หกปี มติ ครม สามสิ งหา สองห้ าห้ าสาม :
ความท้ าทายของการยกระดับวีถีชีวติ กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ยง
ศิราพร แป๊ ะเส็ง 1

ความเรี ยงชิ้นนี้ ผูเ้ ขียนเก็บความส่ วนหนึ่ งจากเวทีถอดบทเรี ยนปฏิบตั ิการเขตพื้นที่วฒั นธรรมพิเศษ
ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและไร่ หมุนเวียนระดับนโยบายและสาธารณะตามมติ ครม. 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยนาเสนอในสี่ ส่วน ได้แก่ ส่ วนแรก
เป็ นประเด็นปั ญหาการดารงชีพของชาวกะเหรี่ ยง ส่ วนที่สอง เป็ นที่มาของมติ ครม. 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2553
ส่ วนที่สามเป็ นการดาเนิ นงานในพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ ยงตามติ ครม. ดังกล่าวข้างต้น และส่ วนสุ ดท้าย เป็ น
บทเรี ยนการทางานในระยะหกปี ที่ผา่ นมานับจากมีการประกาศ มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันที่ 3 สิ งหาคม
พ.ศ. 2553
ปัญหาการดารงชีพของชาวกะเหรี่ยง
การดารงชี พของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้นที่สูงในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น ประสบกับปั ญหาหลักสาม
ประการด้วยกัน ได้แก่ ประการแรก ปั ญหาด้านสิ ทธิ ในที่ทากิ นและที่อยู่อาศัย ประการที่สอง ปั ญหาด้าน
สิ ทธิความเป็ นมนุษย์ และประการที่สามปัญหาด้านการธารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ หากแต่ในความเรี ยงชิ้น
นี้ จะหยิบยกกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงมาสนทนา เนื่ องจากมีประเด็นของการขับเคลื่ อนเชิ งนโยบายด้านการ
ฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงขึ้นมารองรับอย่างเป็ นรู ปธรรม
ประการแรก ด้านสิ ทธิ ในที่ ทากิ นและที่ อยู่อาศัย เนื่ องจากพื้นที่ต้ งั ชุ มชนของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ส่วน
ใหญ่เป็ นเขตป่ าหรื อภูเขาสู ง และมีการประกาศเขตป่ าสงวน เขตอุทยานแห่ งชาติทบั ซ้อนหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ น
เขตป่ า จากแนวคิดเรื่ อง “ชาวเขาบุกรุ กป่ า” ส่ งผลให้เกิดการโยกย้ายหมู่บา้ นชุมชนชาติพนั ธุ์ออกจากพื้นที่ป่า
ขณะที่หลายหมู่บา้ นไม่เห็นด้วยในการโยกย้ายเนื่ องจากชุ มชนตั้งอยูก่ ่อนการประกาศเขตอุทยาน หรื อพื้นที่
ป่ าสงวน ขณะเดียวกันพวกเขามองว่าวิถีการทาเกษตรในรู ปแบบไร่ หมุนเวียนไม่ได้เป็ นการทาลายป่ าไม้ แต่
กลับเป็ นการช่วยอนุ รักษ์ป่าไม้ไปพร้ อมกัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว วาทกรรมเรื่ องป่ าชุ มชน คนกับป่ า จึงถูก
หยิบยกขึ้นมาพร้อมกับการค้นหารู ปธรรมการดู แลพื้นที่และจัดการป่ าของชุ มชนในพื้นที่สูง อย่างไรก็ตาม
แนวนโยบายการโยกย้ายผูค้ นออกจากป่ าก็ย งั ดาเนิ นการอย่า งต่ อเนื่ อง ผนวกกับการประกาศห้ามท าไร่
หมุนเวียน ห้ามเผา ห้ามบุกรุ กพื้นที่ป่าเพิม่ เติม สิ่ งเหล่านี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุ มชนที่ดารงชีพร่ วมกับผืนป่ า
ได้แก่ การหมุนรอบของไร่ หมุนเวียนที่ลดวงรอบจากเจ็ดถึงสิ บปี ลงเหลือสามถึงห้าปี การเปลี่ยนของวงรอบ
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นักวิชาการฐานข้อมูลชาติพนั ธุ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์กรมหาชน)
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การผลิ ตดังกล่ าวส่ งผลต่อความสมบูรณ์ ของดิ นที่เพาะปลู ก ทาให้ขา้ วที่เพาะปลู กได้ ผลผลิ ตลดลง ความ
