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ABSTRACT 

In the past 20 years, China has experienced great economic growth under 

the Policy of Economic Reform and the Open Door policy to establish a 

Socialist Market Mechanism with Chinese Characteristics. By and large people’s 

living conditions in rural areas have improved. However, accompanying this 

growth-oriented development environmental degradation has become 

increasingly serious. Economic growth was achieved at the expense of resources 

and the environment. From the later half of 1990s on, the state shifted its focus 

on the parallel advance of development and conservation. Especially after the 

flooding of the Yangtse River in 1998, strengthened and exclusive conservation 

practices were carried out around the whole country, in the forms of establishing 

nature reserves and implementation a Logging Ban. Accordingly my research 

site----Nanjian Wuliangshan Nature Reserve was formally established in 1996, 

and upgraded to the national level in 2001. However, following its establishment, 

serious conflicts ensued between the villagers of Mahuangqing and local 

protection organizations. The issue of access to resources became problematic.  

Unfortunately, villagers have become treated as forest destroyers, since 

in the past they were the perpetrators of large scale forest destruction for selling 

timber. As analyzed by this thesis, however, instead of only blaming the 

over-exploitive activities on forests by, there are also structural shortcomings in 



  
 

v 

government policies and projects which contribute significantly to forest 

destruction. Relationships between villagers and the protection organizations are 

intense and sensitive. From the local government’s point of view, villagers do 

not cooperate with them for the protection of forests and illegally use resources 

for economic growth, thus they must be excluded from the nature reserve. 

However, villagers do not agree with this top-down and negative elaboration of 

their image. As an agency they have a different understanding about 

conservation and development, which is more realistic and situated in a locally 

complex context. Especially since the village is located at a high elevation, 

isolated from the outside world and sensitive to the nature reserve, by lacking 

efficient access to natural resources, good roads and a consistent water supply, 

villagers situate their development practices into different strategies for 

economic, ecological and cultural interests, which reflect local interpretations of 

conservation and development among different groups of villagers. 

Accordingly, this thesis will not only analyze villagers’ situated 

development practices in a specific context that reflects their rich local 

knowledge in resource utilization as well as their embedded relations to nature, 

but also their negotiation process for getting access to resources from the nature 

reserve for secure livelihoods. Considering the complexity of the local 

community, although some illegal tree cutting by local villagers still takes place, 

most of villagers today are trying to protect forests as much as possible and 

establish harmonious relationships between themselves and nature. As Hanized 

Yi people, conservation to villagers is not only related to their economic interest 

regarding a secure livelihood, but also gives them a cultural space to think of 

how to keep some Yi traditions in a well protected environment. To them, 

conservation and development co-exist and interact with each other, based on 

secure access to resources. Furthermore, conservation is not pure and exclusive 

environmental protection without any human activities. Instead, it is about 

sustainable resource utilization with complex access to resources for secure 

livelihoods.  
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บทคัดยอ 
ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมาซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจภายใตนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศสูการสถาปนากลไกการตลาดแบบ
สังคมนิยมจีน พบวาปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นไดพัฒนาในทางที่ดีข้ึน อยางไรก็
ตาม การพัฒนาที่มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจก็สงผลใหเกิดการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
อยางรุนแรง  การบรรลุถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอีกด านหน่ึงจึงกลับเปนรายจายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในชวงหลังของปคริสตศักราช 1990 เปนตนมา รัฐจึงไดปรับแนว
ทางการดําเนินงานที่คํานึงถึงการพัฒนาและการอนุรักษไปพรอมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
เหตุการณอุทุกภัยท่ีเกิดกับแมนํ้าแยงซี ในปคริสตศักราช 1998  จากการศึกษาวิจัยใน วนอุทยาน นาน
เกียง   วูเหลียวซาน ซ่ึงตั้งขึ้นอยางเปนทางการในปคริสตศักราช 1996 และสถาปนาเปน วนอุทยาน
แหงชาติ ในปคริสตศักราช 2001 พบวา ตลอดระยะเวลาของการสถาปนาวนอุทยานแหงนี้ ไดกอใหเกิด
ความขัดแยงรุนแรงในระหวางชาวบานในเมือง หมาฮวงจิ้ง และเจาหนาที่ระดับทองถิ่นท่ีดูแล             
วนอุทยานแหงนี้ ในประเด็นของการเขาถึงทรัพยากรในพื้นที่   

