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บทคัดยอ

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวขยายเพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ีสูงทางภาคเหนือของ 

ประเทศไทย แมวาขาวโพดเล้ียงสตัวจะเปนสนิคาทีส่ำคญัของโลก แตกม็หีลายปจจัย
ทีท่ำใหเกดิการเปลีย่นแปลงภมูทิศันในพืน้ทีส่งู และทำใหพืน้ทีป่ลูกขาวโพดเลีย้งสตัว
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงน้ีไมอาจเขาใจวาเปนเพียงเพราะแรงผลักดัน
ของตลาดโลก ในทำนองเดียวกัน เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่มีระบบการผลิตแบบนี้

เปนระบบหลักก็ไมนาจะถูกมองวาพวกเขาเปนเหย่ือท่ีโชครายซ่ึงถูกกระทำโดย

กระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ บทความน้ีอภิปรายถึงปฏิบัติการของ

เกษตรกรในระดบัทองถิน่และสิง่ทีส่งผลใหพวกเขาขยายการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว 
ผูเขียนเสนอวา เกษตรกรปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพราะพวกเขาตองตอสูกับการ
บังคับใชนโยบายและแนวคิดวาดวยการอนุรักษ แมวากระบวนการโลกาภิวัตน
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ของอุตสาหกรรมเกษตรจะเกิดขึ้น แตแนวคิดวาดวยการอนุรักษของกลุมคนตางๆ 
ที่อยูภายนอกหวงโซสินคาของขาวโพดเลี้ยงสัตวก็สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ 
ตอการทำเกษตรของชาวบานในทองถ่ิน 

คําสําคัญ : ขาวโพดเลี้ยงสัตว, พื้นที่สูง, ประเทศไทย, โลกาภิวัตน, 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมเกษตร, การใชที่ดิน
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Abstract

Feed corn farming is expanding throughout the forested uplands of 
Thailand. Although feed corn is a significant global commodity, several 
factors are working to drive the transformation of these upland landscapes 
and quicken the spread of feed corn plots. These changes cannot be 
completely understood under the rubric of global market forces. Similarly, 
the upland farmers who have adopted feed corn as a main cash crop 
cannot be understood simply as passive and unfortunate victims of economic 
globalization. This paper discusses the agency of local farmers and their 
influence on the expansion of feed corn farming. I argue that farmers have 
adopted feed corn farming as they struggle whit the imposition of forest 
conservation policies and ideals. Despite agro-economic globalization,  
the forest conservation ideals initiated by actors from outside of the local 
area have crucially impacted the agricultural practices of local farmers. 

Keywords : Feed corn, Upland, Thailand, Globalization, Agrarian 

transformation, Land use
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บทนำ 

หนวยงานพัฒนาภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเห็นวาการอนุรักษปาไม 
เปนเปาหมายอันดับตนๆ ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สูงของ
ประเทศไทย กระน้ันก็ตาม การทำเกษตรเชิงพาณิชยในพ้ืนท่ีสูงก็เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  
ในหมูบานท่ีผูเขยีนศกึษาเพือ่ทำวิทยานิพนธขาวโพดเล้ียงสัตวกลายเปนพชืพาณชิย
หลัก ขณะท่ีพืชเพ่ือยังชีพและพืชพาณิชยชนิดอ่ืนๆ มีความสำคัญนอยลง เกษตรกร 
มีแนวโนมที่จะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ แตงานศึกษา 
ของผูเขียนพบวา พวกเขาอาศัยการทำไรขาวโพดเพื่ออางสิทธิและอางอำนาจ 
ทางการเมืองในการตอรองกับรัฐ 

กระบวนการโลกาภิวัตนสงผลใหชุมชนเกษตรกรรมในชนบทจำนวนมาก
กลายเปนพื้นที่ผลิตสินคาการเกษตรของโลก และพื้นที่เหลานั้นก็ไดรับผลกระทบ
จากตลาดโลกเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ งานวิจัยบางฉบับระบุวา การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ชนบทในประเทศไทยเปนผลมาจากอุปสงคของสินคาเกษตรในตลาดโลก  
(Buch-Hansen, 2002) ขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงของสังคมเกษตรเองอาจ

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงคุณคาของชุมชนเกษตรกรรมท่ีผูคนสรางข้ึนมาได 
เชนกนั (Guthman, 2002 ; Koltof, 1999) อยางไรก็ตาม เราไมอาจมองขามสภาพ
ในทองถิน่แลวทึกทกัเอาวาภมูทิศันในชนบทน้ันถูกปรับเปล่ียนเพราะกลไกตลาดโลก

เทานั้น เกษตรกรบนพื้นที่สูงไมไดเปนเหยื่อที่โชครายของแรงกดดันทางการตลาด 
และพวกเขาไมไดหลับหูหลับตาอาแขนรับพืชที่เปนสินคาในตลาดโลก (Li, 2002) 

พวกเขาเลือกทำการเพาะปลูกเชนน้ันดวยเหตุผลมากมายภายใตเงื่อนไขอันจำกัด 

ยิ่งไปกวานั้น ยังมีปจจัยในทองถิ่นนอกเหนือไปจากแรงขับของตลาดโลกที่สงผล
ตอการเปล่ียนแปลงลักษณะการเกษตรในชุมชนบนพื้นที่สูงเหลานั้น 

บทความนี้ใชแนวคิดที่วาที่ดินเปน “ธรรมชาติซึ่งมีนัยทางสังคม” (Social 

nature) (Castree, 2001) เพ่ือแสดงใหเห็นการชวงชิงความหมายของท่ีดินระหวาง
ผูกระทำการหลายกลุม โดยวิเคราะหการกระทำการ (Agency) ของชาวบาน
ทองถิน่ทีป่ลกูขาวโพดเลีย้งสตัวในบรบิทของกระแสสิง่แวดลอมนยิมและเสรนียิมใหม 
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พื้นที่สูงในประเทศไทยถูกใหคุณคาในสองแนวทางที่ขัดแยงกัน ดานหนึ่งเปน
พื้นท่ีที่มีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งควรไดรับการปกปอง แตอีกดานหนึ่งก็เปนพื้นที่
แหงการผลิตสินคาโลก แรงตึงเครียดระหวางแนวคิดในการใชที่ดินทั้งสองแบบน้ี
สะทอนใหเห็นกระบวนการทางการเมืองและสังคมที่สลับซับซอน ซึ่งสงผลตอการ
ใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมเกษตรในประเทศไทยอยางมี 
นัยสำคัญ 

งานวิจัยของผูเขียนพบวา ความไมมั่นคงในสิทธิเหนือที่ดินเปนเงื่อนไข
สำคัญท่ีผลักดันใหชาวบานปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแมวาจะไมใชเงื่อนไขเดียว
ก็ตาม หรือกลาวอีกอยางไดวา ชาวบานไดเปล่ียนมาปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
ในฐานะท่ีเปนยุทธวิธีหน่ึงในการตอรองกับรัฐท่ีเขามาควบคุมพื้นท่ีการเกษตร 
ของพวกเขา และจำเปนตองกลาวย้ำวาผูเขียนไมไดหมายความวาเงื่อนไข 
ทางเศรษฐกิจไมไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเกษตรเอาเสียเลย บทความ
ฉบับน้ีเสนอวาการเปล่ียนแปลงแบบแผนการเกษตรไมสามารถจะวิเคราะหเช่ือมโยง
แบบงายๆ กับโลกาภิวัตนของเศรษฐกิจการเกษตร แมวาตลาดโลกและบรรษัท
ขามชาติจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็ตาม การที่ผูกระทำการซึ่งอยู

นอกสายพานการผลิตสินคาสรางคุณคาความหมายใหแกที่ดินนั้น ก็สงผลกระทบ
สำคัญตอการทำเกษตรของเกษตรกรในชุมชนดวยเชนกัน 

การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินในชุมชนบานปาบง 

บานปาบง (นามสมมติ) เปนชุมชนปกาเกอะญอ3 บนพ้ืนท่ีสูงของเชียงใหม 
หมูบานคอนขางเล็ก มีประชากร 229 คน 39 ครัวเรือน (สิงหาคม พ.ศ.2550)  
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 100 กิโลเมตร ชุมชนแหงนี้ตั้งขึ้นราว

ตนทศวรรษ 2490 โดยผูคนที่อพยพมาจากพื้นท่ีตางๆ แตผูอาวุโสในหมูบาน
บอกวาชุมชนปาบงตั้งขึ้นเมื่อ 150 ปที่แลว โดยมีชาวปกาเกอะญอ 3 ครอบครัว

อยูที่นี่มาแตเดิมกอนท่ีชาวบานคนอ่ืนๆ จะอพยพเขามาสมทบ ใน พ.ศ.2532 
ชุมชนถูกประกาศอุทยานแหงชาติศรีลานนาซอนทับ สงผลใหการใชที่ดิน 
ของชุมชนถูกควบคุมโดยเจาหนาที่รัฐและกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ 
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ในอดีต ดวยการคมนาคมท่ีไมสะดวกสบาย ชุมชนปาบงดำรงชีวิตดวย
การผลิตเพื่อยังชีพเปนหลัก แตพวกเขาก็ซื้อสิ่งตางๆ เชน เกลือ อาหาร มีด และ
อื่นๆ จากคนภายนอก กลุมคนที่กอตั้งชุมชนแหงนี้เก็บหาของปาและลาสัตว 
และทำไร คนที่เขามาอยูใหมคอยๆ เบิกที่นาและทำระบบชลประทานพื้นบาน  
(เหมืองฝาย) ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเบิกนาได ในระบบการทำไรแบบด้ังเดิมน้ันเกษตรกร
ปลูกขาวพันธุพื้นเมืองผสมผสานกับพืชผักตางๆ ดอกไม และสมุนไพร เกษตรกร
ใชที่ดินทำการเพาะปลูกในหน่ึงปแลวทิ้งใหที่ดินไดฟนตัวเปนระยะเวลา 5-7 ป 
รูปแบบการใชที่ดินเชนนี้ทำใหมีพื้นที่เพียงหนึ่งใน 5-6 แปลงท่ีใชทำการเพาะปลูก 
ขณะท่ีพื้นท่ีอื่นๆ กลายเปนปาละเมาะและปาชั้นสอง 

ในปจจุบัน ชาวบานทำนาในพ้ืนท่ีราบลุมและปลูกขาวไรในท่ีดอน เปนการ
ปลูกขาวเพื่อยังชีพเปนหลัก แตละครัวเรือนมีขาวเหลือขายเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ชาวบานหารายไดจากการปลูกพืชเงินสดในพื้นที่ดอน ในหมูบานนี้ปลูกพืชเงินสด
กวา 15 ชนิด เชน ถั่วลิสง ขิง ถั่ว และกะหล่ำปลี ฯลฯ พืชเงินสดชนิดหลักคือ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งปลูกกันแทบทุกครัวเรือน และเปนแหลงรายไดหลักซ่ึงไดเปน
รายป (ครัวเรือนละ 10,000-50,000 บาทตอป) จากการสำรวจรายครัวเรือน 
มีเพียง 5 ครัวเรือนเทานั้นที่ไมไดปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวใน พ.ศ.2549 และ 2550 