หลากหลายของพืชอาหารที่เก็บหาได้จากไร่ เหล่า2ลดจานวนและความหลากหลาย สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลต่อการ
ดารงชี พในชี วิตประจาวัน เพราะไร่ หมุนเวียน เป็ นพื้นที่ผลิ ตอาหารหลักของชุ มชนกะเหรี่ ยง ในบางพื้นที่
เปลี่ ยนจากการทาไร่ หมุนเวียนมาสู่ ไร่ ถาวร เพาะปลู กพืชเชิ งเดี ยว เริ่ มใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตร
ขณะที่พ้ืนที่ทากินและพื้นที่อยูอ่ าศัยนั้นก็ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการอยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์จากรัฐ สถานะของ
ชุมชนจึงยังถูกกาหนดว่าเป็ นชุมชนในพื้นที่ป่าหรื อชุมชนในเขตพื้นที่ของรัฐ ส่ งผลให้ชาวบ้านมีสถานะของ
“ผูบ้ ุกรุ ก”
ประการที่สอง สิ ทธิของความเป็ นมนุษย์ การโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ป่า หรื อการปิ ดกั้นการเข้า
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไร่ หมุนเวียนที่ชาวบ้านเคยอยูแ่ ละใช้ประโยชน์ ถื อเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของความเป็ น
มนุษย์ ปรากฏการณ์ทางสังคมและเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับการจับกุมชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในการ
เก็บหาของป่ าและพืชอาหารในพื้นที่ไร่ เหล่า หรื อพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนซึ่ งหน่ วยงานราชการได้ขีดกรอบว่า
พื้นที่เหล่านั้นตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนหรื อพื้นที่รูปแบบอื่นของรัฐ กับสถานการณ์ดงั กล่าวนั้นชุ มชนท้องถิ่ นมี
ปฏิกิริยาตอบกลับในสองลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะแรก ยินยอมย้ายที่อยูอ่ าศัยออกจากพื้นที่ที่เคยอยูเ่ ข้ามา
อยู่ในพื้นที่ ใหม่ตามที่ รัฐจัดสรรให้ เช่ นตัวอย่างของชาวกะเกรี่ ย งในเขตอุ ทยานแห่ ง ชาติ แก่ งกระจานที่
โยกย้ายลงมาอยูใ่ นชุ มชนบางกลอยบน กรณี น้ ี คนในชุ มชนประสบปั ญหาการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในพื้นที่
ใหม่ ทั้งด้านพิธีกรรมความเชื่ อ ด้านการทาการเกษตรและประกอบสัมมาชี พ เนื่องจากพื้นที่ใหม่ที่ได้รับการ
จัดสรรนั้นไม่เหมาะสมกับการทาเกษตรแบบไร่ หมุนเวียนตามวิถีด้ งั เดิม อาชี พใหม่ที่ได้รับการฝึ กอบรมไม่
สอดคล้องกับความรู ้และทักษะ มีการร้องขอกลับไปยังหมู่บา้ นเดิมของคนในชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่
ไม่ได้รับการอนุ ญาตจากหน่วยงานรัฐผูอ้ า้ งสิ ทธิ์ ในพื้นที่ดงั กล่าว ลักษณะที่สอง ไม่ยินยอมโยกย้ายออกจาก
พื้นที่ ตั้งมัน่ เพื่อต่อสู่ ในสิ ทธิ ของชุ มชนท้องถิ่ นในการอยู่อาศัยและทากิ นมาก่อนการประกาศสิ ทธิ ข องรั ฐ
นิ ยามตัวเองว่าเป็ นคนติ ดแผ่นดิ นมิได้เป็ นผูบ้ ุ กรุ กตามการนิ ยามของรั ฐแต่อย่างใด พร้ อมสร้ างวาทกรรม
“กะเหรี่ ยงรักษาป่ า” ควบคู่ไปกับการปรับตัวเพื่อการดารงชีพในที่ชุมชนดั้งเดิมของตน เช่น การกันเขตพื้นที่
ป่ าอนุรักษ์ ป่ าชุมชน สร้างกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง การทาแนว
กันไฟเมื่อถึ งฤดู แล้ง การจัดทีมเฝ้ า ระวังเพื่อออกลาดตระเวนในพื้นที่ ป่าเขตรั บผิดชอบเพื่อดู แลด้า นการ
ละเมิดกติกาชุมชน ดูแลเรื่ องไฟป่ า และการผ่านเข้ามาของสิ่ งผิดกฎหมาย
ประเด็นของการล่ วงละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์ต่อชุ มชนบนพื้นที่ สูงเหล่ านี้ ส่ งผลต่อการธารง
รักษาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ซึ่งเป็ นประการที่สามของปั ญหาหลักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้นที่สูง เนื่องจากอัต
