืนที่ป่ามากเพียงพอในการตอบสนอง
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การใช้พลังงานของชุมชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่หากเพียงหน่วยของชุมชน ชุมชนมีปริ มาณการ
ใช้ไม้ฟืน 1.61 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี และไม้สร้างบ้าน 1.13 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี (มูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ, 2555)
ตารางที่ 45 รอยเท้านิเวศของชุมชนบ้านกลาง
ประเภทรอยเท้านิเวศ
พื้นที่การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน (รอยเท้านิเวศ)
รอยเท้าอาหาร
1.08
รอยเท้าเสื่ อมสภาพ
0.32
รอยเท้าพลังงาน
0.08
รอยเท้าผลิตภัณฑ์จากไม้
2.97
รวมพื้นที่
4.45

ศักยภาพพื้นที่ในการใช้
ประโยชน์ได้
7.66
0.32
51.03
11.15
70.16

ที่มา: มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ (2555)

ในขณะที่รอยเท้านิเวศของคนไทยเท่ากับ 16.25 ไร่ ต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2560 (ดังภาพที่
23) ทั้งนี้เมื่อพิจารณารอยเท้านิเวศของประเทศในปี เดียวกับการศึกษารอยเท้านิเวศของชุมชนบ้าน
กลาง ปี พ.ศ. 2555 ก็พบกว่ารอยเท้านิเวศของประเทศไทยอยูท่ ี่ 16.25 ไร่ ต่อคน เช่นเดียวกัน (Global
Footprint Network, 2020) เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วชุมชนบริ โภคทรัพยากรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนใน
ประเทศถึงสี่ เท่า นัน่ แสดงถึงความยัง่ ยืนของวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนบ้านกลาง และระบบนิเวศ
ยังมีศกั ยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต
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ภาพที่ 23 รอยเท้านิเวศของประเทศไทยปี พ.ศ. 2504-2560
หมายเหตุ 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่
ที่มา: Global footprint Network (Thailand) (2017)

โดยสรุ ปแล้วชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลางมีแนวโน้มที่จะคงความสามารถของระบบนิ เวศใน
การแง่ของการผลิตและชุมชนเองก็มีวิถีการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน รวมถึงระบบการจัดการของเสี ยของ
ชุมชน จากข้อมูลการเก็บของป่ าและการเกษตร (รวมถึงปฏิทินการผลิต) ในบทที่ 5 จะเห็ นได้ว่า
ระบบการผลิ ตสามารถผลิ ตมี อาหารที่ ห ลากหลายให้กับชุ มชนบริ โภคตลอดทั้ง ปี ในปริ มาณที่
พอเพียง สอดคล้องกับ SDG 2.4 ในการมองถึงหลักประกันในการมีระบบการผลิตอาหารที่ยง่ั ยืน
แต่สิ่งที่ชุมชนควรจะเรี ยนรู ้เพิ่มเติมคือการเตรี ยมพร้ อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยเฉพาะการดําเนิ นการตามแนวปฏิบตั ิทางการเกษตรที่มีภูมิคุมกันเพื่อที่จะเสริ มสร้างขีด
ความสามารถในการปรั บตัว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ ภาวะอากาศรุ น แรง ภัย แล้ง
อุ ท กภัย และภัย พิ บ ัติ อื่ น ๆ หากใช้ต ัว ชี้ วัด คื อ สั ด ส่ ว น หรื อ ร้ อ ยละของพื้ น ที่ เ กษตรที่ มี ก ารทํา
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน (ตามตัวชี้ วดั SDG) จะเห็นได้ว่าบ้านกลางมีพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืนใน
สัดส่ วนที่สูง เป็ นเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย ์ ในลักษณะวนเกษตร ปลูกพืชผสมผสานไม้ยนื ต้น
หรื อไม้ผลร่ วมกับพืชพันธุ์อ่ืน ๆ เช่น การปลูกมะแขว่น มะขามร่ วมกับหน่อไม้ พริ ก โดยครัวเรื อน
ส่ วนมากไม่ได้ใช้สารเคมี กาํ จัดวัชพืชหรื อปุ๋ ยเคมี ใช้หลักการปล่อยพื้นที่ไว้ให้ระบบนิ เวศฟื้ นฟู
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ตัวเอง ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยวัฏจักรของสิ่ งมีชีวิตในดินและกระบวนการย่อยสลายต่าง ๆ
ในการช่ วยพัฒนาคุณภาพของดิ น อ้างอิงจากผลแลบวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พบว่าดิ นในพื้นที่ไร่ หมุนเวียนไม่ได้มีความแตกต่างจากคุ ณภาพดิ นในผืนป่ าที่ ไม่เคยเป็ นพื้นที่
เกษตรมาก่อนเลย
7.1.4 การจัดการของเสี ยและการลดใช้ สารเคมี
การลดเศษขยะ ลดการสู ญเสี ยจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสู ญเสี ย
หลังการเก็บเกี่ยว ( SDG 12.3) การจัดการของเสี ยที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การลดผลกระทบทาง
ลบที่มีต่อสุ ขภาพมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด (SDG 12.4) การลดของเสี ยด้วยการนํากลับมาใช้
ใหม่และใช้ซ้ าํ (SDG 12.5)
สําหรับการจัดการของเสี ยและเศษวัสดุเหลือใช้ของชุมชนบ้านกลางพบว่าชุมชนมีแนวทาง
และบริ บทของพื้นที่ที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน อันเห็นได้จากปั จจัยการผลิต
ส่ วนมากเป็ นปัจจัยที่มีอยูใ่ นพื้นที่เป็ นหลัก ชุมชนใช้ปัจจัยนําเข้าจากภายนอกเท่าที่จาํ เป็ น เช่น เกลือ
ในการทําการเกษตร เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชกําจัดโดยการเผาเป็ นหลักสําหรับ
การทําไร่ ธาตุอาหารในดินส่ วนหนึ่งก็ได้รับจากการเผา รวมทั้งการปล่อยให้พ้นื ที่เกิดการฟื้ นตัวเป็ น
ระยะเวลา 3-6 ปี ในการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพบว่าชุมชนบ้านกลางมีฉนั ทามติ
ในการตั้ง กฎ กติกาชุมชนที่ชดั เจนในการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในชุมชน สื บเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมจากการปลูกข้าวโพด
เชิงพาณิ ชย์ในสมัยก่อน ทําให้ชุมชนมีมติในการลดและเลิกการปลูกข้าวโพดในเชิงพาณิ ชย์ขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีขอ้ ตกลงตามมาในการห้ามใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชและแมลง โดยอาจมีการ
ผ่อนปรนเป็ นบางกรณี ในรอบปี เพาะปลูกที่ผา่ นมามีร้อยละ 10 ของครัวเรื อนในชุมชนที่ได้รับ
ความยินยอมจากสมาชิกในชุมชนในการใช้สารเคมีในบางจุดของพื้นที่นาเท่านั้น
ไม่พบการใช้
สารเคมีเพื่อกําจัดแมลงและวัชพืชกับพื้นที่ไร่ หมุนเวียนและพื้นที่สวน มีเพียงการใช้เกลือช่วยในการ
กําจัดวัชพืชในบางครัวเรื อนเท่านั้น และส่ วนการใช้ปุ๋ยเคมีในการบํารุ งดินนั้นยังพบอยูบ่ า้ งไม่ถึง
ร้อยละ 5 สําหรับการทําสวนและไร่ หมุนเวียน ในขณะที่มีร้อยละ 20 ของครัวเรื อนชุมชนที่ใช้ปุ๋ยเคมี
สําหรับพื้นที่นา โดยส่ วนใหญ่แล้วการทําการเกษตรของชุมชนบ้านกลางปล่อยตามธรรมชาติเป็ น
หลักดัง ที่ได้นาํ เสนอไปในบทที่ 5 โดยวัฒนธรรมการผลิตของกะเหรี่ ยงจะให้ความสําคัญกับการ
ผลิตข้าวให้เพือ่ บริ โภคตลอดปี ในขณะที่อาหารที่เป็ นผลผลิตจากไร่ และสวนสามารถทดแทนด้วย
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ ามาบริ โภคได้ นอกจาการทํานาเป็ นการทําการเกษตรซํ้าในพื้นที่เดิม มี
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การพักพื้นที่ดว้ ยระยะเวลาอันสั้นอีกทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นามีนอ้ ยกว่าพื้นที่ไร่
และสวน จึงไม่แปลกที่การใช้สารเคมีจะมีมากกว่าในพื้นที่นา
ส่ วนการเก็บเกี่ยวของป่ า และผลผลิตทางการเกษตร ชุมชนมีการเก็บเกี่ยวในแต่ละรอบ
จํานวนเท่ากับความต้องการในการบริ โภคและใช้ประโยชน์เท่านั้น จึงมิได้มีเศษขยะเหลือทิ้งจาก
วัสดุที่นาํ มาใช้ในการประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เน่าเสี ย มีการนําภาชนะมาใช้ซ้ าํ อาทิขวดแก้ว
และขวดพลาสติก นอกจากนั้นยังพบว่าชุมชนมีกลไกและระบบรองรับในการคัดแยกขยะพลาสติก
โลหะจากเครื่ องกระป๋ อง เศษอาหารและอินทรี ยวัตถุที่ยอ่ ยสลายได้ และขยะประเภทอื่น ๆ โครงการ
แยกขยะนี้เป็ นโครงการที่ทาํ ร่ วมกับ อบต. และโรงเรี ยนในชุมชน ทั้งนี้ทุกอาทิตย์จะมีครู และ
นักเรี ยนไปเก็บขยะตามบ้าน และที่โรงคัดแยกขยะหรื ออาคารอเนกประสงค์ของชุมชนซึ่งใช้เป็ น
สถานที่ในการคัดแยกขยะโดยคณะกรรมการชุมชนมาช่วยกันคัดแยก อัด และนําส่ งขายต่อไป เงินที่
ได้กจ็ ะเป็ นกองทุนขยะนํามาใช้เพื่อการจัดการขยะในชุมชน และเป็ นค่าอาหารของคนที่มาช่วยกัน
ทํางานคัดแยกขยะ ส่ วนขยะที่เป็ นเศษอาหารของชุมชนถูกนําไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป ขยะที่เหลือจากนั้น
อบต.บ้างดงก็มารับไปจัดการกําจัดต่อไป (กัมพล อาทรสุ พรกุล, 2563)
เนื่องจากวิถีชีวิตส่ วนหนึ่งของคนในชุมชนจะอยูท่ ี่ไร่ หมุนเวียน ในช่วงที่ทาํ ไร่ หลาย ๆ
ครัวเรื อนจะไปพักอาศัยในไร่ หมุนเวียนเลย ดังนั้นในการจัดการขยะดังกล่าวจะใช้วิธีการเผาและ
การฝังกลบ ร้อยละ 33 มีการใช้ประโยชน์จากการขยะในสัดส่ วนที่นอ้ ยคือร้อยละ 2 ที่มีการทําปุ๋ ย
หมักจากขยะสดหรื อการแยกขวดพลาสติกไปขาย (ตารางที่ 46)
ตารางที่ 46 การจัดการขยะในไร่ หมุนเวียนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
การจัดการขยะในไร่ หมุนเวียน
เผาทิ้ง
เท กอง ไว้ในพื้นที่ใกล้ครัวเรื อน
ขุดหลุมฝังกลบ
แยกขยะโดยขยะสดนําไปทําปุ๋ ย พลาสติกขวดนําไปขาย
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ใช่
33.3
(21)
1.6
( 1)
33.3
(21)
3.2
( 2)

ไม่ใช่
66.7
(42)
98.4
(62)
66.7
(42)
96.8
(61)

7.2 ความยัง่ ยืนของระบบเศรษฐกิจชุ มชน
เมื่อกล่าวถึงความยัง่ ยืนในเชิงเศรษฐกิจ โดยทัว่ ไปจะพิจารณาถึงรายได้ของชุมชน รวมถึง
การหลุดพ้นจากความยากจน
แต่ในบางบริ บทตัวชี้วดั รายได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อน
ความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจชุมชนได้ แต่ยงั หมายรวมถึงการที่ชุมชนคงความสามารถในการผลิต ทําให้
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนยังคงดําเนินต่อไปได้
7.2.1 รายได้ ของเกษตรกรรายย่ อย
ตามกรอบตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติที่ 2.3 (SDG2.3) การเพิม่ ผลผลิต
ทางการเกษตรและรายได้ของผูผ้ ลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผูห้ ญิง คนพื้นเมือง เกษตรแบบ
ครอบครัวให้เพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า
รวมถึงการเข้าถึงที่ดินทรัพยากรและปัจจัยนําเข้าในการผลิต
ความรู ้ การบริ การทางการเงิน ตลาดและโอกาสสําหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม
อย่างปลอดภัยและเท่าเทียมนั้น
จากตารางที่ 11 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วครัวเรื อนมีรายได้เฉลี่ย 9,014 บาทต่อเดือน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายได้ครัวเรื อนโดยเฉลี่ยของประเทศไทยที่ 26,018.42 บาทต่อเดือน และจังหวัด
ลําปางที่ 23,928.99 บาทต่อเดือนในปี พ.ศ. 2562 แล้ว (สํานักงานสถิติเเห่ งชาติ, 2563) พบว่าชุมชนมี
รายได้นอ้ ยกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนในประเทศไทยเกือบสามเท่า
7.2.2 การลดความยากจน
เป้าหมาย SDG 1 ที่วา่ ด้วยการยุติความยากจนภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มี
ความเปราะบางและยากจน
โดยมีแนวทางในการดําเนินนโยบายให้มีความเหมาะสมใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติบนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor)
ชุมชนบ้านกลางมีค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพเฉลี่ยวันที่ประมาณ 136 บาทต่อครัวเรื อน (ชุมชนบ้าน
กลางมีสมาชิกโดยเฉลี่ย 4-5 คนต่อครัวเรื อน) ดังนั้นรายจ่ายต่อคนอยูท่ ี่ 30-37 บาท เมื่อเทียบกับเส้น
ความยากจน ซึ่งในปัจจุบนั วัดคนที่มีค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพตํ่ากว่า 1.90 ดอลล่าสหรัฐต่อวัน (The
World Bank, 2020) หรื อ 58.21 บาทต่อวัน 14 ในระดับนานาชาติ และอยูท่ ี่ 90 บาทต่อคนต่อวัน
(ภาพรวมเส้นความยากจนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561) ในขณะที่เมื่อจําแนกเส้นความยากจนตาม
13

14

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภูมิภาคพบว่าภาคเหนือเส้นความยากจนสําหรับคนที่อยูน่ อกเขตเทศบาลอยูท่ ี่ 75 บาทต่อคนต่อวัน
(2,249 บาทต่อคนต่อเดือน) (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2563b)
เมื่อพิจารณารายได้และรายจ่ายที่เป็ นตัวเงินกะเหรี่ ยงบ้านกลางจัดอยู่ในกลุ่มคนจนของ
ประเทศและของโลก แต่เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่มิใช่ตวั เงินร่ วมด้วยแล้ว (อาหารจากป่ า ไร่ และ
สวน) พบว่าแต่ละครัวเรื อนจะมีค่าใช้จ่ายอยูท่ ี่ 51 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่ งยังคงตํ่ากว่าเส้นความยากจน
ของนานาชาติ ประเทศไทยและภาคเหนื อ ( SDG 1.1) แต่หากมาพิจารณาร่ วมกับความมัน่ คงทาง
อาหารและสุ ขภาพของคนในชุ มชน รวมถึงการจัดการระบบนิ เวศให้สามารถสร้ างผลผลิ ตทาง
เศรษฐกิจต่อไปดัง ที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจชุมชนมีความยัง่ ยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการยังชีพชุมชนยังมีความสามารถในการชําระหนี้สิน ดังนั้นการวัดความยากจนด้วยรายได้หรื อ
รายจ่ายที่เป็ นตัวเงินที่ใช้จ่ายผ่านระบบตลาดเพียงอย่างเดียวมิได้เหมาะสมกับทุกบริ บทของพื้นที่ใน
การที่จะพิจารณาว่าเศรษฐกิจมีความยัง่ ยืนไหมโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจของชุมชนที่ยดึ หลักความ
พอเพียง พึ่งพิงธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยน หยิบยืมในสังคมทําให้หลาย ๆ รายการที่เป็ นไปเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูม่ ิได้ซ้ือขายผ่านระบบตลาด
7.3 ความยัง่ ยืนทางสังคม
เมื่อชุมชนมีระบบนิเวศที่ดีในการสนับสนุนการผลิตทางเศรษฐกิจ ก็จะส่ งเสริ มให้สงั คม
เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน ทั้งนี้ความยัง่ ยืนทางสังคมสะท้อนผ่านการที่ชุมชนบ้านกลางมีความ
มัน่ คงทางอาหาร สามารถเข้าถึงมีอาหารที่พอเพียงและมีประโยชน์ รวมถึงมีเสถียรภาพทางอาหาร
ชุมชนมีระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ดี มีความตระหนักในส่ งเสริ มให้เกิดความยัง่ ยืนใน
ระบบนิเวศ รวมถึงการมีสิทธิในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน
ในชุมชน
7.3.1 ความมั่นคงทางอาหารและการยุติความหิวโหย
ตามกรอบตัวชี้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติที่ 2 (SDG2) ที่วา่ ด้วย ขจัดความ
หิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหาร ปรับปรุ งโภชนาการและสนับสนุนการทําเกษตรกรรมอย่าง
ยัง่ ยืนเมื่อพิจารณาจาก SDG2.1 ยุติความหิ วโหยและการสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคน
ยากจนและประชากรที่อยูใ่ นภาวะเปราะบางสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีความพอเพียง และ SDG 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรู ปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ
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สารอาหาร รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่ วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็ นและผอม
แห้งในเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี
ในภาพรวมแล้วสมาชิกชุมชนมีสุขภาพที่ดีมีเพียงการเจ็บป่ วยตามวัย เช่น โรคความดัน (รุ่ ง
อรุ ณ ตื้อใจมา, 2563) ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิพบว่าอัตราส่ วนของเด็กในชุมชน
ที่มีภาวะโภชนาการผิดไปจากเกณฑ์ปกติมีไม่เกินร้อยละ 13 (ตารางที่ 47 และ ตารางที่ 48)ไม่วา่ จะ
มาจากการชัง่ นํ้าหนักหรื อการวัดความสู ง เมื่อพิจารณาจากเด็กที่มีภาวะแคระแกร็ นในเด็กอายุต่าํ กว่า
5 ปี พบว่ามีจาํ นวน 2 คน (ตารางที่ 48)
ตารางที่ 47 ภาวะโภชนาการของเด็กวัดจากการชัง่ นํ้าหนัก (คน) ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ชั้นเรี ยน

