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บทคัดย่อ 
 

งานชิ้นนี้พยายามอธิบายสถานการณ์และแนวโน้มความมั่นคงทางอาหารของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในผืน
ป่าตะวันตกของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ท่ีน าไปสู่ความเปราะบางที่ไม่เป็นธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ผ่านชุมชนกะเหรี่ยง จ านวน 3 หมู่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ใน
ผืนป่าตะวันตกเป็นกรณีศึกษา ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง  การศึกษาครั้งนี้หยิบเอาแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ความ
พอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และเสถียรภาพ ผนวกกับความเป็นธรรมทางสังคม ประเด็นความมั่นคง
ทางอาหารเริ่มต้นจากมุมมองเรื่องความมั่นคงทางอาหารในระดับโลกที่พบว่าเกิดปัญหาความอดอยากหิวโหย
ในส่วนต่างๆ ของโลก  ดังนั้นการลดปัญหาความอดอยากหิวโหยด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้
ประชากรของโลกสามารถมีอาหารที่พอเพียง สามารถเข้าถึงอาหารที่เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จาก
อาหารได้อย่างเต็มที่และต้องมีเสถียรภาพทางอาหารได้ทั่วโลก  ส าหรับประเทศไทยที่มีฐานะเป็นประเทศ
เกษตรกรรมหรือฐานการผลิตอาหารแล้วยังไม่ประสบปัญหาความอดอยากในระดับอันตรายเช่นในภูมิภาค
อ่ืนๆ ของโลกแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงก าลังเปลี่ยนไปจากปัจจัยท้าทายต่างๆ ที่เข้ามากระทบให้วิถีชีวิตที่เคยผูกพันกับการผลิตแบบยังชีพ
และมีความหลากหลายกลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้าที่พ่ึงพากับภายนอกมากขึ้น มีมูลค่าการลงทุนที่สูงขึ้น 
และราคาผลผลิตผูกติดกับตลาดภายนอกที่ชุมชนเลือกไม่ได้ ซึ่งล้วนส่งผลต่อแนวโน้มความมั่นคงทางอาหารที่
จะเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผนวกกับประเด็นท้าทายที่สร้างความอ่อนแอในด้านความมั่นคงทางอาหารที่
ประกอบด้วยปัญหาด้านทรัพยากร ปัญหาการพ่ึงพาจากภายนอก และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ในระดับประเทศ
และโลก ท าให้อนาคตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ขาดความมั่นคงทาง
อาหารมากขึ้น ความเป็นธรรมในรูปของโอกาสในการจัดการทรัพยากร หรือการได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาที่ไม่ได้ก่อ เป็นแรงกดทับให้สถานการณ์ของชุมชนแย่ลงเรื่อยๆ ในขณะที่นโยบายในระดับประเทศและ
ระดับโลกต่างมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการสร้างเพียงอาหารที่พอเพียง เข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ 
และมีเสถียรภาพในองค์รวม แต่ละเลยวิถีการผลิตในชุมชนที่เคยเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารในอดีต อัน
ประกอบด้วยการสร้างความเป็นธรรมของชุมชนในการเข้าถึงฐานทรัพยากรของชุมชนโดยเฉพาะที่ดิน 
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บทน า 
 

ที่ผ่านมาความเข้าใจในประเด็นของการอยู่ร่วมของ “คน และ ป่า” ยังคงเป็นประเด็นความขัดแย้งและ
ความไม่เข้าใจระหว่าง คนใน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ หรือผู้ด าเนินการรักษากฎหมาย การเผชิญหน้า
ในปัญหาความขัดแย้งยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันอันเนื่องจากปัญหาในอดีต ชุดขององค์ความรู้ระหว่างคนใช้ 
หรือกลุ่มคนในป่า กับองค์ความรู้ของคนที่มีหน้าที่รักษา หรือคนนอกป่า มีฐานขององค์ความรู้ที่ต่างชุดกัน แม้
จะมีความพยายามที่จะเข้าไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่ก็ยังใม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างคนใน และคนนอก ที่อยู่บนฐานความรู้คนละชุดจึงยังเป็นปัญหาที่กระทบ
ต่อการอนุรักษ์ป่า คนในพ้ืนที่ป่าที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ยังด ารงอยู่ในวิถีชีวิต
ของตนภายใต้ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีแบบเดิม ตามความเชื่อของการอยู่ร่วมกับป่าที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
มีฐานความเชื่อท่ี คนอยู่กับป่าได้อย่างพ่ึงพาอาศัยกัน ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ หรือผู้รักษาป่า ให้นิยามความเชื่อที่
คนเป็นผู้ท าลาย และตักตวงประโยนช์จากสภาพแวดล้อม อีกทั้งฐานความคิดของคนอยู่กับป่าไม่ใช่ แนว
ทางการอนุรักษ์ที่แท้จริง ระบบวิถีชีวิตที่คนอยู่ในป่าคือการท าลายป่า ดังนั้นการจ ากัดพ้ืนที่ท ากินและการสร้าง
กฎเกณ์ข้อห้ามในการอยู่อาศัยในป่าที่คนในป่าไม่เข้าใจเพราะขัดต่อวิถีชีวิตที่ผ่านมา สถานการณ์เหล่านั้นน ามา
ซึ่งความขัดแย้งกระทบกระทั่งในรูปแบบต่างๆ เรื่อยมา (พฤกษ์ เถาถวิล, 2542, เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง, 2535, 
Delang 2002, Hirsch 1987, Sato 2003) 

ในวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงและชนเผ่า ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า หรือมีความสัมพันกับป่าต่างมีรูปแบบ
ของความเก่ียวข้องกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงอยู่ของกันและกัน ความมั่นคงทางวิถีชีวิต
ที่มีโอกาสที่จะเลือกผลิตและใช้ทรัพยากรในชุมชนและเคยน ามาซึ่งความมั่นคงทางอาหารเริ่มถูกรุกรานจาก
มุมมองของคนใน จากกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมที่ไม่ใช่เพียงความเป็น
ธรรมทางกฎหมายจึงเกิดขึ้น ข้อจ ากัดด้านการท ามาหากินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป กลายเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวกะเหรี่ยงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิถีการผลิตอาหาร ที่ไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้เช่นในอดีต ข้อจ ากัดที่เกิดจากขนาดพ้ืนที่ท ามาหากิน สิทธิการเข้าป่า และขนาดของพ้ืนที่ป่าที่
จ ากัดลงเมือ่เทียบกับอดีต ผนวกกับการใช้ทรัพยากรในรูปแบบดั่งเดิม และความต้องการใช้จากคนในที่เพ่ิมขึ้น
และคนนอกที่มากขึ้น ดังนั้นด้วยพ้ืนที่ทรัพยากรที่จ ากัดลงจึงเป็นปัญหาของความสมดุลระหว่างการผลิตและ
การใช้ซึ่งอาจน ามาซึ่งปัญหาด้านทรัพยากรในอนาคต 

ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ของคนในป่าอาจต้องมีการประเมิน และชั่งน้ าหนักเพ่ือให้เกิด
ความพอเพียงต่อการอยู่อาศัยและอนุรักษ์เพ่ืออนาคต ค าถามด้านความเป็นธรรมทางสังคมที่ต้องมีการนิยาม
ให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากกว่าการมองความเป็นธรรมทางกฎหมายของกลุ่มคนที่น่าจะเรียก
ได้ว่า “ด้อยโอกาส” หรือบ้างเรียกว่า “ชายขอบ” เหล่านี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของการการมีชีวิตให้เท่าเทียมกันกับคนกลุ่มอ่ืนๆในประเทศไทย 

บทความชิ้นนี้ จึงมุ่งชี้ให้เห็นความเป็นธรรมทางสังคมในบริบทของชนกลุ่มน้อย 3 ชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
ป่า ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยทบทวนความหมายการให้นิยามความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนใน
พ้ืนที่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิตที่เหมาะสม โดยอาศัยความพอเพียงและความเป็นธรรมที่
พึงได้รับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมแก่คนที่อาศัยพ่ึงพาป่าและสร้าง
บรรทัดฐานในการวัดความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตต่อไป 
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ความมั่นคงทางอาหาร 
 

ความมั่นคงทางอาหาร หรือ Food security  เข้ามามีบทบาทในระดับโลกเนื่องจากปัญหาความขาด
แคลนอาหารในบางภูมิภาคของโลก (WFP, 2012) จากแผนที่ผู้หิวโหยของ WFP (2012) ได้แสดงให้เห็นภาพ
ของความขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะในพ้ืนที่แอฟริกาใต้และเอเชียบางส่วน หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน  ได้
รายงานถึงพ้ืนที่เกษตรกรรมร้อยละประมาณ 40 ทั่วโลกด้อยคุณภาพลง ในปี ค.ศ. 2007 (2007) และแสดงให้
เห็นแนวโน้มว่าการผลิตอาหารของบางพ้ืนที่ เช่น แอฟริกาจะไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากรได้อย่าง
พอเพียง หากยิ่งผนวกกับการเลือกน าอาหารไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพร่วมด้วยแล้ว แนวโน้มความอดอยากจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องอาหารของโลกสามารถแบ่งประเทศต่างๆ ออกเป็นประเทศ
ผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภคอาหาร ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร โดยเฉพาะ
ข้าว ใน พ.ศ 2549 ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวในอันดับที่ 4 รองจากจีน อินเดีย และเวียดนาม 
(กรมการค้าต่างประเทศ, 2554) ผนวกกับรูปของการผลิตอาหารแล้วในฐานะประเทศเกษตรกรรม ท าให้
สามารถอนุมานว่าประเทศไทยยังไม่ได้ตกอยู่ในปัญหาผู้หิวโหยอย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตามประเทศไทยรับ
แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารและมีการพัฒนารองรับในรูปแบบของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทย (คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554) และ แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความมั่นคง
ทางอาหาร (คณะท างานยกร่างและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ , 2545) โดยเน้นความสมดุลที่เกิดจากชุมชน สร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนและน าไปสู่ระดับประเทศ  ในขณะที่บริบทของชุมชน
นั้นหลายพ้ืนที่ในชนบทโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับป่ากลับ เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อระหว่างรัฐ
และชุมชน ทั้งท่ีป่าเป็นแหล่งอาหารและผูกพันกับวิถีชีวิต (Sunderlin, 2005)  

แนวการด าเนินการด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับโลกนั้นด าเนินการภายใต้แนวคิดการป้องกัน
ไม่ให้มีผู้หิวโหย (Hunger) แนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2513-2522 ที่โลกเผชิญกับภาวการณ์ขาดแคลน
ธัญพืช ท าให้ราคาของอาหารพุ่งสูงขึ้นผนวกกับปัญหาวิกฤติน้ ามันโลก (Mc Keown, 2006) ปัญหาที่ทั่วโลก
ก าลังประสบนี้ท าให้เกิดการใช้ค าว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นครั้งแรกในการประชุมของการประชุม
อาหารโลก พ.ศ. 2517 ที่ต่างมองว่า ความไม่พอเพียงทางด้านอุปทาน (ของอาหาร) ท าให้เกิดความไม่มั่นคง
ทางอาหารทั่วโลก (FAO, 2006)   
 

ภาพที่ 1   แสดงกรอบความมั่นคงทางอาหารของ FAO 
 

 
 