ลักษณ์ ทางชาติพนั ธ์อยูใ่ นวงจรของวีถีชีวิตประจาวันที่ผูกสัมพันธ์กบั ทรัพยากรในท้องถิ่น อยู่ในวิถีเกษตร
เมื่อชุมชนถูกพรากจากพื้นที่บา้ น พื้นที่ไร่ หรื อกีดกันสิ ทธิ ในการเข้าใช้ทรัพยากรตามวิถีชีวติ ที่เคยดารงมาแต่
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ไร่ เหล่า คือพื้นที่ไร่ ที่เคยใช้ในการทาการเกษตร แล้วปล่อยให้พืชพรรณเจริ ญเติบโต ก่อนที่จะวนกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเมื่อ
ครบรอบ 7 ปี ทั้งนี้ในไร่ เหล่านั้นสามารถเก็บหาอาหาร พืชหัว หรื อพืชผลที่ปลูกไว้ต้ งั แต่ทาไร่ ขา้ ว เช่น มะเขือ พริ ก บวบ แตง เผือก
2

บรรพชน ย่อมกระทบต่อการสื บสานสื บต่ออัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ เป็ นประเพณี พิธีกรรมตามความเชื่ อ ที่
คนทัว่ ไปเรี ยกสิ่ งเหล่านี้วา่ “วัฒนธรรม”
มติ ครม วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2553
วิถีชีวิตของคนกะเหรี่ ยงดารงอยู่บนฐานทรัพยากร สัมพันธ์กบั ป่ า และสัมมาชี พแบบพอเพียง ใน
รู ป แบบเกษตรที่ เ รี ย กว่า “ไร่ หมุ นเวีย น” ที่ รวมไว้ซ่ ึ งวิถี ชี วิต การดารงชี พ ความมัน่ คงทางอาหารและ
วัฒนธรรมของคนกะเหรี่ ยงไว้ดว้ ยกัน อย่างไรก็ตาม วิถีของคนที่อยูก่ บั ป่ ามิได้มีเพียงกะเหรี่ ยงกลุ่มชาติพนั ธุ์
เดียวเท่านั้นที่ใช้พ้ืนที่ทาการเกษตรในรู ปแบบไร่ หมุนเวียน หากแต่ยงั มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั ะ กลุ่มชาติพนั ธุ์อา
ข่า ฯ ที่ยงั คงดารงชีพในระบบการเกษตรรู ปแบบนี้ แต่ดว้ ยข้อจากัดในการเข้าถึงพื้นที่และทรัพยากรส่ งผลให้
ชุมชนที่ยงั ทาเกษตรแบบไร่ หมุนเวียนลดจานวนลงเรื่ อย ๆ คนรุ่ นใหม่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์หลากกลุ่มเคลื่อนย้าย
จากชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง เข้า สู่ เ มื อ ง เพื่ อ เสวงหาปั จ จัย ในการด ารงชี พ รู ปแบบใหม่ เพื่ อ เรี ยนหนั ง สื อ
ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ยงั อยูใ่ นพื้นที่ก็เริ่ มเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตจากรู ปแบบไร่ หมุนเวียนมาสู่ ไร่ ถาวร ผลิต
พืชเกษตรเชิ งเดี่ยวสนองตอบต่อระบบทุนและเกษตรเชิ งพานิชย์ ตามกระแสบริ โภคนิยมที่เคลื่ อนจากเมือง
เข้าสู่ ชุมชนในพื้นที่สูง
มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการฟื้ นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ ยงถูกหยิบยกและนาเสนอเพื่อนากลับไปใช้ในการ
ฟื้ นฟูความมัน่ คงของกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงที่ยงั คงดารงชี พอยูใ่ นพื้นที่สูงเนื่องจากการประสบปั ญหาในห้า
ประการ ได้แก่ ปั ญหาด้านภาพลักษณ์ ที่เกิดจากการให้ความหมายกะเหรี่ ยงของรัฐ ปั ญหาการสู ญเสี ยสิ ทธิ
ในที่ทากิ น ปั ญหาสัญชาติ และสถานะบุคคล ปั ญหาด้านอัตลักษณ์ และการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา
และปั ญหาการจัดระบบการศึกษา (คณะอนุ กรรมการฝ่ ายการศึ กษาและวัฒนธรรมเพื่ อฟื้ นฟู วิถีชีวิ ตชาว
กะเหรี่ ยง. 2558: 1-3)
ประเด็นปั ญหาทั้งห้าประการดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็ นข้อเสนอเชิ งนโยบายดาเนิ นการในพื้นที่
ชุมชนบนพื้นที่สูงในลักษณะพื้นที่นาร่ อง เพื่อตอบคาถามหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้ นฟูวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ ยงโดยเบื้องต้น โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับแนวนโยบายดังกล่าว
เพื่อการดาเนิ นการในพื้นที่ปฏิบตั ิการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงมหาดไทย มี องค์กรอิ สระคื อคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และเครื อข่ายกะเหรี่ ยงเพื่อ
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมเข้า มาร่ วมขับเคลื่ อนงาน โดยมี ท้ งั มาตรการในระยะสั้นและระยะยาวในห้า
ประเด็นหลักได้แก่ หนึ่ งประเด็นอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม สอง ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากร
สาม ประเด็นด้านสิ ทธิ ใ นสัญชาติ สี่ ประเด็นด้านการสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม และห้าประเด็น ด้าน
การศึกษา (คณะอนุกรรมการฝ่ ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง. 2558: 52-53)
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ตามค าสั่ ง กระทรวงวัฒ นธรรมที่ 142/2552 ลงวัน ที่ 28 สิ ง หาคม พ.ศ.2552 ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการบู ร ณาการเพื่ อ ฟื้ นฟู วิ ถี ชี วิ ต ชาวกะเหรี่ ย ง ในการท าหน้า ที่ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
แนวนโยบายเพื่อการช่วยเหลือชาวกระเหรี่ ยงในการฟื้ นฟูวิถีชีวิตและคุณค่าทางวัฒนธรรมของตน การสร้าง
ความตระหนักและดารงไว้ซ่ ึ งคุ ณค่าทางวัฒนธรรม การเอื้ออานวยแก่หน่วยงานรัฐในการเข้ามาทางานเพื่อ
ดูแลชุ มชนกะเหรี่ ยง รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อดาเนิ นงานในภารกิจอื่น ๆ (คณะอนุกรรมการ
ฝ่ ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง. 2558: ภาคผนวก)
ต่อมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง ตาม
คาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 9/2553 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการฝ่ ายทรัพยากร
และสิ ทธิ เพื่อฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง ตามคาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 14/2553 ลงวันที่ 21 มกราคม 2553
การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อเสนอให้ไร่ หมุนเวียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ตามคาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 221/2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอานวยการ
ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายฟื้ นฟูวถิ ีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง ตามคาสัง่ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ 222/2553 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2553 และการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อเสนอให้ไร่ หมุนเวียนเป็ น
มรกดภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม ตามค าสั่ ง กระทรวงวัฒ นธรรม ที่ 74/2554 ลงวัน ที่ 21 เมษายน 2554
(คณะอนุกรรมการฝ่ ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง. 2558: ภาคผนวก)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการหลายชุ ด ที่มีกลุ่มคน นักวิชาการ ข้าราชการมา
จากหลายภาคส่ วนตามคาสัง่ ของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อดาเนิ นการขับเคลื่อนงานตามแนวทางในการฟื้ นฟู
วิถีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง ซึ่งได้หยิบยกเอาประเด็นของ “เขตวัฒนธรรมพิเศษ” มาเป็ นหัวใจหลัก
การดาเนินงานในพืน้ ทีช่ ุ มชนกะเหรี่ยงตามติ ครม.