จํานวน
นักเรี ยน

โภชนาการ
ไม่ปกติ

ภาวะโภชนาการของนักเรี ยนตามนํ้าหนัก
น้อย

ก่อนประถม
ประถม 1
ประถม 2
ประถม 3
ประถม 4
ประถม 5
ประถม 6
รวม

14
4
5
6
4
11
4
50

1
0
1
0
0
1
2
5

ค่อนข้างน้อย

1

1

ตามเกณฑ์

13
4
4
6
6
10
2
45

ค่อนข้างมาก มาก

1

1
2

2
2

หมายเหตุ: ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 ด้วยโปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการโดยคิด
จากการชัง่ นํ้าหนัก ใช้ขอ้ มูลก่อนประถมเนื่องจากในชุมชนบ้านกลางไม่มีช้ นั อนุบาล
ที่มา: โรงพยาบาลส่ งเสริ มตําบลท่าสี (2563)
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ตารางที่ 48 ภาวะโภชนาการของเด็กวัดจากการวัดส่ วนสู ง (คน) ของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ชั้นเรี ยน

ก่อนประถม
ประถม 1
ประถม 2
ประถม 3
ประถม 4
ประถม 5
ประถม 6
รวม

จํานวน
นักเรี ยน
12
4
5
6
4
11
6
48

โภชนาการ
ไม่ปกติ
2
0
1
0
0
2
1
6

ภาวะโภชนาการของนักเรี ยนตามส่ วนสู ง
เตี้ย

ค่อนข้างเตี้ย

2
1

1
1

1
4

ตามเกณฑ์

10
4
4
6
4
9
5
45

ค่อนข้างสู ง

0

สู ง

1
1

หมายเหตุ: ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ด้วยโปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการโดย
คิดจากการวัดส่ วนสู ง
ที่มา: โรงพยาบาลส่ งเสริ มตําบลท่าสี , 2563

ส่ วนการพึ่งพาอาหารจากภายนอกในภาพรวมของชุมชนมีไม่มากเพียงร้อยละ 35 โดยมีท้ งั
การซื้อและการแลกเปลี่ยนกับภายนอกชุมชน ส่ วนมากอาหารจะเป็ นการซื้ออาหารแห้งและขนมขบ
เคี้ยว (ตารางที่ 49) ซึ่งมิใช่ส่วนประกอบของอาหารมื้อหลักของครอบครัว นอกจากนั้นชุมชนยังมี
ธนาคารข้าวสําหรับคนในชุมชน ที่สมาชิกในชุมชนสามารถยืมได้หากข้าวไม่พอบริ โภคในปี นั้น ๆ
และนําข้าวมาใช้คืนในปี ต่อไป อีกทั้งยังมีระบบการอุปถัมภ์และการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่
เป็ นผูส้ ู งอายุและอยูอ่ าศัยในบ้านเพียงลําพัง (มีจาํ นวน 2 คนในหมู่บา้ น) ด้วยการจัดหาอาหารในแต่
ละมื้อไปบริ การให้
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ตารางที่ 49 ประเภทอาหารที่ซ้ือจากภายนอกชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
อาหารที่ซ้ือจากภายนอกชุมชนเป็ นสิ นค้าประเภทใด
อาหารแห้ง อาหารกระป๋ อง และขนมขบเคี้ยว

ใช่
98.4
(62)
0.0
( 0)
17.5
(11)
9.5
( 6)

ไม่ใช่
1.6
( 1)

ความถี่

3

ร้อยละ
9.5
49.2
36.5
4.8

63

100

เนื้อสัตว์ นม ไข่
ผัก
ผลไม้

100
(63)

อื่น ๆ

100
(63)

82.5

(52)
90.5
(57)
0.0
( 0)

ตารางที่ 50 ความถี่ในการบริ โภคโปรตีนของชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ความถี่ที่ครัวเรื อนบริ โภคโปรตีนในมื้ออาหาร
ทุกวัน
วันเว้นวัน (อาทิตย์ละ 3-4 วัน)
อาทิตย์ละ 1-2 วัน
นาน ๆ ครั้ง
รวม

6
31
23
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ตารางที่ 51 ความพอเพียง การเข้าถึงและความหลากหลายในการบริ โภคอาหารภายในครัวเรื อนของ
ชุมชนบ้านกลาง ปี พ.ศ.2563
ประเด็น
1) ครอบครัวของท่านมีปริ มาณอาหารและนํ้าพอเพียงกับการ
บริ โภคตลอดทั้งปี
2) อาหารที่บริ โภคมีความหลากหลายในแต่ละมื้อ
3) ครอบครัวท่านสามารถผลิตอาหารเองจากไร่ นา สวนและมี
ผลผลิตที่เพียงพอในการบริ โภคตลอดทั้งปี
4) ครอบครัวท่านสามารถเข้าป่ าและหาของป่ าเพื่อมาบริ โภคใน
ครัวเรื อนได้ตลอดทั้งปี
4.5 ครอบครัวท่านมีการแปรรู ปอาหาร เช่น ตากแห้ง หรื อเก็บ
ผลผลิตไว้บริ โภคตลอดปี (ยกเว้นข้าว)

ใช่
98.4
(62)
98.4
(62)
96.8
(61)
98.4
(62)
96.8
(61)

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ
1.6
0.0
( 1)
( 0)
1.6
0.0
( 1)
( 0)
1.6
1.6
( 1)
( 1)
1.6
0.0
( 1)
( 0)
3.2
0.0
( 2)
( 0)

สื บเนื่องจากระบบการเกษตรมีกฎระเบียบการจัดการที่ชดั เจนในการงดใช้สารเคมีในการ
ทําเกษตร จะเห็นได้วา่ มีเพียงครัวเรื อนส่วนน้อยมากที่ใช้ปุ๋ยเคมี หรื อสารเคมีในการกําจัดศัตรู พืช
ดังนั้นเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ (Utilization) พบว่าชุมชนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
(Nutritious food) มีความปลอดภัย (Food safety and quality) รวมทั้งยังมีการบริ โภคพืชอาหารที่
หลากหลายทั้งจากการผลิตทางการเกษตรและของป่ ารวมกันถึง 156 ชนิด 15 เนื่องอาหารส่ วนมากอิง
กับระบบธรรมชาติเป็ นหลักทําให้สมาชิกชุมชนได้รับ สารอาหาร คุณประโยชน์และคุณค่าจาก
อาหารเต็มที่รวมทั้งยังบริ โภคโปรตีนอย่างสมํ่าเสมออีกด้วย (ตารางที่ 50) นอกจากนั้นยังพบว่า
ชุมชนมีอาหารสํารองตลอดปี สามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดปี (ตารางที่ 51 ) และไม่มีความเสี่ ยงเมื่อ
ขาดแคลนอาหาร ประกอบกับข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มพบว่าชุมชนบ้านกลางไม่มีปัญหาเรื่ อง
ความขาดแคลนอาหารหรื อความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารชุมชนมีเสถียรภาพด้านอาหาร
แม้วา่ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัวเรื อนของชุมชนบ้านกลางจะตํ่ากว่าเส้นความยากจนก็ตาม
14