ที่มา   ปรับปรุงจาก Food and Agricultural Organization (FAO). “Food Security” in Policy Brief Issue 2. 
January 2006: 1 
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องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2006) ให้นิยามค าว่า "ความมั่นคงทางอาหาร" 
หมายถึง การที่ประชาชนมี "ปริมาณ" อาหารเพ่ือการบริโภคที่เพียงพอ มีความ "หลากหลาย" ของประเภท
อาหารที่ได้รับ(Food availability) และอาหารนั้น "มีคุณภาพ" หมายถึง มีคุณค่าทางโภชนาการและความ
สะอาดปลอดภัย (Food Utilization) รวมทั้งประชาชนสามารถ "เข้าถึง" อาหาร อันเกิดจากระบบการ
กระจายอย่างทั่วถึง (Food access) อย่างมีความเป็น “เสถียรภาพ” (Food Stability)  ทั้งนี้การที่จะเกิด
ความมั่นคงทางอาหารได้นั้น จะต้องมีฐานทรัพยากรที่เป็นจุดเริ่มของระบบอาหารและการผลิตอาหารร่วมกับ
ผู้ผลิตหรือเกษตรกรที่เป็นเจ้าของปัจจัยเหล่านั้นด้วย แต่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารกลับอยู่ใน
ภาวะที่วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเชิงเศรษฐกิจ จากการเกษตรพิเพียงไปสู่การเกษตร หรือผลิต
เพ่ือค้าที่พ่ึงพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอกมากกกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและเมล็ดพันธุ์  ซึ่งการ
พ่ึงพาเหล่านี้ท าให้เกิดภาวะการถูกจ ากัดสิทธิในการก าหนดวิถีการผลิตและวิถีชีวิตของตน ซึ่งกลายเป็นความ
ไม่ม่ันคงทางอาหารและวิถีชีวิตในที่สุด 

ดังนั้น แนวคิดเรื่องความพอเพียงเป็นที่ถูกกล่าวถึงในเชิงเศรษฐศาสตร์ในแง่ของการผลิต และใช้อย่าง
มีความสมดุลกัน ซึ่งต้องมองต่อไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรในชุมชน ภายสิทธิในการที่จะก าหนดวิถี
ชีวิตของตนเอง ภายใต้กรอบของความเป็นธรรมที่ต่างได้รับการยอมรับเพ่ือน าไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนท่ามกลาง
กระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปเพราะแนวคิดของวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable livelihoods - SL) 
จะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มนุษย์จะรับมือกับความกดดันและการปรับตัวในระยะยาวที่มีความเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิต (Rennie and Singh, 1996)  ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดและวิธีที่จะแก้ปัญหาความ
ยากจนบนพ้ืนฐานของชุมชนให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ อันเกิดจากความเครียด การปรับตัวที่เป็นพล
วัตรให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้ภายใต้ศักยภาพของชุมชนที่ประกอบด้วย
ทุนต่างๆ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ต่อไป ซึ่งรวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เกิดขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดที่
เกิดข้ึน 
 
ความมั่นคงทางอาหารในระดับประเทศไทย 
 

ส านักสถิติแห่งชาติระบุถึงสถานการณ์ความมั่นคงในระดับครัวเรือนว่ามีครัวเรือนที่ขาดอาหาร  
ร้อยละ 87 เป็นครัวเรือนเกษตรกร และร้อยละ 54 เป็นครัวเรือนที่ปลูกข้าว  สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือ ผลิตภาพ 
(Productivity) ของประเทศก าลังลดลง เพราะงบด้านการศึกษาวิจัยของประเทศไทยต่ ามากเพ่ือเทียบกับ
ผลผลิตมวลรวมประชาติ (GDP) คือของไทยแค่ร้อยละ 0.2  ในขณะที่มาเลเซีย ร้อยละ 0.7  สิงคโปร์  
ร้อยละ 2.5 และเกาหลีใต้สูงถึง ร้อยละ 3.5 ของ GDP เป็นต้น  ผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ต่ ากว่าเวียดนาม ในขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงของอาหารในชุมชนทั่วประเทศ (สุภา ใยเมือง, 
มปป.)  พบว่าการพ่ึงพิงอาหารจากตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง ในขณะที่ชุมชนที่อยู่
ใกล้แหล่งอาหารธรรมชาติพ่ึงพิงตนเองและธรรมชาติมากกว่า เช่น ชุมชนที่ต าบลหนองสาหร่าย ผลิตอาหาร
เอง ร้อยละ 27  เก็บหาจากธรรมชาติ ร้อยละ 8 และซื้อสูงถึงร้อยละ 63   บ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ซื้อ
เพียงร้อยละ 37 ผลิตเองร้อยละ 47 จากธรรมชาติร้อยละ 13  ในขณะที่บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 
สามารถพ่ึงตนเองด้านอาหารได้ถึงร้อยละ 80 โดยการผลิตเอง แลกเปลี่ยนและจากธรรมชาติ ซื้อจากตลาด
เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีแนวนโยบายว่าด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารส าหรับประเทศ 
เช่น แผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ. 2555) ภายใต้
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ที่ประกอบด้วย
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ยุทธศาสตร์ครอบคลุม 4 ด้าน คือ 1) ความมั่นคงทางอาหาร   2) คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
3) อาหารศึกษา  และ 4) การบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ (ประภาพร, 2555)  นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้มีการเข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลง สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงทางอาหารอีกหลายประการ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) ควบคู่ไป
กับสนธิสัญญาระหว่าประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil 
and Political Rights: ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity: CBD) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ( International 
Convention on the Elimination of All  Forms of Racial Discrimination: CERD) พิธีศาลคาร์ตาเฮนา 
(Cartegena Potocol) พิธีสารนาโงยา (Nagoya Protocol) เป็นต้น  ซึ่งบางข้อตกลงเหล่านั้นได้ผูกพัน
ประเทศไทยว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ  ด้วย ข้อตกลง
เหล่านี้ผูกพันชุมชนในด้านการผลิต การบริโภคที่มีความเกี่ยวพันกับความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนใน
ระดับต่างๆ ตามประเด็นข้างต้น 