ตามมติ ครม.วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 ในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงนั้นได้ดาเนินงานเพื่อสร้าง
รู ปธรรมในพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ ยงจานวนสิ บชุ มชน ด้วยการขับเคลื่ อนในรู ปแบบที่เรี ยกว่า “เขตวัฒนธรรม
พิเศษ” ซึ่ งหมายถึ ง “พื้นที่ ด้ งั เดิ มของบรรพบุ รุษที่ ชุม ชนสื บ ทอด ฟื้ นฟู ภู มิปัญญา พิธีกรรม วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษา วิถี ชี วิตคนอยู่ร่วมกับ ป่ า และสามารถใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมตามจารี ต
ประเพณี ธรรมเนี ยมปฏิบ ตั ิอย่างยัง่ ยืน” ซึ่ งมีองค์ประกอบหลักสิ บประการได้แก่ หนึ่ ง สิ ทธิ หน้าหมู่ สิ ทธิ
ชุ มชน หรื อสิ ทธิ เชิ ง ซ้อน สอง มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎจารี ตตามประเพณี และธรรมเนี ยมปฏิ บ ัติข อง
ขอบเขตในการใช้ทรั พ ยากรบนวิถีวฒั นธรรม การใช้ที่ ดินและเขตป่ า สาม มี ไ ร่ หมุ นเวีย น สี่ มี พ้ื นที่ จิต
วิญญาณ พื้นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ หรื อพื้นที่จารี ตตามประเพณี ห้า มีหลักคิด ความเชื่ อ ความศรัทธาในระบบแบบ
พอเพียงของกะเหรี่ ยง หก มีสมบัติเป็ นของบรรพบุรุษ เจ็ด มีแผนที่แบบทามือ แบบดาวเทียม หรื อ GIS แปด
มีความต้องการของชุ มชนที่ได้รับมติจากชุ มชน เก้า มีความหลากหลายทางชี วภาพ และสิ บ มีการบูรณาการ
4

หลักสู ตรวิถีวฒั นธรรมเพื่อเข้ากับสถานศึ กษาในชุ มชนอย่างมี ส่วนร่ วม รวมทั้งสื บทอดผ่านวิถีชีวิต ผ่าน
ปฏิบตั ิการจริ งของชุมชน (เครื อข่ายกะเหรี่ ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม. 2560: 14)
ความพยายามในการขับเคลื่ อนงานในชุ มชนชาวกะเหรี่ ยงในสิ บพื้นที่น้ นั เป็ นระดับชุ มชนจานวน
เก้าชุ มชนได้แก่ บ้านขุนแม่หยอด บ้านแม่อูมพาย บ้านหิ นลาดใน บ้านสบลาน บ้านมอวาคี บ้านกลาง บ้าน
สั นดิ นแดง บ้า นแม่ จอก บ้า นเลตองคุ และระดับ ตาบลหนึ่ ง ตาบลคื อ ตาบลไล่ โว่ อย่า งไรก็ ตามในการ
ดาเนิ นงานของทั้งสิ บ ชุ มชนนั้นมี ระดับการทางานที่ แตกต่างกันออกไป เนื่ องจากองค์ประกอบของการ
ทางาน สิ่ งแวดล้อม กลุ่มแกนนาหลัก ความเข้าใจของหน่ วยงานและคนในชุ มชนเข้ามาดาเนิ นการร่ วมกัน
ทาให้ในบางชุ มชนยังไม่สามารถที่จะประกาศตัวเป็ นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษได้ โดยในระดับชุ มชนนั้น
สามารถขับเคลื่ อนงานและประกาศเป็ นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษแล้วจานวนสี่ ชุมชนได้แก่ บ้านสบลาน
บ้านขุนแม่หยอด บ้านหิ นลาดใน และบ้านแม่จอก ส่ วนชุ มชนที่ เหลื ออยู่ในระดับการเตรี ยมการเพื่อการ
ประกาศพื้นที่ เขตวัฒนธรรมพิ เศษในอนาคต ในขณะที่ ในระดับ ตาบล คื อ ตาบลไล่ โว่น้ นั ยัง อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ

ภาพที่ 1 ชุ มชนหินลาดใน ตาบล บ้ านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
ถ่ ายภาพโดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
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ข้อจากัดของชุ มชนกะเหรี่ ยงในหลายพื้นที่คือ การทางานในรู ปแบบของคณะทางานระดับจังหวัด
ที่อิงกับหน่วยงานรัฐหลายฝ่ ายทาให้เกิดความล่าช้าและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เช่น การขับเคลื่อนเรื่ องการ
ทาไร่ หมุนเวียนนั้นมักจะมีปัญหาด้านโลกทัศน์เกี่ยวกับไร่ หมุนเวียนที่แตกต่างกันระหว่างชาวกะเหรี่ ยงและ
เจ้า หน้า ที่ รั ฐ ปั ญ หาเรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการอยู่ อ าศัย และการท ากิ น ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ มี ก รอบคิ ด หลัก สิ ท ธิ ก าร
