
 ฉ

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ผูหญิงในขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองเร่ืองส่ิงแวดลอม: 
กรณีศึกษา ผูหญิงปกาเกอะญอคนหน่ึงในเครือขายกลุมเกษตรกร
ภาคเหนือ 

ผูเขียน   นางสาวลิดาพรรณ  จันทรพมิานสุข 

ปริญญา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (สตรีศึกษา) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
   รองศาสตราจารยวิระดา  สมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

   ดร.รมเย็น  โกไศยกานนท  กรรมการ 
    
     
 

บทคัดยอ 
 
 

การเมืองกระแสหลักมักจะมองวาผูหญิงไมคอยมีสวนรวมทางการเมืองเพราะวาไมคอยเห็น
ผูหญิงเปนผูนําหรือตัวแทนในพื้นท่ีสาธารณะหรือเวทีทางการเมือง แตในระดับชุมชนหรือพืน้ท่ีสวนตัว 
ผูหญิงมีสวนรวมในการเคล่ือนไหวและปฏิบัติการในเร่ืองการสรางความเขาใจเร่ืองคนอยูกับปาใน
ฐานะสมาชิกของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีชื่อวาเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ เครือขาย
กลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) เปนเครือขายองคกรประชาชนในภาคเหนือ จัดต้ังข้ึนประมาณป พ.ศ. 
2537 โดยกลุมชุมชนเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าและนโยบายการ
อนุรักษของรัฐซ่ึงมีการประกาศเขตปาอนุรักษซอนทับท่ีอยูอาศัย ท่ีทํากินและเขตปาของชุมชน 
ประกอบดวยสมาชิกชาวกะเหร่ียงสะกอกะเหร่ียงโปและลาหูจากเครือขายลุมน้ําตางๆ ทางภาคเหนือ
ตอนบนของไทย บานแมคองซาย กลุมบานกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงสะกอหรือปกาเกอะญอ แถบดอย
หลวงเชียงดาว เปนหมูบานหนึ่งในหลายๆ หมูบานท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายท้ังจากการท่ีกรมปา
ไมใหสัมปทานปาในเขตทองท่ีตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาวชวงป พ.ศ. 2504 การตั้งหนวยจัดการตน
น้ําแมสลาหลวงในป พ.ศ. 2518 การประกาศเขตรักษาพันธสัตวปาเชียงดาวเม่ือป พ.ศ. 2521 มติครม.
การประกาศชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆ นโยบายการทองเท่ียวและการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีสูงสามหม่ืนไทย-สหประชาชาติในชวงป พ.ศ. 2530-2537 ซ่ึงไดเขามาสงเสริมใหชาวบาน
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ปลูกพืชเศรษฐกิจ กับมีแผนใหอพยพชาวบานแมคองซายออกจากเขตปาอนุรักษเพื่อไปอยูในท่ีทํากิน
แหงใหมท่ีตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว เม่ือชาวบานไมยินยอม จึงไดตอสูดวยการเร่ิมจากขอความ
ชวยเหลือจากเครือขายความสัมพันธทางเครือญาติของปกาเกอะญอและการสนับสนุนจาก 
พี่เล้ียงนักพัฒนาเอกชนของมูลนิธพัฒนาภาคเหนือ จนกระท่ังไดรวมเคล่ือนไหวกับชุมชนท่ีประสบ
ปญหาในลักษณะเดียวกันในนามเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือในป พ.ศ. 2537 เปนตนมา 

จากการศึกษาพบวาการเขารวมเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือหรือคกน.และการไดรับ
การเสริมความเขมแข็งโดยองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหชาวบานหญิงชายบานแมคองซายไดลุกข้ึนมา
ต่ืนตัวกับปญหาของตนเองและสังคม รวมถึงรวมกันคิดรวมกันรับรูรวมใจกันทํางานเพ่ือชุมชนมากข้ึน
จากแตเดิมท่ีเนนแตการทํามาหากิน ชาวบานแมคองซายไดออกไปประชุม ไปชุมนุมท่ีหนาสถานท่ี
ราชการ เชน หนาทําเนียบรัฐบาล หนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไปเดินขบวนในท่ีตางๆ ไปรวมงาน 
ศึกษาดูงาน ประชุมเครือขาย แตกิจกรรมทางการเมืองเหลานี้สวนมากผูท่ีมีสวนรวมจะกระจุกตัวใน
กลุมผูนําชุมชน ผูอาวุโสและเยาวชนท่ีเปนผูชาย ผูหญิงจะเปนเพียงผูปฏิบัติการในชุมชนและเอื้อ
อํานวยการเคล่ือนไหว เชน อยูบานจัดการงานท่ีบาน รวมประชุมในหมูบานหรือรวบรวมเงินใหผูนํา
ออกไปเทานั้นดวยความท่ีถูกหลอหลอมใหมีบทบาทท่ีทํางานในบาน ขอจํากัดทางวัฒนธรรมท่ีไมให
ผูหญิงมีสิทธ์ิเปนผูนํา การเปนคนชายขอบท่ีไมไดรับการศึกษาและบริการจากรัฐท่ีเพียงพอในการ
พัฒนาตนเองในดานตางๆ ความไมม่ันใจและไมมีความรูดานกฎหมายและการเมือง และการไมไดรับ
การสงเสริมจากหนวยงานทั้งจากรัฐและเอกชนใหผูหญิงมีการพัฒนาตนเองและส่ังสมประสบการณท่ี
เพียงพอ  