เมื่อผนวกเข้ากับนโยบายที่ส่งเสริมและขัดขวางการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะมีผลกระทบ
กับชาติพันธุ์และคนในชนบท ไม่ว่าจะเป็น นโยบายว่าด้วยการจัดการป่าไม้ของไทย ตั้งแต่ก่อนสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รัฐบาลไม่ได้มีบทบาทในการยุ่งเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้
ของประชาชนในแต่ละชุมชน การดูแลรักษาจึงพ่ึงหลักจารีตประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ ตราบหลังการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยราชกาลที่ 5 ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญในโครงสร้างอ านาจในการ
บริหารจัดการที่มีการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง (centralization) และการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัย 
(modernization) ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในปี พ.ศ. 2439 และได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ เพื่อควบคุมกิจการป่าไม้และที่ดิน (เสน่ห์ จามริก และยศ สันติ-
สมบัติ, 2538) เกิดระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินด้วยการออกโฉนดให้กับเอกชน  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 
2481 พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และโดยเฉพาะการออก 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่มีการให้ความหมายของ “ป่า” เป็นครั้งแรก โดยได้ให้นิยามว่า “ที่ดินที่ยังมิได้มี
บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน”(สุนทร มณีสวัสดิ์, 2539) ส่งผลให้รัฐสามารถขยายอ านาจเข้าไปจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างกว้างขวาง เมื่อพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ประกาศจ านวนป่าไม้ของประเทศที่ต้อง
รักษาไว้ น าไปสู่การออกกฎหมายเพ่ือครอบคลุมป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่ป่าโดยไม่ค านึ งถึงการอาศัยอยู่ของชุมชน
ก่อนการประกาศเขตอุทยานที่เป็นฉนวนความขัดแย้งระหว่างชุมชนและรัฐ และเป็นการเริ่มสถานการณ์ที่คน
ในชุมชนไม่สามารถเข้าไปจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อีก  ปัญหาของกะเหรี่ยงหรือกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ
บนที่สูงที่สูญเสียพ้ืนที่ท ากินและน าไปสู่ชุมชนล่มสลายอันเนื่องจากนโยบายการปฏิบัติของรัฐอาจจะมี
หลากหลายและรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการ
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เมื่อ พ.ศ. 2553 แต่ในเชิงรูปธรรมก็ยังมิได้มีการด าเนินการเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
อย่างแท้จริง และผลกระทบดังกล่าวมิได้ผูกติดอยู่เพียงแค่กลุ่มกะเหรี่ยงเท่านั้น 
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ความมั่นคงทางอาหารที่(ไม่)เป็นธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
 

ในวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงและชนเผ่า ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า หรือมีความสัมพันกับป่าต่างมีรูปแบบ
ของความเก่ียวข้องกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงอยู่ของกันและกัน ความมั่นคงทางวิถีชีวิต
ที่มีโอกาสที่จะเลือกผลิตและใช้ทรัพยากรในชุมชนและเคยน ามาซึ่งความมั่นคงทางอาหารเริ่มถูกรุกรานจาก
มุมมองของคนใน จากกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมที่ไม่ใช่เพียงความเป็น
ธรรมทางกฎหมายจึงเกิดขึ้น ข้อจ ากัดด้านการท ามาหากินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป กลายเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวกะเหรี่ยงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิถีการผลิตอาหาร ที่ไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้เช่นในอดีต ข้อจ ากัดที่เกิดจากขนาดพ้ืนที่ท ามาหากิน สิทธิการเข้าป่า และขนาดของพ้ืนที่ป่าที่
จ ากัดลงเมื่อเทียบกับอดีต ผนวกกับการใช้ทรัพยากรในรูปแบบดั่งเดิม และความต้องการใช้จากคนในที่เพ่ิมขึ้น
และคนนอกที่มากขึ้น ดังนั้นด้วยพ้ืนที่ทรัพยากรที่จ ากัดลงจึงเป็นปัญหาของความสมดุลระหว่างการผลิตและ
การใช้ซึ่งอาจน ามาซึ่งปัญหาด้านทรัพยากรในอนาคต 

ประเด็นการจัดการทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่านั้น ต้องเผชิญหน้ากับแนวนโยบายของรัฐ
อยู่ตลอดเวลาภายใต้ข้อจ ากัดของการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือเขตป่าที่สงวนไว้ส าหรับชาติ ในขณะที่แนวการ
จัดการทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกะเหรี่ยงมีความผูกพันกับธรรมชาติตามวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับป่ามา
ช้านาน  การด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูล และใช้ระบบความเชื่อเป็นเสมือนกฎหมายในการควบคุมและจัดการ
ทรัพยากร (ชูพินิจ เกษมณี, 2539)  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพ้ืนที่ป่าออกเป็นระดับต่างๆ คือพ้ืนที่ใช้สอย และ
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน กระบวนการแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ที่ดินเช่นนี้น าไปสู่กระบวนการ
จัดการและดูแลทรัพยากรของชุมชนที่ทรงประสิทธิภาพ 

ปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชาติพันธุ์เริ่มเด่นชัดเมื่อมีรัฐเข้ามา
เกี่ยวข้อง  การประกาศเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมหลังการ  
ปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดินหลังรัชกาลที่ 5 (สุนทร มณีสวัสดิ์, 2539) และยิ่งเด่นชัดเมื่อมีการประกาศ
ออกกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน ร่วมกับ การประกาศเขตพ้ืนที่ป่าที่ต้องอนุรักษ์ตาม พ .ร.บ.ป่าไม้ 2484 
(แก้ไขเพ่ิมเติม 2532) และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  ความพยายามของรัฐในการ
เข้ามีจัดการป่าไม้ของชุมชนด้วยการการอนุญาตให้เอกชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า โดยไม่
ค านึงถึงชุมชนที่ตั้งอยู่มาก่อน (นภัส กอร์ดอน, 2542) รัฐผูกขาดการครอบครองทรัพยากรในประเทศมาโดย
ตลอด และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการออกแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 ที่ถือเป็นแนวทาง
จัดการป่าไม้ที่มุ่งผลประโยชน์ในเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการให้สัมปทานปลูกป่าเพ่ือท าเหมืองแร่แก่
ธุรกิจเอกชน ในขณะที่ชุมชนถือว่าทรัพยากรธรรมชาติอยู่ภายใต้ระบบคุณค่าจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ที่
ควบคุมภายในชุมชน ส่วนประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรและการจัดการ รัฐเป็นผู้ก าหนดระบบกรรมสิทธิ์ 
โดยแบ่งออกเป็นสองระบบ ได้แก่ ระบบกรรมสิทธิ์โดยรัฐ (state property) และระบบกรรมสิทธิ์โดยเอกชน 
(private property) รัฐเริ่มเห็นความส าคัญของป่าหลังจากที่ให้สัมปทานการท าไม้พร้อมๆ กับการส่งเสริมพืช
เชิงพาณิชย์และโครงการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้เกิดการสูญเสียป่าอย่างรวดเร็ว(สมนึก ทับพันธุ์ และฉวีวรรณ 
ประจวบเหมาะ, 2535) วาทกรรมการมีส่วนจากภาครัฐในการสร้างความชอบธรรมในการเข้ามาจัดการพ้ืนที่ไม่
สามารถเป็นทางออกให้กับการแก้ปัญหาเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงและยังเป็นการสร้างความ
ไม่ไว้วางใจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐ เช่น กรณีอ าเภอกัลยานิวัฒนา (มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2555) และใน
พ้ืนที่ศึกษาทั้งสามแห่งที่ยังมีความคลางแคลงใจในการด าเนินการของรัฐ และความไม่มั่นใจในส่วนของรัฐที่มี
ต่อชุมชนกะเหรี่ยง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป เช่นที่ ชูพินิจ (2539, หน้า1) ได้อธิบาย
ว่า มโนทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาและทรัพยากรต่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  โดยระบบคิดและการ
จัดการทรัพยากร ดิน น้ า และป่าของกะเหรี่ยงด ารงอยู่ได้เพราะกฎระเบียบที่ก าหนดโดยความเชื่อต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติซึ่งเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตของชุมชนทั้งหมด ชุมชนกะเหรี่ยงยังคงแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ผูกพันกับ
ความเชื่อดั่งเดิมบางประการอยู่ซึ่งจะพบได้ในการเพราะปลูกและประเพณีต่างๆ ของชุมชน 

การผลิตอาหารตามวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงโดยเฉพาะข้าวไร่แบบดั้งเดิมเป็นปัญหาที่ฝ่ายราชการมองว่า
เป็นการบุกรุกและท าลายป่านั้น เกิดจากรูปแบบการตั้งบ้านเรือนและการเลือกพ้ืนที่และวิธีการเพาะปลูก ไม่ใช่
การตัดไม้ท าลายป่าแต่เป็นการท าเกษตรกรรมรูปแบบหนึ่งที่อาศัยองค์ความรู้พ้ืนบ้านเน้นเพ่ือการยังชีพเป็น
หลัก การตัดฟันและเผาป่าที่ปล่อยทิ้งไว้เพ่ือมาท าเป็นไร่จะช่วยท าให้ผิวดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดโดยไม่
ต้องน าปุ๋ยเคมีมาใส่เพิ่ม ธาตุอาหารต่างๆ จะกลับคืนสู่ดินในรูปของเถ้าจากการเผาไร่ และการทับถมของใบไม้
ที่ปล่อยที่ดินทิ้งไว้ภายใต้ระบบหมุนเวียน (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2574, นฤมล อรุโณทัย, 2553, สนทนา
กลุ่มบ้านแม่กระบุง, 2556, สนทนากลุ่มบ้านกอม่องทะ, 2556, บ้านแม่กระบุง, 2556) การท าไร่หมุนเวียนเป็น
กระบวนการส าคัญในการรักษาความหลากหลายพันธุ์พืชและแหล่งอาหารตลอดทั้งปี  และมีความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชที่อยู่ในไร่หมุนเวียน มีสูงถึง 207 สายพันธุ์ ในภูมินิเวศไร่หมุนเวียน (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2547, 
อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2547) เช่นเดียวกับงานของถาวร (อ้างในแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถี
ชีวิตชาวกะเหรี่ยง, 2554) ที่บ้านแม่จอกหลวง หมู่ 8 ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ พบว่ามีการปลูกพันธุ์
พืช 40 ชนิด 130 สายพันธุ์  เพราะระบบนี้เป็นการเก็บรักษาพันธุ์ผ่านกระบวนการปฏิบัติการ หรือ in situ 
นั่นเอง  พ้ืนที่ไร่หมุนเวียนไม่ได้ผลิตแต่ข้าวอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผลิตพืชผักอ่ืนๆ อีกหลากหลายชนิด  สามารถ
ยังชีพให้กับครอบครัวผู้ท าไร่หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี และมีความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา รูปแบบการท า
เกษตรกรรมของชุมชนกะเหรี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากอิทธิพลของภายนอกและกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่ไหลบ่าเข้าในพ้ืนที่ การผลิตที่เคยยึดหลักธรรมชาติและการพ่ึงพาธรรมชาติ  (สัมภาษณ์พงศกร, 
2556) เป็นการการเพาะปลูกที่ต้องพ่ึงพิงกับภายนอกมากขึ้น เทคโนโลยีขั้นสูงอันประกอบด้วย สารเคมีและ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนถูกน าเข้าและใช้ในการท านา หรือข้าวไร่  ภาวะพ่ึงพิงที่เกิดขึ้นน าไปสู่ปัญหา
ความไม่ม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน 