ครอบครองกรรมสิ ทธิ์ ในขณะที่ชุมชนกะเหรี่ ยงใช้หลักสิ ทธิ การใช้ประโยชน์และสื บทอดจากบรรพบุรุษใน
ลักษณะสิ ทธิ ส่วนร่ วมของชุ มชน ด้านการศึกษานั้นพบว่าการจัดการศึกษาของรัฐตามหลักสู ตรแกนกลาง
ลิ ดรอนและห่ างไกลอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์ ขณะเดี ยวกันเมื่ อชุ มชนเริ่ มดาเนิ นการเรื่ องการจัดการศึ กษา
ทางเลื อกให้กบั เด็กและเยาวชนในชุ มชนของตนเองนั้นกลับ ติ ดกรอบคิ ดเรื่ องการสร้ างตัวชี้ วดั และการ
ประเมินผล อย่างไรก็ตาม หลายชุมชนได้นาความรู ้ทอ้ งถิ่นเข้าไปผนวกเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการศึกษาขอ
รัฐในลักษณะของหลักสู ตรท้องถิ่น หรื อบางชุมชนเลือกใช้ช่องทางของการศึกษาตามอัธยาศัยแทน ประกอบ
กับปั ญหาเรื่ องการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการศึกษา หรื อบุคคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในมิติทางชาติ
พันธุ์ส่งผลให้การจัดการศึกษาในบางชุมชนยังต้องการแรงสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อเปิ ดช่องให้ชุมชนได้เข้า
มาร่ วมคิดร่ วมทา
ในส่ วนของวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และการดารงชี พนั้น หลายชุ มชนได้ร้ื อฟื้ นภูมิปัญญามา
ผนวกกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ งั เพื่อตอบโจทย์ดา้ นอาชีพ รายได้ และการ
ธารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ไปพร้อมกัน และด้านการจัดการทรัพยากรนั้น หลายชุมชนพัฒนาพื้นที่ป่าเดปอ 3
ตามความความเชื่ อของกะเหรี่ ยงมาสู่ ป่าชุ มชนและพัฒนาต่อถึงการดู แลรักษาทรัพยากรป่ าไม้ในเขตชุ มชน
ทั้งการบวชป่ า การทาแนวกันไฟ การสร้างกติกาในการใช้พ้ืนที่ ร่วมกัน การทาแผนที่ชุมชนและพื้ นที่ ใช้
ประโยชน์เพื่อทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตามพบว่าในหลายชุมชนยังมีปัญหากระทบกระทัง่ ระ
ห่ างชุ มชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเนื่ องมาจากการยึดหลักการทางกฎหมายและ พระราชบัญญัติอย่างเที่ยงตรงของ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการส่ งผลกระทบต่อการดารงชีพตามวิถีกะเหรี่ ยง ถึงแม้จะมีมติ ครม. เข้ามาสนับสนุ น
วิถีชีวติ ของชาวกะเหรี่ ยง หากแต่ยงั ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรื อทางานร่ วมในการแก้ปัญหาเชิ งนโยบายแบบ
บูรณาการร่ วมกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องกันได้
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ป่ าเดปอ หรื อ ป่ าสายสะดือ เป็ นพื้นที่ป่าตามความเชื่อของกะเหรี่ ยงสาหรับการนาสายสะดือของทารกเกิดใหม่ใส่ กระบอกไม้ไผ่ไป
ผูกติดไว้กบั ต้นไม้ใหญ่ เพื่อรักษาขวัญของเด็ก
6

พื ้นที่ ไร่ หมุนเวียน มีความหลากหลาย
ของพืชอาหารที่ปลูกผสมผสานร่ วมกัน
ไป พืชบางชนิดมีอายุมากกว่ าหนึ่ งปี จึ ง
สามารถเก็บ เกี่ย วผลผลิ ตได้ ทั้ ง ในไร่
เหล่ าปี ที่หนึ่งและปี ที่สอง
ในการท าไร่ มี พิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตั้งแต่ การเลือกพื น้ ที่ การเริ่ มต้ นถางไร่
การเผาไร่ การเพาะปลูก ตลอดถึ งการ
เก็บเกี่ยวและบริ โภคผลผลิตจากไร่

ภาพที่ 2 แสดงไร่ หมุนเวียน บ้านหิ นลาดใน
ถ่ายภาพโดย กนกวรรณ มีพรม และศิราพร แป๊ ะเส็ ง

บทเรียนการทางาน
แนวรบทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ ยงถูกนาเสนอในแนวทางของ “เขตวัฒนธรรมพิเศษ” ที่ได้รับ
ความเห็นชอบในมติ ครม. วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 เป็ นประเด็นที่ชุมชนกะเหรี่ ยงและผูค้ นบนพื้นที่สูงใช้