15

พื้นที่นา 11 ชนิด พื้นที่สวน 45 ชนิด พื้นที่ไร่ หมุนเวียน 41 ชนิด และของป่ า 59 ชนิด
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สรุ ปได้วา่ พบว่าชุมชนมีความมัน่ คงทางอาหารสู งทั้งในระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากเกษตรกรรมแบบครบวงจรและการหาของป่ า
ชุมชนมี
ความสามารถทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจที่จะเข้าถึงอาหารที่พอเพียง ปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีเถียรภาพ (Stability) ครบตามองค์ประกอบความมัน่ คงทางอาหารทั้ง 4 ด้าน ความ
ยากจน อดยากและภาวะผอมแห้งทุพพลภาพไม่ใช่ปัญหาของชุมชนบ้านกลาง
7.3.2 การบริหารจัดการป่ าไม้ อย่ างยัง่ ยืน
เมื่อกล่าวถึงความยัง่ ยืนแล้วจําเป็ นต้องคํานึ งถึงการจัดการและใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (SDG12.2) เพื่อที่จะปกป้อง ฟื้ นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิ เวศบกหรื อป่ า
ไม้เกิดความยัง่ ยืน และหยุดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ (SDG 15) สําหรับการบริ การ
จัดการทรัพยากรและ ระบบนิ เวศของชุ มชนบ้านกลางที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 6 นั้นจะเห็ นได้ว่า
ชุ มชนใช้ฉันทามติในการวางกฎเกณฑ์ กติกาในการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟูและการจัดการระบบนิ เวศบก
อย่างยัง่ ยืน(SDG 15.1) ผ่านการจัดสรรพื้นที่ (Zoning) กําหนดช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์ (Time
allowance) และการกําหนดเงื่ อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรั พยากรธรรมชาติ เช่ น การไม่
อนุญาตให้นาํ ไม้ออกไปใช้นอกชุมชน การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้โดยการปล่อยให้มีการฟื้ น
ตัวตามธรรมชาติของระบบนิเวศ การจํากัดช่วงเวลาในการหาของป่ าประเภทหน่อไม้ซ่ ึ งชุมชนเห็น
ว่า เป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ ท าํ ให้ร ะบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนอยู่ไ ด้ จึ ง ได้ว างกติ ก าในการจัด การ
ทรัพยากรป่ าไม้ให้สอดคล้องกับวัฏจักรการเจริ ญเติบโตของหน่อไม้ดว้ ยคํานึ งถึงความยัง่ ยืนในการ
นํา มาให้ป ระโยชน์ ใ นอนาคต การลดการเก็ บ ผลผลิ ต จากป่ าที่ ม ากเกิ น ว่า การทดแทนได้ต าม
ธรรมชาติน้ นั เป็ นการช่วยลดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชี วภาพจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนั้นยังมีขอ้ ตกลงในการลดละเลิกใช้สารเคมี และการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูก
เชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด
กติกาเหล่านี้เป็ นการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการป่ าไม้ทุกอย่างยัง่ ยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทาํ ลาย
ป่ า ฟื้ นฟูป่าที่เสื่ อมโทรม (SDG 15.2) เพื่อสร้ างหลักประกันในการอนุ รักษ์ระบบนิ เวศภูเขาและ
ความหลากหลายของระบบและทําให้ระบบนิ เวศสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (SDG 15.4) ชุมชนมีการแบ่งปั นประโยชน์ทรัพยากรพันธุ กรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
และส่ งเสริ มการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม (SDG 15.6) ทั้งนี้ สมาชิกในชุมชนมีสิทธิ
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามกําลังและความสามารถของแต่ละ
ครัวเรื อน แม้ว่าพื้นที่ไร่ เหล่าและไร่ หมุนเวียนจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนกลางของชุ มชน แต่ก็มีการ
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จัดสรรและแบ่งปั นกันใช้ประโยน์ในทุ ก ๆ ปี โดยไม่มีความขัดแย้งกัน การบริ หารจัดการนํ้าก็
จัดสรรอย่างเท่าเทียมในการทํานา เนื่ องจากระบบการเกษตรของชุมชนบ้านกลางเป็ นระบบที่ใช้
แรงงานสู งโดยเฉพาะการทําไร่ หมุนเวียน การเอามื้อเอาวันช่วยกันในทางการเกษตรจึงนํามาซึ่ งการ
แบ่งปั นและการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในสังคม เมื่อใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้งกันก็เท่ากับว่าจํานวน
แรงงานในการทําการเกษตรก็จะลดลงด้วย
ชุมชนมีระบบในการติดตามตรวจสอบให้เป็ นไปตามกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อย่างเท่าเที ยมและยัง่ ยืนในรู ปแบบคณะกรรมการและเครื อข่ายชุ มชนในการเฝ้ าระวังและดู แล
ทรัพยากร ชุมชนช่วยในการติดตาม สอดส่ องการบุกรุ กป่ าเพื่อการล่าสัตว์ป่าหายากและการค้าไม้ดงั
เหตุการณ์ที่ชุมชนร่ วมกันแจ้งกับหน่วยงานราชการว่ามีการบุกรุ กทําไม้ในปี พ.ศ.2557 ระบบการ
ติดตามตรวจสอบโดยคนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับทรัพยากรป่ าไม้จะช่วยให้การทํางานในการอนุ รักษ์
ดูแลทรัพยากรป่ าไม้เกิดประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะการเฝ้าระวังไฟป่ าตามจุดต่าง ๆ ที่สาํ คัญ และ
การลาดตระเวนในพื้นที่ นอกจากนั้นในช่วงหลังชุมชนบ้านกลางได้เรี ยนรู ้ที่จะทําสวนซึ่ งไม่มีการ
หมุนเวียนรวมถึงการปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะยาว การทําสวนไม่มีการ
เผาดังนั้นนอกจากจะเป็ นการลดการเผาและฝุ่ นควันตามนโยบายของรัฐแล้ว ยังเป็ นการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในลักษณะสวนผสมลดการตัดไม้ในแต่ละปี ได้อีกด้วย
สิ่ งที่จะช่วยให้การบริ หารจัดการต่าง ๆ สามารถดําเนินไปได้อย่างยัง่ ยืนนอกจากความ
เข้าใจและเห็นพ้องกันในชุมชนแล้ว งบประมาณก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน โดยงบประมาณของ
ชุมชนมาจากสองส่ วน ส่ วนแรกคือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั ชุมชนดัง ที่
วิเคราะห์ไปในหัวข้อ 5.7 แต่ชุมชนเองก็มีการจัดตั้งกองทุนที่นาํ มาใช้พฒั นาชุมชนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กองทุนหน่อไม้ กองทุนสิ บลดและกองทุนขยะ
แม้วา่ การบริ หารจัดการดังที่กล่าวมาของชุมชนจะช่วยในการสร้างหลักประกันว่าจะมี
ระบบการผลิตอาหารที่ยง่ั ยืน (SDG 2.4) รักษาระบบนิเวศ แต่ชุมชนยังจําเป็ นที่จะต้องเสริ ม
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบตั ิ
อื่นให้มากขึ้น เนื่องจากการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะภัยพิบตั ิต่าง ๆ ยัง
เป็ นไปในลักษณะการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าและการจํายอมรับสภาพที่เกิดขึ้น
ไม่มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่ วนหนึ่งน่าจะเป็ นเรื่ องข้อจํากัดใน
เรื่ ององค์ความรู ้ งบประมาณและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างที่ชดั เจนคือการจัดการนํ้าเพือ่
การเกษตรเป็ นลักษณะการรอนํ้าฝนโดยมิได้มีการบริ หารจัดการ หรื อการเก็บกักนํ้าแต่อย่างใด โดย
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ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาชุมชนรับรู ้วา่ นํ้าแล้งมากขึ้น ฝนทิ้งช่วง จะส่ งผลต่อการทําการเกษตร แต่วา่
ชุมชนก็ไม่มีงบประมาณในการทําแท็งก์รองนํ้าฝนสําหรับพื้นที่สวน
และเนื่องจากชุมชนใช้แต่
นํ้าฝนเป็ นหลักเพียงอย่างเดียวทําให้มิได้มีการใช้ระบบนํ้าหยด สปริ งเกอร์ หรื อระบบการใช้น้ าํ อื่น
ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บนํ้า
7.3.3 สิ ทธิเหนือทรัพยากรและความตระหนักถึงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบสหประชาชาติ SDG 1.4 กล่าวถึงการสร้างหลักประกันว่า
คนที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริ การ
ขั้นพื้นฐาน
การเป็ นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรู ปแบบอื่น
มรดก
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริ การทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงิน
ระดับฐานราก (Microfinance) และ SDG 1.5 เป็ นการสร้างภูมิตา้ นทาน และลดการเปิ ดรับและความ
เปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ให้กบั ผูท้ ี่ยากจนและอยูใ่ นสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้ง SDG 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชน
ในทุกแห่งมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยง่ั ยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ
ทั้งนี้ พบว่าชุมชนบ้านกลางยังต้องได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย SDG 1.4 และ 1.5 อีกมาก
เนื่ อ งจากแหล่ ง ทรั พ ยากรหลัก ของชุ มชนมาจากแหล่ ง เดี ย วคื อ พื้ น ที่ ป่ าไม้ ชุ ม ชนมี ท ัก ษะและ
งบประมาณจํา กัด ในการพัฒ นาตนเองในการลดความเปาะบาง และสร้ า งภู มิ ตา้ นทานต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และภูมิอากาศ การประเมินจากการอภิปรายกลุ่มพบว่าการที่กลุ่ม
แกนนําชุ มชนมี โอกาสในการปฏิ สัมพัน ธ์ และเรี ยนรู ้ จากภายนอกมี แ นวโน้มทําให้คนกลุ่ มนี้ มี
โอกาสในการสร้ า งความเข้า ใจการเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ และความเชื่ อมโยงระหว่างผลกระทบ
ซับซ้อนกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศธรรมชาติได้ดีกว่าคนกลุ่มอื่น แต่การสร้างภูมิคุม้ กัน
และการลดความเปราะบางยังเป็ นประเด็นที่ ชุมชนต้องการความช่ วยเหลื อในการพัฒนาทักษะ
ความรู ้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับปั ญหาทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วชุมชนจะมีวิถีชีวิต
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เข้าใจหลักการพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDG12.8) (ดัง ที่ได้
นําเสนอไปในบทที่ 5-6 ) อีกทั้งยังมีเครื อข่ายภาคีและผูน้ าํ ชุมชนที่เข้มแข็ง ผูน้ าํ ที่มีวิสัยทัศน์ โดย
เห็นได้จากชุมชนบ้านกลางพยายามเก็บรวบรวมข้อมูล หรื อขอให้เครื อข่ายช่วยในการจัดทําข้อมูล
เพื่อเรี ยนรู ้ตนเอง และเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการจัดการทรัพยากรต่อไปในอนาคต
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ส่ วนประเด็นที่ชุมชนให้ความสําคัญเสมอคือเรื่ องสิ ทธิ เหนื อที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
หากพิจารณาจากตัวชี้ วดั SDG 1.4 จะเห็ นได้ว่าสมาชิ กในชุมชนมีสิทธิ เท่าเทียมกันในทรัพยากร
ทางเศรษฐกิ จ รวมถึ งการเข้า ถึ ง บริ ก ารขั้นพื้น ฐาน การเป็ นเจ้าของและควบคุ มเหนื อที่ ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่สิทธิ น้ นั ได้รับการยอมรับเพียงความสัมพันธ์ในระดับสมาชิ กชุมชน และ
ชุมชนข้างเคียงเท่านั้น แต่เมื่อกล่าวถึงสิ ทธิ ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกในระดับประเทศ
แล้ว ถือว่าชุมชนไม่มียง่ั ยืนในประเด็นนี้ เนื่ องจากชุมชนไม่มีสิทธิ ไม่มีอาํ นาจอย่างสมบูรณ์ในการ
เป็ นเจ้าของ จัดการ และส่ งต่อสิ ทธิเหล่านั้น
แม้ว่าการปล่อยให้ระบบนนิเวศป่ าไม้ได้ทาํ หน้าที่ของตนเองโดยปราศจากการรบกวนจาก
มนุ ษย์จะเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูระบบนิ เวศบก และรักษาความหลากหลายทาง
ชี วภาพก็ตาม แต่หากสามารถพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับระบบนิ เวศได้อย่างยัง่ ยืนแล้วก็จะเป็ นการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนทั้งมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิ จ และสังคม จะเห็ นได้ว่ามูลค่าของระบบนิ เวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้เข้าไปสู่ การวางแผน พัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจนในระดับ
ท้องถิ่น (SDG 15.9)
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บทที่ 8 แนวทางสํ าหรับการจัดการทรัพยากร
และระบบนิเวศเกษตรอย่ างยัง่ ยืนบนพืน้ ที่สูง
การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืนจําเป็ นต้องอาศัยการจัดการด้วยองค์ความรู ้
ในเชิงสหวิทยากรและการบูรณาการในการจัดการ รวมทั้งการจัดการเชิงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่
ให้เหมาะสมกับบริ บทพื้นที่ดว้ ย สําหรับแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศใน
บทนี้มาจากการถอดบทเรี ยนการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา และจากประสบการณ์
ในการทํางานกับชุมชนกะเหรี่ ยงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีแนวทางสําหรับการจัดการดังนี้
8.1 แนวทางการจัดการเชิงโครงสร้ าง นโยบายและกฎระเบียบทีด่ ําเนินการโดยรัฐ
รัฐมีบทบาทที่สาํ คัญในการจัดการ ดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากทรัพยากร
ในประเทศที่ สํา คัญ อยู่ภ ายใต้ก ารกํา กับ ดู แ ลของรั ฐ โดยเฉพาะระบบนิ เ วศป่ าไม้ที่ สั ม พัน ธ์ กับ
ทรัพยากรดิ น นํ้าและคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์ที่เสมือนเป็ นเรื่ องเดี ยวกัน รัฐมีพ้ืนที่ป่าไม้ในความ
รับผิดชอบจํานวนมากหากเทียบกับจํานวนบุคลากรและความทันสมัยของเทคโนโลยีในการติดตาม
ตรวจสอบ ดังนั้น นโยบายและการระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยมี
ข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการของรัฐ ดังนี้
8.1.1 นโยบายทีม่ ีเอกภาพ ความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่
ในการดําเนินนโยบายในการอนุรักษ์ตามหลักของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนั้นควรเน้นการใช้
ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิ ทธิภาพและระบบนิเวศสามารถฟื้ นตัวได้อย่างยัง่ ยืนภายใต้บริ บทที่
เหมาะสม การบังคับ ห้ามใช้ประโยชน์โดยไม่มีทางออกอื่น ๆ ให้กบั ชุมชนที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ใช้นโยบายเดียวกันกับทุกพื้นที่และทุกบริ บท (One size fits all) อาจจะไม่ได้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของประเทศในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติเน้นการบังคับ จับ หรื อ ปรับ ซึ่งอาจจะ
ไม่สามารถก่อให้เกิดความยัง่ ยืนได้ ในทางกลับกันคนที่ถูกกดดันจากกฎหมายดังกล่าวจะพัฒนา
เทคโนโลยี หรื อหาช่องโหว่ทางกฎหมายในการตอบสนอง อาทิ การชิงเผาพื้นที่ทางการเกษตร การ
เผาในเวลาที่ดาวเทียมไม่สามารถจับได้ เป็ นต้น ประกอบกับกลไกในการติดตามควบคุมและ
ตรวจสอบทางด้านสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยยังไม่มีประสิ ทธิภาพที่เพียงพอในการกํากับให้
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เป็ นไปตามกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่กาํ หนดไว้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเทคโนโลยี บุคลากร และ
งบประมาณ
ในขณะที่แต่ละพื้นที่มีลกั ษณะเฉพาะทั้งแง่ของภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และการหล่อหลอมทางสังคม สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ลว้ นที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรทั้งสิ้ น ดังนั้นการ
สร้างนโยบายให้มีความยืดหยุน่ สําหรับความแตกต่างเหล่านี้จะสร้างแรงจูงใจในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดความยัง่ ยืน กลไกการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรมีความสําคัญและดูเหมือนว่าจะช่วยให้เกิดการ
จัดการได้อย่างยัง่ ยืนมากกว่าการบังคับเพียงอย่างเดียว
นอกจากนั้นสิ่ งสําคัญในการกําหนดนโยบาย (สาธารณะ) เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติคือควรเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็ นคนท้องถิ่น
ที่อยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายดังกล่าวอย่างจริ งจัง ไม่ใช่เพียงการ
รับฟั งความคิดเห็ นหรื อการประชาพิจารณ์ตามระบบเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณาในการยอมรับ
หลักการของกรรมสิ ทธิ์ ที่ หลากหลาย แม้ว่าโดยหลักการแล้วกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนบุ คคลจะเป็ นการ
ส่ งเสริ มในการดูแลและการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ แต่ในหลาย ๆ กรณี รวมทั้งชุมชน
บ้า นกลางเอง ก็ ไ ด้พิ สู จ น์ ใ ห้เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์แ ล้ว ว่ า กรรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นรวม (common property) ก็
สามารถจัดการและก่อให้เกิ ดการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ยัง่ ยืนด้วยเช่นกัน โดยควรให้ชุมชนมีสิทธิ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรภายในขอบเขตพื้นที่ของ
ตนเอง ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (United nations Human Rights Office of the
high Commissioner, 1976) ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกันกับส่ วนท้องถิ่น โดยภาครัฐกําหนดกรอบ
และวัตถุประสงค์ในการกําเนิ นการให้กบั ชุมชนและท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน
กํากับและติ ดตามประเมิ นผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ใน
อนาคต
อีกประเด็นที่มีความสําคัญในการกําหนดนโยบาย คือความเป็ นเอกภาพของนโยบาย และ
เป้ าหมายของประเทศควรจะเป็ นเป้ าหมายเดี ยวกัน แต่ในระบบการบริ หารราชการไทยนั้นยังมี
ลักษณะต่างคนต่างทํา อาทิ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่ าไม้อื่น ๆ ที่สาํ คัญของประเทศยังมี
เนื้ อหาที่ขดั แย้งกับนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 ที่เป็ นต้นแบบให้นโยบายด้านทรัพยากรป่ าไม้
อื่น ๆ อ้างอิง เช่ น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้กาํ หนด
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ขนาดพื้นที่ป่าไม้ที่ควรมีของประเทศอย่างน้อยร้อยละ40 ของพื้นที่ประเทศแต่กาํ หนดสัดส่ วนพื้นที่
ของป่ าเพื่อการอนุรักษ์และป่ าเพื่อเศรษฐกิจแตกต่างกับนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ กล่าวคือ ให้มีป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ25 และป่ าเพื่อเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ในขณะที่
นโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติพ.ศ.2540-2559 ได้กาํ หนดให้
มีพ้ืนที่ป่าไม้เป็ นร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ โดยเป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 และ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
กําหนดให้รักษาพื้นที่อนุ รักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศเป็ นต้น (กรมอุทยานเเห่ งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช, 2558a) นอกจากนั้นฐานข้อมูลของรัฐ
เองจากหน่วยงานต่างกันก็รายงานผลการดําเนิ นการประจําปี ที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลสถิติของกรม
ป่ าไม้และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเช่ นเดี ยวกัน แต่รายงานข้อมูลเรื่ องเดี ยวกัน
แตกต่างกัน สิ่ งเหล่านี้ แสดงถึงการขาดเอกภาพในการกําหนดเป้าหมายรวมถึงในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรด้วย
ดังนั้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงโรคระบาด รัฐต้องปรับ
ฐานแนวคิดในการกําหนดมาตรการหรื อนโยบาย
โดยให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนแต่ละ
ประเภท และคํานึงถึงปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพื่อที่จะได้นาํ ไปสู่ การเลือกใช้เครื่ องมือให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา อาทิ การให้ช่วยเหลือ การให้ความรู ้ การขอความร่ วมมือ จนถึงการ
ลงโทษสถานเบาก่อน และการกําหนดความผิดสถานหนักให้ชดั เจน หากรัฐสามารถให้ความสําคัญ
และเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนการเลือกเครื่ องมือและนโยบายในการจัดการจะไม่เป็ นการซํ้าเติมกลุ่ม
เปราะบางของสังคม และยังเป็ นการลดภาระของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนลดความขัดแย้งและสามารถ
สร้างความร่ วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และระบบนิเวศให้เกิดความยัง่ ยืนตามเป้าหมาย SDG
อีกด้วย
โดยสรุ ปแล้วในการสร้างความเป็ นเอกภาพในเชิงนโยบายที่ยดื หยุน่ เหมาะสมกับพื้นที่น้ นั
การวางนโยบายตั้งแต่แรกเริ่ มต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทุกกรมและทุกสํานักงาน
ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่ าไม้ กรมอุทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พชื กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ร่ วมกับชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตั้งแต่ข้นั ตอนการร่ างนโยบาย โดย
คณะกรรมการในการพิจารณานโยบายนั้นอาจจะต้องมาจากหลายภาคส่ วนและควรมีตวั แทนของ
ชุมชนด้วย
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีในการร่ าง
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นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไป ทั้งนี้การดําเนินโยบาย
อาจมีหลายระดับ เช่น นโยบายกลางของประเทศ และนโยบายเฉพาะตามบริ บทของพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแลระดับความอุดมสมบูรณ์หรื อศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างกัน อีกทั้งทุกหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ควรเป็ นไป
ในแนวทางที่สอดคล้องหากมีการกําหนดเป้าหมายในเชิงปริ มาณ ควรสอดคล้องกัน อาทิ การ
กําหนดร้อยละของพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งนี้ตวั ชี้วดั ความสําเร็ จไม่ควรพิจารณาเชิงปริ มาณเท่านั้น ควรจะ
พิจารณาในเชิงคุณภาพควบคู่กนั
8.1.2 การปรังปรุงฐานข้ อมูลเพื่อการบริหารจัดการป่ าไม้ ให้ เป็ นปัจจุบัน
การจําแนกพื้นที่ ดินป่ าไม้เพื่อการบริ หารจัดการ (zoning) ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และไม่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริ งในปั จจุบนั การจําแนกพื้นที่ที่ดินป่ าไม้เพื่อการบริ หารจัดการในอดีตที่
ผ่านมา เป็ นการจําแนกพื้นที่ในภาพรวม เช่น จําแนกพื้นที่เป็ นพื้นที่อนุรักษ์ (C) พื้นที่เพื่อการเกษตร
(A) และพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (E) บนแผนที่อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านตําแหน่งและ
พื้นที่ อีกทั้งที่ผา่ นมารัฐก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทํา
ให้มีการขยายการทําการเกษตรหรื อกิ จกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปยังพื้นที่อนุ รักษ์เป็ นจํานวนมาก
นอกจากนั้นยังพบว่าพื้นที่บางส่ วนที่ถูกกําหนดให้เป็ นพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นสอง มีความสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพสู งในขณะที่พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นหนึ่งกลับเป็ นพื้นที่เสื่ อมโทรม ดังนั้นการจําแนก
พื้นที่เพื่อการบริ หารจัดการใหม่ดว้ ยบูรณาการข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั จากท้องถิ่น โดยมีการสํารวจ
ข้อมูลในพื้นที่ใหม่เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั ทันสมัย สามารถนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ และกําหนดนโยบายของแต่และประเภทพื้นที่อย่างเหมาะสมโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ดินป่ าไม้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพที่สุด ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงความสมดุลทั้งด้านระบบนิเวศ สังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และยึดถือสิ ทธิ ที่จะมีที่ดินทํากิน อย่างเป็ นธรรมและพอเพียงของประชาชนชาวไทยทุกคน และ
ดําเนิ นการกําหนดมาตรการเยียวยาหรื อชดเชย ให้กบั ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจําแนกเขต
ที่ดินป่ าไม้อย่างเหมาะสม
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8.1.3 การให้ ระยะเวลาในการปรับตัวพร้ อมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการเปลี่ยนแปลงต่างต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะที่กระทบกับคน
หมู่มากควรมีระยะเวลาที่เหมาะสมให้กบั ชุมชนได้ปรับตัว และเตรี ยมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้นรัฐควรใช้อาํ นาจที่มีในการบูรณาการเพื่อเตรี ยมเกษตรกรหรื อชุมชนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาทิ หากรัฐต้องย้ายคนออกจากพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควร
บูรณาการในการทํางานร่ วมกันในการส่ งเสริ มทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ใหม่
การเตรี ยมความพร้อมทางจิตใจ และจิตวิญญาณ เป็ นต้น ก่อนที่จะดําเนินการ การนําคนที่มีทกั ษะ
และคุน้ เคยกับลักษณะภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งย้ายไปตั้งถิ่นฐานในลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างไป ต้อง
เตรี ยมชุมชนให้มีทกั ษะ ความรู ้ และงบประมาณเพื่อการลงทุนให้กบั คนเหล่านั้น การย้ายคนจาก
พื้นที่สูงที่อิงอาศัยกับระบบนิเวศป่ าไม้ และการหาของป่ าลงสู่ พ้นื ที่ราบที่ใช้ทกั ษะทางการเกษตรที่
แตกต่างกันและระบบนิเวศแตกต่างกันชุมชนอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ดงั ที่เกิดขึ้นที่ตาํ บลร่ อง
เคาะ (สมชัย แก้วทอง, 2544) และปัญหาสมาชิกบ้านบางกลอยบางส่ วนอพยพกลับคืนถิ่นป่ าแก่ง
กระจานเดิมในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 แม้จะเสี่ ยงต่อการถูกจับดําเนินคดีกต็ าม เนื่องจากพื้นที่
ใหม่ที่รัฐจัดหาให้ไม่มีพ้นื ที่ทาํ กินที่เพียงพอ (สํานักข่าวชายขอบ, 2564) นอกจากนั้นควรนํา
มาตรการในการเยียวยา หรื อจัดตั้งกองทุนเข้ามาช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกอพยพในช่วงแรกให้สามารถดําเนิน
ชีวิตในพื้นที่ที่จดั หาให้ใหม่ได้จริ งภายใต้วถิ ีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณี ด้ งั เดิม เห็นได้ชดั จากบ้าน
บางกลอยที่คนในชุมชนยอมละทิ้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ อินเตอร์เน็ต ถนน เพื่อกลับไปปลูกข้าวกินตาม
วิถีชีวิตเดิม เนื่องจากชาติพนั ธ์กะเหรี่ ยงให้ความสําคัญมากกับการปลูกข้าวเพื่อบริ โภค ซึ่งจะ
แตกต่างกับบางชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูงที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชเพื่อการค้าและซื้อข้าวบริ โภคแทนการ
ปลูกข้าวเอง
มาตรการการห้ามเผาก็เป็ นอีกตัวอย่างที่สาํ คัญ รัฐเพียงใช้อาํ นาจสัง่ การห้ามเผาโดยมิได้
คํานึงว่ามีความเหมาะสม เป็ นไปได้สาํ หรับแต่ละภาคส่ วน หรื อกลุ่มคน มาตรการนี้อาจจะใช้ได้ผล
สําหรับภาคอุตสาหกรรมโดยการเพิ่มมาตรการในการติดตามตรวจสอบเพิ่มขึ้นควบคู่กบั มาตรการ
ดังกล่าว แต่เกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูงที่มีทางเลือกและงบประมาณที่จาํ กัด การเผาเป็ นการจัดการ
พื้นที่ที่ง่าย รวดเร็ วและใช้งบประมาณน้อยดังนั้นการยุติการเผามิสามารถทําได้หากชุมชนยังไม่มี
ทางเลือก ความรู ้ เทคโนโลยี หรื อต้นทุนที่เพียงพอ การดําเนินการตามมาตรการนั้นก็จะเป็ นเรื่ องยาก
ไม่วา่ จะเป็ นการฝังกลบโดยการใช้จอบและเสี ยมดูเหมือนจะเป็ นไปได้ยากในเชิงจํานวนแรงงาน
ทางการเกษตร การใช้รถไถกลบที่เหมาะสมกับพื้นที่ลาดชัดแบบไร่ หมุนเวียนก็ยงั ไม่ได้ถูกพัฒนา
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ให้สามารถเข้าถึงได้โดยชุมชน
ดังนั้นชุมชนจะไม่มีทางเลือกอื่นในการเลิกพฤติกรรมการเผา
นอกจากนั้นการเผาพื้นที่เพือ่ เตรี ยมการเกษตรของกะเหรี่ ยงที่มีการควบคุมไฟ ก็จะแตกต่างจากการ
เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรเชิงเดี่ยวที่พบเจอทัว่ ไป เช่นการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ข้าวโพดที่มีจาํ นวนมากซึ่งรอการเผาทําลายในช่วงต้นปี เช่นกัน โดยภาคเหนือเองมีการปลูกข้าวโพด
เป็ นจํานวนหลายล้านไร่
ดังนั้นแนวทางในการจัดการกับปั ญหาดังกล่าวควรจะแตกต่างกันและ
เหมาะสมกับบริ บททางภูมิศาสตร์และสังคมของพื้นที่
นอกจากการสนับสนุนทางด้านการเกษตรแล้ว รัฐ (เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สํานักงานเกษตรอําเภอ หรื อสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด เป็ นต้น) สามารถช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรู ปต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร หน่อไม้ นํ้าผึ้ง เป็ นต้น เพื่อช่วย
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งช่องทางการตลาดสมัยใหม่ เนื่องจากในปัจจุบนั