สิ่งที่ปรากฏใหเห็นเดนชัดก็คือชาวบานในพื้นท่ีมักจะถูกปฏิบัติในฐานะของผูทําลายปา 
เนื่องจากประวัติศาสตรท่ีผานมาชาวบานในพื้นที่ไดทําการลักลอบตัดไม งานวิจัยฉบับนี้คนพบวา 
แทนที่จะจับจองและตัดสินชาวบานในฐานะผูที่ใชประโยชนจากปาเกินความจําเปน ควรที่จะตอง
คํานึงถึงนโยบายระยะสั้นและโครงการตางๆ ของรัฐซ่ึงเปนสาเหตุเบื้องหลังท่ีทําใหเกิดการตัดไม
ทําลายปารวมดวย ทั้งนี้พบวาความสัมพันธระหวางชาวบานและองคกรที่ดูแลปามีลักษณะที่เขมขนและ
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ออนไหว ทัศนะของเจาหนาท่ีระดับทองถิ่นเห็นวาชาวบานไมใหความรวมมือในการดูแลปาและ
ลักลอบใชทรัพยากรเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ จึงควรท่ีจะกันออกจากพื้นที่เขตสงวน ในขณะท่ีชาวบาน
ไมเห็นดวยกับนโยบายสั่งการจากเบื้องบนและการมองชาวบานในแงลบ  หากพิจารณาชาวบานใน
ฐานะที่เปนผูกระทํา จะพบวาชาวบานเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาที่แตกตางไปจากเจาหนาที่
ของรัฐ ซ่ึงความเขาใจดังกลาวสอดคลองกับความเปนจริงและบริบทของชีวิตที่สลับซับซอนมากกวา 
เนื่องจากหมูบานตั้งอยูอยางโดดเดี่ยว แยกตัวจากโลกภายนอก และอยูในเขตที่ออนไหวตอนโยบาย   
การอนุรักษ รวมถึงการที่ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนถนน และนํ้า ทําให       
การพัฒนาของชาวบานเปนการพัฒนาภาคปฏิบัติและยุทธวิธีเพื่อการดํารงชีวิตโดยคํานึงถึงทรพัยากรทัง้
ในฐานะที่เปนทุนรวมทางเศรษฐกิจ นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม ทั้งหมดดังกลาวสะทอนใหเห็น         
การตีความของชาวบานที่แตกตางกันไปในแตละกลุม 
 การศึกษานี้ไมเพียงแตวิเคราะหใหเห็นถึงปฏิบัติการของการพัฒนา ในบริบทเฉพาะ อัน
สะทอนถึ งความร่ํ า รวยของความรู ท องถิ่ นในการใชทรัพยากร  และความสัม พันธของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแฝงฝงอยูในการดํารงชีวิตของชาวบาน แตยังไดช้ีใหเห็นถึงกระบวนการตอรอง
เพื่อเขาทรัพยากรภายใตนโยบายอนุรักษเพ่ือตอบสนองตอการดํารงชีวิต เมื่อพิจารณาจากแงมุมของ
ความสลับซับซอนของชุมชน พบวาแมชาวบานบางกลุมจะยังคงมีทําผิดกฏหมายดวยการลักลอบตัดไม
อยู แตชาวบานสวนใหญในปจจุบันไดพยายามปกปองปาเทาที่เงื่อนไขชีวิตจะเอื้ออํานวย รวมท้ัง
พยายามสรางดุลยภาพระหวางการดํารงชีวิตอยูดวยการใชปากับการอนุรักษ นอกจากนั้นแลวในเงือ่นไข
ที่กลุมชาติพันธุหยีที่กําลังถูกทําใหกลายเปนชาวฮั่น การอนุรักษจึงมีไดมีความหมายเพียงการที่สามารถ
ดํารงปจจัยทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังเปนการสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอภาพวัฒนธรรมชาวหยี
ที่สงเสริมการอนุรักษ สําหรับชาวหยีแลวการอนุรักษและการพัฒนานั้นสามารถดํารงอยูดวยกันไดอยาง
มีปฏิสัมพันธตอกัน ทั้งนี้โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีหลักประกันในการเขาถึงทรัพยากร และการ
อนุรักษมิใชการแตะตองไมไดและกีดกันกิจกรรมตางๆ ของมนุษยออกไปจากพื้นท่ีอนุรักษ แตเปนการ
ใชทรัพยากรอยางยั่งยืนดวยการคํานึงถึงความซับซอนของการเขาถึงทรัพยากรที่เปนหลักประกันของ
การดํารงชีวิต 
 
 


