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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์มุ่งศึกษาสิทธิชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่
(มูเซอ)ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดการดูแล
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ภายใต้หลักการตามท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีวิจัย 
เชิงคณุภาพ ด้วยการศกึษาจากเอกสารและจากข้อมลูภาคสนาม ทัง้การสมัภาษณ์
เชิงลึก จากผู้ น าชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และวิธีการสนทนากลุ่ม จากประชากร 
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กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจน 
น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ท่ีอาศัยอยู่ในต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนในลักษณะ “ชุมชน 
ท้องถ่ินดัง้เดิม” อันถือว่าเป็นชุมชนท่ีได้รับการรับรองสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญ  
โดยการจัดการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีลักษณะ 
เป็นการปฏิบัติสืบทอดกันตามจารีตประเพณีดัง้เดิมของตนแต่ยังไม่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม และภาครัฐยังไม่ให้การยอมรับ ประกอบกับแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองภาครัฐยงัไมส่ามารถประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ
และภาคชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  สิทธิชมุชน,  กลุม่ชาตพินัธุ์,  กฎหมาย,  

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
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Abstract  
 

The purpose of this research is to study community rights of Lahu 
ethnic group in Mae Na Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province 
to their conservational management of natural resources and environment 
under the principles of the Constitution of Kingdom of Thailand (B.E. 2560). 
Qualitative research method was used to collect the data through: 1) 
documentary study, 2) field study, 3) in-depth interview with community 
leaders, village headmen, related officers of local government organizations, 
and forest officers, and 4) focus group with Lahu ethnic group in Mae Na 
Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province. The acquired data 
was analyzed and compiled through descriptive data. 

Results showed that union form of Lahu ethnic group living in Mae 
Na Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province was as traditional 
community. Their rights were acknowledged under the Constitution. They 
managed natural resources and environmental conservation according to 
their traditional way inherited from generation to generation. However, this 
management was not physically clear which later effected to unacceptability 
from the government sector. In addition, cooperation between the government 
sector and the community to manage natural resources was still ineffective. 
 
Keywords:  Community Rights,  Ethnic Group,  Law,  

Natural Resource Management 
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1. บทน า 
 
 “สิทธิชุมชน” เกิดขึน้จากการผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างจารีต
ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน ท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเข้าไว้
ด้วยกัน โดยอาจกล่าวได้ว่าสิทธิชุมชนนัน้เป็นอุดมการณ์ท่ีแนบแน่นกับวิถีชีวิต
และวฒันธรรมชมุชนมาอยา่งยาวนานมาก (ชลธิรา สตัยาวฒันา, 2546: 81) 

จากการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชนท่ีต้องพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกนั 
สร้างกฎเกณฑ์ให้คนในชุมชนยึดถือร่วมกันโดยอาศยัความเช่ือดัง้เดิมของคน 
ในชมุชนท่ีแฝงอยู่ในวิถีชมุชนจนกลายเป็นกฎจารีตประเพณีท่ีคนในชมุชนยึดถือ
และปฏิบตัิตาม สร้างเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเองและคน 
ในชมุชนกบัธรรมชาต ิอนัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอบเขตอ านาจซึ่งเป็น
อ านาจท่ีทกุคนยอมรับภายใต้คณุคา่ท่ียึดถือร่วมกนัและเป็นอ านาจอนัชอบธรรม
ของระบบสิทธิชุมชน (สนั่น ชูสกุล (2552) อ้างใน กาญจนา คุ้มทรัพย์ 2558)  
โดยสิทธิชุมชนถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
โดยมีจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนมีสิทธิในการ 
ก าหนดอนาคตของตนเอง (เสน่ห์ จามริก, 2547: 28) และเป็นสิทธิท่ีเกิดขึน้ตาม
หลักกฎหมายธรรมชาติ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550: 104) เพียงแต่รัฐธรรมนูญ 
น ามารับรองโดยบัญญัติให้เป็นรูปธรรม จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตอ่ไปเทา่นัน้ 