เพราะสองครัวเรือนไมมีแรงงานทำการผลิต อีกสองครัวเรือนมีทางเลือกในการ

หารายไดนอกภาคการเกษตร และหนึ่งครัวเรือนปลูกพืชเงินสดชนิดอื่นแทนการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว นอกเหนือจากการปลูกพืชเงินสด ชาวบานมีรายไดจาก
ยุทธวิธีการดำรงชีพแบบอื่น บางครัวเรือนเลี้ยงสัตวและขายมูลวัวและควาย 
ในชวงฤดูแลง หรือขายสัตวเลี้ยงเมื่อตองการใชเงินกอน หลายครัวเรือนขาย

ผลผลิตจากปาและงานหัตถกรรม บางครัวเรือนรับจางตามฤดูกาลและแบงเงิน

รายไดจำนวนเล็กนอยใหแกครอบครัว 

เมื่อยอนกลับไปในอดีตประมาณสองทศวรรษที่ผานมา เปนที่ชัดเจนวา 

เจาหนาท่ีรัฐไทยไดพยายามเปล่ียนแปลงการผลิตแบบยังชีพ คือการทำไรหมุนเวียน 
ใหกลายเปนการผลิตเพ่ือการตลาด ความจริงแลวในพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือ  
รัฐไทยมีบทบาทในการกำกับควบคุมและเปล่ียนแปลงการใชพื้นท่ีมาโดยตลอด 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงในนามของการพัฒนาพื้นที่สูง ดังเชนในราวตนทศวรรษ 2500 
องคกรนานาชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงองคการสหประชาชาติกดดันใหประเทศไทย
กำจัดการปลูกฝน (Chupinit, 1994 : 673-4) เนื่องจากฝนเปนแหลงรายไดหลัก
ของชุมชนบนพื้นที่สูงหลายแหง โครงการพัฒนาจึงสงเสริมการปลูกพืชเงินสด
เพื่อทดแทนฝน โครงการพัฒนาท่ีสูงประสบความสำเร็จในการเปล่ียนพ้ืนที่สูงให
กลายเปนแปลงเกษตรขนาดใหญทีป่ลกูขาวโพด ยาสูบ และพชืเมืองหนาวมูลคาสงู 
(Lohmann, 1993) แมวาในความเปนจริงแลวมีประชากรในพื้นที่สูงนอยกวา  
50 เปอรเซ็นตที่ปลูกฝนมาแตเดิม (Chupinit, 1994) การพัฒนาที่สูงในระยะแรก 
มีสวนสำคัญตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
เพราะมีการจำกัดพ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานและการใชทรัพยากรของชาวบานใหอยูใน
ขอบเขตที่แนนอนแทนที่จะปลอยใหชาวบานยายชุมชนไปเร่ือยๆ ตามวัฒนธรรม
ดั้งเดิม เชน ปกาเกอะญอมักยายหมูบานบอยๆ หากมีคนตาย มีเหตุรายเกิดขึ้น 
หรือมีจำนวนประชากรเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ัน รัฐไทยยังสงสัยในความจงรักภักดี
ของกลุมชาตพินัธุบนพืน้ทีส่งูทีม่ตีอรัฐชาต ิกลุมชาตพินัธุบางกลุมถกูรฐักลาวหาวา
เปนคอมมิวนิสต (Chupinit, 1994) ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงถูกเหมารวมวาเปนชาวเขา 

ทีท่ำ “ไรเลือ่นลอย” ซึง่มนียัวาเปนชมุชนทีเ่คลือ่นยายไปเรือ่ยๆ ในทศันะของรฐั  
การเคล่ือนยายของกลุมชาติพันธุเปนปญหาตอรัฐซึ่งพยายามจะนับและควบคุม
ประชากรใหอยูในขอบเขตที่แนนอน Scott เรียกพื้นที่ลักษณะนั้นวา Non-state 
places ที่จำเปนตองเปลี่ยนสภาพใหเปนพื้นที่แหงรัฐ (State spaces) ซึ่งหมายถึง

พื้นท่ีที่ประชากรทำการเกษตรเปนหลักแหลง และรัฐเขาไปเกณฑใชแรงงาน 

ไดงาย 

ผูอาวโุสคนหนึง่ยืนยันวา ในบานปาบงไมมกีารปลกูฝนมากอน แตชาวบาน

บางคนไปรับจางปลกูฝนในชมุชนอ่ืน อยางไรกต็าม โครงการพัฒนาทีส่งูอยางนอย
สามโครงการไดเขามาสงเสริมการปลูกพืชเงินสดและกิจกรรมสรางรายไดเสริม 
มาต้ังแตทศวรรษ 2530-ราวทศวรรษ 2530 ไดแก กรมประชาสงเคราะห โครงการ
พัฒนาท่ีสูงดอยเวียงผา และกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ซึ่งเขามาสงเสริมรวมกับบริษัทธุรกิจ 
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จากการจัดกลุมสนทนาซ่ึงมีชาวบานรวมประมาณสามสิบคนพบวา เกษตรกร
มีทัศนคติในดานลบตอโครงการพัฒนา พวกเขาเห็นวาโครงการพัฒนาในหมูบาน
มีวัตถุประสงคคลุมเครือและทำงานไมตอเนื่อง ภายใตแผนการพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสาน การแกไขปญหาความยากจน และปรับปรุงคุณภาพชีวิต เจาหนาที่
โครงการพัฒนาเหลานั้นไดเขามาสงเสริมใหชาวบานทำการผลิตแบบใหมๆ เชน 
สงเสริมการเล้ียงปลาในบอ ปลูกพืชพาณิชยและไมผล ไดแก ถั่วลิสง กาแฟ  
ถั่วแดง แมคาเดเมีย และไมไผ ฯลฯ ซึ่งจะทำใหการใชที่ดินจำกัดอยูในขอบเขต 
ที่แนนอน ชาวบานบอกวาตอนนั้นผลผลิตขายไมไดและผูที่มาสงเสริมการปลูก 
ก็ไมไดจัดหาตลาดใหชาวบาน 

พื้นท่ีสูงถูกมองวามีคุณคาและในขณะเดียวกันก็มีความเปราะบาง เพราะ
มสีภาพทางนิเวศและสงัคมทีม่คีวามจำเพาะแตกตางจากพ้ืนราบ โครงการพัฒนาทีส่งู
โดยสวนใหญอางวัตถุประสงคในการอนุรักษที่ดิน ปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ อยางไรก็ตาม การสงเสริมการเกษตรบางลักษณะในบานปาบงไมไดเก่ียวของ
กับการอนุรักษ แตเกี่ยวโยงกับการผลิตเพื่อการตลาด การใชสารเคมี การใชที่ดิน
อยางเขมขน การใหเงินกู และการสงเสริมใหชาวบานรับเอาองคความรูตางๆ  

จากคนพ้ืนราบและชุมชนภายนอก ตวัอยางเชน ใน พ.ศ.2535 เกษตรตำบลรวมกบั
ตัวแทนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำกัด สงเสริมใหชาวบานปลูกขาวบารเลย 

ในนาดวยระบบเกษตรแบบพันธสัญญา พ.ศ.2542 เกษตรอำเภอแจกปุยเคมี 
แกชาวบานเพ่ือจะเปลี่ยนใหระบบการเกษตรมาใชเทคนิคและพืชพันธุที่ทันสมัย 

แมวานักพัฒนาจะทำงานอยางใกลชิดกับชาวบานแตพวกเขาก็ไมไดรับ

ความรวมมือจากชาวบาน ชาวบานไมปรับเปลี่ยนการใชที่ดินและไมยอมรับ
ยุทธวิธีการดำรงชีวิตแบบใหมอยางงายๆ ชาวบานบางคนแบงใชท่ีดินและแรงงาน
เพียงสวนนอยเพ่ือทำการผลิตตามการสงเสริม แลวรอดูผลที่เกิดขึ้นกอนที่จะ

ยอมรับเอาวิธีการนั้นมาใชกับที่ดินในสวนอื่นๆ บางโครงการลมเหลวเพราะ 

ไมเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวบาน ตัวอยางเชน ชาวบานปลอยใหตนไมที่ปลูกใหม

ตายไปเพราะพวกเขาเห็นวามันไมมีประโยชน ชาวบานฆาหมูที่โครงการพัฒนา
นำมาใหเลี้ยงรวมกัน ในกิจกรรมนี้เจาหนาที่วางแผนไววาเมื่อชาวบานเลี้ยง 
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แมพันธุจนไดลูกหมูแลว สมาชิกในกลุมจะแบงลูกหมูไปขยายพันธุตอ เปนวิธีการ
แบบหนึ่งในการสงเสริมใหชาวบานปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของตนเอง 
แตชาวบานเล้ียงหมูดวยอาหารพ้ืนบานจึงทำใหแมพันธุไมโตสักที ในท่ีสุด 
พวกเขาจึงฆาหมูตัวนั้นแลวแบงเนื้อกันกิน 

ในแวดวงการพฒันามีเรือ่งเลาเกีย่วกบัชาวปกาเกอะญอวา กลุมชาตพินัธุนี้
ทำงานสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไดยาก เพราะพวกเขาไมคอยเปดรับหรือทดลอง
อะไรใหมๆ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมชาติพันธุอื่นอยางเชนมง (Hayami, 2006) 
บางคนถึงกับมองวา ปกาเกอะญอเปนกลุมจารีตนิยมที่ปฏิเสธโครงการพัฒนา 
บางคนบอกวาพวกเขาตอตานการเปลี่ยนแปลง หรือมองพวกเขาอยางโรแมนติก
วาเปนเกษตรกรที่รักอิสระ อยางไรก็ตาม ชุมชนปกาเกอะญอหลายแหงทำการ
ผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งหมายความวา ปกาเกอะญอไมไดตอตานการผลิตเพ่ือการ
ตลาดไปเสียทั้งหมด และพวกเขาก็สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดดวย 

ชาวบานปาบงบอกวา พวกเขาสนใจการปลูกพืชเชิงพาณิชยที่นักพัฒนา
เขามาสงเสริม แตพวกเขาเลิกปลูกเพราะไมมีตลาดจำหนายสินคา ในเวลาตอมา

หลังจากท่ีเจาหนาท่ีโครงการเหลานั้นออกไป ชาวบานไดแสวงหาพืชพาณิชย 
ชนิดใหมๆ ดวยตนเอง และบางคนก็เรียนรูวิธีการเพาะปลูกแบบใหมจากชุมชน
ใกลเคียง อยางไรก็ตาม ชาวบานไมไดเรงรีบที่จะทดลองพืชพันธุใหม แตพวกเขา 

“ลองดูกอน” โดยใชที่ดินแปลงเล็กๆ และยังคงปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน

เปนหลัก ในงานศึกษาอ่ืนๆ ก็มีขอคนพบในทำนองเดียวกันนี้วาชาวนามีการ

เปลี่ยนและปรับแนวทางการผลิตโดยเร่ิมจากการลองผิดลองถูก (Gupta, 1998) 

ในภาคเหนือมีพืชเชิงพาณิชยหลายชนิด แตชาวบานปาบงเลือกปลูกพืช
ชนิดที่มีพอคาคนกลางมาเสนอวาจะรับซ้ือและจะเขามารับซ้ือดวยตนเอง เพราะ

ชาวบานไมสามารถขนสงผลผลิตไปขายเอง ในชวงเริ่มแรกของการต้ังถิ่นฐาน 
ที่หมูบานมีเพียงถนนลูกรังท่ีเอาไวลากไมซึ่งใชการไดเฉพาะหนาแลงเทาน้ัน  
ใน พ.ศ.2532 ที่มีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา หนวยเคลื่อนที่
ของกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ไดปรับปรุง
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ถนนลูกรังซึ่งตัดผานบานปาบงและชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ หลังจากตัดถนนพืช 
เชิงพาณิชยก็ขยายตัวอยางรวดเร็วซึ่งเปนเรื่องที่ไมแปลกอะไร 