ชุมชนเน้นการขายผลผลิตปฐมภูมิซ่ ึงมีราคาขายตํ่า
8.1.4 การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากร
แม้วา่ ลักษณะการเมืองการปกครองของไทยจะมีนาํ แนวทางการกระจายอําอนาจมาใช้มาก
ขึ้น แต่สาํ หรับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยังเป็ นการรวมศูนย์อาํ นาจอยู่
ค่อนข้างมาก การบริ หารจัดการพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ หรื อแม้กระทั้งอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งก็
ต้องอยูใ่ นรู ปแบบการจัดการเดียวกันทัว่ ประเทศ เงินรายได้ของอุทยานต้องส่ งเข้าส่ วนกลาง และ
ส่ วนกลางจัดสรรงบประมาณกลับมาสู่ พ้นื ที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทรัฐจากผูส้ ง่ั การ ควบคุม
เป็ นผูต้ ิดตาม กํากับดูแล รวมถึงการกระจายอํานาจที่รวมศูนย์จากรัฐไปสู่ ชุมชน โดยการนําแนวคิด
เรื่ องป่ าชุมชนที่อยูบ่ นฐานการเคารพต่อสิ ทธิตามจารี ตประเพณี และหลักการมีส่วนร่ วมมาพิจารณา
เพื่อใช้กบั พื้นที่ป่าทัว่ ประเทศ ให้มีความเหมาะสมกับบริ บทและศักยภาพของชุมชนที่จะสามารถ
จัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนได้ โดยอาจจะทําเป็ นสัญญาข้อตกลงร่ วมกันในระยะยาว โดยการ
กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันกับชุมชน จากนั้นให้ชุมชนร่ วมกันตั้งกฎ กติกา เงื่อนไข
และขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่มาจากรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมินิเวศของชุมชน
และ
ดําเนินการโดยชุมชนโดยรัฐเป็ นเพียงผูก้ าํ กับดูแล สนับสนุนและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้
แนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนมีการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่ น ถือเป็ นการกระจายอํานาจการ
จัดการทรัพยากรสู่ ชุมชนมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ชุมชนจากมูลค่าในการ
อนุรักษ์ผนื ป่ าเพื่อไว้ใช้ในอนาคต (Economic benefit) ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ประโยชน์ทางตรง
ทางอ้อม หรื อการเป็ นมูลค่าเผือ่ ใช้ ทั้งนี้จะสามารถดําเนินการดังกล่าวได้จะต้องปรับโครงสร้าง
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บทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุ งกฎหมายมิให้เป็ นข้อจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ โครงการและงบประมาณบางอย่างจากท้องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นไม่
สามารถจะดําเนินการได้ในพื้นที่เนื่องจากข้อกฎหมายที่ชุมชนอยูใ่ นเขตพื้นที่ป่า รวมถึงการตัวชี้วดั
ในการประเมินผลควรใช้ตวั ชี้วดั เชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริ มาณ
8.2 แนวทางในการขยายแนวคิด และหลักการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนด้วยการเรี ยนรู ้จาก
ความสําเร็ จของชุมชนอื่นและจากเครื อข่าย
การนําแนวคิดต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนหรื อการเกษตรยัง่ ยืนมาเผยแพร่
ส่ งเสริ มกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ตอ้ งทํางานแข่งกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนั้น วิธีการเผยแพร่
โดยสาธิ ตและอบรมดังเช่นหน่วยงานของรัฐชอบนํามาปฏิบตั ิอาจจะไม่ใช่ช่องทางที่สามารถสร้าง
ประสิ ทธิ ผลกับชุ มชนได้อีกต่อไป ตราบใดที่ชุมชนไม่ได้รับรู ้ ถึงประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้น หรื อไม่
สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนเองจากการอบรมดังกล่าว และใน
หลาย ๆ ครั้งการทํางานของหน่วยงานภาครัฐก็ขาดการบูรณาการ แต่เป็ นลักษณะต่างหน่วยงานต่าง
ทําในประเด็นที่ซ้ าํ ซ้อนกันในการอบรม จึงทําให้ทศั นคติของชุมชนที่มีต่อการอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่ค่อยจะดีนกั ทั้งนี้ การอบรมและการสาธิ ตจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดและสามารถนําไปใช้ได้
จริ งเมื่ อหลักสู ตรนั้นมาจากการสํารวจความต้องการของชุ มชน หรื อเป็ นการช่ วยแก้ปัญหาของ
ชุมชน
อีกแนวทางหนึ่ งที่สามารถใช้กบั การจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนกับชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงบน
พื้นที่สูงคือการให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้จากความสําเร็ จของชุมชนอื่น การที่ชุมชนได้เห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยตรงกับชุมชนอื่นที่ประสบผลสําเร็ จในการพัฒนาชีวิตและความเป็ นอยูข่ องชุมชน
ให้ดีข้ ึนบนฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน จะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ และความเชื่อจาก
สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมเกิดแรงจูงใจในการทําตาม ชุมชนบ้านกลางเองก็ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ
ชุมชนห้วยหิ นลาดใน ห้วยหิ นลาดนอก จังหวัดเชียงราย เป็ นต้น เห็นได้ว่าชุมชนกะเหรี่ ยงที่นบั ถือ
ศาสนาคริ สต์มีโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกันระหว่างชุ มชนจาก
กิจกรรมทางศาสนาที่มกั จะหมุนเวียนกันไปตามโบสถ์ต่าง ๆ ถือเป็ นการเรี ยนรู ้ความสําเร็ จที่เป็ น
รู ปธรรมจากสถานที่จริ ง นอกจากเครื อข่ายทางศาสนาแล้วชุมชนบ้านกลางยังเข้าร่ วมกับเครื อข่าย
ทางด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่าง ๆ สร้างเสริ มประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยน เท่าทันกับการ
เปลี่ ยนแปลงในการเคลื่ อนไหวในประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชนและการจัดการทรั พยากร ดังนั้นการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศให้เกิดความยัง่ ยืนสามารถส่ งต่อกัน
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แบบปากต่อปาก (word of mouth) ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลอย่างหนึ่ง เป็ นการ
ส่ งต่อความสําเร็ จในการจัดการทรัพยากรให้กบั ชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป
8.3 แนวทางในการจัดการทรัพยากรให้ เกิดความยัง่ ยืนอันเกิดจากปัจจัยภายในชุ มชน
ชุมชนในพื้นที่เป็ นตัวแสดงที่สาํ คัญนอกเหนือไปจากรัฐในการจัดการทรัพยากรให้เกิด
ความยัง่ ยืนทั้งในมิติระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากชุมชนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบนิเวศ
นั้น ๆ เข้าถึงทรัพยากรและรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรได้รวดเร็ วที่สุด ปัจจัยสําคัญในการ
ทํางานกับชุมชนบนพื้นที่สูงคือ การมีส่วนร่ วมของชุมชน และผูน้ าํ ชุมชนทั้งที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ ดังที่จะกล่าวต่อไป
8.3.1 การพัฒนากลุ่มผู้นนําชุ มชนชุ มชนให้ เป็ นแกนในการจัดการทรัพยากรอย่ างยัง่ ยืน
ผูน้ าํ ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิ กในชุมชนไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ อาทิ ผู ใ้ หญ่ บ ้า น ผู ช้ ่ ว ย สมาชิ ก อบต. ผูน้ ํา ทางด้า นจิ ต วิ ญ ญาณ ผูน้ ํา ทางด้า นศาสนา
โดยเฉพาะหากผูน้ าํ มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ ความคิดก้าวหน้าและเปิ ดกว้างในการรับสิ่ งใหม่ ๆ
จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรของชุมชน กลุ่มผูน้ าํ จะช่วยในการทํา
ให้ชุมชนเกิดการรับรู ้ถึงปั ญหาและร่ วมกันหาทางออก รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้
ที่ได้รับผ่านเครื อข่าย และหน่วยงานต่าง ๆให้กบั สมาชิกในชุมชนโดยผูน้ าํ ต้องเข้าใจเงื่อนไข ความ
ต้องการและเป้ าหมายของชุ มชน เพื่อที่จะสามารถดึงศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุมชน และ
การถ่ายทอดสิ่ งต่าง ๆ ให้กบั ชุ มชนเพื่อให้เกิ ดการหนุ นเสริ มต่อการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ดังนั้นภาครัฐควรที่จะให้ความสําคัญในการพัฒนาคนกลุ่มนี้ เพื่อที่จะเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนต่อไป ตัวอย่างจากชุ มชนบ้านกลางชี้ ให้เห็นว่ากลุ่มผูน้ าํ ชุ มชนมีบทบาทสําคัญในการ
เรี ยนรู ้การจัดการทรัพยากรจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็ จและความล้มเหลว และนํามาถ่ายทอดสู่
ชุมชน สร้างระบบในการจัดการทรัพยากรของชุมชนเอง รวมถึงการส่ งต่อให้กบั คนรุ่ นใหม่และเปิ ด
โอกาสให้คนรุ่ นใหม่ได้ออกไปสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานและชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย
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8.3.2 การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการจัดการ ความตระหนัก ความเข้ าใจต่ อการเปลีย่ นแปลง และการ
ยอมรับกฎกติกาของชุ มชน
หัวใจสําคัญที่จะทําให้การจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเกิดขึ้นได้ ชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน
การพูดคุยทําความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนของชุมชนบ้านกลางคือการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน
ร่ วมกัน ชุมชนบ้านกลางร่ วมกับ NGOs ในการจับพิกดั GPS เพื่อจัดทําแผนที่และโฉนดชุมชน โดย
โฉนดดังกล่าวได้รับการยอมรับของชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดย
พื้นที่อยูอ่ าศัย พื้นที่สวนและพื้นที่นาจะเป็ นโฉนดส่ วนบุคคล ที่สามารถนําไปใช้ในการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และรับการช่วยเหลือจากภาครัฐอื่น ๆ อาทิ เงินชดเชยจากภัยพิบตั ิ ส่ วนพื้นที่ไร่ หมุนเวียน
พื้นที่อนุรักษ์หรื อพื้นที่จิตวิญญาณ และพื้นที่สาธารณะที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของชุมชนจัดทําเป็ นโฉนด
ชุมชน แม้วา่ แต่ละครัวเรื อนจะมีการจับจองไร่ หมุนเวียนโดยการลงทะเบียนระบุพิกดั ขอบเขตและ
ขนาดพื้นที่ในการทําไร่ หมุนเวียนในแต่ละปี แตกต่างกันไปตามศักยภาพของครัวเรื อนโดยไม่เคยมี
ข้อขัดแย้งหรื อการแย่งชิงพื้นที่แต่อย่างไร กรรมสิ ทธิ์เหนือพื้นที่ไร่ หมุนเวียนเป็ นของชุมชน แต่
ครัวเรื อนเป็ นเพียงผูท้ ี่เข้าถึง จัดการและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
และการปฏิบตั ิตามกติกาที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชนตั้งแต่ตน้ ที่ชุมชนได้ร่วมกัน
ทําเป็ นการสร้างความหมายให้ชุมชนจึงได้ตระหนักถึงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกฎ กติกา
การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น ๆ รวมทั้งการให้ความร่ วมมือในการควบคุม ติดตามในการใช้ประโยชน์
พื้นที่ให้เป็ นไปตามกติกาส่ วนรวม ทั้งนี้ชุมชนบ้านกลางอาศัยวันอาทิตย์ที่ทุกครัวเรื อนเข้าโบสถ์
หลังจากกิจทางศาสนา ชุมชนก็จะให้โอกาสนี้ในการสื่ อสาร สร้างความเข้าใจกันในชุมชนใน
ประเด็นต่าง ๆ เป็ นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรส่ วนกลางร่ วมกัน
นอกจากนั้นสิ่ งสําคัญในการจัดการทรัพยากรของชุมชนและการใช้ประโยชน์จากแผนที่ให้
เกิดความยัง่ ยืนได้จริ ง ๆ กติกาและแผนที่น้ นั ต้องได้รับการยอมรับและการตกลงร่ วมกันของทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่ มกระบวนการทั้งหน่วยงานฝ่ ายปกครอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริ หารจัดการป่ าไม้ (เช่น อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท) และชุมชนเอง โดย
นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้ว
ยังสามารถใช้เพื่อวาง
แผนการจัดการภัยพิบตั ิ การเตรี ยมความพร้อมและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสําหรับหน่วยงาน
ท้องถิ่นได้อีกด้วย แม้วา่ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการทรัพยากร แต่สิ่งสําคัญคือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและทุก
ฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าว
ในกรณี ของชุมชนบ้านกลางจะเห็นได้วา่ แม้วา่ จะมีการ
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สํารวจแนวเขต จัดทําแผนที่ และข้อตกลงต่าง ๆ ร่ วมกับอุทยานเตรี ยมการถํ้าผาไท แต่กย็ งั มีประเด็น
ปัญหา ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในข้อตกลงต่าง ๆ จนนํามาสู่ การจับกุมและความขัดแย้งในภายหลัง
8.4 แนวทางการบูรณาการการจัดการในลักษณะสหวิทยาการ
การจัดการทรั พยากรไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้เลยหากผูจ้ ดั การมีมุมมองในการ
จัด การและแก้ปั ญ หาเพี ย งมิ ติ ใ ดมิ ติ ห นึ่ ง หรื อ ใช้ศ าสตร์ ใ ดศาสตร์ ห นึ่ ง เพราะระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรมีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ไม่มีระบบนิ เวศใดที่สามารถอยู่อย่าง
อิ สระแยกจากระบบนิ เวศอื่ น ๆ ได้ รวมทั้งยังเป็ นรากฐานที่ สําคัญในการพัฒนาพหุ สังคม และ
เศรษฐกิ จ ในทุ ก ระดับ ดัง นั้ นในการจัด การทรั พ ยากรอย่ า งยั่ง ยื น จึ ง ต้อ งอาศัย สหวิ ท ยากร
(Interdisciplinary) และการบู ร ณาการ ทํา งานร่ วมกั น ระหว่ า งผู ้เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะศาสตร์
(Transdisciplinary) และหน่ วยงานที่มีศกั ยภาพแตกต่างเพื่อแก้ปัญหา และจัดการทรัพยากรร่ วมกับ
ชุมชนในท้องที่
การทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ชุมชน
มีความทับซ้อนกันระหว่างกรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตประเพณี และกรรมสิ ทธิ์ รัฐตามกฎหมาย ในการ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต้องมาจากการทํางานร่ วมกัน การยอมรับซึ่ งกันและกัน
โดยในปั จจุบนั ยังมีความขัดแย้งกันในการจัดการพื้นที่ร่วมกันนหลายประเด็นเนื่ องจากความไม่
ชัดเจน หากชุมชนและหน่ วยงานราชการที่ดูแลพื้นที่ องค์กรเอกชน และ NGOs (อาทิ อบต กฟผ.
เกษตรตํา บลและอุ ทยานแห่ ง ชาติ ถ้ าํ ผาไท) สามารถบู รณาการในการทํางานร่ ว มกัน ได้จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่ องจากเมื่อเปรี ยบเทียบจํานวนบุคลากรของ
อุทยานแห่ งชาติและขนาดพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบแล้วถือว่ามีสัดส่ วนที่นอ้ ย แม้ว่าในปั จจุบนั
หน่วยงานราชการจะมีเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้นก็ตาม ตัวอย่างที่ชดั เจนคือการเฝ้า
ระวังไฟป่ า แม้ว่ารัฐจะใช้ดาวเทียมในการเฝ้าระวังจุดที่มีความร้อนสู ง แต่กาํ ลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
จํากัด และอาจไม่เชี่ ยวชาญพื้นที่เท่ากับสมาชิ กในชุมชน จะให้การควบคุมไฟช้ากว่าการที่ชุมชน
ช่วยกันดูแล ดังนั้นการที่รัฐทํางานร่ วมกับอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หมู่บา้ น (ทสม.) สมาชิกจิตอาสาจากชุมชนในการเฝ้าระวังไฟป่ า ลดหมอกควัน โดยชุมชนมีการจัด
เวรในการเฝ้าระวังตามจุดต่าง ๆ พร้ อมกับการลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (กรมอุทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช สํานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า, 2561) โดยรัฐช่ วย
สนับสนุ นงบประมาณในการจัดการดังกล่าว เป็ นการใช้กลไกของชุ มชนในการส่ งเสริ มให้การ
บริ หารจัดการเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด ป่ าเปรี ยบเสมือนชีวิตและตัวตนของคนบนพื้นที่สูง ชุมชน
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ตระหนักดีว่าหากชุมชนไม่รักษาป่ า เท่ากับชุมชนจะไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้ในอนาคต ด้วยเป้าหมาย
เดียวกันรัฐในการอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืนสื บไป
ทั้งการลักษณะการบูรณาการความร่ วมมือแบบนนี้ มิควรเกิดขึ้นเฉพาะกับการจัดการไฟป่ า
เพียงอย่างเดี ยว แต่ควรใช้กบั การจัดการทรัพยากรในลักษณะอื่นด้วย อาทิ การส่ งเสริ มแนวทาง
การเกษตรอย่างยัง่ ยืนใหม่ ๆ เพื่อการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อม โดย
อาจจะเป็ นการทํางานร่ วมกันของ กฟผ. เกษตรตําบล มหาวิทยาลัย และ อบต. เป็ นต้น ทั้งนี้ กลไก
สําคัญในการทํางานร่ วมกันได้คือการสื่ อสารและการสร้างความเข้าใจถึงเป้ าหมายในการอนุ รักษ์
และการรับประโยชน์จากระบบนิเวศบริ การร่ วมกันอย่างแท้จริ ง โดยไม่นาํ เงื่อนไขของแต่ละฝ่ ายมา
เป็ นอุปสรรคในการทํางานร่ วมกัน โดยเฉพาะกับหน่ วยงานภาครัฐด้านการบริ หารจัดการป่ าไม้
หน่วยงานฝ่ ายปกครอง และองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ทุกฝ่ ายควรมีเป้ าหมายร่ วมกันในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เพื่อทําให้ชุมชนเข้มแข็งและหยัดยืน (resilience) ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นการพัฒนาบนฐานความอย่างยัง่ ยืนของระบบนิเวศบนพื้นที่สูงต้องการการบูรณาการ
การทํางานร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานที่หลากหลายจะทําให้ชุมชนมีโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้รวดเร็ วขึ้น ทั้งนี้ ชุมชนต้องเข้าใจถึง โครงสร้าง ภารกิ จ ขั้นตอน และกรอบ
ระยะเวลา รวมถึงข้อจํากัดต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่จะสามารถระดมทรัพยากรและความร่ วมมือ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถกําหนดเป้ าหมายร่ วมในการทํางานกับแต่ละภาคีได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่ น ในการบูรณาการแผนของชุ มชนร่ วมกับแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หรื อแผนการจัดการทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงาน NGOs และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในการจัดการทรัพยากรจําเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู ้ในเชิงบูรณาการหลากหลายศาสตร์เข้า
ด้วยกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ อาทิ การบริ หารจัดการนํ้าซึ่งเป็ นประเด็น
ที่สาํ คัญและเป็ นปั ญหาต่อการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา อีกทั้งยังเป็ นผล
ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สมดุลนํ้า ความ
พอเพียงของนํ้า ความรู ้ทางด้านภูมิศาสตร์ การสํารวจแหล่งนํ้า ระบบการส่ งนํ้า ความต้องการใช้น้ าํ
ความรู ้ทางด้านนิติศาสตร์ กฎระเบียบและกฎหมายในการทํากิจกรรมในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติ เช่น มิสามารถแหล่งกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ได้
ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม ลักษณะพื้นที่และธรรมชาติการไหลของนํ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําฝายบนพื้นที่สูง
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รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชาวบ้าน เนื่องจากการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าบนที่
สู งให้เกิดประสิ ทธิภาพไม่สามารถใช้รูปแบบและวิธีการเดียวกับทีใช้ที่ราบได้ เนื่องจากมีความท้า
ทาย ข้อจํากัด อีกทั้งการจัดการทรัพยากรนํ้าที่มีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จาํ เพาะแตกต่างกัน เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ราบตํ่า ดังนั้นการบูรณาการความรู ้จึง
จําเป็ นเพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขและบริ บทของท้องถิ่น
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บทที่ 9 สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ศึกษาการจัดการระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงในบริ บทของพื้นที่ทบั ซ้อนเพือ่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ของชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง โดยทําการศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนซึ่งจะสะท้อนมุมมองความยัง่ ยืนของชุมชน และมุมมองความยัง่ ยืนในการ
จัดการทรัพยากรของภาครัฐผ่านนโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนําเสนอผลการจัดการ
ทรัพยากรทั้งของรัฐและชุมชน ท้ายสุ ดเป็ นการถอดบทเรี ยนการจัดการทรัพยากรของรัฐและชุมชน
มานําเสนอเป็ นแนวทางการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืนภายใต้บริ บทพื้นที่ซอ้ นทับ
ระหว่างรัฐและชุมชนกระเหรี่ ยงบ้านกลาง
9.1 การจัดการและผลของการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรของชุ มชนกะเหรี่ยงบ้ านกลาง
ชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลางเรี ยนรู ้และสร้างกติกาในการจัดการทรัพยากรของชุมชนภายใต้
ระบบกรรมสิ ทธิ์ส่วนกลางตามจารี ตประเพณี ที่มีมาตั้งแต่ด้ งั เดิม ทั้งนี้การจัดการดังกล่าวส่ งผลให้
ระบบนิเวศมีแนวโน้มที่ยงั สามารถให้บริ การได้ต่อไป และเกิดความยัง่ ยืนตามกรอบสหประชาชาติ
9.1.1 การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรโดยชุ มชน
วิถีชีวิตของชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยงบ้านกลางมีความผูกพันกับระบบนิเวศป่ าไม้เป็ นอย่างยิง่ ป่ า
ไม้ช่วยในการสนับสนุนคํ้าจุนชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยูบ่ นฐานความคิดความเชื่อทางศาสนา
และกรรมสิ ทธิ์ตามจารี ตประเพณี
โดยเชื่อว่าไม่มีใครเป็ นเจ้าของทรัพยากรอย่างเบ็ดเสร็ จ
(Ownership) สมาชิกในชุมนเป็ นเพียงผูใ้ ช้ประโยชน์ทรัพยากรเท่านั้น มีสิทธิในการเข้าถึง เก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ จัดการ กีดกันผูท้ ี่มิได้เป็ นสมาชิกจากการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีความเชื่อทาง
ศาสนาคริ สต์เข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยเชื่อว่าทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นของ
พระเจ้า ชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กบั พระเจ้า โดยในการจัดการทรัพยากร
ของชุมชนมีท้ งั การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และการจัดการทรัพยากรการเกษตร
การจัดการระบบนิเวศป่ าไม้ การหาของป่ าเพื่อการยังชีพทั้งบริ โภคในครัวเรื อนและเป็ น
แหล่งรายได้ที่สาํ คัญของชุมชน เนื่องจากพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็ นพื้นที่ป่าสงวนและป่ าอนุรักษ์ที่รอการ
ประกาศเป็ นอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท
ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่ าไม้ดว้ ยการ
เอื้อเฟื้ อและการประณี ประนอมของเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหารและตํารวจ แต่กระนั้น
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ชุมชนก็มีฉนั ทามติในการตั้งกฎ ระเบียบในการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ดงั กล่าว ด้วยตระหนักถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศป่ าไม้น้ นั และทราบดีกว่าวิธีการหาของป่ าส่ งผลโดยตรงต่อการ
ทําหน้าที่ของระบบนิเวศป่ าไม้ หากการทําหน้าที่ของระบบนิเวศยัง่ ยืนแล้วเศรษฐกิจของชุมชนก็จะ
เกิดความยัง่ ยืนด้วย
ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้กใ็ ช้ระบบการจํากัดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์โดย
ชุมชนแบ่งออกเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ ป่ าพิธีกรรม หมู่บา้ นสัตว์ป่า และป่ าใช้สอย ป่ าอนุรักษ์ซ่ ึงเป็ นพื้นที่
ต้นนํ้า ไม่อนุญาตให้ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นยกเว้นการหาสมุนไพรและหน่อไม้ หมู่บา้ น
สัตว์ป่าก็เป็ นพื้นที่สาํ หรับการอนุรักษ์ให้สตั ว์ป่าสามารถแพร่ พนั ธุ์ได้ ชุมชนจะเข้าไปใช้ประโยชน์
ในการหาเห็ดเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่ใช้ทาํ แนวกันไฟด้วย ส่ วนป่ าใช้สอยซึ่งรวมถึงไร่ เหล่าก็
จะมีการอนุญาตให้ใช้ไม้ได้เป็ นกรณี และเป็ นครั้งคราวไป และสามารถเก็บหาของป่ าได้ โดยในบาง
ช่วงชื่อเรี ยกป่ าในการใช้ประโยชน์กจ็ ะแตกต่างกันไป อาทิ พื้นที่จิตวิญญาณ ป่ าหากิน ฯลฯ แต่
โดยรวมแล้วจะเห็นได้วา่ การแบ่งขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิจริ ง ๆ แล้วจะ
แบ่งเป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็ นแหล่งต้นนํ้าลําธาร
และป่ าใช้สอยซึ่งชุมน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น เนื่องจากป่ าทุกประเภทแยกกันแทบไม่ออก ป่ าหากิน
บางส่ วนลักษณะเหมือนป่ าอนุรักษ์
หรื อป่ าใช้สอยที่อยูไ่ กลจากชุมชนก็เป็ นเสมือนป่ าอนุรักษ์
เช่นกัน การแบ่งประเภทป่ าที่แตกต่างกันสี่ หา้ ประเภทคาดว่าน่าจะเป็ นเพียงการแสดงสัญลักษณ์ใน
การจัดการเท่านั้น
นอกจากการแบ่งพื้นที่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์แล้ว กติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ก็เป็ นเรื่ องสําคัญสําหรับกติกาสําหรับการเก็บหาของป่ าจะเป็ นที่รับรู ้กนั เองในชุมชน ว่าช่วงเวลาใด
ที่สามารถหาหน่อไม้ได้ และช่วงเวลาใดควรปล่อยให้ทรัพยากรได้เติบโตหมุนเวียนแทนที่ อีกทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการหาของป่ าก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการจํากัดจํานวนสมาชิกในชุมชนในการเข้าถึง
เช่น การหานํ้าผึ้ง สําหรับกิจกรรมและการดําเนินการเพื่อการอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าไม้ของชุมชนบ้าน
กลางหลัก ๆ คือ การทําแนวกันไฟ การจัดเวรยามตามจุดสําคัญต่าง ๆ การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่ า
และการดับไฟป่ า
นอกจากจะสามารถควบคุมไฟป่ าได้แล้วยังถือเป็ นการช่วยสอดส่ อง
บุคคลภายนอกที่อาจะเข้ามาบุกรุ ก ตัดไม้ในพื้นที่อีกด้วย กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็ นประโยชน์
กับชุมชนเองแล้วยังยังประโยชน์ให้กบั ภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้การจัดการป่ าไม้เป็ นประเด็นที่สาํ คัญใน
การเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่ ความยัง่ ยืนดังที่กล่าวไว้ใน SDG15.2 (Baumgartner, 2019)
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การจัดการระบบนิเวศเกษตร ในการจัดการระบบนิเวศเพื่อการเกษตรของชุมชนบ้านกลาง
สัมพันธ์กบั การจัดการดิน การจัดการนํ้า แมลงศัตรู พืชและการจัดการเมล็ดพันธุ์ หลักการสําคัญใน
การจัดการระบบนิเวศเกษตรของชุมชนบ้านกลาง คือการปล่อยให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติได้ทาํ
หน้าที่ของตนเอง (Ecosystem function) และใช้ประโยชน์จากการการทําหน้าที่ของระบบนิเวศนั้น
(Ecosystem services)ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผ่านการจัดสรรพื้นที่ (Zoning) 3 ส่ วน คือพื้นที่สาํ หรับ
การทํานาที่มีความลาดชันตํ่า พื้นที่สวน และพื้นที่ไร่ หมุนเวียน ที่มีความลาดชันมากที่สุด โดยการทํา
ไร่ หมุนเวียนยังเป็ นหัวใจสําคัญในการผลิตและการบริ โภคของชุมชน นอกจากระบบการเกษตร
ของชุมชนบ้านกลางจะพึ่งพาธรรมชาติเป็ นหลักแล้ว ยังเป็ นระบบที่พ่งึ พาแรงงานในชุมชนด้วยการ
เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะการเอามื้อเอาวันเป็ นหลักอีกด้วย หากครัวเรื อนใดที่ไม่สามารถมา
ลงแรงช่วยในการเกษตรเป็ นการตอบแทนได้กอ็ าจจะช่วยเป็ นเงินแทน
ระบบการเกษตรของชุมชนบ้านกลางเป็ นการเกษตรที่อาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ นการ
ทําไร่ นา หรื อสวน โดยจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย การจัดการนํ้าสําหรับพื้นที่นาซึ่ งเป็ น
ระบบการเกษตรที่ใช้น้ าํ มากที่สุดในบรรดาระบบทั้งหมด นอกจากนํ้าฝนที่ตกตามธรรมชาติแล้ว
การทํานาต้องอาศัยการจัดการนํ้าในระบบเหมืองฝายที่มาจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่ งมีท้ งั ระบบ
ฝายรวมและฝายส่ วนบุคคล มีการตกลงกันในชุมชนแบบไม่เป็ นทางการในการจัดสรรปั นส่ วนนํ้า
เข้านาก่อนและหลัง เนื่ องจากระบบการเกษตรพึ่งพาแรงงานในชุมชนเป็ นหลัก ดังนั้นในการเวลา
หว่านข้าวจึงหลีกเลี่ยงการหว่านในช่วงเวลาเดียวกัน แต่หว่านข้าวเหลือ่อมกันนิดหน่อย นอกจากจะ
ช่วยเรื่ องการจัดสรรนํ้าแล้วยังเป็ นการจัดสรรแรงงานในการเกี่ยวข้าวในภายหลังอีกด้วย การจัดการ
นํ้าสําหรับพื้นที่สวนจะอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักและนํ้าจากลําห้วยบางส่ วนเนื่องจากพื้นที่สวนส่ วนมาก
อยูต่ ิดกับนาและริ มห้วย จึงมีบางสวนที่สูบนํ้าจากลําห้วยมาใช้ประโยชน์ในช่วงแรก โดยส่ วนมาก
แล้วพืชสวนใช้น้ าํ ฝนเป็ นหลัก สําหรับการเกษตรในพื้นที่ไร่ หมุนเวียนนั้นไม่มีการจัดการนํ้าแต่