โหม (แม) กุงชิ ผูหญิงท่ีเปนกรณีศึกษา เธอมีบทบาทในการเปนวิทยากรนําเดินเรียนรูปาใน
ประเด็นไรหมุนเวียน บทบาทการเปนคนอธิบายเร่ืองคนอยูกับปาขณะท่ีกําลังเดินปา กินขาว หรือเดิน
ไปในท่ีตางๆ ในชุมชน และการไถถามกลับมายังผูมาศึกษาเรียนรูหลายๆ คนซ่ึงมาจากตางถ่ิน การ
กระทําในลักษณะนี้ของโหมกุงชิคือการมีสวนรวมในการเคล่ือนไหวคกน.ในรูปแบบหนึ่ง ท่ีหากมอง
จากรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในกระแสหลักซ่ึงมีความซับซอนและหลายระดับแลวผูหญิง
เกือบท้ังหมดในคกน.จะไมมีบทบาทการมีสวนรวมในทางการเมืองเลย เพราะไมไดเปนผูนํา ผูแทน ผู
เจรจา ผูตัดสินใจ อบต.หรือมีตําแหนงใดๆ ในการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย เชน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม กรรมมาธิการรางพรบ.ปาชุมชน อนุกรรมการ
การแกไขปญหาตางๆ ประธานคกน. กรรมการคกน. กรรมการลุมน้ํา กรรมการปาชุมชน ผูนําหมูบาน 
กรรมการหมูบาน เปนตน แตหากมองจากแงมุมการมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการแลว 
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ผูหญิงแบบโหมกุงชิและอีกหลายคนในหลายชุมชนก็ไดรวมทําหนาท่ีนี้ตอคกน.เพื่อเปนอีกแรงหนึ่งท่ี
จะทําใหผูคนท่ีไมเคยรับรูและเขาใจชีวิตของคนอยูกับปาและดูแลรักษาปานั้นยอมรับและสนับสนุนให
ชาวบานไดอยูทํากินในพ้ืนท่ี ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน ความรูภูมิปญญาของชนเผา ตลอดจน
การจัดการทรัพยากรในลักษณะท่ีสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนซ่ึงจะสงผลตอสังคมโลกตอไป อยางไร
ก็ตามยังจําเปนท่ีผูหญิงจะตองไดรับการสนับสนุนใหมีพื้นท่ีและความสามารถที่จะแสดงออกทาง
การเมืองในแบบท่ีเปนทางการดวย อยางไรก็ตามการสนับสนุนก็คงไมเพียงพอท่ีจะทําใหผูหญิงออกมา
ได การสลายขอจํากัดจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหผูหญิง อาทิ การกําหนดใหมี
ตัวแทนผูหญิงมาประชุมคกน. การเสริมความรูในส่ิงท่ีผูหญิงตองการมากข้ึน การจัดเวทีเฉพาะของ
ผูหญิง การจัดวางตําแหนงท่ีเหมาะสม การผลักดันใหผูหญิงเปนผูนําทางการเมือง การจัดสวัสดิการของ
รัฐท่ีเหมาะสมและเพียงพอ การปรับเปล่ียนบทบาทหนาท่ีในครอบครัวใหมีความยืดหยุนมากข้ึนซ่ึงตอง
เร่ิมจากการเล้ียงดูอบรมเด็กๆ ในครอบครัวใหมีการแบงเบาภาระที่ไมยึดติดกับแบบดั้งเดิมเพื่อท่ีผูหญิง
จะไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและส่ังสมประสบการณใหกับตนเองในการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ 
มากข้ึน และทัศนคติการยอมรับบทบาทการเปนผูนําของผูหญิงภายในผูหญิงดวยกันเองและผูชายดวย 

อนึ่ง ทายท่ีสุดแลวโครงสรางการเมืองไทยยังไมมีการกระจายอํานาจลงไปถึงชุมชนอยาง
แทจริง ความรู ท่ีถูกเรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” ยังไมเปนท่ียอมรับของอํานาจในระดับสูงท่ี
ประกอบดวยระบบราชการ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติบางสวนและองคกรส่ิงแวดลอมของชนช้ันกลาง-
สูงท่ีใชความรูชุดการอนุรักษกระแสหลักท่ีเช่ือวาคนอยูกับปาไมได การเมืองเร่ืองส่ิงแวดลอมใน
ประเทศไทยในขณะน้ีจึงยังคงเปนการเมืองท่ีการตอรองข้ันสุดทายไมไดอยู ท่ีชาวบานเชน 
แมกุงชิ กระน้ันก็ตามการตอสูของผูหญิงและชุมชนก็จะตองดําเนินตอไปอยางไมมีทางเล่ียง 
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                                                      Abstract 
 