สิทธิชมุชนได้รับการรับรองครัง้แรกในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบันีรั้บรองเฉพาะ
บคุคลท่ีรวมตวักนัเป็นชนุท้องถ่ินดัง้เดิมเท่านัน้ และในปัจจบุนัมีรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ซึ่งประกาศใช้เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2560  
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แม้มิได้บญัญัติก าหนดหมวดหมู่ “สิทธิชุมชน” แต่ยงัคงก าหนดรับรองสิทธิของ
กลุม่คนท่ีรวมตวักนัเป็น “ชมุชน” โดยไมจ่ าแนกประเภทของชมุชน ยอ่มแสดงให้เห็นว่า
หากกลุ่มคนท่ีรวมกลุ่มกนัเป็นชมุชนมีจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมร่วมกันแล้ว
ย่อมได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ทัง้หมด โดยสิทธิชุมชนท่ีได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับนีส้ามารถจ าแนกได้ทัง้หมด 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนท่ีหนึ่ง คือ สิทธิชุมชน 
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินของคน 
ในชมุชน สว่นท่ีสอง คือ สิทธิชมุชนในการใช้ จดัการดแูลฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส่วนท่ีสาม คือ สิทธิชมุชนในการโต้แย้งอ านาจภาครัฐหากมี
การกระท าท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนหรือคนในชมุชน ซึง่ประเดน็ท่ีได้รับความสนใจ
และเป็นประเดน็พืน้ฐานอนัเป็นท่ีมาในการเกิดสิทธิชมุชน คือ ประเดน็สิทธิชมุชน
กับการใช้ประโยชน์และการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนการยอมรับในความมีอยู่ของชุมชนเพ่ือให้เกิด 
การน าสิทธิชมุชนดงักลา่วไปใช้ในทางปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

“สิทธิชุมชน” แม้เป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงทางวิชาการเป็นเวลานาน
นบัแตก่่อนจะมีการรับรองในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
จนถึงปัจจุบนัมีการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
2560 แล้วก็ตาม แต่ถึงกระนัน้สิทธิชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการ 
จัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินัน้ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน  
ตลอดจนความมีตัวตนของชุมชนในสายตาภาครัฐ อันจะพบเห็นได้จาก 
ความพยายามสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการภายใต้โครงการ
ของภาครัฐ แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงโครงสร้างและทศันคติของหน่วยงานรัฐต่อ
ชุมชนตลอดจนมุมมองการตีความในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในมุมมอง
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ของภาครัฐและชุมชน (กาญจนา คุ้มทรัพย์, 2558: 145) จึงส่งผลให้สิทธิชุมชน
ภายใต้รัฐธรรมนญูไทยไมเ่ป็นรูปธรรมเทา่ท่ีควรจะเป็น 

ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะ
โดดเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะในด้านนิเวศวิทยาท่ีมีความซับซ้อน มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลายลกัษณะ ทัง้ป่าไม้แบบ
ผลัดใบ และป่าไม้แบบไม่ผลัดใบ ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน า้และมีแม่น า้ 
สายส าคัญไหลผ่านหลายสาย อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับด้านภูมิประเทศ มีลกัษณะเป็นเมืองในหุบเขาและ 
รายล้อมด้วยภูเขาสลบัซบัซ้อน ทัง้ยงัเป็นเขตพืน้ท่ีรอยต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) อันถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในแง่ของ
เส้นทางขนถ่ายและล าเลียงยาเสพติดผ่านพรมแดนของประเทศ และในอีก 
ด้านหนึ่ง ยังเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีได้รับความสนใจในแง่ของการดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนัน้ ในด้านความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ปรากฏว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ทัง้ชาวไทใหญ่ จีนฮ่อ พม่า ม้ง (แม้ว)  
ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มเูซอ) ลวัะ และปะกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) รวมกลุ่มตัง้รกรากอาศัย 
ในเขตพืน้ท่ี ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีในรูปแบบอัตลักษณ์ 
ของตวัเองโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีอยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาตแิละมีความผกูพนักบัทรัพยากรธรรมชาตมิาก  