อย่างใดเป็ นระบบที่พ่ ึงพานํ้าฝนเพียงอย่างเดียว สรุ ปแล้วจะเห็นได้ว่าการเกษตรของกะเหรี่ ยงบ้าน
กลางใช้น้ าํ ฝนเป็ นแหล่งนํ้าที่สาํ คัญในการทําการเกษตร มีการดัดแปลงธรรมชาตินอ้ ยมาก ไม่มีการ
ขุดบ่อ วางระบบนํ้าหยด หรื อสปริ งเกอร์ใด ๆ ทั้งสิ้ น ส่ วนหนึ่งมาจากลักษณะพื้นที่ และข้อจํากัดใน
เรื่ องทุนทรัพย์
ชุมชนบ้านกลางไม่ได้มีวิธีการในการจัดการดินสําหรับการเกษตร แต่เป็ นการปล่อยให้ดิน
ฟื้ นตัวเองตามกระบวนการทําหน้าที่ของระบบนิเวศธรรมชาติ และอาศัยการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ในการอนุรักษ์ดินโดยการหลีกเลี่ยงใส่ ปัจจัยจากภายนอกชุมชนเข้าไปในระบบการเกษตร ดังนั้น
การเลือกพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากไร่ เหล่าจึงมีความสําคัญและต้องอาศัยการสัง่ สม
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ประสบการณ์ ในการเตรี ยมพื้นที่จะมีการตัด ฟันและเผา เป็ นหลักสําหรับการทําไร่ หมุนเวียน
รวมทั้งการพักฟื้ นดินเพื่อไม่ไปรบกวนวัฏจักรของธาตุอาหารในดิน (Nutrient cycle) สําหรับพื้นที่
นาหลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะปล่อยให้เป็ นพื้นที่สาํ หรับการเลี้ยงสัตว์ นอกจากจะช่วยกําจัดหญ้าและ
วัชพืชแล้วมูลสัตว์ยงั เป็ นปุ๋ ยในการบํารุ งดินอีกด้วย
การจัดการวัสดุเหลือใช้ วัสดุเหลือใช้ในชุมชน มีท้ งั วัสดุเหลือจากการทําการการเกษตรและ
จากการบริ โภคของชุมชน
ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะใช้วิธีการเผาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงให้เป็ นธาตุอาหารที่ดูดซับได้ไวขึ้นในรู ปของขี้เถ้า แต่เนื่องจากชุมชนมิได้ปลูกพืช
เชิงเดี่ยวจึงมิได้มีวสั ดุเหลือทิ้งประเภทเดียวกันจํานวนมากแต่อย่างใด สําหรับวัสดุที่เหลือใช้หรื อ
ขยะจากครัวเรื อนก็จะมีโครงการในการขัดแยกขยะโดยขยะที่เป็ นโลหะและพลาสติกก็จะนําไปอัด
และขายต่อไป ส่ วนวัสดุที่เป็ นอินทรี ยก์ จ็ ะปล่อยให้เกิดการเน่าเปื่ อยกลายเป็ นปุ๋ ยต่อไป
การจัดการระบบกรรมสิ ทธิ์ในการใช้ ประโยชน์ และเก็บเกีย่ วและการกํากับดูแลการใช้
ประโยชน์ สาํ หรับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านกลาง จะดําเนินการผ่าน
กลไกหลักที่สาํ คัญคือคณะกรรมการชุมชน และบางส่ วนคือคณะกรรมการทางด้านศาสนา มี
โครงสร้างและหน้าที่ชดั เจนในการจัดการทรัพยากรโดยมีการประชุมเป็ นประจําทุก 1-2 เดือน
รวมถึงการบริ หารจัดการกองทุนหลัก ๆ ของชุมชน คือกองทุนหน่อไม้ กองทุนขยะ และกองทุนสิ บ
ลด(กองทุนที่บริ หารจัดการโดยคณะกรรมการทางศาสนา) ทั้งสามกองทุนล้วนมีส่วนช่วยในการ
จัดการทรัพยากร เช่น การเฝ้าระวังไฟป่ า การดับไฟป่ า ค่าเดินทางประชุม โดยรัฐได้มีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนในการทํางานเรื่ องการดับไฟป่ าโดยมีงบประมาณสนับสนุนให้เป็ นประจําทุกปี ส่ วนหนึ่ง โดย
อาจจะเป็ นค่าแรงซึ่งกลายมาเป็ นรายได้ของชุมชนอีกทางหนึ่ง ในขณะที่ระบบกรรมสิ ทธิ์เป็ นระบบ
กรรมสิ ทธิ์แบบส่ วนกลาง (Common property) ที่มีคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแล
ติดตามสอดส่ องให้เป็ นไปตามกติกาที่ตกลงกันไว้ กรรมสิ ทธิ์ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเวลานั้นก็
เป็ นของชุมชน ดังเช่น ไร่ หมุนเวียนที่ดาํ เนินการอยู่ ครัวเรื อนถือกรรมสิ ทธิ์ในการครอบครองแล้ะ
ประโยชน์
แต่เมื่อใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนตนเองแล้วกลับไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ส่วนกลาง
กรรมสิ ทธิ์ท้ งั หลายนี้แสดงผ่านระบบโฉนดชุมชน
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9.1.2 ผลของการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรของชุมชน
การจัด การระบบนิ เ วศโดยชุ มชนบ้านกลางเป็ นการจัด การบนพื้น ฐานตามวัฏจัก รการ
ทํางานของระบบนิ เวศเป็ นหลัก มีการนําเข้าปั จจัยภายนอกไม่มากเมื่อเทียบกับการเกษตรแบบเคมี
เมื่อพิจารณาผลจากการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนตามความยัง่ ยืนทางด้านระบบนิ เวศ สังคมและ
เศรษฐกิ จแล้วพบว่า ชุ มชนสามารถวางระบบและกติกาในการจัดการทรัพยากรร่ วมกันค่อนข้าง
ยัง่ ยืน ในมิติของระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ความยั่งยื นของระบบนิ เวศ โดยพบว่าระบบนิ เวศยังคงสามารถให้บริ การ (Ecosystem
service) ที่เป็ นประโยชน์กบั ชุมชนได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นในการเป็ นแหล่งผลิตอาหารจากของ
ป่ า และจากผลผลิตทางการเกษตร ไม้ในการสร้างที่พกั พิงและสาธารณะประโยชน์ หรื อเป็ นแหล่ง
พันธุ์กรรมพืชและสัตว์ บริ การทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการศึกษา
ชุมชนบ้านกลางล้วนได้รับจากระบบนิ เวศป่ าและระบบนิเวศเกษตรทั้งสิ้ น เนื่ องจากวิถีชีวิตที่อิงกับ
ธรรมชาติเป็ นหลัก นอกจากนั้นชุมชนยังได้รับบริ การจากการที่ระบบนิเวศทําหน้าที่ในการควบคุม
กลไกของระบบนิ เ วศไม่ ว่ า จะเป็ นการดู ด ซับ คาร์ บ อนของผื น ป่ า จากการประเมิ น การทํา ไร่
หมุนเวียนของชุมชนพบว่าไร่ หมุนเวียนช่วยในการดูดซับคาร์ บอนมากกว่าการปลดปล่อยคาร์ บอน
ถึงเกือบ 10 เท่า (มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ, 2555) การควบคุมโรคและแมลงด้วยระบบธรรมชาติ (การ
ใช้ดอกไม้ในการล่ อแมลง) การผสมเกสร รวมทั้งความสามารถในการกรองนํ้าให้มีคุณ ภาพที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ การควบคุมการพังทลายของดิน กระบวนการเหล่านี้ สัมพันธ์ไปกับบริ การ
ของระบบนิ เวศในการสนับสนุ นคํ้าจุนให้กระบวนการสร้างดิ น วัฏจักรนํ้า และความหลากหลาย
ทางชี วภาพยังคงอยู่ จากข้อมูลการวิเคราะห์ดินและนํ้าของบ้านกลางพบว่ากระบวนการสร้างดิ น
โดยระบบนิ เวศยังคงสามารถดําเนิ นได้ต่อไป ดิ นมีแร่ ธาตุและสารอาหารสําหรั บการผลิตแม้ว่า
คุณภาพจะไม่ได้ดีเลิศก็ตาม การหมุนเวียนแร่ ธาตุอาหารในดินช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผ่า นการย่ อ ยสลายของอิ น ทรี ย วัต ถุ (Edwards, 2004) นอกจากนั้น ความพรุ น ของดิ น ก็ อ ยู่ใ น
มาตรฐานในการเจริ ญ เติ บ โตของป่ าไม้แ ละพื ช ผลทางการเกษตรได้ (คณะสิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562b) จะเห็นได้ว่าดินบ้านกลางมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ในดิ นช่ วยให้เกิดความพรุ นและกระบวนการเหล่านี้ มีส่วนอย่างมากต่อปริ มาณและคุณภาพของ
ผลิตผลทางการเกษตร (Garbach et al., 2014) สําหรับคุณภาพนํ้าของชุมชนบ้านกลางก็จะพบการ
ปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิดโรคกับระบบทางเดินอาหาร อาทิ อุจาระร่ วงหรื อมีเลือดปน มี
การเจือปนของไนเตรทแต่ก็อยูใ่ นระดับที่รับได้ตามมาตรฐานแตกต่างจากระบบการเกษตรเชิงเดี่ยว
(Alexander et al., 2008) ซึ่ ง ไนเตรทนี้ จะถู ก เก็บ สะสมไว้ใ นระบบนิ เ วศได้เ ป็ นระยะเวลานาน
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(Hamilton SK, 2012) เมื่อพิจารณาอัตราการดูดซึมนํ้าตามวัฏจักรของนํ้าก็จะเห็นได้ว่าการดูดซึ มนํ้า
ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์กบั ไร่ เหล่าที่มีอายุมาก (7 ปี ) มีอตั ราไม่แตกต่างกันมากนัก และการเผาไร่ เพื่อ
เตรี ยมเพาะปลูกในฤดู กาลใหม่ก็ไม่ได้ทาํ ให้อตั ราการดู ดซึ มนํ้าแตกต่างไปจากก่ อนเผาไร่ เพียง
ประมาณหนึ่ งนาที (มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อ, 2555) อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ
ของพืชในพื้นที่ ป่าและพื้นที่ ไร่ ก็ไม่ได้แ ตกต่างกัน มากนักจะแตกต่ างกัน มากในช่ วงเดื อนหรื อ
ฤดูกาลที่แตกต่างกัน (ธรรมนูญ เต็มไชย et al., 2560)
ความหลากหลายของพื ช อาหารจากการเกษตรลดลง แต่ เ ป็ นลัก ษณะการค่ อ ย ๆ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทาํ ให้พืชดั้งเดิ ม
บางสายพันธุ์หายไป แม้ว่าชุมชนจะมีธนาคารข้าว แต่การใช้ประโยชน์จะเน้นไปด้านความมัน่ คง
ทางอาหารของชุมชนมากกว่าการเก็บและอนุ รักษ์สายพันธุ์ ทั้งนี้ ในการรับรู ้ของชุมชนส่ วนใหญ่
ไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีเพียงร้อยละ 20 ของครัวเรื อนใน
ชุมชนเท่านั้นที่รับรู ้ถึงการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
หากพิ จ ารณาจากรอยเท้า นิ เ วศซึ่ ง แสดงถึ ง การบริ โ ภคทรั พ ยากรของชุ ม ชนบ้า นกลาง
รวมถึงข้อมูลจากการสํารวจด้วยแบบสอบถามนั้นพบว่าชุมชนบ้านกลางมิได้บริ โภคเกินกว่าระบบ
การผลิ ต ของชุ ม ชนจะรองรั บ ได้ท้ ัง ในแง่ ข องอาหารและความสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และน้อยกว่ารอยเท้านิ เวศของประเทศไทยเกือบสี่ เท่า ทั้งนี้ ประเมินได้ว่าแล้ว
ชุมชนบ้านกลางยังคงความสามารถของนิ เวศบริ การไว้ได้เป็ นอย่างดี ด้วยการผลิตและการบริ โภค
อย่างยัง่ ยืนสื บเนื่องมาจากการที่ชุมชนมีระบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน มีกติกาในการลด เลิก
การใช้สารเคมีในการทําการเกษตร กติกาในการหาของป่ าที่ยงั คงให้ทรัพยากรป่ าไม้สามารถฟื้ นตัว
ได้ตามวัฏจักรซึ่ งสอดคล้องไปกับตัวชี้ วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป้ าหมายที่ 2 ที่ว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การเกษตรยัง่ ยืนในมิติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายและองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นอย่างเท่าเทียม
เป้ า หมายที่ 12 ว่า ด้ว ยการจัด การสารเคมี ใ นการเกษตร และเป้ าหมายที่ 15 ที่ ว่า ด้ว ยการฟื้ นฟู
สนับสนุ นระบบนิ เวศบกและการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งระบบการจัดการโดยชุมชนนี้ จะ
เป็ นการสร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิ เวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศเหล่านั้น
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นอกจากนั้นชุมชนยังมีระบบการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะและสร้างรายได้จากขยะรี
ไซเคิล ที่สามารถไปแปรรู ปนํากลับมาใช้ใหม่ ช่วยในการลดการสู ญเสี ยจากกระบวนการผลิต
เนื่องจากส่วนมากชุมชนบริ โภคอาหารปฐมภูมิ ไม่ได้กกั ตุน แปรรู ปที่จะสร้างขยะให้กบั ระบบ
เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังลดการปล่อยสารเคมีออกสู่ ธรรมชาติ ช่วยลดกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่ งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 12 ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบสหประชาชาติ
ความยัง่ ยืนทางสั งคม สื บเนื่องจากการระบบนิเวศที่ยง่ั ยืน ชุมชนสามารถพึ่งพาระบบนิเวศ
ได้โดยเฉพาะแหล่งอาหารจากป่ าที่เปรี ยบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมงของชุมชน
ผนวกกับระบบการเกษตรที่หลากหลายของชุมชนทําให้เป็ นแหล่งสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ทั้ง
ในแง่ปริ มาณที่พอเพียง และโภชนาการ คุณค่าของอาหาร และความปลอดภัย เพราะอาหารเหล่านั้น
มาจากระบบการผลิตที่ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะความอดอยากในชุมชน เป็ นหลักประกันในการสร้าง
เสถียรภาพทางอาหารตามเป้าหมายที่ 2 ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในการยุติความหิวโหย บรรลุความ
มัน่ คงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ วิถีการผลิตตามจารี ตสื บมาด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นสามารถสร้างความมัน่ คงทางอาหารได้นอกเหนือจากบ้านกลางแล้วยังพบอว่าชุมชน
กะเหรี่ ยงในพื้นที่อื่นก็มีความมัน่ คงทางอาหารเช่นกัน (นพรัตน์ ไชยชนะ & วีรวัฒน์ อุดมทรัพย์,
2562) นอกจากนั้นระบบการบริ หารจัดการยังส่ งเสริ มให้เกิดความยัง่ ยืน ไม่ทาํ ลายวงจรการผลิตของ
ระบบนิเวศสร้างความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากระบบการผลิตให้กบั ชุมชน รวมทั้งการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อให้สามารถบริ หารจัดการต่อไปในอนาคตได้ดว้ ยตนเองหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกตามเป้าหมายที่ 1 และ 15 แต่ท้ งั นี้สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยัง่ ยืนทางสังคมให้ดี
ยิง่ ขึ้นไปคือการเตรี ยมพร้อม สร้างภูมิตา้ นทานเพื่อการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่วา่ จะ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อแม้แต่โรคระบาด ตาม
เป้าหมายที่ 1 และ 12 ต่อไป
ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านกลาง สามารถประเมินได้วา่ ชุมชนมีความความ
ยัง่ ยืนในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบนิเวศ และการสนับสนุนทางสังคมสามารถทําให้
ระบบเศรษฐกิจชุมชนอยูไ่ ด้แม้วา่ รายได้ของชุมชนจะน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนประเทศ
ไทยหรื อจังหวัดลําปางเกือบสามเท่าก็ตาม หนี้สินครัวเรื อนมีพอ ๆ กับรายได้ครัวเรื อน ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายรายวันของครัวเรื อนบ้านกลางกับระดับเส้นความยากจนพบว่าครัวเรื อนบ้าน
กลางยังถือว่าเป็ นครัวเรื อนที่ยากจน และมีหนี้สินจํานวนมาก ชุมชนยังต้องพัฒนาความยัง่ ยืนทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ 1 ว่าด้วยการยุติความยากจน เนื่องจาก
ตัวชี้วดั SDG 1 เป็ นตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ การบริ โภคในชุมชนไม่ได้ซ้ือขายผ่านกลไกตลาดเป็ นหลัก
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เหมือนคนในเมือง ดังนั้นหากมาพิจารณาเชิงคุณภาพร่ วมด้วยแล้วจะเห็นว่าเศรษฐกิจของชุมชนจะ
ยังคงดํารงอยูไ่ ด้กบั ความมัน่ คงทางอาหารและสุ ขภาพของคนในชุมชน รวมถึงการจัดการระบบ
นิเวศให้สามารถสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อไปดัง ที่กล่าวมาแล้ว แต่ท้ งั นี้กไ็ ม่สามารถปฏิเสธได้
ว่าหากการเปลี่ยนแปลงการจัดการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าไม้จะส่ งผล
กระทบต่อการให้บริ การของระบบในอนาคตด้วยเช่นกัน (Obersteiner et al., 2016) ทั้งนี้หาก
ต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติในระดับชุมชนแล้วต้องระมัดระวัง
ในการให้สมดุลในการพัฒนาในแต่ละตัวชี้วดั เนื่องจากตัวชี้วดั ในแต่ละเป้าหมายเองก็มีความขัดแย้ง
กันอยู่ (United Nations, 2019a)เช่น การพัฒนารายได้ให้ได้มากอาจต้องแลกกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศที่แย่ลง
9.2 นโยบายของภาครัฐในการจัดการพืน้ ทีท่ บั ซ้ อนและผลของการจัดการ
การจัดการทรัพยากรของรัฐ เน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์โดยการสัง่ การ ควบคุม
และกํากับด้วยกฎหมาย พระราชบัญญัติต่าง ๆ ผลการจัดการแม้วา่ จะมีพ้นื ที่ป่าไม้ของประเทศ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการดังกล่าวแต่กย็ งั ไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ นอกจากนั้นยังพบว่าคดีความ
ต่าง ๆ หรื อความขัดแย้งจากวิธีการจัดการดังกล่าวก็ยงั มีให้เห็นอยูอ่ ย่างเสมอ แม้วา่ ในช่วงปี หลัง รัฐ
เริ่ มรับฟังความคิดเห็น และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้นก็ตาม แต่กย็ งั มีขอ้ ถกเถียงอยูอ่ ีกมากใน
ประเด็นดังกล่าว
9.2.1 การจัดการโดยรัฐ
ในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้และการจัดการพื้นที่ทบั ซ้อนระหว่างรัฐและชุมชนที่อยูม่ า
ดั้งเดิมอย่างชุมชนบ้านกลางของรัฐไทย เน้นการจัดการผ่านตัวบทกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
เป็ นหลัก โดยมีกลไกสําคัญในการจัดการคือเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร หรื อ
ตํารวจ รวมทั้งหน่วยงานส่ วนท้องถิ่นด้วย
ในอดี ตรัฐส่ งเสริ มให้ราษฎรหักล้างถางพง ให้สิทธิ์ ในการทํากิ นและสามารถจับจองได้
อย่างเสรี ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ตามจารี ตประเพณี โดยระบบกรรมสิ ทธิ์ แบบเอกชนเข้ามาพร้ อมกับ
การค้า กับ ตะวัน ตก การจัด การป่ าไม้จ ากเคยให้ท ้อ งถิ่ น ดู แ ลก็ร วบศู น ย์อ าํ นาจมาอยู่ท่ี รั ฐ กลาง
โดยเฉพาะในการให้สัมปทานป่ ากับต่างชาติ มีการจัดตั้งกรมป่ าไม้ กรมที่ดิน ในช่วงเวลาใกล้เคียง
กันประเทศไทยก็เริ่ มมี แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติเข้ามาในการกําหนดเป้ าหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ โดยในช่ วงแผน 1-3 มีออก พ.ร.บ ต่าง ๆ ในการจัดการ
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ทรั พยากรป่ าไม้และที่ ดิน โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ เช่ น พ.ร.บ.ป่ าสงวน
แห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2504 แต่ยงั คงมีการให้สัมปทานป่ าเป็ นเหตุ
ให้ป่าไม้ลดลงเป็ นอย่างมาก สิ่ งที่น่าสนใจคือปั ญหาหลักของการลดลงจากทรัพยากรป่ าไม้มาจาก
การให้สัมปทาน แม้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ 4 รัฐจะตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและ
เร่ งฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ แต่รัฐก็ยงั คงให้การสัมปทานป่ าด้วยกติกาใหม่อยูด่ ี รวมทั้งพยายามผลักดัน
ราษฎรออกจากพื้นที่ป่า เช่น โครงการจัดสรรที่ดินทํากินแก่ราษฎรผูย้ ากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่ อม
โทรม ที่ผา่ นมาสามารถสรุ ปนโยบายรัฐการจัดการได้เป็ น 3 แบบหลัก ๆ คือ 1) การกําหนดขอบเขต
พื้นที่และกําหนดการใช้ประโยชน์ 2) การปฏิรูปการณ์จดั สรรที่ดินทํากิน 3) การฟื้ นฟูป่าและการ
กํา หนดเป้ า หมายพื้ น ที่ ป่ า 4) ให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การทรั พ ยากรป่ าไม้
นอกจากนั้นในช่วงเวลาที่ป่าลดลงอย่างมากในช่วง แผนที่ 1-3 ก็พบนโยบายสําคัญในการส่ งเสริ ม
การเกษตรเชิ ง เดี่ ย วและอุ ต สาหกรรมเกษตรเพื่ อ การค้า การส่ ง ออกซึ่ งผลต่ อ ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม ส่ วนหนึ่ งของการสู ญเสี ยพื้นที่ป่าไม้ก็เนื่ องมาจากการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การ
ท่องเที่ ยว ซึ่ งเหตุการณ์ เหล่ านี้ ทาํ ให้ไม่ สามารถบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ ดังนั้น
นโยบายจึ งมี ส่วนสําคัญในการควบคุ มการใช้ประโยชน์เหนื อพื้นที่ ป่าและมิ ใช่ เพียงนโยบายที่
เกี่ ยวเนื่ องกับป่ าไม้เท่านั้น แต่นโยบายการค้า นโยบายในการพัฒนากรรมสิ ทธิ์ การถือครองที่ดิน
ของชุมชนเองก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นกัน (Baumgartner, 2019)
ตัวชี้ วดั หลักในการดําเนิ นการของภาครั ฐที่ผ่านมาคือจํานวนพื้นที่ป่า การดําเนิ นการจึง
มุ่งเน้นปริ มาณมากกว่าคุณภาพเพื่อทําผลงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย การผลักดันให้ชุมชนออกจาก
พื้น ที่ ป่าอนุ รัก ษ์ที่รัฐกํา หนดขอบเขตจากสภาพภู มิศาสตร์ ความชัน และแผนที่ ซึ่ งในหลาย ๆ
ตําแหน่ งก็จะพบว่ามี ความคลาดเคลื่ อนจากความอุ ดมสมบู รณ์ จริ งที่ เป็ นอยู่ เพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายจํานวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ จึงเกิดการขยายพื้นที่อนุ รักษ์ให้มีจาํ นวนมากขึ้น รวมถึง
พื้นที่ของชุมชนบ้านกลางซึ่ งแต่เดิมเคยป่ าสงวนแห่ งชาติ ได้ถูกยกระดับในการอนุ รักษ์เป็ นพื้นที่ท่ี
อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท (เตรี ยมการ) แทน
แม้วา่ ประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. ป่ าชุมชน พ.ศ. 2562 เพือ่ ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้ นฟู จัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิดที่วา่ ชุมชนได้
ประโยชน์จากป่ าชุมชนแล้วจะส่ งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรให้ดี แต่ พ.ร.บ. นี้กย็ งั แยก
ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ออกป่ าชุมชนอยูด่ ี ดังนั้นชุมชนบ้านกลางซึ่งอยูใ่ นพื้นที่อนุรักษ์ไม่สามารถขอ
จัดตั้งป่ าชุมชนได้ สิ ทธิชุมชนตามจารี ตประเพณี ยงั ไม่ได้รับการพิจารณา และยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทบั ซ้อนระหว่างรัฐและชุมชนได้
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9.2.2 ผลการจัดการของรัฐ
ผลการดําเนินการของรัฐไทยที่ผา่ นมาพบว่าพื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็ นช่วง ๆ
แต่โดยรวมแล้วแม้จะใช้นโยบายในระดับใดก็ตามพื้นที่ป่าก็เพิ่มขึ้นไม่ถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ แม้จะ
มีการลดค่าเป้าหมายจากพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 50 มาเป็ น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศแล้วก็ตาม เนื่อง
ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิ จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความต้องการในการบริ โภคและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาพบว่ามีจาํ นวนพื้นที่
อนุรักษ์เพิ่มขึ้นถึง 430 แห่ งหรื อ 1.08 แสนตารางกิโลเมตร รวมทั้งพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้นทั้งของ
จัง หวัด ลํา ปางเองและของประเทศไทย โดยทั้ง ประเทศมี พ้ื น ที่ ป่ าชุ ม ชนประมาณ 5.5 ล้า นไร่
ครอบคลุม 10,422 หมู่บา้ น ในขณะที่จงั หวัดลําปางมีพ้นื ที่ป่าชุมชนประมาณ 7.2 แสนไร่ ครอบคลุม
387หมู่บา้ น แต่กระนั้นก็ยงั มีจาํ นวนคดีความที่เกี่ยวเนื่ องกับการบุกรุ กพื้นที่ป่า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ยงั คงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปั ญหาฝุ่ นควันและไฟป่ าก็ยงั คงอยูซ่ ่ ึงเป็ นปั ญหาที่ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นผลสื บเนื่องไปสู่ คุณภาพชีวิตอีกด้วย
การใช้อาํ นาจรั ฐในการจัดการทรั พยากรนี้ นํามาซึ่ งปั ญหาความขัดแย้งระหว่างรั ฐ และ
ชุมชนในเรื่ องสิ ทธิทาํ กินตามจารี ตประเพณี ที่มีมาตั้งแต่อดีตสื บเนื่องมาถึงปั จจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ว่าด้วยสิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนที่
เปราะบางและยากจน (SDG1) (United Nations, 2019a) อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับกับปฏิญญาว่าด้วย
สิ ทธิ ของคนท้องถิ่นดั้งเดิมแห่ งสหประชาชาติ (สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ, ม.ป.ป.) ความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สะสมมาตลอดนั้นดูเหมือนยากที่จะประสานร้อยร้าว
แต่ท้ งั นี้การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวทําให้ชุมชนเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่สาํ คัญในระดับชุมชนคือ การปรับลดรอบของไร่ หมุนเวียนลงเนื่องจากความจํากัด
ของพื้นที่ แต่ในทางกลับกันนโยบายดังกล่าวก็เป็ นแรงผลักดันให้ชุมชนมีความสามัคคีและเข้มแข็ง
มากขึ้นในการจัดระบบในจัดการทรัพยากรเพื่อหวังว่าจะเป็ นข้อพิสูจน์ ข้อต่อรองกับรัฐ มีการตั้ง
กติกา การติดตามการใช้ประโยชน์ให้เป็ นไปตามข้อตกลง หนึ่งในข้อตกลงนั้นคือการห้ามทําเกษตร
เชิงเดี่ยวในพื้นที่ แต่ท้ งั นี้กติกาของชุมชนก็มีการยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดความร่ วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการเรี ยนรู ้อ่านแผนที่ และจัดทําโฉนดชุมชน รวมทั้งยังปรับตัวในการ
สื่ อสาร และสร้างสัญลักษณ์ในการต่อสู เ้ รี ยกร้องขอคืนสิ ทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างใน
อดีต ถือได้วา่ แรงกดดันจากอํานาจรัฐในครั้งนี้ทาํ ให้เกิดแรงผลักดันพัฒนาการในทางที่ดีข้ ึนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์และ
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สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภาคนอกมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นการแสวงหาทางออกจากการประกาศ
เขตอุทยานซ้อนทับดังกล่าว ชุมชนมีทศั นะในการมุ่งไปสู่ การใช้ตวั ช่วยในการกําจัดวัชพืชมากขึ้น
เช่น เกลือ หรื อแม้แต่เปลี่ยนความคิดในการจับจอง ขยายพื้นที่การเกษตรแบบถาวรมากขึ้น แต่ท่ี
น่าสนใจคือไม่มีครัวเรื อนใดเลยที่คิดที่จะเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว และชุมนก็ให้ความสนใจใน
การที่จะศึกษากฎ ระเบียบ ข้อห้ามของอุทยานมากขึ้น ถือได้วา่ แรงกดดันจากอํานาจรัฐในครั้งนี้ทาํ
ให้เกิดแรงผลักดันพัฒนาการในทางที่ดีข้ นึ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมถึงการ
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภาคนอกมากยิง่ ขึ้น
9.3
การปฏิสัมพันธ์ ในเชิงการหนุนเสริมและความขัดแย้ งจากการจัดการทรัพยากรของรัฐและ
ชุ มชนในพืน้ ทีท่ บั ซ้ อนทางกรรมสิ ทธิ์ตามกฎหมายและกรรมสิ ทธิ์ตามจารีตประเพณี
ในการจัดการทรัพยากรของชาติพนั ธ์กะเหรี่ ยงหรื อรัฐไทยย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กนั และ
วิธีการจัดการของแต่ละตัวแสดงย่อมส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ในการหนุน
เสริ มกันในพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนที่เห็นได้ชดั เจนคือ การจัดการไฟป่ า รัฐช่ วย
สนับสนุ นงบประมาณบางส่ วนที่ใช้ในการจัดการไฟป่ า ในขณะที่ชุมชนทําหน้าที่ในการลาดตระ
เวร สอดส่ องและดับไฟป่ า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่รัฐและชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน เพราะการเฝ้าระวังไฟ
ป่ าด้วยเทคโนโลยีที่รัฐใช้อยู่ และจํานวนเจ้าหน้าที่ น้อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับขนาดพื้นที่ในความ
รับผิดชอบแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงและควบคุมไฟได้เหมือนการที่ชุมชนร่ วมช่วยในการดับไฟ ทํา
แนวกัน ไฟและระมัด ระวังไฟป่ า ดังนั้น หากอุ ทยานแห่ งชาติ ถ้ าํ ผาไทในนามของรั ฐ กับ ชุ ม ชน
สามารถสร้างระบบในการทํางานร่ วมกันในการเฝ้าระวังและระงับไฟป่ าได้ก็จะเป็ นการหนุนเสริ ม
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการทรั พยากรได้ดีย่ิงขั้น โดยการนํา เครื่ องมือ อุปกรณ์ ความรู ้ ที่
ผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กบั ชุ มชนเพื่อเป็ นอาวุธในการ
จัดการไฟป่ าอย่างปลอดภัย
การที่ รัฐเข้ามาหนุ นเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพของคนในชุ มชน ด้วยการให้คนในชุ มชนเป็ น
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ในการติดตามสุ ขภาวะของคนในชุมชน หรื อ การที่
ท้องถิ่นอย่าง อบต. เข้ามาส่ งเสริ มการคัดแยกขยะและการจัดการขยะชุมชน โดยการทํางานร่ วมกับ
ชุมชนและโรงเรี ยนในพื้นที่ ก็เป็ นการทํางานที่หนุนเสริ มซึ่ งกันและกันในการพัฒนาให้เกิดความ
ยัง่ ยืนทั้งในมิติของสังคมและระบบนิ เวศ หรื อการที่รัฐวิสาหกิจอย่าง กฟผ. เข้ามาช่วยส่ งเสริ มการ
ทําสวน โดยการจัดหากล้าไม้สวนมาให้กบั ชุ มชน ก็เป็ นการส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางอาหารของ
ชุมชน และลดผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาการลดพื้นที่ไร่ หมุนเวียนของชุมชนลงด้วย แต่ท้ งั นี้ การ
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จัดการพื้นที่สวนไม่ได้เป็ นประสบการณ์ที่สั่งสมกันมายาวนานอย่างการทําพืชไร่ ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอาจจะจําเป็ นในการให้ความรู ้และเสริ มสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมโดยการให้ชุมนได้
เรี ยนรู ้จากตัวอย่างชาติพนั ธุ์ที่ประสบความสําเร็ จในการจัดการพื้นที่สวนบนพื้นที่สูงเช่นกัน (เลือก
ตัวอย่างจากผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จและมีบริ บทใกล้เคียงกับชุมชน)
สําหรั บนโยบายการจัดการทรั พยากรที่ ส่งผลให้เกิ ดความขัดแย้งกับวิถีการจัดการของ
ชุมชนที่เห็นได้ชดั คือการเตรี ยมประกาศพื้นที่อุทยานและกติกาการใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่ งชาติ
ส่ งผลให้ชุมชนต้องลดรอบปี ในการทําไร่ หมุนเวียน และเรี ยนรู ้ ในการทําการเกษตรในพื้นที่เดิม
อย่างการทําสวนและการทํานาควบคู่กนั ไป นอกจากนั้นยังส่ งกระทบต่อการหาของป่ าและการใช้
ไม้นํา ไปสู่ ค วามขัด แย้ง ในการใช้ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนและการควบคุ ม กฎของเจ้า หน้า ที่ รั ฐ
นอกจากนั้นนโยบายการห้ามเผาทําให้สมาชิกบางครัวเรื อนหันมาใช้เกลือและสารเคมีในการกําจัด
วัชพื ช ซึ่ งแต่ เ ดิ มการเผาเป็ นหนึ่ งในกระบวนการเตรี ย มพื้ น ที่ ท างการเกษตรซึ่ งเป็ นภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านในการจัดการวัชพืชและเชื้อโรคในดิน