ดังนั้น การก้าวเข้าสู่สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ไม่ว่าจะเป็น 
ผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม นโยบาย
การเกษตร ระบบการศึกษา และความต้องการจะสะดวกสบายของชาวบ้าน ท าให้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์  
ไม่เฉพาะแต่กะเหรี่ยงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นชนชั้นกลางในเมือง เปลี่ยนที่ท างานจากป่ามาสู่เมืองใหญ่ส่วนหนึ่ง
ก็เนื่องมาจากผลกระทบจากการพัฒนาบนที่สูงของรัฐ (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2549) และนโยบายที่สนับสนุนโดย
รัฐ (กัลยา, 2548) การผลิตทางการเกษตรที่พ่ึงพิงภายนอกมากขึ้น น าไปสู่ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น แต่ไม่
สามารถควบคุมราคาในตลาดที่เหมาะสมและมีความสม่ าเสมอได้อย่างแท้จริง สถานการณ์เหล่านี้เบียดขับให้
กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นคนชายขอบที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิต (มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ, 2553) และท าให้มองถึง
ความไม่ม่ันคงทางอาหารเกิดขึ้นในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชนที่ผูกติดอยู่กับความไม่เป็นธรรมในการใช้
ชีวิต 
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แนวโน้มอนาคตท่ามกลางความท้าทายเก่าและใหม่ท่ีถาโถม 
 

ความท้าทายต่อสถานการณ์ภายนอกและความเปราะบางที่เกิดในชุมชนชาติพันธุ์ที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงทางอาหารที่ไม่เป็นธรรมนั้น ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจสามประเด็นคือ 

1. วิกฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่ดินท ากินในปัจจุบัน หลาย
ประเด็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านที่ดิน ความเสื่อมโทรม และการแย่งชิงทรัพยากร ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเปราะบางของความมั่นคงทางอาหารแทบทั้งสิ้น ดังนั้นในงานชิ้นนี้จะหยิบยกมาเพียงบางประเด็นที่มี
อิทธิพลและส่งผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา และส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารที่ไม่เป็นธรรมของ
ชุมชนเท่านั้น 

ก. ที่ดิน และกรรมสิทธิ์ สถานการณ์การถือครองที่ดินของคนไทยนั้น พบว่าในปี 2552 มีการถือ
ครองที่ดินทางการเกษตรทั้งสิ้น ประมาณ 131.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 41 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยมีการ
ปลูกข้าวเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด แต่จากสถิติพบว่าจ านวนสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวกลับลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ดารถือครองที่ดินของเกษตรกรก็ลดจ านวนลง จาก 26 ไร่ ในปีพ.ศ. 2529 เป็น 22 ไร่ในปี พ.ศ. 
2552 โดยมีเกษตรกรที่ถือครองที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (กฤษฎา บุญชัย, 2555) ที่ดินร้อยละ 90 
ถูกถือครองโดยคนเพียง ร้อยละ 10 ของประเทศ และมักเป็นที่รกร้างไม่ได้ถูกท าประโยชน์ (มูลนิธิสถาบันที่ดิน
, 2553)และพบอีกว่ามีเกษตรกรจ านวนมากที่ไร้ที่ท ากิน อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากว่าด้านการเกษตร ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบ
ปัจเจกที่ท าให้การถือครองเกิดการกระจุกตัวและนโยบายการจัดการป่าไม้ที่รวมศูนย์อยู่ที่รัฐ และรุกไล่ชุมชน
ออกจากที่ดินดั้งเดิม (เครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยและกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน, 2555)ซึ่ง
กรณีของชาติพันธุ์ ชนเผ่านั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยสุดท้ายสูงสุด การสร้างความเป็นธรรมในด้านที่ดินท า
กินจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ชุมชนในป่าก าลังเผชิญอยู่บนความเปราะบาง 

ข. ทรัพยากรน้ า ถือเป็นปัญหาหนักของทรัพยากรด้านน้ าประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ คือ ภาวะน้ า
ตามธรรมชาติ และการจัดการน้ า โดยเฉพาะการปันน้ าในระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืนๆ 
ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม การแย่งชิงน้ าและคุณภาพของน้ า ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่าง
สูง แม้ว่าปัญหาเรื่องการแย่งชิงน้ าจะไม่เป้นปัญหาในกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ปัญหาความคลาดเคลื่อนของน้ าตาม
ธรรมชาติที่ไม่ตรงตามฤดูกาลส่งผลกระทบโดยตรงกับพ้ืนที่ข้าวไร่ และนาข้าวของกะเหรี่ยงที่แทบทุกแห่งพ่ึงพิง
กับน้ าฝน ที่ดูเหมือนว่าความคลาดเคลื่อนของฤดูกาลจะไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนในป่า แต่ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบกลายเป็นความไม่เป็นธรรมที่ชุมชนเกษตรกรรมที่มีวิถี
การพ่ึงพิงธรรมชาติต้องยอมรับต่อผลกระทบเหล่านั้นภายใต้ทุนที่ไม่เท่ากัน 

ค. ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม อันเป็นปัญหาความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ ในประเทศไทยจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้
สัมปทานป่าไม้ในประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 การลดลงของพ้ืนที่ป่าส่งผลกระทบโดยตรงกับปริมาณน้ าใน
แหล่งน้ าธรรชาติ ทั้งจากภาวะฝนแล้ง และความสามารถในการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าธรรมชาติต่างๆ การ
ลดลงของพ้ืนที่ป่าด้วยเหตุผลต่างๆ ส่งผลโดยตรงกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบวนเกษตร ที่มีการพ่ึงพาป่าไม้ในการ
ด ารงชีวิต  

ง. ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมลงจากการใช้อย่างเข้มข้นของการเพราะปลูกแบบสมัยใหม่ ที่เน้น
การใช้สารเคมี และละเลยการบ ารุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบเดิม เน้นเพียงการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีการ
ตกค้างในดินแต่ไม่ได้เพ่ิมความร่วนซุยให้กับดิน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ หรือการพักดินที่เดิมชุมชนกะเหรี่ยงมีการท า
การเกษตรแบบไร่หมุนเวียนที่เป็นการพักดินและไม่ใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมนั้นเปลี่ยนไป 



ความมั่นคงทางอาหาร ป่าชุมชน กับการผลักดันเรื่องความเป็นธรรมเพ่ือชุมชนท้องถิ่น : ศยามล เจริญรัตน์    19 