กล่าวเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ได้อพยพมาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีต าบล 
แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีธรรมชาติ  
อดุมสมบรูณ์ ประกอบกบักลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ยงัคงมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้จารีตประเพณีดัง้เดมิตามพืน้ฐานความเช่ือของตนเองอยู ่การศกึษาถึงสิทธิ
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ดงักล่าวในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในฐานะสิทธิชมุชน
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เพ่ือดงึอตัลกัษณ์ของกลุม่ชมุชนให้บคุคลภายนอก ตลอดจนภาครัฐ (ไมว่า่จะเป็น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในสงักดัราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน) ได้เล็งเห็น
ความส าคญัและให้การยอมรับและเพ่ือให้กลุ่มชาติพนัธุ์ดงักล่าวมีความรู้ส านึก
ในความเป็นเจ้าของและหวงแหนในพืน้ท่ีของตนอันจะน าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนตลอดจนกลุ่มชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ 
งานวิจยันีจ้ึงมุ่งศกึษาสิทธิชมุชนในการจดัการดแูลทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม
ชุมชนโดยอาศยัภูมิปัญญาท้องถ่ินดัง้เดิม และจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีชุมชนสืบต่อกันมาเป็นทอด ๆ  ภายใต้หลกัการสิทธิชุมชนเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเป็นท่ียอมรับ 
ของกลุม่คนภายนอกและภาครัฐตลอดจนแนวทางในการร่วมมือกนัระหวา่งชมุชน
และภาครัฐในการด าเนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีดงักลา่วตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศกึษาสิทธิชมุชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิองกลุม่ชาตพินัธุ์
ลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และน ามาก าหนด
แนวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตร่ิวมกบัภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย เร่ือง สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของกลุ่มลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานวิจยั
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ประยุกต์ท่ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร เก็บข้อมูลด้วยการ
สมัภาษณ์ และจดบนัทกึเป็นหลกั ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการวิจยั 
มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมลู การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ซึง่มีวิธีการดงันี ้ 

3.1 ศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสารทางการศึกษา บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาประกอบ อ้างอิง และเป็นแนวทางในการศกึษา 

3.2 ศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการสนทนากลุม่ 
และสมัภาษณ์เชิงลกึพร้อมวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา 
  - การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีชาวลาหู่ บริวารบ้านป่ายาง
จ านวน 17 คน และบริวารบ้านยะโป๋ จ านวน 16 คน รวมทัง้หมด 33 คน 
  - สมัภาษณ์เชิงลกึ (Deep interview) โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 1 คน รวมทัง้หมด 7 คน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

งานวิจยันีมี้ขอบเขต ดงันี ้
4.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่  พืน้ท่ีการศึกษา ได้แก่ พืน้ท่ีต าบลแม่นาเติง 

อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
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4.2 ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

4.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาสิทธิของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ในต าบล
แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้
หลักการสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560  
โดยเก็บข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม 2559 - 1 กรกฎาคม 2559 
 
5. ผลการวิจัย 
  

งานวิจยันีมุ้่งศกึษากลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ เฉพาะท่ีอาศยัในต าบลแม่นาเตงิ 
อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 

ส่วนที่  1 บริบทท่ัวไปและลักษณะชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ 
ในต าบลแม่นาเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ชาวลาหู่ในต าบลแม่นาเติงอยู่อาศยัในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋เป็น
ระยะเวลานานกว่า 40 ปี (ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ท่ีแน่ชดั) โดยกลุ่มแรกท่ีอพยพมานัน้
เดินเท้ามาจากถ่ินฐานบนดอยจิกจ้องและเดินทางมาตัง้รกรากบริเวณท่ีมีต้นน า้
อุดมสมบูรณ์ การอยู่อาศยัของชาวลาหู่จะใช้วิธีการจบัจองพืน้ท่ีโดยไม่มีโฉนด
หรือเอกสารราชการใด ๆ เพียงทางราชการอนุญาตให้อยู่อาศัยและท ากินได้
เทา่นัน้  
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พืน้ฐานของชาวลาหู่ ด ารงชีพโดยอาศยัการเกษตรเป็นหลักโดยเลือก
พืน้ท่ีท ากินบริเวณต้นน า้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท าการเกษตร เพาะปลูก เลีย้ง
สตัว์ และหากในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถท าการเกษตรจะมารับจ้างทัว่ไปบ้างเล็ก ๆ  
น้อย ๆ โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นชาวลาหู่อาศยัอยู่มกัจะเป็นบริเวณดอยหรือ
ภูเขาและบริเวณท่ีใกล้แหล่งน า้เป็นส าคญั ชาวลาหู่ ส่วนใหญ่นับถือผี (โดยมี
ความเช่ือว่าเป็นเทพเจ้าของตน) ปัจจุบนัหันมานับถือศาสนาพุทธหรือศาสนา
คริสต์แตย่งัคงไว้ซึง่ความเช่ือในเร่ืองผี  

ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี การด ารงชีพ กิจกรรมตลอดจนวิถีชีวิต
ส่วนมากมีพืน้ฐานมาจากความเช่ือและการนบัถือผีและเทพเจ้า ดงัจะเห็นได้จาก
พิธีเลีย้งผี (ซาบี) ประเพณีปีใหม่หรือกินวอ (เขาะจาเลอ) ประเพณีกินข้าวใหม่  
(จ่าลือจ่าเลอ) รวมทัง้ประเพณีร่ืนเริงเฉลิมฉลอง และความเช่ือดงักล่าวยงัส่งผล
ไปสูแ่นวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิป็นส าคญัอีกด้วย ลกัษณะการรวมตวั
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ มีลกัษณะการรวมตวัเป็นกลุ่ม ส าหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ 
ในบ้านป่ายางนัน้ ระยะแรกอยูอ่าศยัโดยสร้างบ้านเรือนอยู่ประมาณ 20 หลงัคาเรือน
ซึ่งไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากพืน้ท่ีตัง้ปัจจุบัน แต่ต่อมา
ผู้ ใหญ่บ้าน ได้ชกัชวนให้อพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่ในท่ีตัง้ปัจจบุนั (บริวารบ้านป่ายาง 
เป็นบริวารบ้านอยู่ในหมู่ท่ี 3 บ้านม่วงสร้อย ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย) และ 
ชาวลาหู่ ส่วนหนึ่งไปตัง้รกรากอยู่ในบริวารบ้านยะโป๋ (ซึ่งหย่อมบ้านยะโป๋เป็น
บริวารบ้านอยู่ในหมู่ท่ี 4 บ้านหมอแปง ต าบลแม่นาเติง) โดยในปัจจุบนัหย่อม
บ้านป่ายางมีจ านวนประชากร 112 หลงัคาเรือน 500 คน ส่วนในหย่อมบ้านยะโป๋
มีประชากร 50 หลังคาเรือน 191 คน แต่ละครัวเรือนมีความสัมพันธ์แนบแน่น  
รักพวกพ้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน บ้านไหนจัดงานทุกบ้านจะมา 
ช่วยเหลือกัน รวมถึงในฤดูท านาทุกบ้านจะช่วยเหลือลงแรงร่วมกัน และแม้เกิด



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

205 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุ: 
กรณีศึกษากลุ่มลาหู่ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างกนั คนในชมุชนจะพยายามยตุิข้อพิพาทแบบถ้อยที
ถ้อยอาศยัโดยมีคนกลางในการไกลเ่กล่ีย  