หลงัจากการพัฒนาถนนใหดขีึน้ ใน พ.ศ.2535 เกษตรกรบางคนในบานปาบง
เริ่มปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว แตกอนหนานั้นมีชาวบานในบานโปงซ่ึงอยูใกลเคียง
กับบานปาบงไดเริ่มปลูกขาวโพดมากอนแลว ชาวบานจากบานโปงซื้อเมล็ดพันธุ
ขาวโพดมาจากหมูบานท่ีอยูตางอำเภอออกไปและเม่ือปลูกไดสองปก็มีพอคาคนกลาง
เขามาเสนอซ้ือผลผลิต ทำใหชาวบานคนอ่ืนๆ หันมาปลูกขาวโพดตามเพราะเห็น
วาปลูกแลวขายได ตอนนั้นชาวบานปาบงยังไมไดปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพราะ 
ในภาพรวมบานปาบงมีที่นานอยกวาบานโปง ชาวบานจึงจำเปนตองใชที่ดอน
ปลกูขาวไรเพ่ือใหมขีาวพอกินเสยีกอนแทนท่ีจะใชทีด่นิปลกูพชืเงนิสด ขณะทีช่าวบาน
ในบานโปงโดยสวนใหญมีขาวพอกนิอยูแลวจากการทำนาในที่ลุม 

ใน พ.ศ.2545 กรมทางหลวงปรับปรุงถนนใหดีข้ึนอีกกลายเปนถนนลาดยาง 
ถนนและโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคอื่นๆ เอื้ออำนวยใหการติดตอและการ
เลื่อนไหลของผูคนและสินคาระหวางพื้นที่สูงและที่ราบเปนไปไดดีขึ้น และส่ิงหนึ่ง
ที่มาพรอมกับถนนคือนายหนาหรือพอคาคนกลาง ชาวบานปาบงปลูกขาวโพด

เล้ียงสัตวและพืชเงินสดชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชน ถั่วเขียว ถั่วฝกยาว และถั่วลิสง 
ตามท่ีมีพอคาคนกลางเขามาสงเสริมและเอ้ือใหชาวบานเขาถึงตลาดในพ้ืนราบ 
ไดงายขึน้ อยางไรกต็าม ความนิยมปลกูพชืเงินสดชนดิตางๆ กล็ดลงเมือ่คนรบัซือ้

หันไปสนใจพื้นท่ีผลิตแหงอื่นแทน 

ดังท่ีกลาวไปแลววาถนนและอุปสงคของตลาดสงผลตอการเปล่ียนแปลง

การเกษตรในบานปาบง ในสวนตอไปจะแสดงใหเห็นวา การประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติก็เปนปจจัยอีกประการหน่ึงที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินและ
การเกษตรในบานปาบงดวยเชนกัน 
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คุณคาใหม : ที่ดินเพื่อการอนุรักษ 

ในปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลไทยไดเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นท่ีสูง โดยเห็นวาพื้นที่เหลานั้นควรไดรับการคุมครองดูแลใหคงสภาพธรรมชาติ 
การแปลงนโยบายจากการมุงใชประโยชนไปสูการอนุรักษเปนผลจากการแรง
กดดันทางสาธารณะ Stott ตั้งขอสังเกตวา ชนชั้นนำไทยที่เคยมองปาเปนพื้นที่
ดิบเถื่อนไดปรับทัศนะมามองวาปาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา ทั้งนี้เปนผลจากการ
แพรหลายของกระแสส่ิงแวดลอมนิยม และความตระหนักในวิกฤตทางส่ิงแวดลอม
ของโลกภายใตแนวคิดสมัยใหมวาดวยการอนุรักษธรรมชาติ (Stott, 1991) 
อยางไรก็ตาม การทำลายปาในประเทศไทยยังเกิดขึ้นตอไปจากการท่ีกรมปาไมที่
พยายามแกไขความลมเหลวของตนเองในการปกปองพื้นที่ปา (Buergin, 2003a) 
ใน พ.ศ.2528 รัฐบาลประกาศนโยบายปาไมแหงชาติ ซึ่งเปนแนวทางในการ
จัดการปาไมในระยะยาว แผนมุงที่จะอนุรักษปา 40% ของพื้นท่ีทั้งประเทศ  
ซึ่งแบงเปนปาเพ่ือการอนุรักษ 15% และปาเศรษฐกิจ 25% เปนการตอบสนอง
ตอกระแสสาธารณะที่ตระหนักถึงการอนุรักษปาหลังจากที่เกิดภัยพิบัติน้ำทวม 
ในภาคใตของประเทศ รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุติการทำไมทั่วประเทศ 
ใน พ.ศ.2532 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (1992-1996)  

ไดเปลี่ยนอัตราพ้ืนที่ปาเพื่อการเศรษฐกิจจาก 25% ใหลดลงเหลือ 15% บทบาท

ของปาเพ่ือการอนุรักษคือการสงวนไวเพื่ออนุรักษสภาพแวดลอม ดิน น้ำ และปา 
เพื่ออนุรักษพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว สันทนาการ และการศึกษาวิจัย สวนปา 
เชิงพาณิชยมีไวสำหรับใชผลผลิตไม (สวนปา) และผลผลิตจากปาท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ 
กรมปาไมจัดประเภทและทำแผนที่ใหมโดยกำหนดปาสงวนบางพื้นที่โดยระบุ

ขอบเขตใหเปนอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาตนน้ำ และปาเศรษฐกิจ 

และวางกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมในพ้ืนที่เหลานี้ 

ใน พ.ศ.2532 รัฐบาลประกาศเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา โดยระบุวา 
“เพื่ออนุรักษธรรมชาติ” เชนเดียวกับการจัดต้ังปาอนุรักษอื่นๆ ชาวบานปาบง

และชุมชนใกลเคียงไมรับรูเก่ียวกับการจัดตั้งอุทยาน ขณะที่เจาหนาที่อุทยาน 
อางภายหลังวาพวกเขาไดแจงใหชาวบานทราบลวงหนาแลวเร่ืองการประกาศ 
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เขตอุทยานแหงชาตดิงักลาว4 ชาวบานตองประหลาดใจเม่ือพบวาพวกเขากลายเปน
ผูอยูอาศยัในอทุยานอยางผิดกฎหมาย และการดำเนินชวีติของพวกเขายากลำบาก
มากขึ้นเม่ือสังเกตวามีเจาหนาที่ปาไมมาลาดตระเวนในชุมชนและรอบๆ ปา 
บอยข้ึน เจาหนาที่ปาไมพยายามจับกุมชาวบานท่ีถางพ้ืนที่เกษตร แมแตไมที่ 
เอามาจากปาซึ่งไมไดนำมาใชเพื่อการคาก็ถูกเจาหนาที่ยึด ครั้งหนึ่ง ผูนำชาวบาน
เขียนจดหมายถึงนายอำเภอขอคำอธิบายเก่ียวกับเรื่องที่ชาวบานถูกคุกคาม  
แตก็ไมไดรับการตอบกลับ 

ใน พ.ศ.2537 มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมบอกชาวบานวา หมูบาน
ของพวกเขาอยูในเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา นั่นเปนคร้ังแรกท่ีพวกเขารับรู
เกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ ญาติของชาวบานคนหนึ่งที่อยูในชุมชนอ่ืนก็แนะนำให
พวกเขารูจักเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ซึ่งเปนเครือขายของชุมชน
ในปา ซึ่งไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ และตอมาชุมชน
ปาบงก็เขารวมเปนสมาชิก คกน. ในการตอสูกับแผนการอพยพชุมชนออกจากปา 
คกน. มีมติที่จะกำหนดอาณาเขตชุมชน และทำแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ือแยกแยะ
ระหวางที่ดินของชุมชนกับปาของรัฐ 

ความสัมพันธระหวางการควบคุมการใชที่ดินและการที่พื้นท่ีปา
ลดลง 

การกำหนดแนวเขตชุมชนภายใตมติของ คกน. ทำใหภายในชุมชนมีการ

กำหนดขอบเขตท่ีดินของปจเจกบุคคล ในอดีตชาวบานไมไดอางสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด (Exclusive rights) ในท่ีดินที่เปนที่ดอนซ่ึงสวนใหญใชทำไรหมุนเวียน  
ในชวงที่ที่ดินเปน “ไรเหลา” ซึ่งปลอยใหที่ดินฟนตัวตามธรรมชาติในระยะ 5-6 ป 

ชาวบานอาจขออนุญาตเพื่อนบานที่เคยใชที่ดินผืนนั้นมากอนเพื่อที่ตนจะเขาไป
ทำการเพาะปลูกในที่ดินผืนนั้น ตามธรรมเนียมแลวชาวบานจะถือกันวาผูที่เคย

ถางที่ดินเปนคนแรกเปนเจาของที่ดิน แตหากทิ้งไวไมใชเพาะปลูกนานเกินไปก็จะ
ไมถือวาผูนั้นเปนเจาของท่ีดินอีกตอไป สิทธิการใชที่ดินแบบเบ็ดเสร็จจะส้ินสุดลง
หลังการเก็บเก่ียวผลผลิตในแตละป สวนผลผลิตการเกษตรและผลผลิตตามธรรมชาติ 
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ทีเ่หลืออยูในท่ีดนิถือวาเปนของสวนรวมท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถเขามาเกบ็หาได 
ใน 5-7 ป หลังจากน้ันเจาของท่ีดินจะตัดสินใจอีกทีวาจะทำการผลิตเองหรือ 
ใหเพื่อนบานเขามาใชที่ดิน 

หลังจากมีแรงกดดันจากรัฐในเร่ืองการอนุรักษ และการท่ีชาวบานเขารวม
กับ คกน. ชาวบานตระหนักวารัฐตองการหวงกันพื้นที่ “ปา” พวกเขาจึงพยายาม
เปลี่ยนสภาพที่ดินไมใหแลดูเปน “ปา” อีกตอไป ดวยการเปลี่ยนไรเหลาซึ่งมี
ลักษณะทางกายภาพเปนปาชั้นสองใหมีสภาพเปนพื้นที่เกษตร ซึ่งกลาวไดวา  
ชาวบานไดเปล่ียนสภาพทางของท่ีดนิเพ่ือนิยามความหมายใหมไมใหทีด่นิเหลานัน้ 
เปน “ปา” ตามการนิยามของรัฐ ชาวบานเช่ือวาการกระทำเชนนั้นจะทำใหสิทธิ
การถือครองที่ดินยังเปนของพวกเขาตอไป การเปล่ียนสภาพท่ีดินดังกลาวทำให
ที่ดินเหลาน้ันไมใช “เหลา” ของชาวบานอีกตอไปดวยเชนกัน ทั้งโดยสภาพทาง
กายภาพท่ีมองเห็นดวยสายตา และท้ังโดยสิทธิในท่ีดินที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
ซึ่งจะกลาวถึงตอไป ดังที่กลาวไปแลววาการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินเชนนี้ 
สวนหน่ึงไดรบัคำแนะนำมาจากเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) การตอรอง
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายตอหลายคร้ังทำให คกน. เห็นวาหากลดรอบหมุนเวียน
ใหเหลือเพียง 3 ป จะทำใหหนวยงานรัฐยอมรับขอตอรองของชาวบานไดงายขึ้น