9.4 แนวทางสําหรับการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรอย่ างยัง่ ยืน
แนวทางสําหรับการจัดการทรัพยากรและระบบนิ เวศเกษตรอย่างยัง่ ยืนบนพื้นที่สูงเพื่อให้
ระบบนิ เวศสามารถคงอยูแ่ ละให้บริ การกับมนุษย์ได้ในอนาคตนั้น จําเป็ นที่จะต้องอาศัยการบูรณา
การองค์ความรู ้ ในเชิ งสหวิทยากรในการจัดการโครงสร้ าง บทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริ บท
พื้นที่และศักยภาพของชุมชน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในเชิงนิ ติรัฐเพียงอย่างเดียวมิสามารถบริ
หารจัดการระบบนิ เวศให้เกิ ดความยัง่ ยืนได้ อาทิ การบริ หารจัดการทรั พยากรนํ้าซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
ชุมชนให้ความสําคัญที่สุดในระบบการผลิตเศรษฐกิจชุมชน หรื อการบริ หารจัดการป่ าไม้ ล้วนแต่
ต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับเทคโนโลยีและองค์ความรู ้สมัยใหม่ท้ งั ทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ตัว อย่า งของการจัดการทรั พยากรนํ้าและป่ านั้น กรมอุ ทยานแห่ ง ชาติ กรมป่ าไม้
สํา นัก งานเกษตร สํา นัก งานทรั พ ยากรนํ้าแห่ งชาติ สถาบัน สารสนเทศทรั พ ยากรนํ้า (องค์ก าร
มหาชน) และ NGOs ในพื้นที่ (มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อ) อาจจะร่ วมมือกันในเชิ งวิชาการและการ
สนับสนุ นงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการจัดการนํ้าทั้งนํ้าเพื่อการเกษตรและเพื่อการบริ โภคที่
เหมาะสมกับบริ บทพื้นที่เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อไป เนื่ องจากพื้นที่
ชุมชนบ้านกลางอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักในการทําการเกษตร
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การทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และชุมชน จะช่วยหนุนเสริ มในการ
จัดการทรัพยากรให้เกิดความยัง่ ยืน
เพราะแต่ละหน่วยงานมีศกั ยภาพและต้นทุนที่จะใช้ในการ
จัดการทรัพยากรได้แตกต่างกัน รัฐสามารถเข้ามาช่วยในการส่ งเริ มการทําการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้บนรากฐานภูมินิเวศ การผลิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังเช่น การส่ งเสริ มให้ชุมชน
ทําสวน หรื อการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนในการดูแลจัดการไฟป่ า การทําแผนที่และโฉนด
ที่ดินร่ วมกันนอกจากนั้นในอนาคตรัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนองค์ความรู ้ในระดับสู งเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของตลาดและอื่น ๆ ที่ชุมชนต้องเผชิญในอนาคต กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงมนุษย์อาจช่วยสร้างทักษะให้สมาชิกชุมชนบ้านกลางเพื่อนําไปสู่ การสร้างภูมิคุม้ กัน และลด
ความเปราะบางของชุมชน เมื่อชุมชนสามารถหยัดยืนต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
(resilience) ก็จะมีกาํ ลังและมีศกั ยภาพในการช่วยให้เกิดความยัง่ ยืนในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ตามมา
การสร้างโมเดลแห่ งความสําเร็ จในการจัดการทรัพยากร หรื อการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชนด้วยกันเองโดยเฉพาะชุมชนที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน จะทําให้ชุมชนเห็น
แนวคิด วิธีการปฏิบตั ิในการจัดการทรัพยากรที่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน สามารถใช้เป็ นช่องทางการ
สื่ อสารในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนทีมีอิทธิพลต่อชุมชนท้องถิ่น แทนช่องทางการจัดอบรมที่
ในหลาย ๆ ครั้งสร้างความเบื่อหน่ายให้กบั ชุมชน และชุมชนมองว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว ไม่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปั จจุบนั ดังนั้นการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้จากชุมชนต้นแบบที่มีบริ บท วิถีชีวิต
ใกล้เคียงกับชุมชนดังเช่นที่ชุมชนบ้านกลางได้เรี ยนรู ้การนําระบบแผนที่เข้ามาช่วยในการทํา
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท การร่ วมกันตั้งกติกาในการใช้ทรัพยากรชุมชนด้วยการ
สนับสนุนของมูลนิธิพฒั นาอย่างยัง่ ยืนภาคเหนือ และมูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ ทั้งนี้ในการพัฒนาแผน
ที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรับรองสิ ทธิทางการเกษตรและประโยชน์อื่น ๆ นั้น นอกจาก NGOs
แล้ว กระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเองก็สามารถร่ วมกับชุมชนในการดําเนินการดังกล่าวได้
โดยการสอนให้สมาชิกชุมชนจับพิกดั พื้นที่ และกระทรวงฯ นําเข้าข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่เพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรที่เป็ นปัจจุบนั และควรดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้
การทํางานร่ วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนจะทําให้แผนที่น้ นั เป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย นอกจากนั้นยัง
อาจขอความร่ วมมือจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรื อศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ ซึ่งมีความรู ้และความเชี่ยวชาญใน
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ประเด็นดังกล่าวช่วยสนับสนุนการดําเนินการต่อไปนโยบายและเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรที่
เป็ นเอกภาพระหว่างหน่วยงานในกํากับของรัฐด้วยกันเอง ไม่ทาํ งานซํ้าซ้อน ต่างหน่วยงานตาง
ดําเนินการ หรื อต่างหน่วยงานต่างกําหนดเป้าหมายในเรื่ องเดียวกันที่แตกต่างกัน รวมทั้งนโยบาย
ต้องมีความยืดหยุนเหมาะสมกับภูมินิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการออกนโยบายสาธารณะที่คนหมู่
มากได้รับผลกระทบควรที่จะให้ทอ้ งถิ่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินการไม่ใช่เพียงการทํา
ประชาพิจารณ์ และควรมีระยะเวลาในการให้ชุมชนได้ปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมให้กบั ชุมชนใน
การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มิใช่การควบคุมและสัง่ การแบบรวมศูนย์อาํ นาจจากรัฐ
ส่ วนกลางเพียงอย่างเดียว เพราะไม่มีแรงจูงใจที่เพียงพอ มีแต่แรงต้านจากชุมชนห้องถิ่น เห็นได้ชดั
จากกระบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านของภาคประชาสังคมที่กา้ วไปไกลทั้งในแง่ การสื่ อสาร การ
ต่อสู ้ และการสร้างตัวแบบในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนให้เป็ นที่ประจักษ์จากรางวัลต่าง ๆ
อาทิ ลูกโลกสี เขียว (เพือ่ แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีการจัดการทรัพยากรที่ดีจนได้รับรางวัล) ใน
ท้ายที่สุดนโยบายที่สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง นโยบายป่ าชุมชนควรนํามาพิจารณา
ใหม่ให้เหมาะสมและเคารพจารี ตประเพณี ของคนท้องถิ่น ซึ่งญี่ปุ่นเองก็ประสบความสําเร็ จในการ
จัดการทรัพยากรส่ วนรวมอย่างป่ าไม้ให้มีระบบการผลิตที่ยง่ั ยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (De
Zoysa, Inoue, Yamashita, & Hironori, 2013)
บทเรี ยนที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าการให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบายตั้งแต่แรกเริ่ มมีความสําคัญในการทําให้นโยบายนั้น ๆ ประสบความสําเร็ จใน
การนําไปปฏิบตั ิต่อไป รัฐอาจให้ชุมชนเป็ นกําลังสําคัญในการสร้างความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ โดย
รัฐเปลี่ยนบทบาทจากผูค้ วบคุมและสัง่ การเป็ นที่ปรึ กษา เป็ นผูส้ นับสนุน กํากับ ดูแลและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการของชุมชนท้องถิ่นให้เป็ นไปตามตัวชี้วดั เป้าหมายที่ตกตงร่ วมกันระหว่าง
ชุมชนและกรมอุทยานฯ หรื อกรมป่ าไม้ คล้ายกับการนําหลักการ Payment for ecosystem services
(การจ่ายค่าตอบแทนบริ การระบบนิเวศ) มาประยุกต์ใช้ โดยการสร้างเงื่อนไขการสนับสนุนภายใต้
ระยะเวลาที่กาํ หนด ทั้งนี้หากแต่ละหน่วยงานสามารถบูรณาการในการทํางานร่ วมกันแล้วปั ญหา
ความซํ้าซ้อนในการทํางานก็จะหมดไป
นอกจากนี้ยงั พบว่าผูน้ าํ ชุมชนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่เข้มแข็ง
และมี
วิสยั ทัศน์ สามารถเชื่อมโยงกับเครื อข่ายภายนอกได้ดีจะช่วยให้เสริ มประสิ ทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรที่ยง่ั ยืนได้ดียง่ิ ขึ้น ดังนั้นกลุ่มผูน้ าํ ชุมชนกะเหรี่ ยงจะเป็ นกลุ่มที่สามารถให้เป็ นแกนกลาง
ในการประสานและส่ งต่อแนวคิด แนวปฏิบตั ิในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนได้ต่อไป
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สรุ ปได้วา่ การจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือในการบูรณา
การศาสตร์และหน่วยงานต่าง ๆ ร่ วมกับชุมชนในการวางแผน ดําเนินการและติดตามตรวจสอบ
ทั้งนี้สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้การวางแผนและการบริ หารจัดการทรัพยากรเกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลต้องอยูบ่ นฐานข้อมูลทรัพยากรที่เป็ นปัจจุบนั ด้วย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1 ปัจจัยในการเลือกประเภทพืช
ตาราง แสดงปั จจัยสําคัญที่สุดในการตัดสิ นใจเลือกประเภทของพืชสวนที่จะปลูก
ปัจจัย
ความถี่
1. ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
13
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 1
4
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 2
19
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 3
1
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 4
14
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 5
12
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 6
0
อื่น ๆ
63
รวม
2. การทําตามเพื่อนบ้ านที่ประสบความสํ าเร็จ
8
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอันดับที่ 1
21
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอันดับที่ 2
14
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอันดับที่ 3
2
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอันดับที่ 4
13
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอันดับที่ 5
5
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอันดับที่ 6
0
อื่น ๆ
63
รวม
3. ปริมาณนํา้ ที่ใช้ ได้ รอบปี นั้น
29
ให้ความสําคัญกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้นเป็ นอันดับที่ 1
13
ให้ความสําคัญกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้นเป็ นอันดับที่ 2
15
ให้ความสําคัญกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้นเป็ นอันดับที่ 3
0
ให้ความสําคัญกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้นเป็ นอันดับที่ 4
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ร้ อยละ
20.6
6.3
30.2
1.6
22.2
19.0
0.0
100.0
12.7
33.3
22.2
3.2
20.6
7.9
0.0
100.0
46.0
20.6
23.8
0.0