ระยะเวลาในการขับ เคลื่ อ นและต่ อ สู ้ ท างความคิ ด นับ จากการใช้ว าทกรรมการอนุ รั ก ษ์ป่ าต่ อ สู่ ก ับ การ
สัมปทานป่ าไม้ การใช้งานวิจยั ไร่ หมุนเวียนต่อสู ้กบั การรุ กคืบของพืชเศรษฐกิจ และวาทกรรมชาวเขาทาลาย
ป่ า ทาไร่ เลื่อนลอย เขตวัฒนธรรมพิเศษจึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการต่อสู ้กบั อานาจในอีกรู ปแบบหนึ่ งของ
ชุมชนชาติพนั ธุ์ ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการทางานรวมถึงต้องดาเนินการในเชิงลึกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทั้งรู ปธรรมในเชิงพื้นที่และระบบคิดของทั้งคนในชุมชนและคนทางานในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
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จากการทางานเพื่อฟื้ นฟูวิถีชีวติ กะเหรี่ ยงในพื้นที่นาร่ องทั้งสิ บพื้นที่น้ นั สร้างให้เกิดความเข้าใจของ
หน่ วยงานรัฐและคนในพื้นที่มากยิง่ ขึ้น หลายหน่ วยงานเปิ ดรับแนวทางการจัดการของชุ มชน แต่อย่างไรก็
ตามพลังทางวิชาการและการสื่ อสารสาธารณะถื อว่ามี ส่วนสาคัญในการเข้ามาสนับสนุ นการจัดการของ
ชุ มชน เนื่ องจากแกนนาในชุ มชนยังขาดการพัฒนาและยกระดับในสองด้านนี้ ชุ มชนใดที่สามารถเข้าถึงสื่ อ
และวิชาการได้ง่ายกว่าจึงสามารถพัฒนาแนวทางการจัดการและยกระดับชุมชนของตนเองสู่ การประกาศเป็ น
พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษได้อย่างมีพลังมากกว่าชุ มชนอื่น ขณะที่การสื่ อสารต่อสาธารณะนั้นไม่เพียงแต่ทา
ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐแต่ยงั สร้างความตระหนักรู ้ให้กบั ลูกหลานกะเหรี่ ยงที่โยกย้ายเข้าสู่ เมื องให้
ตระหนักถึ งอัตลักษณ์ ข องตนเอง ความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนจากฐานทรั พยากรและวิถี
วัฒนธรรมเพื่อเป็ นพื้นที่ต้ งั รับให้ลูกหลานได้มีที่ยนื หากคิดจะหวนกลับสู่ ชุมชน
การฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง นับตั้งแต่การประกาศตามมติ ครม. ครบรอบหกปี กับชุมชนกะเหรี่ ยง
ที่พยายามขับเคลื่อนงานภายใต้แนวทางเขตวัฒนธรรมพิเศษจึ งถื อเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของความพยายามในการ
จัดการปั ญหาหลักของชุ มชนกะเหรี่ ยงในพื้นที่สูงร่ วมกับหน่ วยงานรั ฐที่ ตอบรับในด้านโยบายโดยเฉพาะ
ประเด็นสิ ทธิ ในการอยู่อาศัย ที่ทากิ นและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าซึ่ งมีการประกาศให้หลายชุมชนเป็ น
พื้นที่ทบั ซ้อนในเขตป่ าของรัฐ ตราบใดที่ชุมชนท้องถิ่นยังไม่มีสิทธิ ในการจัดการพื้นที่ ตราบนั้นคุณภาพชีวิต
ที่ดีของชาวกะเหรี่ ยงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคตจาเป็ นจะต้องผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเจ็ดประเด็นคือ หนึ่ง การได้รับสถานะความเป็ นคนไทยของชาวกะเหรี่ ยงทุกคนรวมถึง
วิถีวฒั นธรรมกะเหรี่ ยงต้องได้รับการบรรจุเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทย สอง ชุ มชนกะเหรี่ ยงต้อง
ได้รับสิ ทธิ ของความเป็ นชุ มชนท้องถิ่นดั้งเดิม สาม การได้รับการสนับสนุ นและคุม้ ครองพื้นที่เขตวัฒนธรรม
พิเศษของชาวกะเหรี่ ยง สี่ การผลักดันให้ไร่ หมุนเวียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ห้า การน้อมนาพระราช
ดารั สในรั ชกาลที่ 9 เรื่ องคนอยู่กบั ป่ า หก วิถีชีวิตกะเหรี่ ยงคื อเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างยัง่ ยืน และเจ็ด การ
สนับสนุนทั้งหกประเด็นข้างต้นต้องเร่ งดาเนินการและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็ นรู ปธรรม