ในการท่ีจะใหชาวบานทำเกษตรและอยูอาศัยในปาอนุรักษตอไป ดังนั้น สมาชิก 

คกน. จึงมีการตกลงแบบ “เปนท่ีรูกัน” วาจะยอมลดรอบหมุนเวียนและสำรวจ 
และทำแผนท่ีกำหนดแนวเขตการใชที่ดินของชุมชนและครัวเรือนไปพรอมๆ กัน
นับตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา 

ในทางปฏิบัติ ชาวบานปาบงพยายามใชทำการเพาะปลูกในพ้ืนที่เกษตร

อยางตอเน่ืองทุกปโดยไมปลอยใหเปนไรเหลาอีกตอไป ซึ่งแนนอนวาสิทธิในที่ดิน

กจ็ะกลายเปนของผูใชทีด่นิซำ้ๆ ทกุปอยางชัดเจนมากข้ึน แทนท่ีจะเปนสิทธกิารใช
แบบหมุนเวียนหรือสลับผลัดเปล่ียนกันไปเหมือนแตกอน ในเง่ือนไขท่ีตองปลูกพชื

ในที่ดินเดิมทุกปเชนนี้ ชาวบานสวนใหญเลือกปลูกพืชเงินสด เชน ขาวโพด  
ถั่วลิสง ขิง และดอกดาวเรือง ฯลฯ ชาวบานบอกวาการปลูกพืชเหลานี้ไมตอง
อาศัยความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพิ่มเติมจากการทำไรขาวที่คุนเคยกัน
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อยูแลว ครั้นจะทำไรขาวแบบเดิมก็ลำบากเพราะการไมหมุนเวียนพื้นที่เกษตร
ทำใหวัชพืชขึ้นหนาแนนกวาเดิม การดายหญากลายเปนภาระหนักมากขึ้น  
โดยเฉพาะเมื่อชาวบานมีแรงงานทำการเกษตรนอยลงเรื่อยๆ เพราะลูกหลาน 
ใชเวลาไปกับการศึกษาเลาเรียนและทำงานตางถ่ินมากกวาสมัยกอน นอกจากน้ัน  
การปลูกพืชเงินสด ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดยังทำใหพวกเขามีรายไดที่จะนำมา
ซื้อปจจัยการเกษตร โดยเฉพาะยาฆาหญา ซึ่งกลายเปนส่ิงจำเปนสำหรับการผลิต 
ในที่ดินท่ีมีรอบหมุนเวียนสั้น หรือไมไดหมุนเวียนที่ดินเลย 

เม่ือเปรียบเทียบกับพืชเงินสดชนิดอ่ืน ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนทางเลือกที่ดี
ท่ีสุดสำหรับชาวบานสวนใหญภายใตขอจำกัดในเร่ืองเงินทุน การขาดแคลนแรงงาน 
และไมมีประสบการณในการทำการเกษตรในรูปแบบใหมๆ ชาวบานเพาะปลูก
ขาวโพดเลีย้งสตัวไดงายผานระบบเกษตรแบบพนัธสญัญา ยมืเมลด็พนัธุและสารเคมี
จากนายหนา และถูกหักเงินคืนในชวงที่จำหนายผลผลิตใหแกนายหนาเจาเดิม  
มชีาวบานเพียงไมกีค่นทีซ่ือ้เมลด็พนัธุหรอืปจจยัการผลิตดวยเงนิสด ชาวบานมัน่ใจ
วาจะขายผลผลิตไดแมวาราคาผลผลิตในตลาดจะไมคอยแนนอนก็ตาม เพราะ
ความตองการซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวมีอยูตลอดเวลาตางกับดอกดาวเรือง ขิง หรือ

ถั่วลิสง ที่บางปก็ไมมีคนมารับซ้ือ ในฤดูเก็บเกี่ยวขาวโพดทุกๆ ปนายหนาจะเขา

มาในหมูบานหรือไปถึงแปลงเกษตรพรอมรถโม ซึ่งจะโมเมล็ดขาวโพดออกจากฝก 

ชั่ง และบรรจุเมล็ดขาวโพดลงกระสอบ จากน้ันชาวบานก็จะไดรับเงินสดทันที 

ความจริงแลวในหมูบานน้ียังมีทางเลือกในการใชที่ดินอีกหลายรูปแบบ 
ที่จะทำใหที่ดินไมมีสภาพเปน “ปา” เพื่อที่ชาวบานจะอางสิทธิในที่ดินได แตการ

อางสิทธิในที่ดินก็ไมใชเงื่อนไขเดียวท่ีกำกับทางเลือกของพวกเขา เพราะยังมี
เงื่อนไขอื่นๆ อีกที่เกิดข้ึน ในขณะเดียวกันซึ่งทำใหชาวบานเลือกปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตว แนนอนวาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีสวนสำคัญในการกำหนดทางเลือก

ดวยเชนกัน ครัวเรือนที่มีขอจำกัดเรื่องแรงงานและเงินทุนในการทำเกษตรจนไม

สามารถปลูกพืชพาณิชยไดเต็มพื้นที่ที่ครอบครองอยูจะพยายามถางที่ดินใหโลง
เตียนทุกปแมวาจะไมไดเพาะปลูกอะไรในปนั้น จากการสำรวจใน พ.ศ.2549  
มีที่ดิน 29 แปลงจาก 262 แปลง (รอยละ 14 ของท้ังหมด) ที่ถูกถางโดยไมได
เพาะปลูก 
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ในสายตาคนภายนอกมักเขาใจวากันวาเกษตรจะชวยตอบโจทยทั้งในเรื่อง
การอนุรักษแบบที่รัฐตองการและการสรางรายไดแบบที่ชาวบานตองการ  
ชาวบานเองก็เชื่อวาขนาดของไมผลจะเปนหลักฐานยืนยันไดวาพวกเขาใชและ
ครอบครองท่ีดินมาเปนเวลานานแลว แตนาเสียดายที่ไมผลตางๆ ที่ชาวบานปลูก
ไมคอยใหผลผลิตเพราะพวกเขาไมไดใชสารเคมีการเกษตรใดๆ ชวยเพิ่มผลผลิต 
แตเปนลักษณะการปลูกตามมีตามเกิดเสียมากกวา ชาวบานจึงไมไดมีรายไดจาก
ไมผลเลย แมวาบางคนจะปลูกมาแลวถึงสิบปก็ตาม เงื่อนไขที่ทำใหชาวบาน
ตัดสินใจทำการผลิตเปลี่ยนแปลงไปแทบทุกป บางปชาวบานบางคนก็มีทุนหรือ 
มีแรงงานที่จะเพาะปลูกมากกวาปอื่นๆ แตหากมีไมผลอยูในพื้นที่ พวกเขา 
ก็ไมสามารถปรับใชที่ดินเพ่ือปลูกพืชไรเพราะมีรมเงาของไมผลปกคลุมอยู  
นอกเสียจากจะตองตัดฟนไมผลทิ้ง การมีไมผลอยูในที่ดินยังทำใหชาวบานเสีย
โอกาสท่ีจะไดประโยชนจากผลผลิตจากปาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน หวาย 
หญาคา มะเขือพวง ฯลฯ ที่ชาวบานสวนใหญเก็บหาไปบริโภคในครัวเรือน 
และเก็บขายหารายไดเสริม ดวยเหตุนี้ไมผลจึงไมใชทางเลือกที่ดีนัก ในชวงที่อยู
ในหมูบาน ผูเขียนพบวาชาวบานบางคนฟนไมผลท้ิงแลวปลูกพืชไร เชน ขาวไร 

ขาวโพดเล้ียงสัตว ถั่วลิสง แทนท่ีสำหรับสวนผลไม ที่ยังปรากฏอยูในชุมชนน้ัน
เปนของชาวบานท่ีไมไดอาศัยอยูในหมูบานหรือครัวเรือนท่ีมีที่ดินหลายแปลง  
แตไมมีแรงงานและทุนมากพอสำหรับการปลูกพืชเงินสดจึงปลูกไมผล “ทิ้งไว” 
เพื่อแสดงการครอบครองพ้ืนที่ นอกเหนือจากผลไม ชาวบานบางคนคิดอยากจะ

ปลูกไผ ซึ่งจะชวยใหพวกเขามีรายไดจากการขุดหนอไมขาย แตพวกเขาเกรงวา 

ปาไผอาจจะถูกขาใจวาเปน “ปา” แลวเจาหนาที่รัฐก็จะมายึดที่ดินไปอีก ชาวบาน
บางคนเลือกปลูกกลวยแทนท่ีจะปลูกไมผลโดยใหเหตุผลวาพ้ืนท่ีท่ีมีกลวยมีแนวโนม 
จะถูกมองวาเปน “สวน” ไมใช “ปา” โดยเฉพาะสวนกลวยที่อยูติดถนน อีกทั้ง 
ตนกลวยน้ันปลูกไดงายและตัดทิ้งไดงายเชนกันหากชาวบานตองการใชที่ดิน 

ทำประโยชนอยางอื่น 

จากท่ีกลาวมาจึงจะเห็นไดวา หากไมตองคำนึงเรื่องการอางสิทธิในที่ดิน

ชาวบานอาจใชทีด่นิในลกัษณะอยางอืน่ได เชน ทำไรหมนุเวยีน ปลกูไผ หรอืทิง้ไว
เปนเหลา แตเมือ่คำนงึถงึการอางสทิธซิึง่ตองพยายามทำใหทีด่นิแลดเูปนพืน้ทีเ่กษตร 
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ทางเลือกของชาวบานก็จำกัดลง ทั้งยังผนวกกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในสวนที่
เกีย่วของกบัปากทองในชีวติประจำวัน และเงือ่นไขใหมทีเ่พิม่ขึน้มาคอืความจำเปน
ตองมีเงินมาซื้อยาฆาหญาเพราะลดรอบหมุนเวียนที่ดิน จึงทำใหพืชเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะขาวโพดเล้ียงสัตวกลายมาเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุสำหรับพวกเขา 
ในชวงเวลาที่ผูเขียนลงสนาม แนนอนวาชาวบานไมไดตอบอยางตรงไปตรงมา
ชัดเจนวาพวกเขาเลือกปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพราะเหตุผลเรื่องการอางสิทธิ  
แตการพดูคยุซำ้ไปซำ้มากับชาวบานหลายคน การสำรวจแปลงท่ีดนิ และการสงัเกต
วิถีชีวิตและบริบทเง่ือนไขตางๆ ที่กำกับชีวิตของชาวบานปาบงจึงทำใหผูเขียน
เขาใจไดวาชาวบานปลูกขาวโพดเลีย้งสตัวภายใตเงือ่นไขและความจำเปนอยางไรบาง 
ถึงแมวาผู เขียนจะมองวาการปลูกขาวโพดเปน “ทางเลือก” ของชาวบาน 
แตผูเขียนก็เห็นวาชาวบานก็ไมไดเลือกอยางเสร ีหากอยูภายใตเงื่อนไขทางการ
เมืองและเศรษฐกิจดังกลาว 

นอกจากการปลูกขาวโพดเล้ียงสตัวจะเปนยุทธวธิใีนการตอรองทางการเมอืง 
ขาวโพดยังสรางโอกาสใหชาวบานในการเขาถึงแหลงทุนจากรัฐบาลและเอ็นจีโอ  
กอนหนาน้ีเม่ือมแีหลงทุนมาเสนอใหเงนิกูแตชาวบานไมกลาเปนหน้ีเพราะพวกเขา

ไมมีแหลงรายไดที่จะจายคืนเงินกู แตเมื่อชาวบานปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวพวกเขา

สามารถประมาณรายไดรายปของตนเองไดคอนขางแนนอน ซึ่งทำใหพวกเขา

กลาท่ีจะกูเงินจากแหลงตางๆ เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถปลูกบานไม เบิกที่นา
แปลงใหม และซื้อเคร่ืองจักรหรืออุปกรณการเกษตร ปาอายุหาสิบปคนหนึ่งบอก
วาเธอลดการทำไรขาวแตปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นเพื่อจะไดมีเงินมาจายหนี้
ที่กูมาเพ่ือซอมแซมบาน ชาวบานหลายคนใชเงินที่กูยืมมาไปกับการศึกษาของ

บตุรหลานดวยความหวังวาบตุรหลานจะมีชวีติทีด่กีวาและมรีายไดดกีวาในอนาคต 

ตามกฎหมายแลว ในพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติไมควรจะมีกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

อยางไรกต็าม เปนทีส่งัเกตไดวาการปลกูเชงิพาณิชยในเขตปาอนรุกัษรงัแตจะเพ่ิมขึน้ 

ถึงแมวาในบทความน้ีจะไมมีขอมูลทางสถิติมายืนยันอยางชัดเจนเพราะเอกสาร
ราชการในเร่ืองน้ีมีนอยมาก แตในชวงท่ีผูเขียนทำวิจัยใน พ.ศ.2551 ผูเขียนสังเกต
เห็นการขยายตัวของการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่ปาอนุรักษในหลายพ้ืนที่ 
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ผู เขียนมีโอกาสเขาไปสำรวจบางชุมชนในอำเภอแมแจม ซึ่งเปนอำเภอที่ 
ปลูกขาวโพดมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม พบวามีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ภายในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติแมโถ ชาวบานบางคนเลาวาการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวขยายพ้ืนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากในระยะ 4-5 ปที่ผานมา 
ชาวบานขยายพ้ืนท่ีเกษตรเขาไปยังพ้ืนท่ีปาไดไมยากโดยไมไดมีปญหากับเจาหนาท่ี
ปาไม เจาหนาท่ีเอ็นจีโอคนหนึง่ซ่ึงเปนคนแมแจมบอกวา สาเหตหุลกัของการขยาย
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวเกิดจากการที่เจาหนาที่รัฐควบคุมพ้ืนที่และการใชที่ดิน
ในทองถ่ิน 

อานันท (Anan, 2008) ตั้งขอสังเกตวา เจาหนาที่รัฐมักจะหลิ่วตาขางหนึ่ง
เม่ือการลงทุนทำการเกษตรขนาดใหญเพิ่มขึ้นในพื้นที่สูง พื้นที่เกษตรเชิงพาณิชย
ขยายเพ่ิมขึน้ทัง้ๆ ทีเ่กษตรกรไมมกีรรมสทิธมิัน่คงในทีด่นิเหลานัน้ งานศึกษาบางชิน้ 
(เชน อานนัท และคณะ, 2547 ; Buergin, 2003b ; Chupinit, 1994) ระบวุา การที่ 
รัฐควบคุมการทำเกษตรของคนที่อาศัยอยูในปา รวมถึงการคุกคามการทำเกษตร
แบบดั้งเดิมของพวกเขาไดผลักดันใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงจำนวนมากเลือกปลูก
พืชเงินสดดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การศึกษาของ Jin Sato (2000) เกี่ยวกับ

ชมุชนกะเหรีย่งในเขตรักษาพนัธุสตัวปาหวยขาแขงในภาคตะวนัตกของประเทศไทย

มีขอคนพบในทำนองเดียวกันนี้ Sato พบวาชาวบานที่ถูกผลักดันออกจาก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงและถูกบีบใหไปอยูใน “เขตกันชน” ไดพัฒนา 
ทางเลือกทางเศรษฐกิจเพ่ือรับมือกับสภาพแวดลอมแบบใหม กลาวคือ บางคน
เพาะปลูกอยางเขมขนขึ้น ขณะที่อีกหลายคนอาศัยแนวทางอื่นๆ ในการดำรงชีพ 
เชน ไปรับจางในท่ีดินของเกษตรกรคนอ่ืน และหากูเงินจากคนท่ีออกเงินกู Lohmann 

(1993) ชี้วาในชวงศตวรรษ 19 และ 20 การท่ีรัฐขยายการควบคุมพื้นที่และ

การเกษตรเพื่อยึดครองพื้นที่ปาภายใตอิทธิพลของนานาชาติไดสรางแรงกดดัน
โดยตรงและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชาวบาน ที่ดินถูกใชเพื่อเปาหมาย
อยางอ่ืนแทนการยังชีพของคนทองถ่ินหรือการหารายไดจากการเก็บหาของปา
แบบดั้งเดิม ชาวบานถูกผลักดันออกจากพ้ืนที่ที่อาศัยอยูมานานแลวไปบุกเบิก

ที่ดินแหงใหมซึ่งกลายเปนการทำลายพ้ืนที่ตามชายขอบของสังคม 
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การชวงชิงความหมายของขาวโพดเลี้ยงสัตว 

Pollan (2006 : 26) กลาววา ขาวโพดมีอัตลักษณสองฝกสองฝาย :  
“เปนอาหารและสินคา, ขาวโพดเปดโอกาสใหชุมชนชาวไรชาวนาจำนวนมากที่
เปดรับมันหนีออกจากการผลิตแบบยังชีพไปสูเศรษฐกิจแบบตลาด” ในแงการ
ตลาด Pollan ชี้วาขาวโพดเปนวัตถุที่ชวยสะสมทุนอยางดี ผลผลิตขาวโพดเขาสู
ตลาดไดแมวาจะมีปริมาณมากจนลนเกิน เพราะขาวโพดแหงขนสงงายโดย 
ไมเสียหายนั่นเอง นี่อาจเปนเหตุผลหลักของความนิยมและการขยายตัวของ 
การปลูกขาวโพด ขณะเดียวกันก็มีเหตุผลเรื่องอุปสงคของตลาดโลกที่มีสูงมาก 
อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยน้ันขาวโพดมีความหมายที่หลากหลาย ไมไดเปน
เพียงแคอาหารและสินคาเทานั้น 

ในชุมชนปาบง ขาวโพดท่ีปลูกโดยสวนใหญในปจจุบันคือพันธุ CP888  
ซึ่งเปนเมล็ดพันธุปรับปรุงพันธุของซีพีหรือเครือเจริญโภคพันธุ ซึ่งเปนบรรษัท
ขามชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย นายหนาของบริษัทธุรกิจ และเจาหนาที่รัฐสงเสริม
การปลกูขาวโพดเล้ียงสตัวผานความหมายทีถ่กูสรางแตกตางกนัไป ขาวโพดเลีย้งสัตว
เปนหนึ่งในแปดของสินคาการเกษตรของประเทศไทย (Nipon and Chaiyasit, 

2006) ใน พ.ศ.2547 ประเทศไทยไดรบัการจัดอันดับใหเปนผูผลิตขาวโพดท่ีใหญทีส่ดุ

เปนอันดับ 16 ของโลก (Falvey, 2000) จำเปนที่จะตองเนนย้ำวาความสัมพันธ
อันใกลชิดระหวางเจาหนาที่รัฐและบรรษัทขามชาติเปนปจจัยสำคัญที่ชวยทำให

ภาคธุรกิจมีอำนาจและมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทย ประธาน

กรรมการเครือเจริญโภคภัณฑและผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการวางนโยบาย
ของรัฐอยูบอยคร้ัง ใน พ.ศ.2551 ธนินทร เจียรวนนท ประธานกรรมการและ
ประธานคณะผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ ไดแนะนำใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติปฏิรูปนโยบายเพื่อผลักดันการผลิตสินคาการเกษตรเพิ่มขึ้น 

และมีรายงานวาสภาพัฒนฯ รับคำแนะนำดังกลาวไปเปนแนวทางดำเนินการ  

(ผูจัดการรายสัปดาห, 2551) 
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ซพียีดึครองสวนแบงการตลาดใหญทีส่ดุในสายพานการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว
ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ดังนั้น ซีพีจึงมีโอกาสสรางผลกระทบสำคัญ
ตอการเปล่ียนแปลงพื้นที่ในชนบทโดยทำใหพื้นที่เหลานั้นเปนแหลงผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวขนาดใหญ ในการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชอาหารอื่นๆ 
ซีพีอางวาจะชวยปองกันการขาดแคลนอาหารท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล  
ใน พ.ศ.2548 เมื่อรัฐบาลทักษิณมีนโยบาย “ครัวโลก” เว็บไซตของซีพี ระบุวา 
CP crop เปน “รากแกวของครัวโลก” ตอมาซีพีมีโครงการสงเสริมใหปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในนาขาวในชวงฤดูแลง โดยอางวาโครงการฯ จะชวยใหรัฐบาลลดการ
นำเขาอาหารสัตวและชวยแกปญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรในฤดูแลง 
เพราะการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวใชน้ำนอยกวาการทำนา ใน พ.ศ.2549-2550  
เม่ือรัฐบาลสุรยุทธ จุลานนท มีนโยบาย “เศรษฐกิจพอเพียง” เนนการสงเสริม 
การผลติเพือ่ยงัชพี ซพีไีดหยบิยืมเอาแนวคิดน้ีมาสงเสรมิการปลกูขาวโพดเล้ียงสตัว 
แมวาผลผลิตจะเปนไปเพื่อตอบสนองตลาดโลกก็ตาม มนตรี คงตระกูลเทียน 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ CP Crop กลาววา ซีพีสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยการสงเสริมการผลิตอยางเชนการปลูก
ขาวโพดท่ีชวยใหเกษตรกรมีรายไดตลอดท้ังป (กลุมธุรกิจพืชครบวงจร, 2550) 

ในทำนองเดียวกันกับพืชเงินสดชนิดอ่ืนๆ ขาวโพดเล้ียงสัตวถูกใหความหมาย

วาเปนพืชท่ีชวยพัฒนาชนบท เว็บไซตของซีพีอางวา ซีพีไดชวยรัฐบาลของประเทศ
เพ่ือนบานแกปญหาความยากจนและยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชน 
เพราะการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวชวยใหชาวบานมีโอกาสหารายไดภายใตระบบ

เกษตรแบบพันธสญัญา (กลุมธรุกิจพชืครบวงจร, 2007) ในภาคเหนือของประเทศไทย 

อานุภาพ (2550) รายงานวา ตัวแทนซีพีอางวาซีพีมีสวนในการปรับโครงสราง

ทางการเกษตรและชวยแกปญหายาเสพติดในชุมชนทองถ่ินในพ้ืนทีอ่ำเภอแมแจม
ดวยการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
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ขณะท่ีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยลดลง  
หลายจังหวัดภาคเหนือกลับมีการปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นอยางมาก การขยายตัวของ
การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตามเทือกเขาทำใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 
ไดกลายเปนประเด็นที่กลาวถึงกันมากในบรรดาเอ็นจีโอ เจาหนาที่รัฐ และ 
นกัสิง่แวดลอม ตวัอยางเชน ในเดอืนมกราคม พ.ศ.2550 ผูวาราชการจงัหวดันาน
มีนโยบายใหลดพื้นที่ปลูกขาวโพดลง 10% ทั้งๆ ที่ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปน 
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด เน่ืองจากเห็นวาการปลูกขาวโพดน้ันทำลายส่ิงแวดลอม
อยางรุนแรง ท้ังดิน ปา ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพอากาศ นโยบาย
ดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 ชันษา และมีการดำเนินโครงการหลังจากท่ีหลายจังหวัด 
ในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมเกิดปญหาหมอกควันอยางรุนแรง และ 
มีการอธิบายกันวาคุณภาพอากาศที่เลวรายเกิดจากการเผาพื้นที่เกษตร ยิ่งไป
กวาน้ัน ยังมีการกลาวหาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตววาทำใหเกิดน้ำทวม ดินถลม
ในจังหวัดนาน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2549 มีรายงานวา ผูวาราชการจังหวัดนาน
ไดเรียกรองใหหนวยงานตางๆ ที่ใหเงินกูเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ลดการสนับสนุนทุนที่จะนำไปซ้ือ
ปุยและสารเคมีเพื่อการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว นอกจากน้ัน ผูวาราชการจังหวัด
นานยังมีนโยบายสงเสริมการฟนฟูปาและการปองกันการทำไรหมุนเวียนในพ้ืนที่

ปาแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (สำนักประชาสัมพันธเขต 3,2550) 

ขาวโพดเล้ียงสัตวเขามาเก่ียวพันกับขอถกเถียงอันรอนแรงเก่ียวกับวิกฤต

พลังงานและสภาวะโลกรอน เนื่องจากขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบสำหรับ 
การผลิตเอธานอลซ่ึงใชทดแทนพลังงานจากแหลงฟอสซิลที่ทำใหเกิดคารบอน 
ไดออกไซด และเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกรอน ดังนั้น ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

กลายมาเปนพืชพลังงานทดแทนท่ีสำคัญนอกเหนือจากปาลมน้ำมัน มันสำปะหลัง 
และออย ซึ่งรัฐบาลสงเสริมใหปลูก อยางไรก็ตาม จะตองเนนวาโอกาสทางการ
ตลาดยังคงเปนเหตุผลหลักในการสงเสริมการปลูกพืชพลังงานไมใชเหตุผลเรื่อง

การปกปองส่ิงแวดลอม ดังปรากฏวา ธนินทร เจียรวนนท ประธานซีพี กลาวปาฐกถา

ในงานท่ีจัดโดยสภาพัฒนฯ ในวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2551 วาสินคาการเกษตร 
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เปน “น้ำมันบนดิน...เปนทอง เปนพลังงาน...สินคาช้ันดีของเราบนดินคือยางพารา 
ปาลมน้ำมัน ขาว มันสำปะหลัง ขาวโพด ออย...ทุกวันนี้ สินคาการเกษตร 
ไมไดเปนเพียงอาหารของมนุษยแตเปนอาหารของเคร่ืองจักรดวย ทุกวันน้ีเคร่ืองจักร
แยงอาหารกับคน ผมคิดวาเปนสถานการณที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย” (มติชน
สุดสัปดาห, 2551) 

การตรวจสอบการชวงชิงความหมายของขาวโพดเลี้ยงสัตวในฐานะที่เปน
อาหาร สินคา พืชแหงการทำลาย พืชแหงการพัฒนา และอื่นๆ ไดเผยใหเห็นวา 
มีผูมีบทบาทมากมายในการชวงชิงความหมายของขาวโพด เปนที่นาสังเกตวา  
การขยายการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนที่ราบไมไดเปนประเด็นทางส่ิงแวดลอม
มากเทากับการขยายการปลูกขาวโพดบนพ้ืนที่สูง เนื่องจากพื้นที่สูงถูกใหคุณคา
วาเปนพื้นท่ีเปราะบางทางสิ่งแวดลอม ในแงนี้ขอถกเถียงเรื่องการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวจึงไมไดเปนเพราะทัศนคติตอขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยลำพัง แตเกี่ยวโยง
กับการใชที่ดินอยางเหมาะสมซ่ึงสัมพันธกับคุณคาของที่ดินที่กลุมคนตางๆ  
ในสังคมใหความหมายและความสำคัญ 

สำหรับชาวบานปาบง การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไมไดเกิดขึ้นในกรอบคิด

เร่ืองสิ่งแวดลอม และพวกเขาก็ไมไดมองวาขาวโพดชนิดนี้เปนอาหารหรือเปน
วัตถุดิบในการผลิตอาหาร ไมวาจะสำหรับมนุษยหรืออาหารสัตวก็ตาม หลังจาก
การเก็บเก่ียวขาวโพดและโมเอาเมล็ดออกจากฝกแลว ชาวบานไมไดเก็บขาวโพด

ไวบริโภคหรือใชเล้ียงสัตวในครัวเรือน ชาวบานชอบบริโภคขาวโพดแตไมใชขาวโพด

ชนิดนี้และพวกเขาไมนิยมใชขาวโพดชนิดน้ีเลี้ยงสัตว หลายครัวเรือนปลูกขาวโพด

พันธุพื้นบานเอาไวกินในที่ดินขนาดเล็กๆ ที่แบงไวหรือที่ดินใกลบาน และไมใชยา
ฆาหญาซึ่งตางจากการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพิ่มขึ้น
ในชุมชนทำใหมีคนปลูกขาวโพดพื้นบานนอยลงจนกระทั่งมันกลายเปนของหา

ยากและเปนอาหารพิเศษที่เอาไวตอนรับแขก 
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สำหรับชาวบานปาบง ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนสินคาท่ีตองลงทุนและเก็บเก่ียว
ผลผลิตขายโดยหวังวาจะทำใหพวกเขามีเงินกอนไปใชหนี้ “เงินลาน” (กองทุน
หมูบาน) กองทุนอื่นๆ และหนี้ที่ชาวบานกูยืมเพื่อนบาน และ “แปะ” พอคาขาย
อาหารเรตลอดทั้งป กระน้ันก็ตาม ชาวบานไมไดเลือกปลูกขาวโพดดวยเหตุผล 
ทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ดังที่กลาวไปแลววามีเหตุผลและเง่ือนไขหลาย
อยางประกอบกนัทีท่ำใหชาวบานปาบงเลอืกปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว ชาวบานปาบง
ก็เปนเชนเดียวกับผูคนอ่ืนๆ ในสังคมท่ีไมไดเปนผูกระทำการท่ีตระหนักรูหรือ 
มีคำอธิบายอยางชัดเจนนักวาตนเองเลือกทำบางสิ่งบางอยางเพราะอะไร  
ชาวบานปาบงมิไดมีคำตอบใหผูเขียนอยางมีหลักมีการท่ีชัดเจนนักหรอกวาพวก
เขาเลือกปลูกขาวโพดเพราะอะไร หรือกำลังชวงชิงความหมายของขาวโพด 
วาอยางไร แตการศึกษาเง่ือนไขและแรงกดดันตางๆ ของชาวบาน รวมท้ังการได
รวมสงัเกตการณอยางใกลชดิในการดำรงชวีติและการเพาะปลกูในไรนาทำใหผูเขยีน
เขาใจไดวา ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาในขณะน้ัน 
เพือ่รบัมือกบัเงือ่นไขทางเศรษฐกจิและแรงกดดนัทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้พรอมๆ กนั 
แนนอนวาชาวบานตางคำนึงถึงความม่ันคงและย่ังยืนของชีวิต ซึ่งหลายคนอาจ

เหน็วาการปลกูขาวโพดใหผลตอบแทนเพยีงระยะสัน้ คอืเฉพาะรายไดแบบปตอป 
ทั้งยังมีอันตรายจากการใชสารเคมีและทำลายสิ่งแวดลอมในระยะยาว แตสำหรับ
ชาวบานซ่ึงเผชิญอยูกับความไมมั่นคงในชีวิตเอาเสียเลย การปลูกขาวโพดไดชวย
ใหพวกเขาม่ันคงไดมากข้ึนกวาเดิม ในแตละวันในฤดูถางไรและเพาะปลูกมีเจาหนาท่ี

ปาไมมาคอยตรวจตราในชุมชน ทำใหชาวบานตองอยูอยางหวาดระแวง  

คอยสอดสองและฟงขาวคราวเกี่ยวกับเจาหนาที่ปาไมตลอดเวลา ซึ่งก็มีขาววา
ชาวบานในชุมชนและในละแวกใกลเคียงถูกเจาหนาที่ไลจับอยูเนืองๆ มีทั้งกรณี 
ทีว่ิง่หนีหรือหลบซอนไดทนั และกรณีทีถ่กูจับไปจริงๆ ดงันัน้ สำหรบัชาวบานปาบง 
ความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะหนาจึงมีความสำคัญมาก พวกเขาตองการทำมา

หากินไดอยางปลอดภัยเปนอันดับแรก ซึ่งขาวโพดเล้ียงสัตวชวยตอบโจทยนี้ไดดี

พอสมควร ความหมายของขาวโพดเล้ียงสตัวของชาวบานจึงไมใชแคสนิคาดงัทีก่ลาว
ไปแลว แตการปลูกขาวโพดยังเปนยุทธวิธีหน่ึงในการตอรองกับรัฐและตอบสนอง
ความมัน่คงในการดำรงชวีติของพวกเขาซึง่หมายถึงความปลอดภยัจากเจาหนาทีร่ฐั
และการมีรายไดเพื่อยังชีพ 
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อัตลักษณที่คลุมเครือ 

เมือ่เรียนอยูชัน้ประถมศึกษากวาย่ีสบิปกอน ผูเขยีนถูกสอนวา “เกษตรกรคือ
กระดูกสันหลังของชาติ” แตการเปลี่ยนแบบแผนการผลิตในภาคเกษตรในทุกวันนี้
อาจสงผลใหทัศนคติดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรไมไดถูกเขาใจวาเปนผูผลิต
อาหารซึ่งเราควรจะสำนึกบุญคุณ แตกลายเปนผูผลิตวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรม
การเกษตรและตลาดโลก หรอือาจถูกมองวาเปนเพียงแรงงานหรือหนวยการผลิตหน่ึง
ในระบบยุคทุนนิยมโลกาภิวัตนเทานั้น ทัศนคติที่ปรับเปลี่ยนไปเชนนี้สะทอนผาน
ทางนโยบายการเกษตรของรัฐบาลซึ่งหันมาเนนการผลิตสินคาการเกษตรและลด
การอุดหนุนเกษตรกรรายยอย กระน้ันก็ตาม หากพิจารณาใหถี่ถวนดีจะพบวา 
นโยบายดานการเกษตรของรัฐนั้นผันผวน เอาแนเอานอนไมได บางครั้งดูเหมือน
วาจะสงเสริมการเกษตรเพ่ือสงออก แตบางทีก็สงเสริมการทำเกษตรเพ่ือใหเกษตรกร
รายยอยพึ่งพาตนเอง ทำใหไมชัดเจนวาเกษตรกรที่ “ดี” ภายใตนโยบายรัฐนั้น
ควรมีลักษณะอยางไร 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หลังจากการประชุมกรรมการนโยบาย
และแผนเพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร เปดเผยวา ผูรวมประชุมมีมติ
รบัรองหลักการในแผนและนโยบายการเกษตรแหงชาติฉบบัที ่ 10 พ.ศ.2550-2554 
ซึ่งเสนอโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550) 

แผนดังกลาวแยกเกษตรกรออกเปน 2 ประเภท ตามความสามารถในการผลิตสนิคา 

ไดแก เกษตรกรรายยอย และ “เกษตรกรกาวหนา-ทำการเกษตรเชิงพาณิชย” 
นอกจากคำวา “เกษตรเชิงพาณิชย” แลว ไมพบวามีนิยามท่ีชัดเจนของคำวา “กาวหนา”
นิยามส้ันๆ น้ันอาจมีนัยวาเกษตรกรรายยอยท่ีทำการเกษตรเพ่ือยังชีพ “ไมกาวหนา” 
หรือ “ลาหลัง” การสืบคนขอมูลดวย Google ในชวงตน พ.ศ.2551 พบวามี  

