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บทคัดย่อ

การเข้าสู่การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง” ถือเป็ นการปรับตัวในด้านการด�ำรงชีพของ
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อนั เกิดขึ้ นภายใต้เงือ่ นไขทางสังคมเศรษฐกิจที่สง่ ผลกระทบต่อวิถีการด�ำรงชีพ
ของกลุม่ ชาติพนั ธุม์ าตัง้ แต่ยคุ การตัง้ ถิน่ ฐานสืบเนื่องมาจนถึงเมือ่ เข้าสู่ พ.ศ. 2500 หรือ “สมัยพัฒนา” ซึง่ พื้ นที่
ดอยอินทนนท์เริม่ ปรากฏเงือ่ นไขของความเปลี่ยนแปลงพื้ นที่จาก “ภายนอก” ที่สง่ ผลกระทบต่อการด�ำรงชีพ
ของปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างลึกซึ้ ง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสังคมเศรษฐกิจซึ่งเริ่มเข้าไปสัมพันธ์กบั
เศรษฐกิจสังคมไทยอย่างแนบแน่ นมากยิ่งขึ้ น การเข้าสู่การเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงจึงไม่ได้เป็ นเพียง
การปรับตัวต่อเงือ่ นไขของสังคมเศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถกี ารด�ำเนิ นชีวติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ต่เพียงมิตเิ ดียว
หากแต่ยงั สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการแสวงหาหนทางในการด�ำรงชีพที่มนั ่ คงภายใต้ และการเข้าถึง
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตท่ามกลางชีวิตทางเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพนั ธุท์ ี่เริ่มเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมอย่างเข้มข้น
ค�ำส�ำคัญ: ปกาเกอะญอ, ดอยอินทนนท์, โครงการหลวง, การกลายเป็ น
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Abstract

Becoming a “Royal Project Farmer” is a livelihoods adaptation under socio-economic
conditions that affect the livelihoods of ethnic groups since the settlement period until after 1957 or
“development period”, where Doi Inthanon began to appear external conditions and severely affected
to livelihood of Pgaz k’nyan Doi Inthanon. However, during the period of economic society, which
began to relate Thai social economy more closely, The entry into the Royal Project farmer is therefore
not only an adaptation to the socio-economic conditions that affect the way of life of ethnic groups,
but only one dimension. but it also reflects the way of sustaining a stable life under and access to
economic power to meet the necessities of living in the midst of the economic life of ethnic groups
that have begun to transition into an intense capitalist economy.
Keywords: Pgaz k’nyan, Doi Inthanon, Royal Project, Becoming

บทน�ำ

“...เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้ นมีประโยชน์ โดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริม
และสนับสนุ นให้ชาวเขามีความเป็ นอยูด่ ีขนึ้ สามารถที่จะเพาะปลูกสิง่ ที่เป็ นประโยชน์และเป็ นรายได้
กับเขาเอง ทีม่ โี ครงการเช่นนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คอื มนุษยธรรม อยากทีจ่ ะให้ผทู ้ อี่ ยูใ่ นทีท่ รุ กันดาร
สามารถที่จะมีความรูแ้ ละพยุงตัวมีความเจริญได้
อีกอย่างหนึ่ ง ก็เป็ นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็ นปั ญหาใหญ่ ก็คือปั ญหา
เรือ่ งยาเสพติด ถ้าเราสามารถทีจ่ ะช่วยชาวเขาให้ปลูกพืชผลทีเ่ ป็ นประโยชน์มาก เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด
ปลูกฝิ่ น ท�ำให้นโยบายการระงับ การปราบการสูบฝิ่ นและการค้าฝิ่ นได้ผลดี อันนี้ ก็เป็ นผลอย่างหนึ่ ง
ผลอีกอย่างหนึ่งซึง่ ส�ำคัญมากก็คอื ชาวเขาตามทีร่ ู ้ เป็ นผูท้ ำ� การเพาะปลูกทีอ่ าจท�ำให้บา้ นเมืองเราไปสู่
หายนะได้ โดยทีถ่ างป่ า และปลูกโดยวิธที ไี่ ม่ถกู ต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมือง
ให้มีความดี ความอยูด่ ีกินดี และปลอดภัยได้อีกทั้งประเทศ เพราะว่าถ้าเราสามารถท�ำโครงการนี้
ให้สำ� เร็จ ให้ชาวเขาอยูเ่ ป็ นหลักเป็ นแหล่ง สามารถที่จะมีการอยูด่ ีกนิ ดีพอควร และสนับสนุ นนโยบาย
ที่จะรักษาป่ าไม้ รักษาดินให้เป็ นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อนั นี้ จะยัง่ ยืนมาก...”
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1

ความตอนหนึ่ งในพระราชด�ำรัส พระราชทานแก่คณาจารย์และนั กศึ กษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517 ที่กล่าวถึงข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการริเริม่ ด�ำเนิ นงาน
1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช. (2517) ประมวลพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทที่ พระราชทาน
ในโอกาสต่าง ๆ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2516 จนถึงเดือนธันวาคม 2517. หน้า 31-32.

การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

ด้านการช่วยเหลือ “ชาวเขา” กลุ่มชาติพนั ธุ์ผูต้ ้ังถิ่นฐานอยู่ตามท้องที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ
ขาดความรูใ้ นการด�ำรงชีพที่ เหมาะสมจนท�ำให้ตอ้ งประสบกับความเป็ นอยู่ที่แร้นแค้นและยากล�ำบาก
ให้สามารถยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ห้ “ดีขน”
ึ้ ด้วยการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เลี้ ยงชีพของตนเอง
ขณะเดียวกัน ชาวเขายังด�ำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่ น และท�ำไร่ “เลือ่ นลอย” ซึง่ เป็ นวิธีการที่ “ไม่ถกู ต้อง” โดยหาก
การด�ำเนิ นงานส�ำเร็จตามพระราชประสงค์ “โครงการชาวเขา” จะท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้ กลับมาด�ำเนิ นชีวิต
อย่างถู กต้องเหมาะสม ละเลิ กการปลูกฝิ่ นและท�ำไร่เลื่ อนลอย อันเป็ นหนทางในการยับยั้งปั ญหาจาก
การด�ำเนิ นชีวติ ของชาวเขาที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
แม้จะกล่าวได้วา่ การเข้ามามีบทบาทในการพระราชทานความช่วยเหลือกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สูง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 จะเป็ นการด�ำเนิ นงานที่มีเป้ าหมายเพื่อการยับยั้งปั ญหา
อันเกิดจาก “ชาวเขา” ซึ่งเป็ นการด�ำเนิ นงานที่สนับสนุ นนโยบายเพื่อความมัน่ คงของรัฐบาล หากแต่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าการพระราชทานความช่วยเหลือกลุ่มชาติพนั ธุ์บนพื้ นที่สูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9 ถือเป็ น “จุดเปลี่ยน” ส�ำคัญในวิถีการด�ำเนิ นชีวติ ของกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สูงอย่างเป็ นรูปธรรม
ในหลายมิติ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำรงชีพโดยการเข้าสูก่ ารเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเลี้ ยงชีพของตนเอง
ขณะเดียวกัน การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้รบั การส่งเสริมโดยโครงการหลวงยังได้สง่ ผลต่อการปรับเปลี่ยน
ตัวตนของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นทีส่ งู โดยมีสถานะเป็ นกลุม่ คนผูอ้ ยูภ่ ายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
กระทัง่ เป็ นที่รบั รูข้ องคนในสังคมไทยอย่างลึกซึ้ ง1
เห็นได้วา่ การด�ำเนินงานเกีย่ วกับ “ชาวเขา” ของสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ด้สง่ ผลต่อความเปลีย่ นแปลง
วิถีชีวติ ของกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สูงอย่างส�ำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน “ตัวตน” ภายใต้
ภาพลักษณ์การเป็ นราษฎรผูอ้ ยูภ่ ายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริยซ์ ึ่งได้กลายเป็ น “ภาพแทน”
ที่แฝงอยูใ่ นการรับรูข้ องคนในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตัวตนความเป็ นเกษตรกร
โครงการหลวงผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นทีส่ งู ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมักจะเน้นบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยใ์ นฐานะผูใ้ ห้การพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์บนพื้ นที่ สูงแต่เพียงมิติเดี ยว ย่อมไม่อาจท�ำให้เข้าใจเงื่อนไขอันสลับซับซ้อนที่ ผลักดัน
ให้กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นทีส่ งู เข้ารับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงได้อย่างละเอียดลึกซึ้ ง
มากนั ก โดยเฉพาะเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
วิถีการด�ำรงชีพของกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สูงตามพื้ นที่ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ ง
บทความนี้ จึงต้องการท�ำความเข้าใจการเข้าสู่การเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงในฐานะเป็ นเงื่อนไข
ส�ำ คัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงในวิ ถี ก ารด� ำ รงชี พ ของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ บ นพื้ นที่ สู ง ในหลายพื้ นที่
โดยพิจารณาผ่านเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจซึ่งได้สง่ ผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำรงชีพ
ของกลุ่มชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สูงอย่างลึกซึ้ ง โดยงานศึกษานี้ จะได้กล่าวถึงการเข้ารับการส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงของ “ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์” เนื่ องจากการเข้าสูก่ ารรับการส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงถือเป็ น “จุดเปลี่ยน” ส�ำคัญในวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
สืบเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ขณะเดียวกัน ความเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงยังเป็ นจุดเริม่ ต้นที่ทำ� ให้ภาพลักษณ์
ความเป็ นราษฎรผูอ้ ยูภ่ ายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริยข์ องชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ได้รบั
1

พิพฒ
ั น์ กระแจะจันทร์. (2550). พิพฒ
ั น์ กระแจะจันทร์, การสร้างภาพลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ "ชาวเขา" ในสังคมไทย
ระหว่างทศวรรษ 2420 ถึงทศวรรษ 2520. หน้า 232-241.
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การเผยแพร่สู่สังคมไทยอย่างต่ อเนื่ องและยาวนานกระทัง่ ส่งผลให้ตัวตนความเป็ นราษฎรผู อ้ ยู่ภายใต้
พระบรมโพธิ สมภารของพระมหากษัตริยไ์ ด้กลายเป็ นภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่แฝงอยู่ในการรับรู ้
ของคนในสังคมไทยอย่างกว้างขวางสืบเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั 1

สังคมเศรษฐกิจปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ยคุ การตัง้ ถิ่นฐานถึงก่อนเข้าสูท่ ศวรรษ 2500:
เศรษฐกิจแบบยังชีพและการปรับตัวต่อสภาวะการด�ำรงชีพอันยากล�ำบากภายใต้ขอ้ จ�ำกัด
ของบนระบบการผลิตบนพื้ นที่สูง

ก่อนที่ จะท�ำความเข้าใจเงื่อนไขที่ ส่งผลต่อการเข้าสู่การเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง” ของ
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ซึ่งปรากฏอย่างเด่นชัดหลัง พ.ศ. 2500 (ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า)
ในส่วนนี้ จะได้แสดงให้เห็นถึงสังคมเศรษฐกิจปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ในยุคการตั้งถิ่นฐาน โดยนับตั้งแต่
ยุคการตั้งถิ่นฐานเป็ นต้นมาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ดำ� รงชีพภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบการยังชีพ
โดยเน้นการบริโภคและการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ป็ นหลัก โดยมีกิจกรรมการผลิตส�ำคัญ ได้แก่
การเพาะปลูกข้าว การเลี้ ยงสัตว์ รวมถึงการเก็บหาอาหารจากป่ า ซึ่งล้วนแต่เป็ นกิจกรรมการผลิตที่ตอ้ ง
พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงอาศัยความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นปั จจัยส�ำคัญ
ในการผลิต
กิจกรรมการผลิตส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจแบบการยังชีพของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ได้แก่
การเพาะปลูกข้าว ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จะท�ำการเพาะปลูกข้าวปี ละหนึ่ งครั้งเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือนเป็ นหลัก โดยประกอบด้วยการเพาะปลูก 2 รูปแบบ ได้แก่ การเพาะปลูกข้าวบนพื้ นที่ราบ
ระหว่างภูเขา หรือการเพาะปลูกข้าวนา โดยอาศัยล�ำน�้ำแม่กลางและล�ำน�้ำสาขาเป็ นปั จจัยส�ำคัญของการผลิต
และการเพาะปลูกบนพื้ นที่ลาดเชิงเขาหรือการเพาะปลูกข้าวไร่ ด้วยระบบ “ไร่หมุนเวียน”2 โดยมีพื้นฐาน
แรงงานมาจากสมาชิกในครัวเรือนและเครือญาติ นอกจากนั้ นชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ยงั มีระบบ
การแลกเปลี่ยนแรงงานแบบ “เอามื้ อเอาวัน” หรือ “มาเด๊าะมากะ” เป็ นพื้ นฐานการแลกเปลี่ยนแรงงาน
ในระดับหมูบ่ า้ น โดยเฉพาะก่อนทศวรรษ 2500 แต่ละหมูบ่ า้ นยังคงมีจำ� นวนครัวเรือนเพียง 3-4 หลังคาเรือน
การเพาะปลูกข้าวในแต่ละฤดูกาลจึงจ�ำเป็ นต้องแลกเปลี่ยนแรงงานจากสมาชิกของทุกครัวเรือนเพื่อให้มี
จ�ำนวนแรงงานอย่างเพียงพอ3
นอกจากการเพาะปลูกข้าวซึ่งเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจส�ำคัญแล้ว ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
ยังท�ำการเลี้ ยงสัตว์ ตั้งแต่การเลี้ ยงหมูและไก่เพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรม และการเลี้ ยงวัว ควาย รวมถึง
1

2
3

การรับรูต้ วั ตนความเป็ นราษฎรใต้พระบรมโพธิสมภารของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด
ผ่านเรือ่ งราวความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั กลุม่ ชาติพนั ธุท์ ี่ได้รบั การ “สร้าง” และ “ผลิตซ�ำ้ ” บนพื้ นที่สอื่
แขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ดังเช่น ทีวีบูรพา. “สารคดีตามรอยพระราชา: ตอน เย็นศิระ ณ ดอยสูง (1)” สืบค้นเมื่อ
7 มีนาคม 2560, จาก https://www.youtube.com/watch?v=O9Swg Ns3nfQ. (ออนไลน์ )., พานอรามา เวิรล์ ไวด์.
“สารคดีชุด ประพาสต้นบนดอย ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น” สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2560 จาก, https://www.youtube.com/
watch?v=BYbwXBDDumE. (ออนไลน์)., สปริงนิ วส์. รายการ Spring Reports ตอน “เหตุผลที่คน(ดอย)รักพ่อหลวง”
สืบค้นเมือ่ 7 มีนาคม 2560, จาก www.youtube.com/watch?v=lzCJdQyzgvU. (ออนไลน์). และ Alive. “ธนาคารข้าวของพ่อ”
บ้านผาหมอนสูช่ มุ ชนพอเพียง” สืบค้นเมือ่ 7 มีนาคม 2560, จาก www.youtube.com/watch?v=ewJEMVvp RM0. (ออนไลน์).
สุปอย บรรพตวนา(2). (2563, 12 พฤศจิกายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
กามู เจริญนิ ยมไพร. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.

การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

บางครัวเรือนยังท�ำการเลี้ ยงช้างเพือ่ เป็ นแรงงานในการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ยงั ท�ำการเก็บหาอาหารจากป่ าซึง่ ล้วนแต่เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุก์ บั สภาพแวดล้อมอันเป็ นปั จจัยส�ำคัญของการด�ำรงชีพในยุคการตั้งถิ่นฐานอย่างเด่นชัด
แม้วา่ ระบบเศรษฐกิจของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ในยุคการตั้งถิ่นฐานจะเป็ นระบบเศรษฐกิจ
แบบการยังชีพโดยเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเป็ นหลัก หากแต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดของการผลิต
บนพื้ นที่สูงซึ่งจ�ำเป็ นต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง1 ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จึงต้อง
ประสบกับสภาวะผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค อันเป็ นปั ญหาการด�ำรงชีพที่ส่งผลกระทบต่อวิถี
การด�ำเนิ นชีวติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ย่างกว้างขวาง ช่วงเวลาดังกล่าวชาวปกาเกอะญอดอยอินนนท์จงึ ต้องแสวงหา
หนทางในการบรรเทาเบาบางปั ญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค โดยมีแนวทางส�ำคัญได้แก่การขยาย
พื้ นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้ นที่เพาะปลูกข้าวของชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีขนาดกว้างขวางกว่าปั จจุบนั มาก หากแต่ผลผลิตข้าวที่ได้รบั ยังคง
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี ดังค�ำบอกเล่าของพะตีพะโหย่ที่ได้เล่าว่า “...เมื่ อก่อนท�ำ (นา) 6-7 ไร่
ก็ไม่พอกิน แต่สมัยนี้ ทำ� นาไร่เดียวหรือสองไร่ก็มีกินตลอดทั้งปี ไม่มีหมด...”2 เช่นเดียวกันกับพะตีบุญเป็ ง
ที่ได้กล่าวว่า “...ตอนนี้ ทำ� นา 6 ไร่ แต่ (จริง ๆ แล้ว) ท�ำแค่ 2-3 ไร่ก็พอ เมื่ อก่อนท�ำเป็ น 10 ไร่ก็ไม่พอ...”3
ท่ามกลางข้อจ�ำกัดของจ�ำนวนประชากรในหมูบ่ า้ นทีย่ งั คงมีจำ� นวนจ�ำกัด ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
จึงไม่สามารถขยายพื้ นทีเ่ พาะปลูกข้าวเพือ่ ได้รบั ผลผลิตข้าวอย่างเพียงพอต่อการบริโภคของสมาชิกในครอบครัว
ได้ทุกครัวเรือน ช่วงเวลานี้ ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์บางครัวเรือนจึงจ�ำเป็ นต้องเข้าสูก่ ารว่าจ้างแรงงาน
ในการผลิต โดยในเบื้ อต้นจะเป็ นการจ้างแรงงานภายในกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ป็ นหลัก ดังที่พะตีกามูเล่าว่า “...ตอน
อายุ 15 (ปี ) เคยรับจ้างท�ำนา สมัยนั้นได้ค่าจ้างวันละ 1 บาท ต่อมา (ค่าจ้าง) เพิ่ มเป็ น 3 บาท 5 บาท...
รับจ้างคนในชุมชนนี่ แหละ...”4
นอกจากการว่าจ้างแรงงานภายในกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ พือ่ การผลิตข้าวแล้ว ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
ยังท�ำการแลกเปลี่ยนแรงงานกับคนภายนอกกลุ่มชาติพนั ธุก์ ลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ชาวม้ง หรือ “แข่” ซึ่งได้เข้ามา
เป็ นแรงงานในช่วงการตีขา้ ว5 รวมถึงคนเมืองจากชุมชนพื้ นราบ หรือ “คนบ้านลุ่ม” ซึ่งจะเข้ามาเป็ นแรงงาน
ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเพาะปลูกข้าวกระทัง่ เพาะปลูกข้าวแล้วเสร็จ6 ขณะเดียวกัน ชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ยงั ได้ออกไปเป็ นแรงงานรับจ้างภายนอกชุมชนด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การออกไปรับจ้างชาวม้งบ้าน
ขุนกลางท�ำไร่ขา้ วโพด เผือก มัน7 หรือการรับจ้างปลูกฝิ่ นซึง่ ผูท้ ี่เป็ นแรงงานรับจ้างส่วนใหญ่มกั จะเป็ นผูท้ ี่ติดฝิ่ น
และจะได้รบั ฝิ่ นเป็ นค่าตอบแทน8