ให้ความสําคัญกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้นเป็ นอันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้รอบปี นั้นเป็ นอันดับที่ 6
อื่น ๆ
รวม
4. มีผ้ ูให้ เชื่ อปัจจัยการผลิตก่ อน และหักคืนทีหลัง
ให้ความสําคัญกับมีผใู ้ ห้เชื่อปัจจัยการผลิตก่อน และหักคืนที
หลังเป็ นอันดับที่ 1
ให้ความสําคัญกับมีผใู ้ ห้เชื่อปัจจัยการผลิตก่อน และหักคืนที
หลังเป็ นอันดับที่ 2
ให้ความสําคัญกับมีผใู ้ ห้เชื่อปัจจัยการผลิตก่อน และหักคืนที
หลังเป็ นอันดับที่ 3
ให้ความสําคัญกับมีผใู ้ ห้เชื่อปัจจัยการผลิตก่อน และหักคืนที
หลังเป็ นอันดับที่ 4
ให้ความสําคัญกับมีผใู ้ ห้เชื่อปัจจัยการผลิตก่อน และหักคืนที
หลังเป็ นอันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับมีผใู ้ ห้เชื่อปัจจัยการผลิตก่อน และหักคืนที
หลังเป็ นอันดับที่ 6
อื่น ๆ
รวม
5. การส่ งเสริมของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผู้ใหญ่ บ้าน
ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นอันดับที่ 1
ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นอันดับที่ 2
ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นอันดับที่ 3
ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นอันดับที่ 4
ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นอันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มของเกษตรอําเภอ/จังหวัด/กํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นอันดับที่ 6
อื่น ๆ
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2