 2. ความพ่ึงพิงกับภายนอกมากขึ้น ในระบบการผลิตอาหารและระบบการค้าแบบใหม่ ( free trade-
modern trade) ระบบการผลิตอาหารแบบใหม่ร่วมกับ ระบบการค้าเสรีและระบบเกษตรเชิงพานิช เป็น
ปัจจัยผลักดัน ให้เกิดความไม่ม่ันคงทางอาหารในชุมชน ระบบการผลิตอาหารและระบบการค้าแบบใหม่ (free 
trade-modern trade)ระบบการผลิตอาหารแบบใหม่ร่วมกับ ระบบการค้าเสรีและระบบเกษตรเชิงพานิช 
เป็นปัจจัยผลักดัน ให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารในชุมชน เนื่องจากระบบการผลิตอาหารแบบใหม่ที่มุ่งเน้น
ปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและมีราคาถูกลง เพ่ือให้ประชากรโลกสามารถซื้อมาเพ่ือบริโภคได้ ในระบบอาหาร
โลก(Global food system) (Eileen, 2012) ซึ่งพบว่าประสบปัญหาใน 2 ประเด็นคือ 1. การผลิตไม่ยั่งยืน 
เพราะการมุ่งผลิตจ านวนมากน ามาซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพตาม
ธรรมชาติ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และ 2. ไม่สามารถขจัดความอดอยากได้ย่าง
แท้จริง และมีภาวะขาดสารอาหารซ้อนเร้นตามภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก ดังนั้นกระบวนการผลิตอาหารแบบใหม่จึง
ไม่ใช่รูปแบบการผลิตอาหารที่สร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างแท้จริง ในขณะที่การค้าแบบใหม่ หรือการ
สร้างเขตการค้าเสรีที่เน้นการส่งออกและน าเข้านั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรระดับครัวเรือน เพราะการ
คัดเลือกสินค้าหรือผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาดการค้าแบบเสรีจะต้องเป็นผลผลิตที่ดี ซึ่งหมายถึงการลงทุนที่สูง
ด้านสารเคมีและการเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมไปสู่วิธีการผลิตแบบใหม่ ตั้งแต่พันธุ์พืช กระบวนการผลิต การ
เก็บเก่ียว และการเก็บรักษาเพ่ือเข้าสู่ตลาด ดังนั้นการค้าแบบใหม่จะตอบสนองการผลิตแบบใหม่ที่ไม่เหมาะกับ
เกษตรกรรากหญ้า ในระดับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชนบท 
 ภาวะต้นทุนทางการเกษตรสูงขึ้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่ส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นต้นทุนด้านพันธุ์ สารเคมี เช่นปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง ประเด็นด้านการใช้พันธุ์พืชและสัตว์ที่มี
การปรับปรุงพันธุ์ หรือมีการพัฒนาขึ้นใหม่นั้น เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงผลดีและ
ผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งในระดับเกษตรกร ตลอดจนระดับประเทศ และระดับโลก ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
โดยเฉพาะกะเหรี่ยง หรือชนเผ่านั้น เป็นปัญหาการปรับตัวของสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่ได้มีความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเท่าสายพันธุ์ท้องถิ่น กับปัญหาที่สายพันธุ์ท้องถิ่นหลายชนิดสูญหายไป
เนื่องจากการเลือกสายพันธุ์ใหม่มาเพาะปลูกแทนสายพันธ์ดั้งเดิมในพ้ืนที่ วิธีการเพาะปลูกไม่มีการคัดเลือก
และเก็บเมล็ดพันธุ์ส าหรับการเพาะปลูกในฤดูต่อไปเช่นในอดีตแต่นิยมที่จะซื้อสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วจากบริษัท
ในการเพาะปลูกในแต่ละปี ซึ่งมักเป็นหมันไม่สามารถน ามาปลูกต่อได้ในปีต่อๆ ไป 
 ปัญหาสารเคมีในการเกษตร เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับเกษตรกรไทย ไม่
เฉพาะในกลุ่มคนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ศึกษาเท่านั้น เกษตรกรและคนกะเหรี่ยงจ านวนไม่น้อยที่เชื่อการโฆษณาของ
บริษทัผลิตสารเคมีเพ่ือการเกษตรและ “ติด” การใช้สารเคมี จนได้ชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศล าดับต้นๆที่
น าเข้าสารเคมีเพ่ือการเกษตร ในปี 2552 ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีในที่ดินการเกษตรเกือบกิโลกรัมต่อไร่ 
หรือประมาณ 0.86 กิโลกรัมต่อไร่ (ธนาคารโลก, 2554 ) ค่าปุ๋ยเคมีและค่าปุ๋ยเพ่ือการเกษตรนั้นมีมูลค่าถึง 
หนึ่งในสามของต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเกษตรกร (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนั้น เมื่อกลับมาคิดถึง
ความสูญเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตรปริมาณมากๆ แล้ว ต้นทุนทางการผลิตที่สูงมากขึ้น ปัญหา
ดินเสื่อมโทรม และปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจึงหลีกหนีไม่พ้น 
 3. ปัจจัยอื่น เช่น วัฒนธรรมบริโภคนิยม (consumer culture)  วิกฤติภายนอก น้ า อาหาร พลังงาน
ที่กระทบต่อชุมชนภายใน และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

ทางเลือกท่ีน้อยและดูเหมือนจะต้องเลือกภายใต้ตัวเลือกท่ีจ ากัดของชุมชนกลายเป็นความไม่เป็นธรรม
ส าหรับผู้ที่ต้องเลือกอย่างชุมชนในพ้ืนที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับทุนขนาดใหญ่และรัฐ ที่
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ยังมีนโยบายของการมองภาพรวมและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ปัจจัยความท้าทายที่เราต้องเผชิญหน้า
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อแนวโน้มในอนาคตของความมั่นคงทางอาหารที่ดูจะไม่เป็นธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะในระดับชุมชนกะเหรี่ยงที่มีภาพของความกดทับที่มากกว่า โอกาสที่น้อยกว่า ภาวะขาดสิทธิ
ในที่ท ากินของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดความไม่มั่ นคงด้านอาหารของ
ครัวเรือนและชุมชน นอกจากนี้ความไม่ชัดเจนทั้งในแง่การปฏิบัติและนโยบายจากภาครัฐเป้นปัจจัยที่ท้าทาย
และกดดันกลุ่มชุมชนกระเกรี่ยงอย่างมากในปัจจุบัน ความเป็นธรรมของชุมชนที่จะจัดการต่อทรัพยากรเพ่ือให้
เกิดคามม่ันคงทางอาหารยังเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป 
 