“กลุมเกษตรกรกาวหนา” จำนวนมาก ซึ่งจัดตั้งโดยตัวแทนภาครัฐ เอ็นจีโอ และ

กลุมเกษตรกรๆ มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีเทคนิคการเกษตรท้ังที่ใชสารเคมีและ
ไมใชสารเคมี มีทั้งแบบท่ีทำเกษตรสมัยใหมและการเกษตรแบบพ้ืนบาน ขอมูลนี้
ทำใหเห็นวามีความเขาใจทีแ่ตกตางกันไปเก่ียวกับคำวา “เกษตรกรกาวหนา” และ
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นาสงสัยวาทิศทางของนโยบายเกษตรกาวหนาในประเทศไทยควรเปนอยางไร 
แมวารฐับาลจะเนน “นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง” แตกย็งัมแีผนขยายการทำเกษตร
เพ่ือสงออก และกลาวไดวาการผลิตพืชเกษตรที่มีมูลคาในตลาดสงออกยังคงเปน
จุดเนนหลักของนโยบายการเกษตรของไทย จากแผนดังกลาวมีแคเพียงหนึ่งในสี่
ของครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด ซึ่งมีอยู 1.5 ลานคนเทาน้ัน ที่เปนเปาหมาย 
ในการสงเสริมการเกษตรเพื่อยังชีพ อยางไรก็ตาม การทำเกษตรเพื่อยังชีพไดรับ
ความสำคัญมากข้ึนเม่ือรัฐบาลภายใตการนำของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท  
(ปลาย พ.ศ.2549 -ตน พ.ศ.2551) รับเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัวมาปฏิบัติและใชแนวทางดังกลาวตอบโตกับนโยบายที่มุงเนนการ
ตลาดของรัฐบาลกอนหนานี้ พลเอกสุรยุทธชี้วา นโยบายนี้จะชวยใหประเทศไทย
เขมแขง็และรับมอืกบัโลกาภิวตันได ภายใตนโยบายดังกลาวมีการสงเสรมิการเกษตร 
ที่เหมาะสม ในนามของเกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน เกษตรประณีต และอื่นๆ  
(สุรยุทธ จุลานนท, 2549) กอนหนานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว รัฐบาล
ภายใตการนำของพนัตำรวจโททกัษณิ ชนิวตัร เนนสงเสรมิการเกษตรท่ีตอบสนอง
การตลาด ตัวอยางเชน มีนโยบายครัวโลกท่ีสงเสริมการผลิตพืชอาหารท่ีมีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการแขงขันในตลาดโลก ในขณะเดียวกัน 
กระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายอาหารปลอดภัยเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแก 
ผูบริโภคและสงเสริมการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

การเปลีย่นแปลงเหลานีส้ะทอนการเปลีย่นแปลงคณุคาทีส่งัคมใหตอการทำเกษตร 

ซึ่งเคลื่อนยายจากผลิตภาพ-ผลผลิตสูง เทคนิคการเกษตรสมัยใหม เชน การปลูก
พืชเชิงเด่ียว เมล็ดพันธุลูกผสม และการใชสารเคมีการเกษตร-มาสูการเนนที่การ
ผลิตซึ่งเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและดีตอสุขภาพ แนวโนมเชนน้ี สงผลกระทบ
สำคัญตอประเทศไทย แตเปนสวนหนึ่งของปรากฏการณตลาดโลกในระดับ 

ที่กวางกวาน้ัน 

วาทกรรมทางนิเวศวิทยามีสวนสำคัญในการกำหนดแนวทางการทำเกษตร
แบบใหม เพราะเปนกรอบในการพิจารณาวาควรใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไร 
ในการทำเกษตร ท้ังยังสงผลตออัตลักษณของผูทำการเกษตรกรอีกดวย อยางไรก็ตาม 

กฎเกณฑหลายอยางเก่ียวกับการผลิตทางการเกษตรถูกสรางข้ึนมาภายใตเงื่อนไข
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ทางการคาเปนสำคัญ รัฐบาลไทยวางขอกำหนดบางอยางในการผลิตสินคาเกษตร
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพ่ือประโยชนในการสงออก ซึ่งขอกำหนด 
เหลาน้ันสงผลกระทบอยางมากตอเกษตรกรในทองถิน่ ดงัตัวอยางจากงานศึกษาของ 
Latt (2008) ทีพ่บวาโครงการหลวงตองการใหเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก ซึง่โดยสวนใหญ
เปนกลุมชาติพันธุบนพ้ืนท่ีสูงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ในการผลิตสินคาเกษตร
เพื่อสงออก การดำเนินงานของโครงการหลวงทำใหเกษตรกรตองเปลี่ยนแปลง
แบบแผนการทำเกษตรและมีการใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น 

ภายใตนโยบายดานการเกษตรที่ผันผวนและเอาแนเอานอนไมไดของ
รัฐบาลแตละยุคสมัยดังกลาว ปรากฏวาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวไมคอยเก่ียวของ
โดยตรงกับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือสงออกเทาใดนัก แมวาขาวโพด
เลี้ยงสัตวจะเปนสินคาเพ่ือสงออกชนิดหนึ่งก็ตาม อยางไรก็ตาม การทำเกษตร
เพ่ือยังชีพและกระแสการปกปองสิ่งแวดลอมยังคงมีความสำคัญในสังคมไทยและ
กระแสส่ิงแวดลอมนิยม ไดสงผลผลกระทบตอการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวดวยเชนกนั 
จากการที่ตัวแทนภาครัฐและเอกชนจัดการฝกอบรม ใหทุน และทรัพยากรอ่ืนๆ 
เพื่อสงเสริมการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสภาพแวดลอม ยิ่งไปกวานั้นตัวแทนภาครัฐ 

ยังรณรงคเรื่องการเกษตรสีเขียวและเกษตรแบบพอยังชีพผานส่ือสาธารณะ  
การรณรงคดังกลาวสงผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความเขาใจวา

อะไรคือ “เกษตรกรที่ดี” และอะไรคือความแตกตางระหวางการทำเกษตรท่ีดีและ 
“เลว” ตัวอยางเชน ในโฆษณาโทรทัศนที่ไดรับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เกษตรกรท่ีทำการเกษตร “ปราณีต” หรือเกษตรผสมผสาน

ถูกนำเสนอวามีความฉลาด มีเหตุมีผล และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  

ซึ่งเปนลักษณะท่ีตรงกันขามเปนภาพแทนของเกษตรกรท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว 

เพื่อการคาเปนหลัก 

ผูเขียนสังเกตการณเคล่ือนยายการรับรูเก่ียวกับการเกษตรและอัตลักษณ
ของเกษตรกร และคิดวาเกษตรกรในชุมชนที่ผูเขียนศึกษาวิจัยมีลักษณะตองตรง

กับแนวโนมใหมนี้อยางไร ผูเขียนสังเกตวานโยบายของรัฐนั้นสับสนและยากที่จะ
เขาใจไดวารัฐบาลตองการกำหนดทิศทางของภาคการเกษตรอยางไร ในทางหนึ่ง
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รัฐบาลสงเสริม “เศรษฐกิจพอเพียง” แตในอีกทางหน่ึงก็กระตุนใหมีการขยายตัว
ของการผลิตสินคาเกษตร สำหรับเกษตรกรจำนวนมาก ไมวาพวกเขาจะใชเทคนิค
การผลิตแบบ “กาวหนา” หรือ “ไมกาวหนา” เขาก็ยังคงไมไดรับการยอมรับวา 
เปนเกษตรกรที่ “ดี” สำหรับเกษตรกรในบานปาบง การทำไรหมุนเวียนตาม
จารีตประเพณีถูกมองวาเปนการเกษตรท่ี “ไมกาวหนา” เพราะใชเทคนิคการเกษตร 
ที่ลาหลัง คือโคนและเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก แตเม่ือเปลี่ยนจากการทำไร
หมุนเวียนมาปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว การทำเกษตรของพวกเขาก็ถูกมองวาทำลาย
สิ่งแวดลอมอีก สถานการณนี้สอดคลองกับสิ่งที่ชูพินิจ (Chupinit, 1994 : 673) 
เคยกลาวไววา “แนวทางขางหนาของผูคนในพื้นที่สูงนั้นชางนาเศรา” เมื่อทำไร
หมุนเวียนแบบพื้นบานก็ถูกกลาวหาวาทำลายปาไมและลุมน้ำของชาติ แตเม่ือ
หันมาปลูกพืชเชิงพาณิชยตามความตองการของตลาด พวกเขาก็ถูกกลาวหาวา
ทำลายสิ่งแวดลอมจากการใชที่ดินเขมขนและใชสารเคมีเพิ่มขึ้น พวกเขาจึงแย 
ทั้งขึ้นท้ังลอง ในกรณีนี้ ภาพลักษณของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ถูกกลุมคนตางๆ 
สรางใหนัน้ไมไดขึน้อยูกบัระบบการผลติของหรอืเทคนคิการเกษตรเพยีงอยางเดยีว 
แตยังเกี่ยวของกับคุณคาของที่ดินที่คนในสังคมใหความหมายดวย 

จากท่ีผูเขยีนไดสมัภาษณหวัหนาอทุยานแหงชาตศิรลีานนา ทำใหทราบวา

เขามีนโยบายลดการทำไรหมุนเวียนของชาวบานปาบง แตเขาก็ไมเห็นดวยกับ

การสงเสริมใหชาวบานปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เพราะเขาเชื่อวามีการใชสารเคมี 
ในการเพาะปลูก และมีตนทุนสูงแตไดผลตอบแทนนอย ทั้งยังเปนการทำลาย

สิ่งแวดลอม เขายังเปนหวงวาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวจะสงผลกระทบดานลบ

ตอความย่ังยนืของวิถชีวีติของชาวบานในทองถ่ิน เขาตำหนิหนวยงานอ่ืนๆ ของรฐั 
ที่มีสวนสงเสริมการเกษตรดังกลาวจนทำใหเกิดการทำลายปาทั้งทางตรงและ 
ทางออม เพื่อหยุดยั้งแนวทางเชนนั้นเขาไดเสนอของงบประมาณจากรัฐบาล 
เพือ่จะใหการศกึษาแกเกษตรกรเก่ียวกับวธิกีารทำการเกษตรย่ังยนื โครงการทีว่านี้