อย่างไรก็ตามประเด็นท้าทายของชุ มชนกะเหรี่ ยงรวมถึงชุ มชนชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ในพื้นที่สูงคือ ชุ มชน
เองนั้นต้องนาใช้กฎจารี ต ประเพณี มาเชื่ อมต่อในการจัดการทรั พยากร การเห็ นคุ ณค่าของอัตลักษณ์ และ
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ ยงเอง การสร้ างเศรษฐกิ จชุ มชนบนฐานทรั พยากรและภู มิปัญญาท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์เรื่ องความมัน่ คงทางอาหารและรายได้ไปพร้อมกัน
ในทัศนะของผูเ้ ขียนนั้น แนวรบทางวัฒนธรรมในนามของพื้นที่ เขตวัฒนธรรมพิเศษอาจจะไม่ใช่
คาตอบเดียวของการแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่สูง หรื อการฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง ถึงแม้วา่ จะมีแนวนโยบาย
รั ฐมารองรั บหากแต่เนื่ องจากการดาเนิ นนโยบายดังกล่ าวนั้นมี ความล่ าช้าและอิ งอยู่กบั ระบบการบริ หาร
ราชการซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายได้ตลอดเวลา อีกทั้งที่ผา่ นมาพบว่าทัศนคติของหน่วยงานรัฐที่
มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั มองพวกเขาเป็ นคนอื่นอยูเ่ สมอ มุมมองดังกล่าวส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
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อยูด่ ีมีสุข และสิ ทธิ ที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันกับกลุ่มคนอื่น ๆ ในสังคม โดยเฉพาะสิ ทธิ ของความเป็ น
มนุ ษย์ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นผ่า นรู ปธรรมในการปฏิ บ ตั ิ ต่อพวกเขาเหล่ า นี้ ใ นตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่า นมา
ถึงแม้วา่ แนวนโยบายในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงจะเกิดขึ้นมาแล้ว หากแต่ในระดับปฏิบตั ิการยังมีความ
ล่าช้าและขาดการขับเคลื่อนอย่างจริ งจัง ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนว่าตลอดระยะเวลาหกปี ที่ผา่ นมานั้นมติ ครม. ยังไม่
สามารถผลักดันและขับเคลื่ อนงานในพื้นที่นาร่ องทั้งสิ บชุ มชนได้บรรลุ ผล ชุ มชนชาติพนั ธุ์ในพื้นที่สูงยัง
เผชิญกับอานาจรัฐที่คอยกีดกันสิ ทธิ ชุมชน และสิ ทธิ ของความเป็ นพลเมือง
ทั้งนี้ ผเู ้ ขียนเห็นว่ายังมีอีกหลายแนวทางที่จะต้องศึกษาและดาเนิ นการเพื่อการแก้ไขปั ญหาที่ชุมชน
ในพื้นที่สูงกาลังเผชิ ญ ไม่ว่าจะเป็ นการรุ กคืบของระบบทุนนิ ยม เศรษฐกิ จเชิ งพานิ ชย์ ที่กาลังช่ วงชิ งพื้นที่
ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ให้เลือนหายไป โดยเฉพาะการตั้งรับของชุ มชนท้องถิ่นเองที่ตอ้ ง
ปรับตัว ปรับวิธีคิดและแนวทางการทางานเพื่อพัฒนาตัวเองเป็ นฐานรองรับการเชื่ อมต่อกับระดับนโยบายที่
เปิ ดช่ องไว้ ภาควิช าการและหน่ วยงานที่ เข้า มาส่ ง เสริ ม การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตควรจะมี แนวทางที่ เป็ น
รู ปธรรมในการสนับสุ นนการจัดการตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชาติพนั ธุ์มากกว่าการเปิ ดช่ องไว้
แต่เพียงด้านนโยบาย ดังนั้น ชุ มชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่จะเข้ามาร่ วมฟื้ นฟูจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อรับมือ
กับการการเปลี่ยนผ่านของโลกสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการมีคุณภาพชี วิตที่ดีอย่างแท้จริ ง มิใช่เพียงการสร้าง
ภาพฉาบทาเนื้อในของชุมชนที่ยงั เป็ นปั ญหาเรื่ อรังและการเลือกปฏิบตั ิอนั สื บเนื่องมาจากอคติทางชาติพนั ธุ์
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