1
2
3
4
5
6
7
8

โปรดดูรายละเอียดใน อานันท์ กาญจนพันธุ.์ (2521). โครงสร้างเศรษฐกิจของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย. หน้า 4-5.
พะโหย่ ตาโร. (2561, 13 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นหนองล่ม.
บุญเป็ ง สุริยะชัยพันธ์. (2561, 20 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
กามู เจริญนิ ยมไพร. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.
โมวิ ศรีนทีไพรวัลย์. (2563, 14 มิถุนายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
กามู เจริญนิ ยมไพร. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.
บัว รุจิราไพร. (2561, 13 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.
แนะกวา ศรีเพิ่มพูน. (2561, 13 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นหนองหล่ม.
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นอกจากการแลกเปลี่ยนแรงงานผ่านระบบเงินตราแล้ว สังคมเศรษฐกิจของชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ยงั ปรากฏกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนโดยมีเงินตราเป็ นสื่อกลางผ่ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมส�ำคัญได้แก่การค้าฝิ่ นซึ่งถือเป็ นพืชเศรษฐกิจเพียงประเภทเดียวที่สร้างรายได้
ทีเ่ ป็ นตัวเงินแก่คนในพื้ นที่ ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จะเพาะปลูกฝิ่ นตามบริเวณหัวไร่ปลายนาทางทิศเหนือ
ของที่ต้งั หมูบ่ า้ นเรื่อยไปจนถึงบริเวณขุนห้วยแห้ง ฤดูกาลปลูกฝิ่ นจะเริ่มต้นในช่วงหลังจากที่ตน้ ข้าวเริ่มตั้งตัว
หรือราวเดือนสิงหาคมและจะเริม่ กรีดฝิ่ นในราวเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรืออาจล่วงเลยไปถึงช่วงเดือนมีนาคม1
โดยเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต พ่อค้าจากต่างถิ่นทั้งคนเมืองจากชุมชนพื้ นราบรวมถึงพ่อค้าชาวจีนฮ่อ
จะเข้ามารับซื้ อฝิ่ น หรือน�ำสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามาแลกเปลี่ยนกับผลผลิตฝิ่ นในหมูบ่ า้ น2
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ ร้างรายได้ทเี่ ป็ นตัวเงินให้แก่ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อกี กิจกรรมหนึ่ ง
ได้แก่ การค้าสัตว์เลี้ ยง โดยทัว่ ไปแล้วชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จะท�ำการการเลี้ ยงวัว ควาย รวมถึง
บางครัวเรือนยังท�ำการเลี้ ยงช้างเพื่อใช้เป็ นแรงงานในการผลิต นอกจากนั้นยังท�ำการเลี้ ยงหมูและไก่เพื่อใช้
ในการประกอบพิธีกรรม อย่างไรก็ตาม หากประสบปั ญหาขาดแคลนสัตว์เลี้ ยง ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
จะท�ำการซื้ อขายสัตว์เลี้ ยงภายในกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ ยงที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม3 ขณะเดียวกัน
หลังจากที่ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ทำ� การเพาะปลูกข้าวแล้วเสร็จ คนเมืองจากชุมชนพื้ นราบจะเข้ามา
ขอเช่ากระบือเพือ่ น�ำไปใช้ในการเตรียมพื้ นที่เพาะปลูกข้าวยังชุมชนพื้ นราบซึ่งจะเริ่มต้นหลังการเพาะปลูกข้าว
ของชุมชนบนพื้ นทีส่ งู โดยกระบือตัวหนึ่งมีคา่ เช่าตัวละ 50-100 บาท4 นอกจากนั้นในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก
คนเมืองจากชุมชนพื้ นราบจะน�ำกระบือของตนขึ้ นมาให้ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ดแู ล โดยการแลกเปลีย่ น
สัตว์เลี้ ยงในลักษณะดังกล่าวถือเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่ าย เนื่ องจากคนเมือง
จากชุมชนพื้ นราบจะมีแหล่งอาหารให้แก่กระบือของตนในช่วงฤดูแล้ง ส่วน “คนดอย” จะได้ใช้ประโยชน์จาก
แรงงานกระบือที่คนเมืองน�ำมาฝากเลี้ ยง5 นอกจากนั้น หากกระบือเกิดลูกทั้งคนบ้านลุ่มและคนดอยจะแบ่ง
ลูกกระบือในจ�ำนวนที่เท่ากัน6 หรือที่เรียกว่าการ “เลี้ ยงผ่า”7
เห็นได้ว่านั บตั้งแต่ยุคการตั้งถิ่นฐานเป็ นต้นมาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์มีวิถีการด�ำรงชีพ
ด้วยการผลิตเพือ่ การยังชีพภายใต้ความสัมพันธ์ภายในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดของการผลิต
บนพื้ นที่สูงที่ทำ� ให้กลุ่มชาติพนั ธุต์ อ้ งประสบกับสภาวะการด�ำรงชีพอันยากล�ำบาก โดยมีสภาวะผลผลิตข้าว
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคเป็ นปั ญหาการด�ำรงชีพส�ำคัญ ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จึงไม่อาจด�ำรงชีพ
ภายใต้ความสัมพันธ์ทางการผลิตภายในกลุ่มชาติพนั ธุแ์ ต่เพียงมิติเดียว หากแต่จำ� เป็ นต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการค้าและการแลกเปลี่ยนโดยมีเงินตราเป็ นสื่อกลางผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหลากหลายรูปแบบ
เพือ่ ทดแทนข้อจ�ำกัดของการผลิตแบบการยังชีพบนพื้ นที่สงู ภายใต้ความสัมพันธ์ภายในที่ไม่สามารถตอบสนอง
การด�ำเนิ นชีวติ ของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ด้อย่างเหมาะสมมากนัก
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การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

ท่ ามกลางสภาวะความยากล�ำบากของการด�ำรงชีพที่ กลุ่มชาติ พันธุ์ตอ้ งเผชิญมอย่างยาวนาน
นับตั้งแต่ยุคการตั้งถิ่นฐาน เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2500 ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ตอ้ งประสบกับสภาวะ
ความยากล�ำบากของการด�ำรงชีพมากยิง่ ขึ้ น อันมีปัจจัยส�ำคัญจากเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจภายใต้บริบท
ของสังคมไทยใน “สมัยพัฒนา” ที่ ส่งผลกระทบต่ อวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอดอยอิ นทนนท์อย่างลึ กซึ้ ง
โดยเฉพาะการเข้ามาด�ำเนิ นงานควบคุมพื้ นที่ดอยอินทนนท์ภายใต้วาทกรรม “ปั ญหาชาวเขา” ซึ่งได้ส่งผล
ต่ อความเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ดอยอินทนนท์อย่างเข้มข้น กระทัง่ ได้ท�ำให้ชาวปกาเกอะญอดอยอิ นทนนท์
ต้องเผชิญกับความยากล�ำบากในการด�ำเนิ นชีวติ มากยิง่ ขึ้ นกว่าในยุคก่อนหน้า

สังคมเศรษฐกิจปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ทศวรรษ 2500: ข้อจ�ำกัดของการด�ำรงชีพ
ท่ามกลางการขยายกลไกอ�ำนาจการควบคุมและจัดการพื้ นที่ดอยอินทนนท์ภายใต้บริบท
ของสมัยพัฒนา”

เมือ่ เข้าสูท่ ศวรรษ 2500 พื้ นทีด่ อยอินทนนท์เริม่ ปรากฏเงือ่ นไขของความเปลีย่ นแปลงอย่างมหาศาล
อันเป็ นผลมาจากการการขยายกลไกอ�ำนาจจากภายนอกที่เข้ามาจัดการและควบคุม “พื้ นที่” ดอยอินทนนท์
อย่างเข้มข้นภายใต้อำ� นาจรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ซงึ่ ได้เน้นการด�ำเนิ นนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างครบคลุมในทุกมิติ ขณะเดียวกัน การด�ำเนิ นนโยบายของรัฐบาลในระยะนี้ ยังเน้นถึงการ
“...ค�ำนึ งถึงพัฒนาการท้องถิ่ น...”1 ส่งผลให้รฐั บาลขยายขอบข่ายการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุม
ทุกพื้ นที่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในระยะก่อนหน้า2
ขณะเดียวกัน ด้วยพื้ นที่ดอยอินทนนท์เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของกลุ่มชาติพนั ธุ์ “ม้ง” และ “กะเหรี่ยง”
ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็ นกลุม่ “ชาวเขา” การขยายกลไกอ�ำนาจเข้ามายังพื้ นที่ในระยะนี้ จึงมีเป้ าหมายเพือ่ การยับยัง้
ปั ญหาอันเกิดจากวิถีการด�ำเนิ นชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นพื้ นที่ซึ่งได้ถูกท�ำให้กลายเป็ นปั ญหาของสังคมไทย
พร้อมกับการเกิดขึ้ นของค�ำว่า “ชาวเขา” ที่ได้รบั การนิ ยามจากรัฐไทยเมื่อปี พ.ศ. 25023 ตั้งแต่การจัดตั้ง
หมูบ่ า้ นทางการ การจัดท�ำทะเบียนราษฎร์ และการจัดเก็บภาษีเพือ่ ยับยัง้ วิถีชวี ติ แบบเคลื่อนย้าย การพัฒนา
การศึกษาและศาสนาเพื่อการปลูกฝั ง “ความเป็ นไทย” การสถาปนาอ�ำนาจในการจัดการพื้ นที่ป่าไม้ และ
การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อยับยัง้ ปั ญหาการท�ำไร่ “เลื่อนลอย” และการปลูกฝิ่ น
แม้วา่ ในช่วงเวลานี้ พื้ นที่ดอยอินทนนท์จะปรากฏเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างลึกซึ้ งในหลายมิติดงั ที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้
จะได้กล่าวถึ งเงื่อนไขจากการขยายกลไกอ�ำนาจในการจัดการพื้ นที่ ดอยอิ นทนนท์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถี
การด�ำรงชีพของกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นหลัก โดยประกอบด้วยการจัดการพื้ นที่ ดอยอินทนนท์ผ่านการจัดตั้ง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ น ซึ่งเป็ นเงื่อนไขส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างลึกซึ้ งและสืบเนื่ องต่อมาอีกยาวนาน
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กระบวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์”: การสถาปนากลไกอ�ำนาจในการควบคุม
และจัดการพื้ นที่ดอยอินทนนท์
การจัดการพื้ นที่ป่าไม้ในพื้ นที่ดอยอินทนนท์เริ่มปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 โดยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้ป่าดอยอินทนนท์ในท้องที่ต�ำบลบ้านหลวง
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็ น “ป่ าคุม้ ครอง”1 โดยเมือ่ พิจารณาขอบเขตป่ าคุม้ ครองทีไ่ ด้รบั การก�ำหนดขึ้ น
ในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐไทยได้กำ� หนดขอบเขตพื้ นที่ป่าคุม้ ครองซ้อนทับพื้ นที่ต้งั หมูบ่ า้ นชาวปกาเกอะญอ
ซึง่ ตัง้ อยูร่ อบบริเวณพื้ นทีน่ าซึง่ แสดงให้เห็นว่ารัฐไทยพยายามควบคุม “คน” ในพื้ นทีอ่ ย่างเห็นได้ชดั (ภาพที่ 1)
ดังที่เห็นได้จากการที่รฐั ได้เข้ามาด�ำเนิ นการเก็บภาษีที่นาของคนในพื้ นที่ต้งั แต่ชว่ งก่อน พ.ศ. 25002

ภาพที่ 1 แผนที่ทา้ ยพระราชกฤษฎีกาแสดงการก�ำหนดขอบเขตป่ าคุม้ ครองในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ พ.ศ. 2484
ที่มา: ส�ำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดป่ าดอยอินทนนท์ในท้องที่หลวง อ�ำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นป่ าคุม้ ครอง พุทธศักราช 2484. (2484, 23 ธันวาคม). ราชกิ จจา
นุ เบกษา. เล่ม 58 หน้า 1864.
หลัง พ.ศ. 2500 รัฐไทยได้เริ่มขยายกลไกในการควบคุมการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้ นที่ดอยอินทนนท์
อย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้ น โดยเมือ่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
เพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการก�ำหนดทีด่ นิ ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ จากนั้นคณะกรรมการ ฯ จึงได้ดำ� เนินการก�ำหนด
1
2

พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดป่ าดอยอินทนนท์ในท้องทีห่ ลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นป่ าคุม้ ครองพุทธศักราช 2484.
(2484, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุ เบกษา. เล่ม 58 หน้า 1864.
สุปอย บรรพตวนา. (2561, 9 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.

การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

พื้ นที่ป่า 14 แห่งเพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็ นอุทยานแห่งชาติ โดย “ป่ าดอยอินทนนท์” ได้รบั การคัดเลือกให้
เป็ นผืนป่ า 1 ใน 14 แห่งที่ได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการในครัง้ นั้น1 ในปี เดียวกันกระทรวงมหาดไทย
ได้กำ� หนดให้ป่าดอยอินทนนท์เป็ น “เขตหวงห้ามที่ดินของรัฐ”2 กระทัง่ ปี พ.ศ. 2505 กระทรวงเกษตร
ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 103 ก�ำหนดให้ป่าดอยอินทนนท์เป็ น “ป่ าสงวน” เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยจาก
หมายเหตุแนบท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวได้ระบุเหตุผลของการประกาศให้ป่าดอยอินทนนท์เป็ นป่ าสงวน
โดยได้ระบุวา่ ดอยอินทนนท์เป็ นพื้ นที่ที่มพี นั ธุไ์ ม้มคี า่ ขึ้ นอยูห่ นาแน่ น รวมถึงเป็ นพื้ นที่ที่เป็ นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร
ที่สมั พันธ์กบั การชลประทานของรัฐ3 การประกาศให้พื้นที่ดอยอินทนนท์เป็ นป่ าสงวนจึงแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามขยายกลไกในด�ำเนินการควบคุมการใช้พนื้ ทีภ่ ายใต้ความคิดทีม่ ตี อ่ “ธรรมชาติ” ในฐานะทรัพยากร
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายหลังทศวรรษ 25004
การประกาศให้พนที
ื้ ่ดอยอินทนนท์เป็ น “ป่ าสงวน” ได้ทำ� ให้ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์เริม่ รับรู ้
ถึงกลไกอ�ำนาจในการควบคุมการใช้พนที
ื้ ข่ องรัฐ ดังทีเ่ ห็นได้จากคนในพื้ นทีเ่ ริม่ รับรูค้ วามเปลีย่ นแปลงของพื้ นที่
ผ่านป้ ายแสดงขอบเขตป่ าสงวนที่เริม่ ปรากฏในพื้ นที่ในระยะนี้ นอกจากนั้น ช่วงเวลาเดียวกันนี้ ยังเริม่ ปรากฏว่า
คนในพื้ นที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จบั กุมเนื่ องจากการรุกล�้ำพื้ นที่ป่าสงวนบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม การตรวจตรา
พื้ นที่ดอยอินทนนท์ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในระยะนี้ ยังไม่มีความเข้มข้นมากนั ก เนื่ องจากช่วงเวลาดังกล่าว
ยังไม่มีการเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้ นที่ดอยอินทนนนท์กบั พื้ นที่ราบจึงท�ำให้หน่ วงานด้านการควบคุมการใช้
พื้ นที่ป่าไม้ซึ่งตั้งส�ำนั กงานบริเวณน�้ ำตกแม่กลาง เชิงดอยอินทนนท์ยงั ไม่สามารถเข้ามาตรวจตราการใช้
พื้ นที่ป่าอย่างจริงจัง โดยในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาตรวจตราการใช้พื้นที่ป่าเพียงปี ละ
หนึ่ งหรือสองครั้งเท่านั้น5
หลังจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติได้รบั ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 25046 รัฐไทยจึงได้เริ่มต้น
กระบวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติอย่างจริงจัง โดยในปี พ.ศ. 2508 กองบ�ำรุง กรมป่ าไม้ได้มีคำ� สัง่ ให้
ท�ำการส�ำรวจพื้ นทีป่ ่ าดอยอินทนนท์เพือ่ หาข้อมูลเบื้ องต้นเพือ่ ด�ำเนินการจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ หากแต่การส�ำรวจ
ในครั้งนั้ นยังไม่ได้รบั การด�ำเนิ นการอย่างต่อเนื่ องจนถึงการประกาศให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ กระทัง่ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มบี ญ
ั ชาให้ทำ� การส�ำรวจพื้ นทีป่ ่ าดอยอินทนนท์เพือ่ จัดตัง้ อุทยานแห่งชาติอกี ครัง้
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2515 จากการส�ำรวจครั้งดังกล่าวปรากฏว่าป่ าดอยอินทนนท์มีสภาพเป็ นป่ าสมบูรณ์
เป็ นป่ าต้นน�้ ำล�ำธารมีสภาพทิ วทัศน์ และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ที่สวยงามและเป็ นที่ อาศัยของสัตว์ป่า
นานาชนิ ด เหมาะสมจัดตัง้ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับศูนย์อำ� นวยการร่วมฝ่ ายรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
ได้มหี นังสือที่ กห 0312/4757 ลงวันที่ 12 เมษายน 2515 เสนอจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวตั ิ
1
2
3

4
5
6

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช. (2549). อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติ...และนันทนาการ. หน้า 10-11.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก�ำหนดเขตหวงห้ามที่ดินของรัฐบริเวณป่ าเทือกเขาสลอบ ป่ าเขาใหญ่ ป่ าทุ่งแสลงหลวง
และป่ าดอยอินทนนท์. (2502, 17 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุ เบกษา. เล่ม 76 ตอนที่ 108 หน้า 2516-2517.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุม้ ครองและสงวนป่ า พุทธศักราช 2481
[ก�ำหนดให้ป่าดอยอินทนนท์ในท้องที่ ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็ นป่ าสงวน]. (2505, 24
กรกฎาคม). ราชกิจจานุ เบกษา. เล่ม 79 ตอนที่ 65 หน้า 792.
อรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์. (2545) นิ เวศประวัติศาสตร์: พรมแดนความรู.้ หน้า 25-31.
โดปอย พนาลัยสัมพันธ์. (2561, 20 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504. (2504, 3 ตุลาคม). ราชกิจจานุ เบกษา. เล่ม 78 ตอนที่ 80 หน้า 10711083.
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ก�ำหนดป่ าดอยอินทนนท์เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ สภาบริหารคณะปฏิวตั ิจงึ มีมติเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2515
อนุ มตั ิ หลักการให้ด�ำเนิ นการ กรมป่ าไม้จึงได้กำ� หนดที่ ดินพื้ นที่ ป่าดอยอินทนนท์ เนื้ อที่ 168,750 ไร่
หรือ 270 ตารางกิโลเมตร เป็ นอุทยานแห่งชาติลำ� ดับที่ 6 ของประเทศ1 ครอบคลุมท้องที่ตำ� บลบ้านหลวง
ต�ำบลสบเตี๊ยะ ต�ำบลสองแคว ต�ำบลยางคราม อ�ำเภอจอมทอง ต�ำบลแม่ศึก ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม
และต�ำบลทุ่งปี๊ ต�ำบลแม่วนิ อ�ำเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แผนทีท่ า้ ยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับ 223 แสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปี พ.ศ. 2515
ที่มา: ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 223 (ฉบับพิเศษ). (2515, 2 ตุลาคม). ราชกิจจานุ เบกษา. เล่ม 89
ตอนที่ 148 หน้า 5-6.
หลังจากพื้ นที่ดอยอินทนนท์ได้รบั การประกาศให้เป็ นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็ นทางการ ประกอบกับ
ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ซงึ่ เริม่ ก่อสร้างในราวปลายปี พ.ศ. 25142 สามารถใช้การได้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้
จึงได้เข้ามาตั้งส�ำนักงานอุทยานในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ ส่งผลให้การด�ำเนิ นการควบคุมพื้ นที่ดอยอินทนนท์
ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้มคี วามเข้มงวดมากยิง่ ขึ้ น อย่างไรก็ตาม การจับกุมผูบ้ กุ รุกพื้ นที่อทุ ยาน ฯ ในระยะนี้ ยังคง
ไม่มรี ะบบระเบียบทีช่ ดั เจนมากนัก ดังทีเ่ ห็นได้จากการทีช่ าวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ถกู เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน ฯ
จับกุมแม้ผูน้ ้ันจะใช้ประโยชน์ในพื้ นที่ซึ่งรัฐได้กนั ออกจากเขตอุทยาน ฯ แล้วก็ตาม3
1
2
3

ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช. (2553). อุทยานแห่งชาติ ภาคเหนื อ. หน้า 123.
กิติพงษ์ สุชาติ. (2521). อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. หน้า 15.
บุญทา พฤกษาฉิมพลี. (2561, 8 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.

การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

นับตัง้ แต่ชว่ งเข้าสูท่ ศวรรษ 2500 พื้ นทีด่ อยอินทนนท์เริม่ ปรากฏกลไกในการควบคุมพื้ นทีอ่ ย่างเข้มข้น
ยิ่งขึ้ นจนกระทัง่ การด�ำเนิ นการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้ส่งผลกระทบต่อ
การใช้พื้นที่ของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้ นตามล�ำดับ โดยเฉพาะวิถีการผลิต
ในระบบไร่หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ยงั ไม่มที างเลือกในการด�ำรงชีพ
มากนักชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จงึ ยังคงด�ำเนินกิจกรรมการผลิตแบบไร่หมุนเวียนเป็ นกิจกรรมการผลิตหลัก
สืบเนื่ องมาตั้งแต่ชว่ งเวลาก่อนหน้า หากแต่จำ� เป็ นต้องบุกเบิกพื้ นที่แห่งใหม่ที่ไกลออกไปจากพื้ นที่รอบหมูบ่ า้ น
เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ป่าไม้1
การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่ น: การด�ำเนินงานเพือ่ ลดพื้ นทีก่ ารปลูกฝิ่ น
กับการส่งเสริมการด�ำรงชีพที่ลม้ เหลว
พร้อมกับการด�ำเนินการควบคุมพื้ นทีด่ อยอินทนนท์ผา่ นการจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ ช่วงเวลาเดียวกันนี้
พื้ นที่ดอยอินทนนท์ยงั ปรากฏหน่ วยงานต่าง ๆ เข้ามาด�ำเนิ นการลดการปลูกฝิ่ นผ่านการส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่ นขององค์กรต่าง ๆ โดยแม้วา่ การด�ำเนิ นการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นจะเป็ น
การด�ำเนิ นงานเพื่อการยับยั้งปั ญหาการปลูกฝิ่ นและท�ำไร่เลื่อนลอยในพื้ นที่ผ่านการด�ำเนิ นการส่งเสริม
การประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปั ญหาปากท้องของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นพื้ นที่ ซึ่งแตกต่างจากการด�ำเนิ นการยับยัง้
ปั ญหาชาวเขาโดยทัว่ ไปที่มกั จะเน้นการควบคุ มและจัดการวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้ หากแต่ดว้ ย
การด�ำเนิ นงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ในระยะดังกล่าวยังคงมีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ จึงท�ำให้ชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ยงั คงไม่ปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำรงชีพเข้าสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมากนัก
จุดเริม่ ต้นของการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ นในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ตอ้ งย้อนกลับไปถึงช่วง
ของการก่อตั้ง “โครงการพระบรมราชานุ เคราะห์ชาวเขา” ในราว พ.ศ. 25122 ขณะนั้นหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการในต�ำแหน่ งผูอ้ ำ� นวยการโครงการ ฯ ก�ำลังต้องการพันธุพ์ ชื เพือ่ น�ำไปใช้สง่ เสริม
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่ น วันหนึ่ งพระองค์ได้พบกับเจ้าหน้าที่รฐั บาลออสเตรเลีย
ซึ่งก�ำลังด�ำเนิ นการส่งเสริมการเพาะปลูกกาแฟให้แก่ชาวปาปั วนิ วกินีซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล
ออสเตรเลีย หม่อมเจ้าภีศเดชจึงได้ติดต่อขอเมล็ดพันธุก์ าแฟจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อน�ำมาใช้
ในการส่ ง เสริ ม การปลูกพื ช ทดแทนในโครงการ ฯ หลัง จากรัฐ บาลออสเตรเลี ย จัด ส่ ง เมล็ ด พันธุ์กาแฟ
ให้แก่โครงการพระบรมราชานุ เคราะห์ชาวเขาเมื่อปี พ.ศ. 2514 หม่อมเจ้าภีศเดชจึงทรงมีพระประสงค์
ที่จะน�ำเมล็ดพันธุก์ าแฟไปทดลองเพาะพันธุบ์ นพื้ นที่ดอยอินทนนท์เนื่ องจากพระองค์ทรงต้นกาแฟในพื้ นที่
มาแล้วก่อนหน้า3

1
2

3

มาโก เจริญนิ ยมไพร. (2561, 15 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.
การริเริ่มด�ำเนิ นโครงการพระบรมราชานุ เคราะห์ชาวเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ในงานศึกษานี้
จะยึดถือช่วงเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 เริม่ ด�ำเนิ นการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
แก่ชาวเขาซึ่งเริ่มปรากฏอย่างเมื่อราว พ.ศ. 2512 ซึ่งการริเริ่มด�ำเนิ นโครงการพระบรมราชานุ เคราะห์ชาวเขาในครั้งนั้น
ได้รบั การด�ำเนิ นงานสืบเนื่ องมาเป็ น “โครงการหลวง” ในปั จจุบนั ดูรายละเอียดใน ปราการ กลิ่นฟุ้ง. (2551). การเสด็จ
พระราชด�ำเนิ นท้องที่ ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2493-2530. หน้า 158-162.
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี . (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และโครงการหลวง. หน้า 68-69.
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ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ
องค์การสหประชาชาติเพื่อด�ำเนิ นการลดพื้ นที่ปลูกฝิ่ นภายใต้กองทุน United Nation Fund for Drug Abuse
Control (UNFDAC)1 ภายใต้โครงการ United Nation Programme for Drug Abuse Control (UNPDAC)
โดยการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ บี ทบาทในการลดพื้ นทีป่ ลูกฝิ่ นเพือ่ ด�ำเนินการแสวงหาพันธุพ์ ชื อืน่ ให้ชาวเขา
เพาะปลูกแทนฝิ่ น พัฒนาการเลี้ ยงสัตว์เพือ่ พัฒนาความเป็ นอยูข่ องชาวเขา โครงการ ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินงานครัง้ แรก
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2515 ในพื้ นที่หมู่บา้ นชาติพนั ธุใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ 5 หมู่บา้ นหลัก และหมู่บา้ น
โดยรอบหมูบ่ า้ นหลักอีก 5 หมูบ่ า้ นเป็ นพื้ นที่ดำ� เนิ นการ2 ซึ่งในพื้ นที่ดอยอินทนนท์โครงการ ฯ ได้เข้ามาตั้ง
หน่ วยงานในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ ณ บ้านผาหมอนซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั ของคนในพื้ นที่ในชื่อโครงการ “ยูเอ็น”
การด�ำเนิ นงานส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ นโดยโครงการยูเอ็นในพื้ นที่ ดอยอินทนนท์
ในระยะดังกล่าว เจ้าหน้าที่โครงการจะเดินเท้าไปตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เพื่อชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ฯ
เมื่อคนในพื้ นที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนหนึ่ งแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการจะจัดสรรกล้าพันธุห์ รือเมล็ดพันธุ์ และ
ปุ๋ ยยาให้แก่ผูเ้ ข้าร่วมโครงการแบบให้เปล่า รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำ� แนะน�ำแก่คนในพื้ นที่
ตลอดช่วงของการเพาะปลูก เมือ่ ได้รบั ผลผลิตแล้วทางโครงการ ฯ จะเป็ นผูร้ บั ซื้ อผลผลิตทัง้ หมด โดยเมล็ดกาแฟ
มีราคารับซื้ อสูงกว่าผลผลิตชนิดอืน่ เนื่องจากเป็ นพืชหลักทีโ่ ครงการ ฯ ด�ำเนินการส่งแสริม โดยหากเป็ นเมล็ดกาแฟ
ทีก่ ะเทาะเปลือกแล้วโครงการ ฯ จะรับซื้ อในราคา 20 บาท ต่อมาจึงรับซื้ อในราคาทีส่ งู ขึ้ นเป็ น 50 บาท 80 บาท
จนถึง 100 บาท ส่วนพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ ที่ส่งเสริมในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น กะหล�ำ่ ปลี ถัว่ แดง ถัว่ ลิสง
มันฝรัง่ ฯลฯ จะมีราคารับซื้ อต�ำ่ ลงมา เช่น ถัว่ แดงราคากิโลกรัมละ 8 บาท หรือกะหล�ำ่ ปลีราคากิโลกรัมละ 7 บาท3
แม้วา่ โครงการ ฯ จะด�ำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่าง “ครบวงจร” ตัง้ แต่การแจกจ่าย
ต้นทุนการผลิต จนกระทัง่ การรับซื้ อผลผลิตของผูเ้ ข้าโครงการ ฯ หากแต่การด�ำเนิ นงานดังกล่าวกลับไม่ได้รบั
การตอบรับจากชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์มากนัก เนื่ องจากโครงการ ฯ ยังไม่สามารถด�ำเนิ นงานได้
อย่างครอบคลุมพื้ นที่ดำ� เนิ นการ เห็นได้จากผูเ้ ข้าร่วมการเพาะปลูกพืชทดแทนกับโครงการ ฯ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผูท้ ี่ต้งั ถิ่นฐานอยู่ในละแวกหย่อมบ้านผาหมอนซึ่งเป็ นที่ต้งั ส�ำนั กงานโครงการ ฯ4 ขณะเดียวกันพบว่า
ผูท้ ี่เข้าร่วมโครงการเพาะปลูกกาแฟอย่างจริงจังเพียงหย่อมบ้านละ 2 ถึง 3 หลังคาเรือนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ฯ จะเป็ นกลุ่มผูน้ � ำของหมู่บา้ น เช่น นายหน่ ามู บ้านผาหมอน นายพะโย่ นายหม่อกา
นายคะแคะ บ้านหนองหล่ม พ่อหลวงจ่าปอย นายเด่โพ บ้านแม่กลางหลวง เป็ นต้น5
หลังจากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นโดยองค์การสหประชาชาติสนสุ
ิ้ ดระยะเวลาด�ำเนินงาน
หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจึงได้เข้ามาเป็ นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทน
ฝิ่ นในพื้ นที่ โดยการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ นของหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขามีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง
ไปจากโครงการ “ยูเอ็น” บ้างเล็กน้อย ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนระบบการแจกจ่ายต้นทุนในการเพาะปลูกจาก
การให้เปล่าเป็ นการให้สินเชื่อหรือการให้ยืมโดยโครงการจะหักค่าต้นทุนหลังจากรายได้ที่สมาชิกโครงการ
ได้รบั หลังจากการขายผลผลิต รวมถึงพันธุพ์ ชื ที่ใช้ในการส่งเสริมให้แก่คนในพื้ นที่มคี วามหลากหลายมากขึ้ น6
1
2
3
4
5
6

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ชาวเขา. หน้า 205.
ชมรมศึกษาและวิจยั ชาวเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). วิจยั ชาวเขา 2512-2515. หน้า 341.
หยะกา คีรีพฤกษชาติ. (2561, 15 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
พงษ์ทู เชื้ อสุจริตไพบูลย์. (2562, 26 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นแม่กลางหลวง.
สุปอย บรรพตวนา. (2561, 9 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
โดปอย พนาลัยสัมพันธ์. (2561, 20 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.

การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

รวมถึงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นโดยหน่ วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจะรับซื้ อผลผลิตของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเพียง 1-2 ปี แรก หลังจากนั้นจะติดต่อพ่อค้าจากภายนอกเข้ามารับซื้ อผลผลิตในหมูบ่ า้ น
ซึ่งพ่อค้าจากภายนอกที่เข้ามารับซื้ อผลผลิตของคนในพื้ นที่ยงั คงมีจำ� นวนจ�ำกัดท�ำให้ชาวปกาเกอะญอดอยอิ
นทนนท์ไม่อาจขายผลผลิตที่ได้รบั จากการเพาะปลูกได้ท้งั หมด1
ด้วยการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ นในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ในระยะเริ่มต้นยังคงมีขอ้ จ�ำกัด
หลายประการ ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จงึ ยังไม่เข้ารับการรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ น
ในระยะนี้ มากนัก สอดคล้องกับรายงานการส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจของชาวปกาเกอะญอในพื้ นที่ดอยอินทนนท์
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2523 โดยสถาบัน วิจัย ชาวเขาซึ่ ง ได้ท�ำ การส�ำ รวจสภาพเศรษฐกิ จ ของชาวปกาเกอะญอ
120 หลังคาเรือนใน 4 หย่อมบ้าน ปรากฏครัวเรือนที่ทำ� การเพาะปลูกกาแฟซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญ
ที่ได้รบั การส่งเสริมในพื้ นที่จำ� นวนเพียง 35 ครัวเรือน โดยจากครัวเรือนที่เพาะปลูกกาแฟ 35 ครัวเรือน
พบครอบครัวที่มีรายได้จากการเพาะปลูกกาแฟเพียง 21 ครัวเรือนเท่านั้น2
แม้วา่ นับตัง้ แต่หลังทศวรรษ 2500 เป็ นต้นมา ดอยอินทนนท์ได้เป็ นพื้ นทีท่ หี่ น่วยงานต่าง ๆ ขยายกลไก
อ�ำนาจเข้ามาจัดการ “ปั ญหา” อันเกิดจากวิถีชวี ติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นพื้ นที่อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการขยาย
กลไกการควบคุมการใช้พนที
ื้ ่ผ่านการการสถาปนาอ�ำนาจในการจัดการป่ าไม้ซงึ่ ได้สง่ ผลกระทบต่อวิถีการผลิต
ในระบบไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์โดยตรง แม้วา่ ช่วงเวลาเดียวกัน พื้ นที่ดอยอินทนนท์
จะปรากฏหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ ได้ดำ� เนินการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นเพือ่ เป็ นทางเลือกของการทดแทนรายได้
จากการปลูกฝิ่ นของคนในพื้ นที่ หากแต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดของการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นหลายประการ
การด�ำเนิ นงานส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนฝิ่ นของหน่ วยงานต่าง ๆ จึงยังคงไม่ได้รบั การตอบรับจาก
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างแพร่หลายมากนัก ช่วงเวลานี้ ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ส่วนใหญ่
จึงยังคงด�ำรงชีพโดยวิถีการผลิตเพื่อการยังชีพสืบเนื่ องมาตั้งแต่ชว่ งก่อนทศวรรษ 2500 รวมถึงการปลูกฝิ่ น
และท�ำไร่เลื่อนลอยอันเป็ นปั ญหาของรัฐไทยที่ยงั คงปรากฏในพื้ นที่สืบเนื่ องมาพร้อมกับสภาวะความเป็ นอยู่
อันแร้นแค้นและยากล�ำบากของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ที่ยงั คงต้องเผชิญอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้ นกว่า
ในช่วงเวลาก่อนหน้า

การเข้าสูก่ ารเป็ นเกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถกี ารด�ำรงชีพภายใต้การเข้าสู่
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ท่ามกลางสถานการณ์การปลูกฝิ่ น และการท�ำไร่ “เลือ่ นลอย” อันเป็ นปัญหาส�ำคัญทีร่ ฐั ไทยได้พยายาม
ด�ำเนินการยับยัง้ ปัญหาเหล่านี้ มาตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 2500 เมือ่ เข้าสูท่ ศวรรษ 2520 พื้ นทีด่ อยอินทนนท์ยงั ปรากฏ
เหตุการณ์ความเคลือ่ นไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ทรี่ นุ แรงมากขึ้ น3 ดอยอินทนนท์จงึ ยังคงเป็ นพื้ นทีท่ เี่ ต็มไปด้วย
“ปั ญหา” ทีร่ ฐั ไทยต้องเข้ามาด�ำเนิ นการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ในพื้ นทีอ่ ย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้ นกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้า
1
2
3

มาโก เจริญนิ ยมไพร. (2561, 15 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอนใหม่.
ศูนย์วิจยั ชาวเขา. (2523) รายงานผลการส�ำรวจสภาพทางสังคม-เศรษฐกิจกลุม่ หมู่บา้ นแม้วขุนกลางและกลุม่ หมู่บา้ น
กะเหรี่ ยงผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปี 2523 . หน้า 102.
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เริม่ ปรากฏความเคลือ่ นไหวของคอมมิวนิ สต์อย่างเข้มข้นในหลายพื้ นที่ต้งั แต่อำ� เภอแม่วาง
ดอยหล่อ (สันป่ าตองเดิม) แม่แจ่ม และอ�ำเภอจอมทอง กระทัง่ เจ้าหน้าที่ได้ปะทะกับขบวนการคอมมิวนิ สต์ครั้งแรก
ทีอ่ ำ� เภอแม่แจ่ม เมือ่ ปี พ.ศ. 2521 โปรดดูรายละเอียดใน อนุ เนินหาด. (2555). อดีต แม่แจ่ม (สังคมเมืองเชียงใหม่เล่ม 32).
หน้า 239-242.
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สถานการณ์ปัญหาในพื้ นทีด่ อยอินทนนท์ทที่ วีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้ นในระยะนี้ ไม่ได้สร้างความหนักใจ
ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ที่ ด�ำเนิ นงานเกี่ยวกับ “ชาวเขา” เท่านั้ น หากแต่น่าจะยังสร้างความวิตกกังวลต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เช่นเดียวกัน1 ปลายปี พ.ศ. 2522 พระองค์จึงทรงมีพระราชด�ำริ
ให้จดั ตัง้ “สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท์” บนเนื้ อที่ 150 ไร่ ในเขตหมูบ่ า้ นขุนกลางเพือ่ ด�ำเนินการค้นคว้า
หาข้อมูลและพัฒนาแนวทางที่จะน� ำผลจากการวิจยั มาส่งเสริมอาชีพเป็ นรายได้ของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นพื้ นที่
โดยมีเป้าหมายของการด�ำเนินงาน 5 ประการ ได้แก่ “...1. เพือ่ จัดตัง้ ถิน่ ฐานชาวเขาให้เหมาะสม 2. เพือ่ ส่งเสริม
การปลูกพืชทดแทนฝิ่ นให้ชาวเขา 3. เพือ่ เพิม่ รายได้และปรับปรุงความเป็ นอยูข่ องชาวเขา 4. เพือ่ รักษาเอกลักษณ์
ของชาวเขาให้คงอยู่ไว้ และ 5. เพื่ออนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดัดแปลงให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศ...”2
ควรต้องกล่าวด้วยว่า ช่วงเวลาเดียวกับการเข้ามาด�ำเนินการจัดตัง้ โครงการหลวงในพื้ นทีด่ อยอินทนนท์
เมื่อปี พ.ศ. 2522 ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ยงั คงต้องเผชิญกับสภาวะการด�ำรงชีพอันยากล�ำบากซึ่ง
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิ นชีวิตของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างลึกซึ้ ง ตั้งแต่สภาวะผลผลิตข้าว
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคอัน เป็ นปั ญ หาการด�ำ รงชี พ ที่ ยัง คงสื บ เนื่ อ งมาตั้ง แต่ ก่ อ นทศวรรษ 2500 3
ขณะเดียวกันพื้ นที่ดอยอินทนนท์ยงั คงเป็ นพื้ นที่ที่รฐั ไทยขยายกลไกอ�ำนาจในการจัดการพื้ นที่เพื่อการยับยัง้
ปั ญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะปั ญหาการเพาะปลูกฝิ่ นและการท�ำไร่เลือ่ นลอย ช่วงเวลาดังกล่าวรัฐไทย
จึงได้มคี ำ� สัง่ ให้กองก�ำลังของทหารพรานได้เข้ามาตั้งหน่ วยงานเพือ่ ด�ำเนิ นการปราบปรามการปลูกฝิ่ นในพื้ นที่
ในราวปลายทศวรรษ 2520 ส่งผลให้ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จึงประสบกับสภาวะการด�ำรงชีพ
อันแร้นแค้นและยากล�ำบากเพิ่มมากขึ้ นกว่าในระยะก่อนหน้า
แม้ว่าการด�ำเนิ นการจัดตั้งโครงการหลวงดอยอินทนนท์จะถื อเป็ น “จังหวะเวลา” ที่ เหมาะสม
ในการเข้ามาเป็ นทางเลือกของการด�ำรงชีพท่ามกลางเงื่อนไขของสังคมเศรษฐกิจที่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี
การด�ำเนินชีวติ ของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้ น หากแต่เมือ่ พิจารณาการเข้าสูก่ ารเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจที่ได้รบั การส่งเสริมโดยโครงการหลวงของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ในระยะเริ่มต้นแล้ว
กลับพบว่าชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์สว่ นใหญ่ยงั ไม่ได้เข้าสูก่ ารรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดยโครงการหลวงอย่างทันทีทนั ใด เนื่ องจากข้อจ�ำกัดของการด�ำเนิ นการส่งเสริมที่ยงั คงไม่สามารถด�ำเนิ นงาน
ได้อย่างครอบคลุมไม่แตกต่างจากการด�ำเนินงานส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในระยะทีผ่ า่ นมา ช่วงเวลานี้
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ส่วนใหญ่จึงยังคงไม่เลือกเข้าสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้รบั การส่งเสริม
โดยโครงการหลวงมากนัก4
1
2
3

4

โปรดดูรายละเอียดใน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และโครงการหลวง. หน้า 134, 136-137.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2538. โครงการหลวง. หน้า 23. และ สุทศั น์ ปลื้ มปั ญญา และคณะ (เรียบเรียง).
(2534). โครงการหลวง. หน้า 34.
“รายงานผลการส�ำรวจสภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ กลุ่ มหมู่บา้ นแม้วขุนกลาง และกลุ่ มหมู่บา้ นกะเหรี่ ยงผาหมอน
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปี 2523” โดยศูนย์วจิ ยั ชาวเขาได้แสดงให้เห็นว่าชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ยงั
คงต้องประสบกับสภาวะปั ญหาผลผลิ ตข้าวไม่เพียงพอต่ อการบริ โภคมากถึ งร้อยละ 43.14 โปรดดู รายละเอี ยดใน
ศูนย์วจิ ยั ชาวเขา. (2523). รายงานผลการส�ำรวจสภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ กลุม่ หมู่บา้ นแม้วขุนกลาง และกลุม่ หมู่บา้ น
กะเหรี่ ยงผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปี 2523. หน้า 104.
วิรตั น์ บรรพตคีรีไพร. (2563, 22 เมษายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.

การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

แม้วา่ การด�ำเนิ นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงจะยังคงมีขอ้ จ�ำกัดที่ทำ� ให้
ยังไม่สามารถด�ำเนิ นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างครอบคลุมพื้ นทีด่ ำ� เนิ นงาน หากแต่ชว่ งเวลา
ดังกล่าวได้ปรากฏคนกลุม่ หนึ่ งที่ได้เลือกเข้าสูก่ ารรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวง
ตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น ในส่วนนี้ จึงจะได้ทำ� ความเข้าใจการเข้าสูค่ วามเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงของชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ในระยะแรกเริม่ โดยจะแสดงให้เห็นผ่านเรือ่ งราวชีวติ ของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์คนหนึ่ ง
ที่ได้เข้าสู่การรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงในระยะเริ่มต้นของการด�ำเนิ นงาน
ส่งเสริม ฯ เพือ่ เข้าใจเงือ่ นไขทีผ่ ลักดันให้คนกลุม่ นี้ เข้าสูก่ ารเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงซึง่ ถือเป็ นจุดเปลีย่ นส�ำคัญ
ที่ทำ� ให้ชาวปกาเกอะญอดอยอินนนท์เริม่ เข้าสูก่ ารเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้รบั การส่งเสริมโดยโครงการหลวง
อย่างต่อเนื่ องในระยะต่อมา
พะตีบุญทา1 ชาวบ้านผาหมอนวัย 59 ปี ถือเป็ นหนึ่ งในผูท้ ี่เข้าสู่การรับการส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงเป็ นคนแรก ๆ โดยพะตีได้เริ่มเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโครงการหลวงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นพะตีบุญทาจึงได้ยดึ ถือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของโครงการหลวงเป็ นวิถีการ
ด�ำ รงชี พ หลัก เพื่ อ เลี้ ยงชี พ ของตนเองและครอบครัว สื บ ต่ อ มาอย่า งยาวนานกระทัง่ ได้รับ คัด เลื อ กเป็ น
“หมอดินดอยอาสา” ประจ�ำสถานี วิจยั เกษตรหลวงอินทนนท์เมื่อปี พ.ศ. 2540 สืบเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั
พะตีบุญทายังคงยึดถือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงเป็ นวิถีการด�ำรงชีพหลักเพื่อเลี้ ยงชีพ
ของตนเองและครอบครัวสืบมา
วัย เยาว์ข องพะตี บุ ญทามี วิถีชี วิตที่ ไ ม่แ ตกต่ า งจากคนในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่ ซึ่ ง ยัง คงด� ำ เนิ นชี วิต
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบการยังชีพภายใต้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อการบริโภคและแลกเปลี่ ยนภายในกลุ่มชาติ พนั ธุ์เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ด้วยพะตี บุญทาเติ บโตขึ้ น
ในช่วงที่สงั คม ปกาเกอะญอดอยอินทนนท์เริม่ เปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ “การพัฒนา” จึงท�ำให้พะตีได้เข้าไปสัมพันธ์
กับกระแสการพัฒนาที่ไหลบ่าเข้าสูพ่ นที
ื้ ่ต้งั แต่ยคุ เริม่ ต้น การเข้าเรียนหนังสือภายใต้การจัดการเรียนการสอน
โดยนิ ยมไพรสมาคมซึ่งได้เข้ามาด�ำเนิ นงานพัฒนาในพื้ นที่ดอยอินทนนท์เมื่อราวปี พ.ศ. 25142 ซึ่งได้ทำ� ให้
พะตี และคนในรุ่นราวคราวเดี ยวกันเริ่ม “อ่านออกเขียนได้” และเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ ท�ำให้พะตี มีโอกาส
ได้เข้าไปสัมพันธ์กบั สังคมภายนอกมากกว่าคนในรุ่นก่อนหน้า
พะตีบุญทาเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างจริงจังเป็ นครั้งแรกจากการที่ครอบครัวเข้ารับ
การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการ “ยูเอ็น” เมื่อราว พ.ศ. 2515 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจยังคงเป็ นสิ่ งแปลกใหม่ของชาวปกาเกอะญอดอยอิ นทนนท์ พะตี บุญทาและ
ชาวปกาเกอะญอดอยอิ นทนนท์คนอื่ น ๆ จึงยังไม่มีความรูเ้ กี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมากนั ก
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเพาะปลูกของโครงการ ฯ ยังมีจำ� นวนจ�ำกัด การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในระยะดังกล่าวจึงเป็ นการ “ลองผิดลองถูก” โดยไม่มีหลักวิชาการหรือการเพาะปลูกอย่างเป็ นระบบ ดังที่
พะตีบุญทาเล่าว่าช่วงของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในระยะแรก ๆ ครอบครัวของพะตีได้เพาะปลูกกาแฟ
และถัว่ แดง โดยท�ำการเพาะปลูกตามพื้ นที่วา่ งภายในบริเวณบ้านเรือน และยังไม่มีการขึ้ นแปลงเพาะปลูก
อย่างเป็ นระบบมากนัก
1
2

บุญทา พฤกษาฉิมพลี(2). (2563, 26 กันยายน). สัมภาษณ์โดย อนุ วตั ร อินทนา, ที่บา้ นผาหมอน.
นิ ยมไพรสมาคม. (2514, ตุลาคม). “การพัฒนาอาชีพชาวเขาจากฝิ่ นเป็ นกาแฟ,” สารนิ ยมไพร ฉบับเยาวชน.: 2.
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พะตีบุญทาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งได้รบั การส่งเสริมจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาด�ำเนิ นงาน
ในพื้ นที่ดอยอินทนนท์อย่างต่อเนื่ อง กระทัง่ เมือ่ โครงการหลวงได้เข้ามาด�ำเนิ นการจัดตั้งในพื้ นที่ดอยอินทนนท์
อย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2522 พะตีบุญทาจึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนช่องทางการด�ำรงชีพโดยการเข้าสู่
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้การด�ำเนิ นการส่งเสริมโดยโครงการหลวง เนื่ องจากการส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงมีระบบการส่งเสริมอย่างครบวงจรไม่แตกต่างจากการด�ำเนิ นงานส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาด�ำเนิ นงานในพื้ นที่ในระยะก่อนหน้า ท�ำให้ไม่จำ� เป็ น
ต้องปรับตัวในการเพาะปลูกมากนั ก ประกอบกับเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2520 จ�ำนวนประชากรในหมู่บา้ น
เริ่มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้ น พะตีบุญทาจึงตัดสินใจเข้าสู่การการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโครงการหลวงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2525 โดยได้เริ่มเพาะปลูกกะหล�ำ่ ปลีให้กบั โครงการหลวงในราคากิโลกรัมละ 1 บาท
ควรต้องกล่าวด้วยว่า โครงการหลวงดอยอินทนนท์มสี ถานะเป็ นหนึ่ งในสถานี วจิ ยั ของโครงการหลวง
ท�ำให้การเข้ามาด�ำเนิ นงานในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ในระยะแรกยังคงเน้นการวิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื ที่เหมาะสม
เพื่อน� ำมาใช้ในการส่งเสริมการเพาะปลูกในพื้ นที่ จึงท�ำให้โครงการหลวงจึงยังไม่ได้ด�ำเนิ นการส่งเสริ ม
การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่กลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้ นที่อย่างจริงจัง หากแต่ได้ส่งเสริมการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มชาติพนั ธุใ์ นพื้ นที่บา้ งแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็ นพันธุพ์ ืชที่ดูแลง่าย เจริญเติบโตเร็ว รวมถึง
ผลผลิตเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ดังเช่น ถัว่ แขก ฟั กทอง มะเขือเทศ ซูกินี ฟั กจานบิน1 กะหล�ำ่ ปลี มันฝรัง่
สตรอเบอร์รี่ และข้าวสาลี2 เป็ นต้น
แม้จะกล่าวได้ว่าการเข้าสู่การรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงของ
ชาวปกาเกอะญอดอยอิ น ทนนท์ใ นระยะนี้ จะเป็ นการปรับ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารด�ำ รงชี พ ภายใต้เ งื่ อ นไขของ
ความเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจที่ทำ� ให้ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ตอ้ งประสบกับสภาวะการด�ำรงชีพ
อันยากล�ำบากที่สง่ ผลกระทบต่อวิถีชวี ติ ของกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ได้รบั การส่งเสริมจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในระยะก่อนหน้า หากแต่ในอีกด้านหนึ่ ง การเข้าสูก่ ารรับการส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงของชาวปกาเกอะญอะญอดอยอินทนนท์ในระยะนี้ ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามในการแสวงหาหนทางในการด�ำรงชีพที่มนั ่ คง และสามารถเข้าถึงอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ตอบสนองต่อความจ�ำเป็ นในการด�ำรงชีพภายใต้ชวี ติ ทางเศรษฐกิจของกลุม่ ชาติพนั ธุซ์ งึ่ เริม่ ได้รบั การผนวก
เข้าสูส่ งั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมอย่างแนบแน่ น ดังที่จะแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดจากกรณีของการมีรถคันแรก
ของชุมชนซึ่งสัมพันธ์กบั เงื่อนไขและช่วงเวลาของการเริ่มเข้าสู่การรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดยโครงการหลวงอย่างมีนัยส�ำคัญ
การเข้ามาด�ำเนิ นการจัดตั้งโครงการหลวงในพื้ นที่ดอยอินทนนท์เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้น�ำมาซึ่ง
ความเปลีย่ นแปลงพื้ นทีด่ อยอินทนนท์อย่างเป็ นรูปธรรมหลายประการ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
เพือ่ การรองรับการขยายตัวของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้ นที่ ตัง้ แต่การพัฒนาระบบชลประทาน การสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้ า3 การปฏิรปู ที่ดินและจัดสรรพื้ นที่ทำ� กินบริเวณขุนห้วยแห้งแก่กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นพื้ นที่ รวมถึง
การด�ำเนิ นการสร้างถนนจากขุนห้วยแห้งเชือ่ มต่อกับหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เมือ่ ปี พ.ศ. 25234 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานโดยโครงการหลวงในระยะนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็ นการเอื้ อต่อการด�ำเนินงานส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
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การกลายเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับเปลีย่ นวิถีการด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้ นที่สงู ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม กรณีศกึ ษาชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์
อนุ วตั ร อินทนา