เกิดขึ้นโดยเชื่อวาเกษตรกรไมมีความรูในเรื่องเทคนิคการเกษตรทางเลือก 
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ไมไดมีเพียงแตเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนวาทกรรมวาดวย
การปกปองสิ่งแวดลอม กลุมกิจกรรมที่รณรงคสาธารณะเองก็สนับสนุนวาทกรรม 
ดังกลาว เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) และพันธมิตรของเครือขายได
รณรงคทางสาธารณะเกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืน และการทำการผลิตแบบพึ่งพา
ตนเองท่ีไมพึ่งพาสารเคมี พวกเขาเสนอใหทำระบบการเกษตรแบบผสมผสานท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และทำใหเห็นวาการทำไรหมุนเวียนแบบพื้นบานเปน 
รูปแบบหน่ึงของการทำเกษตรย่ังยืน ขณะที่ไมสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
(ซึ่งเปนเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกเพื่อตลาด และใชสารเคมี) ในพื้นที่สูง คกน. ใชการ
รณรงคดังกลาวเปนยุทธวิธีที่ทาทายนโยบายการอนุรักษของรัฐและตอบโตกับ
วาทกรรมท่ีครอบงำและใหรายตางๆ ซึ่งเปนวาทกรรมเก่ียวกับพื้นที่สูง ปาไม  
ปกาเกอะญอ ชาวเขา และไรเลื่อนลอย เพื่อโตแยงกับภาพลักษณตายตัวในแงลบ
ที่มีตอกลุมชาติพันธุซึ่งถูกกลาวหาวาเปนผูทำลายปา คกน. และพันธมิตร 
จึงพยายามสรางอัตลักษณของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะปกาเกอะญอ 
วาเปนผูอนุรักษปา 

ชาวบานปาบงเขารวมใน คกน. และขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ โดยหวัง
วาจะเปนทางออกใหพวกเขาสามารถมีสิทธิในท่ีอยูอาศัยและท่ีทำกินโดยไมถูก

เจาหนาท่ีรัฐคุกคาม แมวาขบวนการเคล่ือนไหวเหลานั้นจะมีการสรางอัตลักษณ
ของชมุชนในเขตปาตางๆ นานาเพ่ือสรางความชอบธรรมในการอางสทิธิของชมุชน 
แตชาวบานปาบงนับวาอยูคอนขางชายขอบของขบวนการเคล่ือนไหว คือ 

ชาวบานไมไดมบีทบาทเปนแกนนำ หรอืเปน “ตนแบบ” ในการนำเสนอภาพลักษณ

ของชาวบานท่ีดีสูสาธารณะ นั่นอาจเปนเหตุผลสวนหน่ึงที่ทำใหอัตลักษณ 

ที่ถูกสรางข้ึนเพ่ือโตแยงกับวาทกรรมกระแสหลักไมคอยเปนที่รับรูหรือไดรับความ
สำคญัตอชาวบานปาบง ในชวีติประจำวนัของชาวบานผูเขยีนไมไดยนิวามชีาวบาน
คนใดที่อางวาพวกเขาเปนเกษตรกรที่รักษาปาหรืออนุรักษสิ่งแวดลอม ผูเขียน 

ยังบังเอิญพบวามีชาวบานที่ตัดไมสรางบาน หรือขายใหคนนอกชุมชนโดยมี 

คำอธิบายวาจำเปนตองหารายได แตพวกเขาก็ตระหนักวาผูเขียนซ่ึงเปน “คนนอก” 
ชุมชน และเคยทำงานเอ็นจีโอไมควรจะรูเห็นเรื่องท่ีมีชาวบานตัดไมขาย 
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ชาวบานโดยสวนใหญคิดวาตนเองมีฐานะยากจน โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบ
กับคนในเมืองที่มีรถ มีบาน มีเงินจับจายใชสอยคลองมือ แตผูเขียนก็ไมพบวา
ชาวบานอางวาคนเองเปน “คนจน” หรือคนทุกขคนยากจึงควรไดรับสิทธิในที่ดิน 
ซึ่งมีนัยของการเรียกรองการดูแลหรือสงเคราะหจากรัฐ นอกจากนั้นก็ไมพบอีกวา
มีผูที่อางวาตนเปนเกษตรกรที่ทำหนาที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนในชาติดังวาทกรรม 
ที่ไดยินบอยๆ จากขบวนการเคล่ือนไหวท้ังในระดับชาติและระดับโลก เม่ือคุย 
ถึงความขัดแยงกับรัฐในเร่ืองสิทธิเหนือที่ดินพวกเขาแทนตัวเองวา “ชาวบาน”  
ซึ่งจำเปนตองทำมาหากินในที่ดินเหมือนคนทั่วไปที่ควรมีสิทธิจะทำมาหาเลี้ยงชีพ 
ชาวบานท้ังหมดรับรูวาตนไมมี “ใบ” หรือเอกสารสิทธิในแบบท่ีกฎหมายกำหนด 
แตหลายคนก็ไมเขาใจวาเหตุใดพวกเขาจึงไมมีสิทธิในที่ดินทั้งๆ ที่ไดทำกินในที่ดิน
เหลาน้ี “มาแตไหนแตไร” และเจาหนาที่รัฐก็รับรูถึงการใชประโยชนในท่ีดินของ
พวกเขามาโดยตลอด จากการสนทนากันแบบไมเปนทางการเม่ือผูเขียนอยูใน
หมูบาน ผูเฒาผูแกและแมบานมักบนกับผูเขียนวา เจาหนาที่ปาไมหลายคนก็เปน
ลูกชาวบานเหมือนกัน รูจักกันมาต้ังนานแลว ไมไดเปน “เจานาย” มาจากไหน 
เหตุใดจึงมากระทำกับชาวบานปาบง “เหมือนหมูเหมือนหมา” ในอีกหลายเรื่อง
เลาของชาวบานที่เราแลกเปลี่ยนกันในชวงเวลาหลายเดือนที่ผูเขียนอยูในหมูบาน

สะทอนวาชาวบานรับรูถึงการใชอำนาจของเจาหนาที่รัฐ แมชาวบานจะตระหนัก

วาตนเองมอีำนาจนอยกวาเจาหนาทีร่ฐั แตพวกเขาก็ไมไดมองวาตนเองออนดอย

จนไมมีทางสู เพียงแตวิธีการตอสูของชาวบานเปนการตอรองในชีวิตประจำวัน
มากกวาจะใชวิธีการอางวาทกรรมเพ่ือแสดงอัตลักษณของตนเองแบบท่ีขบวนการ
เคลือ่นไหวนิยมใช วธิกีารตอรองในชีวติประจำวันทีผู่เขยีนพบอยูบอยๆ ในชวงเวลา 

ที่อยูในหมูบาน คือชาวบานชวยกันสอดสองดูตนทางเม่ือจะไปทำไรทำสวน 

พยายามเดินไปไรนาทีละหลายๆ คน หากเจาหนาที่มาลาดตระเวนก็จะหลบซอน

และว่ิงหนี มีการนินทาวารายเจาหนาท่ีรัฐลับหลังอยูบอยๆ พยายามเชิญเจาหนาท่ี
รัฐมารวมกิจกรรมตางๆ ในหมูบานเพ่ือสรางสมัพันธไมตรี รวมไปถึงการปดลอม
เมื่อมีชาวบานในหมูบานถูกเจาหนาท่ีปาไมจับกุม ฯลฯ จากเร่ืองเหลานี้ผูเขียน
สังเกตวา การสรางอัตลักษณไมไดเปนยุทธวิธีสำคัญที่ชาวบานในหมูบานปาบง

เลือกใชเม่ือตอรองเร่ืองสิทธิในที่ดิน แตนั่นก็ไมไดหมายความวาชาวบานไมได
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แสดงอัตลักษณของตนเองในสถานการณตางๆ เพียงแตแนวทางท่ีพวกเขาเลือก
อธบิายตนเองนัน้แตกตางไปจากวาทกรรมทีข่บวนการเคลือ่นไหวอางเพือ่ใชตอรอง
เทาน้ันเอง 

สรุป 

ในบทความน้ีไดแสดงถึงเง่ือนไขอันสลับซับซอนที่ทำใหการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวเพิ่มข้ึนในพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย แมวาพื้นที่เหลานั้นจะ
ประกาศเปนเขตปาอนุรักษของรัฐ ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนตัวแสดงใหเห็นการ
เชื่อมโยงระหวางเกษตรกรในทองถิ่นกับตลาดโลก โดยผานผูกระทำการจำนวน
มากมายในระดับตางๆ ภายใตความลักลั่นของนโยบายรัฐไทยในดานการเกษตร 

สำหรับผูกระทำการแตละกลุม การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวถูกตีความอยางแตกตางกัน
ไปข้ึนอยูกับผลประโยชนของพวกเขา กลุมผูกระทำการบางกลุมมองวาการปลูก
ขาวโพดเปนการทำเกษตรท่ีทำลายลาง ขณะท่ีคนอ่ืนๆ อางวาขาวโพดเปน 
เครื่องมือเพื่อการพัฒนา แตสำหรับชาวบานปาบง การปลูกขาวโพดเปนยุทธวิธี
ในการอางสิทธิในที่ดินแบบหนึ่ง นอกเหนือจากความหมายของขาวโพดเลี้ยงสัตว

ที่มีการชวงชิงกันกันแลว งานวิจัยของผูเขียนยังชี้ใหเห็นความลักลั่นขัดแยง 
ในนโยบายรัฐเอง ความลักลั่นขัดแยงนี้เกิดขึ้นในนโยบายสองฝกสองฝายของรัฐ 
ซึ่งดานหน่ึงมีวาทกรรมท่ีสงเสริมการปกปองพ้ืนที่ปา แตในอีกดานก็สงเสริมการ

ผลิตพืชเกษตรท่ีเปนสินคา 

แมวาจะมีผูกระทำการเขามาเกี่ยวพันอยูมากมาย บทความนี้เสนอวาการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางการเกษตรในชุมชนปาบงไมไดขับเคล่ือนโดยอุปสงคตอ
สินคาการเกษตรของตลาดโลกเทานั้น แตยังมีเง่ือนไขของนโยบายที่นำมาปฏิบัติ

ในทองถิ่นและแรงกดดันทางสังคม ชาวบานปาบงเปดรับการเช่ือมตอกับระบบ
ตลาดโลกเพราะมีขอดีตางๆ ตอพวกเขา ขอดีเหลานั้นรวมถึงการมีรายไดเพิ่มขึ้น 
การปรับปรุงสภาพความเปนอยู และอื่นๆ แตแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไมไดเปน

เพียงแรงจูงใจเดียวที่อยูเบื้องหลังการทำขาวโพดเลี้ยงสัตว 

“ชาวนา” ใตกระแสทุน   47



ในพื้นท่ีสูงหลายแหง รัฐไดจำกัดการใชที่ดินและพยายามจำกัดการทำไร
หมุนเวียนแบบด้ังเดิมซ่ึงทำใหชาวบานปาบงมีความไมมั่นคงในการถือครองที่ดิน
เพิม่ขึน้ เพือ่ตอบโตความไมมัน่คงดังกลาว ชาวบานรับเอาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว
ในฐานะที่เปนยุทธวิธีในการสรางความมั่นคงในถือครองท่ีดิน การวิจัยของผูเขียน
สรุปวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนในพ้ืนท่ีสูงของประเทศไทย 
เกดิขึน้จากสาเหตทุีส่ลบัซบัซอนหลายประการ เราไมอาจปฏเิสธวาอปุสงคของตลาด 
มีความสำคัญตอการขยายตัวของการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว แตก็ยังมีปจจัยอื่นๆ 
ที่พึงพิจารณา การชวงชิงความหมายของท่ีดินทามกลางผูกระทำการทางสังคม
นอกสายพานการผลิตสินคาเกษตรกำหนดการใชที่ดินและการทำการเกษตรของ
เกษตรกรปาบง ในอีกดานหน่ึง เกษตรกรปาบงไมใชเหย่ือที่เคราะหรายของแรง
ผลักของการตลาด ความสัมพันธเชิงขัดแยงระหวางชาวบานและแรงผลักดัน 
ภายนอกผลักดันใหชาวบานสรางทางเลือกภายใตขอจำกัดอันเฉพาะ 
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