 

In mainstream politics it frequently shows that women don’t have much 
participation because women hardly be seen as the team leaders or representatives in 
public area or a political stage. But in the community or private area, women are 
participating in community movements and operational affairs on building an 
understanding of people lives and forest as the members of the political movement 
regarding on environmental issues, Northern Farmers Network. Northern Farmers 
Network, a Northern people's organization network, was founded around 1994 by farmer 
communities, which were hurt by the low prices of agricultural products and the 
government's conservation forest zones that overlap with residential and cultivation areas 
and community forest. Members are Sgaw and Pwo Karen and Lahu from many river 
basin networks. Ban Mae khong Say, a living area of ethnic group and communities of 
Sgaw and Pkakenyaw Karen in Doi Luang Chiangdao, is a village in Northern Thailand 
which receives an impact from several policies of the state agencies. Those include 
granting forest concession in Tambon Muang Kong, Ampher Chiang Dao by Royal 
Forest Department from 1961, the formation of Mae Salaluang Watershed Management 
Unit in 1975, an announcement of Chiang Dao Wildlife Sanctuaries in 1978, the 
Cabinet's resolution about watershed classification, tourism and development  
policies - Sam-Mun Highland Development Project of the United Nations between 1987 
and 1994 in particular. The project encouraged villagers to cultivate economic crops and 
planned to remove those who live in Ban Mae Khong Say from forest conservation zone 
to a new area in Tambon Muang Kong, Ampher Chiang Dao. However, they refused 
removing and asked for assistance from network of relatives
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of Pkakenyaw Karen. They received assistance and support from non-governmental 
community developer of Northern Development Foundation, who joined hand with 
community which suffered the similar fate. Their collaboration has been developed and 
Northern Farmers Network was then established in 1994. 

From the study, joining as member of Northern Farmers Network urged local 
people in Ban Mae Khong Say to pay interest in their own and society problems and 
work altogether for the sake of community rather than earn their living separately. 
Villagers in Ban Khong Say staged rally in front of the government offices including the 
Government House, Chiang Mai Provincial Office and attended study visit and network 
meetings. These activities, however, were mainly done by community leaders, elderly 
and youth who are men. Women only took responsibility in accommodating the activities 
including management of household work and money gathering to leaders. The limited 
role could be pointed to the fact that women have long been instilled to play only role as 
household work management, culture framework blocks women from being leaders and 
the absence of women support from both the government and the private sectors to 
develop themselves. 

Moe Kung Chi is the case. She is a lead trainer to educate visitors about 
rotational shifting cultivation system, explain how people lives in forest and ask them 
questions during trekking, dinning and strolling in communities. Her action is seemed to 
be a part of Northern Farmers Network's movements. Almost all of women in Northern 
Farmers Network have never played any role offially in main stream political affairs as 
they are not leaders, representatives, negotiators, official, decision makers, and members 
of Tambon Administrative Organization Councils, or take office as parliament members, 
senators, Community Forest Act Draft Committee, Northern Farmers Network's head or 
board, village leaders and committee member. However, if considered unofficially taking 
part in people’s political affairs, women in community including Moe Kung Chi jointly 
take responsibility in Northern Farmers Network by convincing those who have never 
had insight about way of life of those who live in forest as well as forest conservation to 
provide support and recognition for them to further live in the homeland, rotational 
shifting cultivation system, wisdom of ethnic group and sustainable community 
management to send positive effect to the world later. However, it is needed for women 
to have support regarding on space and ability of taking a formal role in political process. 
Not only support but also breaking apart the limit is an essential on preparation of 
women’s role for instance assigning one women representative on the NFN meeting, 
educating on what’s women requires, setting a women stage, putting them in an 
appropriate position, pushing them as a leader, providing them enough and proper 
government welfare and changing in the family’s role, which should begin as changing 
role of raising the children in the family so women will have more time for self 
development and experience on decision making and solving problems. And It is to 
improve and acceptable on women role in both men and women’s attitude. 

In conclusion, the structure of Thai Politics is not yet decentralizing political 
power to community. Knowledge known as “Local Wisdom” is considered improper and 
unacceptable for the high authorities such as bureaucrasy, executive power, some 
members of the legislative and an environmental organization administered by the upper-
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middle class who uses the mainstream knowledge of conservation i.e. “people can not 
coexist with forest”. At the time of this study the environmental movements in Thailand 
such as the Northern Farmers Network negotiated directly with various stage agencies 
including political parties. Community and its members in this study such as Moe  
Kung Chi took not part in the last stage of dicision making. Nevertheless, the struggle of 
women and local communities still have to continue.  

 
 

 
 