ภาพในอนาคตที่ท้าทาย 
 

หากกล่าวว่า ปัจจุบันคือค าตอบของความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ส าหรับชุมชนแล้ว อนาคตยิ่งไม่
อาจตอบได้ว่าความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรมจะเป็นเช่นไร บทความนี้ได้ค าตอบเพียงปัจจัยบางประการที่จะ
สร้างให้ชุมท้องถิ่นเกิดความไม่ม่ันคงทางอาหารที่เป็นธรรมมากขึ้น ดังนี้ 
 1. สิทธิในที่ดินท ากิน เป็นประเด็นหลักส าคัญที่คนกะเหรี่ยงมองพ้องกันว่าจะกลายเป็นปัญหาหากถูก
ริบคืนหรือถูกไล่ออกจากที่ท ากิน ไม่ว่าจะจากทางใดๆ ก็ตาม ในขณะเดียวกันเมื่อมุ่งมองในอนาคตแล้วจะ
พบว่าที่ดินในปัจจุบันแม้ว่าจะพอเพียงกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันแต่หากเมื่อวันใดที่คนรุ่นลูกและหลานเติบโตขึ้น 
และมีการแยกครอบครัวออกไปแล้ว จ าต้องแบ่งท่ีท ากินอออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะท าให้ครัวเรือนรุ่นใหม่
ไม่สามารถเพาะปลูกได้พอกินในหนึ่งปี อย่างไรก็ตามพวกเขายังมองไม่เห็นว่าการจะด ารงชีวิตอยู่กับวิถีวน
เกษตรของคนกะเหรี่ยงจะอยู่อย่างไรกับที่ดินที่ถูกจ ากัดลงเรื่อยๆ หากไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการท ามาหากินไป
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การเกษตร หรือการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นในการใช้ที่ดินแบบเข้มข้นเพ่ือให้ได้ผลผลิต
มากขึ้นภายใต้ที่ท ากินที่จ ากัดลง ดังนั้นความมั่นคงในเรื่องของอาหารจึงน่าจะสั่นคลอน หากยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้ในอนาคต 
 2. การพ่ึงพิงกับภายนอกที่มากขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นได้จากประเด็นการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และการใช้เทคโนโลยีที่ ไม่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ หรือของฟุ่มเฟือยอ่ืนๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ราคาแพง เครื่องจักรท าการเกษตร เครื่องส าอาง หรือเครื่องประทินผิว
ส าหรับสตรี เป็นต้น การพ่ึงพิงเหล่านี้น ามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่าอาหารในครัวเรือน แต่มีความจ าเป็นต้อง
จ่ายมากกว่า เมื่อมีการซื้อแบบสินเชื่อ หรือเงินผ่อน ส าหรับสินค้าเหล่านั้น แม้ว่าจะตัดสินค้าฟุ่มเฟือยออกไป
ได้ในบางครัวเรือน แต่การใช้สารเคมีราคาแพงในการปลูกพืชผลทางการเกษตรก็ยังจะเป็นรายจ่ายราคาแพงที่
คนกะเหรี่ยงยังต้องจ่ายเพ่ือการเพาะปลูก นอกจากนี้ปัญหาสิทธิบัตรพันธุ์พืช จะท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น
และต้องพ่ึงพิงเมล็ดพันธุ์จากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว การพึ่งพิงดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงกับความมั่นคงทาง
อาหารที่เดิมสามารถเพาะปลูกได้เองโดยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเมล็ดพันธุ์และค่าสารเคมี เมื่อมีรายจ่ายที่
สูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้เองและยังต้องแบ่งรายได้ที่มีมาใช้จ่ายในส่วนการเกษตรมากกว่าเรื่อง
โอกาสในการเลือกซ้ืออาหารที่ดีมีคุณภาพ 
 อย่างไรก็ตาม อนาคตของชุมชนอยู่ภายใต้ความเปราะบางของความมั่นคงทางอาหารในมุมมองของ
ภายนอก หรือภายใต้นิยามความมั่นคงทางอาหารในบริบทปกติ และเมื่อหันกลับไปยังมุมมองของคนกะเหรี่ยง
แล้ว ภาพของอนาคตส าหรับชุมชนยังไม่มีความแน่นอน ไม่ชัดเจน และดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกมากนัก ถูก
สะท้อนให้เห็นจากการสนทนากลุ่มและการพูดคุยที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลต่ออนาคตที่ไม่มีความแน่นอนใน
ด้านที่ดินท ากินที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของลูกหลานในไม่กี่สิบปีจากนี้  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
มุมมองของคนภายนอกหรือคนใน สภาพการณ์ที่คาดไว้ส าหรับอนาคตจึงเป็นภาพของความเปราะบางทั้งสิ้น 
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ในมุมมองของความเป็นธรรมส าหรับชุมชนแล้วยังไม่มีทางออกเชิงรูปธรรม ในประเด็นของทรัพยากรแม้ว่าจะมี
การประการศมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ตาม ในในทางปฏิบัติ
แล้วการกันเขตที่ท ากินของชุมชนยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และยังผูกติดกับการท างานในรูปแบบเดิมๆ ที่ยัง
อิงอยู่กับระบบผลประโยชน์ ดังนั้นดูเหมือนว่าทางออกในการแก้ปัญหาการสร้างความั่นคงทางอาหารที่เป็น
ธรรมส าหรับชุมชนจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันต่อสู้กันต่อไปภายใต้กระแสของทุนและเสรีนิยมใหม่ที่เพียรสร้าง
ความไม่เท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้คน 
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