3.2

0

0.0

4

6.3

63

100.0

4

6.3

17

27.0

14

22.2

0

0.0

2

3.2

3

4.8

23

36.5

63

100.0

4

6.3

3

4.8

1

1.6

13

20.6

0

0.0

11

17.5

31

49.2

รวม

63

100.0

ถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ัน
0
ให้ความสําคัญกับถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับที่ 1
0.0
0
ให้ความสําคัญกับถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับที่ 2
0.0
0
ให้ความสําคัญกับถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับที่ 3
0.0
17
ให้ความสําคัญกับถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับที่ 4
27.0
2
ให้ความสําคัญกับถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับที่ 5
3.2
13
ให้ความสําคัญกับถูกโฉลกกับพืชพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับที่ 6
20.6
31
อื่น ๆ
49.2
63
รวม
100.0
ตาราง 2 แสดงปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจประเภทของพืชที่จะปลูกสําหรับเกษตรดั้งเดิม พืชไร่ หมุนเวียน
ปัจจัยทีส่ ํ าคัญในการตัดสิ นใจประเภทของพืชทีจ่ ะปลูกสํ าหรับเกษตร
ความถี่
ร้ อยละ
ดั้งเดิม
1. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากราคาตลาด ณ
ปัจจุบัน
1
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 1
1.6
0
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 2
0.0
2
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 3
3.2
0
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 4
0.0
50
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 5
79.4
0
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 6
0.0
10
ให้ความสําคัญกับการราคาตลาดเป็ นอันดับที่ 7
15.9
อื่น ๆ
63
รวม
100.0
2. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากการทําตามเพื่อน
บ้ านที่ประสบความสํ าเร็จ
7
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
11.1
ที่ 1
8
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
12.7
ที่ 2
17
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
27.0
ที่ 3
1
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
1.6
ที่ 4
6.
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ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
ที่ 5
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
ที่ 6
ให้ความสําคัญกับการทําตามเพื่อนบ้านที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอันดับ
ที่ 7
อื่น ๆ
รวม
3. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้ ได้
ในรอบปี นั้น
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 1
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 2
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 3
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 4
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 5
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 6
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ได้ในรอบปี เป็ นอันดับ
ที่ 7
อื่น ๆ
รวม
4. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากการมีผ้ ูให้ เชื่ อ
ปัจจัยการผลิต และหักคืนทีหลัง
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 1
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 2
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 3
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ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 4
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 6
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากการมีผใู ้ ห้เชื่อปั จจัยการผลิต และหัก
คืนทีหลังเป็ นอันดับที่ 7
อื่น ๆ
รวม
5. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากลักษณะพืน
้ ที่
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 1
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 2
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 3
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 4
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 6
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากลักษณะพื้นที่เป็ นอันดับที่ 7
อื่น ๆ
รวม
6. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากถูกโฉลกกับพืช
พันธ์ น้ัน
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 1
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 2
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 3
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 4
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 6
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ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากถูกโฉลกกับพืชพันธ์น้ นั เป็ น
อันดับที่ 7
อื่น ๆ
รวม
7. การตัดสิ นใจเลือกประเภทในการปลูกพืชจากความชอบในการ
กินพืชนั้น ๆ เช่ น ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชทีช่ อบกิน
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 1
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 2
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 3
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 4
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 5
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 6
ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชจากจากความชอบในการกินพืชนั้น ๆ เช่น
ชอบกินเผือก ฟักทอง ก็ปลูกพืชที่ชอบกินเป็ นอันดับที่ 7
อื่น ๆ
รวม
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ภาคผนวกที่ 2 หนังสื อร้ องเรียนในการจัดการความขัดแย้ ง
31 ต.ค. 2563 ผูแ้ ทนชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ยืน่ หนังสื อถึงนาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ณ โรงเรี ยนบ้านนํ้า
พาง ต.นํ้าพาง อ.แม่จริ ม จ.น่าน ให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ในกรณี ดาํ เนินคดีทาํ ไม้ในป่ า
ชุมชน หลังมีการเจรจาในระดับพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผา่ นมาแต่ไม่เป็ นผล
.
เรื่ อง ขอให้เร่ งรัดการดําเนินการการแก้ไขปั ญหาให้กบั ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านดง อําเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง
.
เรี ยน รัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (คุณวราวุธ ศิลปอาชา)
.
สิ่ งที่แนบมาด้วย
.
1. ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ การจัดการทรัพยากรป่ าไม้โดยชุมชน 1 ชุด
.
2. รางวัล ผลงานและสื่ อที่เกี่ยวข้องกับบ้านกลาง 1 ชุด
.
3. หนังสื อการขอใช้ประโยชน์จากไม้ในป่ าชุมชนเพื่อปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัย 1 ชุด
.
4. คําสัง่ คณอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวง ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม 1 ชุด และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
.
5.บันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563
.
จากกรณี ปัญหาการสนธิกาํ ลังดําเนินการเข้าพื้นที่ในชุมชนบ้านกลาง หมู่ 5 ตําบลบ้านดง อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยการสนธิกาํ ลังเจ้าหน้าที่ นําโดย นายพีระเมศร์ ตื้อ
ตันสกุล หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ (ถํ้าผาไท) และพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้สนธิกาํ ลังเข้าไปใน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านกลาง และพบไม้ที่ชุมชนเตรี ยมเพือ่ ไปสร้างโบสถ์ ในพื้นที่ป่าชุมชนโดย
เจ้าหน้าที่ได้มีการถ่ายรู ป ในจุดเกิดเหตุซ่ ึงบริ เวณเกิดเหตุน้ นั เป็ นพื้นที่ป่าใช้สอย ในพื้นที่ป่าชุมชน
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บ้านกลาง และบริ เวแนวกันไฟของชุมชนที่มีการดูแลและรักษาร่ วมกัน โดยมีกฎระเบียบ กติกาของ
ชุมชน
.
ในขณะเกิดเหตุชาวบ้านได้พยายามที่จะอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังข้อเท็จจริ งข้างต้น แต่เจ้าหน้าที่กลับมี
ท่าทีไม่พอใจและ ใช้ถอ้ ยคํารุ นแรง ข่มขู่ที่ดาํ เนินคดีจะจับชาวบ้าน จนกระทั้งนําไปสู่ การ
ประสานงานให้ผใู ้ หญ่บา้ นบ้านกลาง เข้ามาให้ขอ้ มูล ซึ่งตรงกับที่ชาวบ้านได้ช้ ีแจงไป แต่เจ้าหน้าที่
ยืนยันที่จะดําเนินคดีกบั ชาวบ้าน ทั้งที่โดยก่อนหน้านี้ชุมชนได้มีการเจรจาและสร้างความเข้าใจ การ
จัดการทรัพยากรของชุมชนกับรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุ ดมีการประชุมร่ วมกับนายวราวุธ ศิลปะ
อาชา รัฐนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่กระทรวงทรัพยากรฯ แต่เจ้าหน้าที่ยงั
ยืนยันที่จะดําเนินคดีกบั ชาวบ้าน อีกทั้งพฤติกรรมและการปฏิบตั ิหน้าที่ ใช้คาํ พูดและกิริยาใน
ลักษณะข่มขู่ คุกคาม สร้างความหวาดกลัว โดยอ้างว่าชาวบ้านขัดขืนและไม่ยนิ ยอมจะตรวจค้นบ้าน
ของชาวบ้านในหมู่บา้ นทุกหลัง นอกจากนี้ ยังเรี ยกกําลังเสริ มพร้อมอาวุธ
มาเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติม เพือ่ สร้างความกดดันให้กบั ชาวบ้าน ทําให้สถานการณ์มีความตึงเครี ยด
.
โดยสุ ดท้ายทางชาวบ้านได้เจรจา โดยมีฝ่ายปกครอง หัวหน้าอุทยาน และตัวแทนชุมชน โดยผล
เจรจาให้นาํ ไม้ออกไปจากชุมชนได้ และจะไม่มีผกู ้ ระทําความผิด ซึ่งทุกฝ่ ายมีความเห็นร่ วมกันและ
ลงได้ลงลายมือชื่อในบันทึกร่ วม ประกอบไปด้วย
.
1. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไท
2. เจ้าหน้าที่ สปป. 3 ภาคเหนือ
3. สายตรวจ สบอ. 13 สลป.
4. เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ สภ. แม่เมาะ
5. เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ นปพ. ลําปาง
6. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
7. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.)
8. ชุมชนบ้านกลาง
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอแม่เมาะ
.
ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลาง (จําปี ) เหตุเกิดบริ เวณป่ าห้วยปวง ม.5 บ้านกลาง ต.บ้านดง อ. แม่
เมาะ จังหวัดลําปาง พิกดั 5810742050096 N ขณะตรวจพบไม่พบผูห้ นึ่งผูใ้ ดอยูใ่ นบริ เวณที่เกิดเหตุ
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จึงไม่สามารถสอบถามรายละเอียดว่าเป็ นของผูใ้ ด จากการตรวจสอบบริ เวณที่เกิดเหตุโดยละเอียด
พบเป็ นไม้จาํ ปี ป่ าถูกตัดโค่นล้มและมีการแปรรู ปจํานวน 1 ต้น ไม้แปรรู ปจํานวน 170 แผ่นเหลี่ยม
ปริ มาตร 2.17 ลบ.ม.
.
คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแล้วเป็ นการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ฐานทําไม้และแปรรู ป
ไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมกันทําการตรวจยึดส่ ง พนักงานสอบสวน.สภ.แม่
เมาะ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
.
อนึ่งในการตรวจยึดครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้กระทําไปตามอํานาจหน้าที่ มิได้ทาํ ให้ทรัพย์สินเงินทอง
ของผูใ้ ดเสี ยหายหรื อสู ญหายแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกตรวจยึดฉบับนี้ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนฟังและ
อ่านแล้วรับว่าถูกต้องเป็ นความจริ งจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และนายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล
หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ (ถํ้าผาไท) ได้มีการรับปากกับชาวบ้านทั้งหมดอยูจ่ ุดเกิดเหตุในระหว่างการ
ทําบันทึก ว่าเพื่อให้เกิดความปรองดองและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่ วมกันก็จะไม่ดาํ เนินคดีกบั
ชาวบ้านที่พบเจอในจุดเกิดเหตุ โดยลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563
.
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้มีหมายเรี ยกผูก้ ล่าวหา จากสถานีตาํ รวจภูธรแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง ถึงชาวบ้าน บ้านกลางจํานวน 2 ราย ทําให้ชาวบ้านรู ้สึกวิตกกังวล ทั้งที่มีบนั ทึกร่ วมกันกับ
หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ ถํ้าผาไท ไว้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ทําให้ชาวบ้านรู ้สึกไม่เชื่อใจ และถูก
หลอกลวง กับการทําบันทึกที่เกิดขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นการสร้างความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับรัฐอย่างรุ นแรงเพิม่ มากขึ้น
.
นอกจากนั้นในพื้นที่เตรี ยมการประกาศอุทยานแห่งชาติ ถํ้าผาไท ทั้งชุมชนและเครื อข่ายมีการ
เรี ยกร้องการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับรัฐบาลมาโดยตลอด แต่ไม่มีความคืบหน้าใด ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่ งชาติ ถํ้าผาไท เข้าร่ วมประชุมในระดับกระทรวงและนโยบาย หลายครั้งและมีแนวทาง
ปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหา แต่กม็ ิได้นาํ มาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในพื้นที่แต่อย่างใด ตรงกันข้ามยังสร้าง
ปัญหาในกับชาวบ้านเพิ่มเติมเรื่ อยมา ดังเช่นกรณี การตัดฟันพืชผลอาสิ นของนางแสงเดือน ตินยอด
, ตรวจยึดคืนพื้นที่บา้ นบ่อนํ้าตื้น อําเภองาว , และการยึดคืนแปลงปลูกป่ าในชุมชนบ้านขวัญคิรีใน
อําเภองาว เป็ นต้น
.
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ดังนั้น ในนาม ชุมชนบ้านกลาง หมู่ 5 ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง สหพัน์เกษตรกร
ภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (พีมูฟ) จึงมีขอ้ เรี ยกร้องมายัง
ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาและหาข้อยุติที่จะลดความขัดแย้งในชุมชน ดังนี้
.
1. ให้ยตุ ิการดําเนินคดีกบั ชาวบ้าน 2 ราย (ซึ่งเรื่ องอยูใ่ นชั้นพนักงานสอบสวนสถานีตาํ รวจแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง) เพื่อให้เป็ นไปตามบันทึกข้อตกลงที่ได้มีการตกลงร่ วมกันไว้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2563
.
2. ให้ยตุ ิการข่มขู่ คุกคามชาวบ้านในชุมชน ที่จะนําไปสู่การสร้างความขัดแย้งในระดับพื้นที่
.
3. ยึดหลักแนวทางการในแก้ไขปั ญหาในชุมชน โดยใช้ มติ ครม. 3 สิ งหาคม 2553 เรื่ อง ฟื้ นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี่ ยง และแนวทางโฉนดชุมชน ตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน
พ.ศ. 2553
.
4. ให้ดาํ เนินการตรวจสอบ ทางวินยั พฤติกรรมและการปฏิบตั ิงาน ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ถํ้า
ผาไท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการทํางานในพื้นที่ ทั้งการตรวจยึดพื้นที่ การดําเนินคดี
ความกับชาวบ้าน และไม่ปฏิบตั ิตามบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านและแนวทางนโยบาย
.
5. ให้ยา้ ยหัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ ถํ้าผาไท ออกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ถํ้าผา
ไท เนื่องจากที่ผา่ นมาชุมชนพยายามที่จะสร้างความร่ วมมือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน แต่
หัวหน้าอุทยานกลับไม่ดาํ เนินการ เพิกเฉย ตรงกันข้ามกลับสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
.
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ที่มา: มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ, 2563
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