ของโครงการหลวงเท่านั้ น หากแต่ยงั ส่งผลให้ชาวปกาเกอะญดอยอินทนนท์มีโอกาสได้เข้าไปสัมพันธ์กบั
กิจกรรมการค้าและการแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมมากยิ่งขึ้ น ดังที่เห็นได้จากหลังจาก
ที่โครงการหลวงเริ่มด�ำเนิ นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้ นที่ พื้ นที่ดอยอินทนนท์ได้เริ่มปรากฏ
พ่อค้าคนกลางจากภายนอกพื้ นที่เข้ามารับซื้ อผลผลิต หรือการเข้ามาเช่าที่ดินท�ำกินเพื่อท�ำการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจในพื้ นที่ดอยอินทนนท์ ช่วงเวลานี้ ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จงึ เริม่ เข้าไปสัมพันธ์กบั กิจกรรม
การค้าและการแลกเปลี่ยนกับสังคมภายนอกอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
การเข้าไปสัมพันธ์กบั กิจกรรมการค้าและการแลกเปลี่ยนโดยมีเงินตราเป็ นสื่อกลางอย่างเข้มข้น
ในระยะนี้ น� ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะ
การปรับเปลีย่ นวิถกี ารด�ำรงชีพโดยการเข้าสูว่ ถิ กี ารผลิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมอย่างเข้มข้นได้สง่ ผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงความคิดของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ทสี่ มั พันธ์กบั เศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมอย่างเข้มข้น
ในระยะนี้ ดังทีพ่ ะตีบญ
ุ ทาทีไ่ ด้เล่าว่าหลังจากถนนเชือ่ มโยงหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เริม่ ใช้การได้ หมูบ่ า้ นชาวปกาเกอะญอ
ในพื้ นทีด่ อยอินทนนท์ได้เริม่ ปรากฏพ่อค้าจากชุมชนพื้ นราบเดินทางเข้าถึงหมูบ่ า้ นได้บอ่ ยครัง้ ขึ้ นกว่าในช่วงเวลา
ก่อนหน้า เมื่อพะตีบุญทาได้พบเห็นพ่อค้าวัวควายขับรถยนต์เข้ามาในหมู่บา้ นเพื่อซื้ อวัวควายลงไปยังชุมชน
พื้ นราบ พะตีจึงมีความคิดที่อยากจะมีรถยนต์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่จะร่น
ระยะเวลาในการขนย้ายผลผลิ ตและช่วยให้สามารถขนย้ายผลผลิ ตในปริ มาณที่ มากขึ้ น อย่างไรก็ตาม
ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวพะตีบญ
ุ ทายังไม่มเี งินทองเพียงพอที่จะซื้ อรถยนต์ พะตีจงึ ได้ “หุน้ ” กับพ่อหลวงสมบูรณ์
(ขณะนั้นยังไม่ได้เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติร่วมกันซื้ อรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้เป็ น
คันแรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2524 หลังจากนั้นเพียง 1 ปี พ่อหลวงสมบูรณ์จงึ ได้ซอรถยนต์
ื้
เข้ามาใช้ในหมูบ่ า้ นซึง่ ถือเป็ น
รถยนต์คนั แรกที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของคนในหมูบ่ า้ น
เรื่องราวของพะตี บุญทาที่ กล่าวถึ งข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางชีวิตทางเศรษฐกิจของ
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ทเี่ ริม่ เข้าไปสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างแนบแน่นยิง่ ขึ้ น ได้สง่ ผล
ให้ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์สว่ นหนึ่ งเริม่ มีความคิดต่อการด�ำรงชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยสอดรับกับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมที่เริ่มขยายตัวเข้าสู่พื้นที่มากยิง่ ขึ้ น โดยแม้วา่ ช่วงเวลาดังกล่าวการด�ำเนิ นงานส่งเสริม
การเพาะปลูกโครงการหลวงจะยังคงมีขอ้ จ�ำกัดที่ยงั ไม่สามารถด�ำเนิ นการได้อย่างครอบคลุมคนในพื้ นที่
ประกอบกับแม้พื้นที่ดอยอินทนนท์จะปรากฏช่องทางการด�ำรงชีพที่หลากหลาย หากแต่ชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์สว่ นหนึ่ งได้เลือกเข้าสูก่ ารเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงก่อนคนกลุม่ อืน่ ๆ เนื่ องจากการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจที่ได้รบั การส่งเสริมโดยโครงการหลวงถือเป็ นช่องทางการด�ำรงชีพที่มนั ่ คงและสามารถยกระดับ
สถานะทางเศรษฐกิจได้อย่างเด่นชัดมากกว่าช่องทางการด�ำรงชีพช่องทางอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
การเข้าสู่การรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงของชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ในระยะนี้ ยังถื อเป็ นจุดเริ่มต้นที่ น�ำไปสู่การปรับเปลี่ ยนวิถีการด�ำรงชีพของกลุ่มชาติ พันธุ์
ซึ่งได้เข้ารับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยโครงการหลวงอย่างต่อเนื่ องในระยะต่อมา ดังที่เห็นได้
จากหลังจากที่โครงการหลวงด�ำเนิ นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้ นที่อย่างกว้างขวางมากขึ้ น
ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ได้เข้าสู่การเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงเพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
ปั จจัยส�ำคัญจากการ “....เห็นคนที่ เข้าโครงการหลวงมีเงิน มีรถ และมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ ดีข้ นึ ...” ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าการเข้าสู่การเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงถือเป็ นช่องทางการด�ำรงชีพที่มนั ่ คงที่น�ำไปสู่การเข้าถึง
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อการตอบสนองต่อวิถีการด�ำเนิ นชีวิตภายใต้สงั คมเศรษฐกิจของชาวปกาเกอะญอ
ดอยอินทนนท์ซึ่งเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมอย่างเข้มข้นในระยะเดียวกันนี้
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นับตัง้ แต่ยคุ ตัง้ ถิน่ ฐานชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์จำ� เป็ นต้องปรับตัวต่อสภาวะการด�ำรงชีพภายใต้
เงื่อนทางสังคมเศรษฐกิจที่สง่ ผลกระทบต่อวิถีการด�ำเนิ นชีวติ ของกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ย่างลึกซึ้ ง และส่งผลกระทบ
อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้ นหลังทศวรรษ 2500 การเข้าสู่การรับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้รบั
การส่งเสริมโดยโครงการหลวงซึ่งได้เข้ามาจัดตั้งในพื้ นที่ดอยอินทนนท์อย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2522
จึงถือเป็ นทางเลือกในการด�ำรงชีพที่ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์เลือกยึดถือเป็ นวิถีการด�ำรงชีพหลัก
ท่ามกลางความยากล�ำบากของการด�ำรงชีพทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถกี ารด�ำรงชีพของกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้ น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเงื่อนไขของการด�ำรงชีพภายใต้สงั คมเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมที่เริ่มถาโถม
เข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจปกาเกอะญอดอยอินทนนท์อย่างเข้มข้น การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้รบั การส่งเสริม
โดยโครงการหลวงซึ่งเป็ นช่องทางของการด�ำรงชีพที่มนั ่ คงจึงไม่ได้เป็ นเพียงการปรับตัวต่อเงื่อนไขของสังคม
เศรษฐกิจอันเป็ นปั จจัยจาก “ภายนอก” ที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิ นชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ท่านั้ น
หากแต่การเข้าสูค่ วามเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามแสวงหาวิถีการด�ำรงชีพ
ทีม่ นั ่ คงและสามารถเข้าถึงอ�ำนาจทางเศรษฐกิจเพือ่ ตอบสนองความจ�ำเป็ นของการด�ำเนิ นชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
มากกว่าช่องทางการด�ำรงชีพอืน่ ดังทีเ่ ห็นได้จากการทีช่ าวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์เลือกเข้าสูก่ ารเป็ นเกษตรกร
โครงการหลวงเพิม่ มากขึ้ นอย่างต่อเนื่ องซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงความคิดและวิถีชีวติ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ที่เริ่มเข้าไปสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมอย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้ น
ขณะเดียวกัน แม้วา่ หลังจากการเข้ามาด�ำเนินการจัดตัง้ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ พื้ นทีด่ อยอินทนนท์
จะเริ่มปรากฏช่องทางการด�ำรงชีพที่หลากหลาย หากแต่ชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ส่วนใหญ่ยงั คงเข้าสู่
การเป็ นเกษตรกรโครงการหลวงอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงยังคงด�ำรงสถานะความเป็ นเกษตรกรโครงการหลวง
เป็ นวิถีการด�ำรงชีพส�ำคัญควบคู่กบั ช่องการด�ำรงชีพอื่น ๆ ขณะเดียวกัน การเป็ นเกษตรกรโครงการหลวง
ยังน�ำไปสู่การยกระดับการด�ำรงชีพในด้านอื่น ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์พื้นที่การด�ำเนิ นชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ
ภายใต้ภาพลักษณ์ของการเป็ น “เกษตรกรโครงการหลวง” ซึง่ ได้รบั การน�ำมาใช้เป็ น “ต้นทุน” ของการด�ำรงชีพ
ท่ามกลางชีวติ ทางเศรษฐกิจของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ี่เข้าไปสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจสังคมไทยอย่างแนบแน่ นมากยิง่ ขึ้ น
ในระยะต่อมา
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