ส าหรับสถานะทางกฎหมาย ภาครัฐเร่ิมให้การรับรองสถานะของการ
รวมกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ครัง้แรกในราวปี พ.ศ. 2512 ในฐานะท่ีเป็นหย่อมบ้านหรือ
บริวารบ้านท่ีอาศยัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนัน้ ตามพระราชบญัญัติลกัษณะ
ปกครองท้องท่ี พทุธศกัราช 2457 และเป็นหน่วยการปกครองหนึ่งในรูปแบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาค (หมู่บ้าน ต าบล) เร่ือยมา อย่างไรก็ตาม หน่วยการปกครอง
ดังกล่าวเป็นเพียงรูปแบบของการจัดระเบียบสังคมเพ่ือความเรียบร้อยของ
บ้านเมือง สิทธิหน้าท่ีของกลุ่มชาติพนัธุ์ย่อมแสดงออกในฐานะปัจเจกชนแตล่ะ
คนซึ่งเป็นพลเมืองของรัฐเท่านัน้ แต่การแสดงออกในฐานะ “กลุ่มชุมชน” หรือ 
“กลุ่มคน” ท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกันไม่ว่าในด้านวัฒนธรรมประเพณี 
รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ พิธีกรรมความเช่ือ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่นไม่ขาดสายนัน้ ยงัไม่มีการรับรองสถานะทางกฎหมาย 
กระทัง่เม่ือ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
จึงได้มีการรับรองสถานะทางกฎหมายของ “สิทธิชุมชน” เป็นครัง้แรก และ 
ยงัคงหลกัการดงักล่าวในสาระส าคญัไว้ในรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั (รัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560) ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า นบัแต่ปี พ.ศ. 
2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ได้รับการรับรองสถานะของ 
“ชุมชน” ในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญัติรับรองไว้หลายประการ 
รวมไปถึงการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย 
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ส่วนที่ 2 สถานภาพ “สิทธิชุมชน” ของกลุ่มชาตพัินธ์ุลาหู่ ในต าบล
แม่นาเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้
นบัตัง้แตว่นัท่ี 6 เมษายน 2560 โดยมีการกล่าวถึงสิทธิของชมุชนไว้ในมาตรา 43 
และบญัญัติรับรองสิทธิไว้ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นสิทธิในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟูหรือ
สง่เสริมภมูิปัญญา ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงาม
ของท้องถ่ินและของชาติ ส่วนท่ีสอง เป็นสิทธิในการจดัการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดลุและยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญัติ และส่วนท่ีสาม คือ สิทธิใน
การเข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ประชาชน หรือชมุชน หรืองดเว้น การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อ
ความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสขุของประชาชนหรือชมุชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว และนอกจากท่ีชุมชนจะมีสิทธิในการด าเนินการด้วยตนเองแล้ว 
มาตรา 43 ยงัก าหนดให้ชมุชนมีสิทธิในการเข้าร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
หรือรัฐในการด าเนินการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย แต่ส าหรับแนวคิด 
สิทธิชมุชนในสงัคมไทยนัน้จะมุ่งเน้นไปท่ีการให้ความส าคญักบัความหมายของ
สิทธิในการใช้ประโยชน์และจดัการดแูลทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชนเป็นส าคญั 

 
สิทธิชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน การรวมตวัของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ มีลกัษณะท่ีเป็นชุมชน
ขนาดเล็กโดยเป็นหยอ่มบ้านหรือบริวารบ้านของบ้านหลกั และอยูภ่ายใต้การดแูล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง โดยมีก านัน ผู้ ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคคล 
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ท่ีภาครัฐมอบหมายให้มาดแูลคนในพืน้ท่ี นอกจากนัน้ภายในชมุชนเองมีการแตง่ตัง้
ผู้น าชุมชนซึ่งเป็นคนชาติพนัธุ์ และด ารงต าแหน่งโดยสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ 
นอกจากผู้น าชมุชนแล้วยงัมีคณะกรรมการของหย่อมบ้านท่ีคอยควบคมุในกรณี
เกิดข้อพิพาทขึน้ระหวา่งคนในชมุชนด้วยกนัเอง  

ในส่วนภาครัฐมีการจัดโครงการและกิจกรรมให้คนในแต่ละชุมชน 
มาเข้าร่วมในการจดัการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ เช่นโครงการบวชป่า ปลกูป่า โครงการ
ปอ้งกนัไฟป่าและหมอกควนั โครงการอบรมเยาวชนเพ่ือการอนรัุกษ์และจดัการน า้เสีย 
โดยแตล่ะโครงการจะเป็นโครงการตอ่เน่ืองท่ีจดัในทกุ ๆ  ช่วงของแตล่ะปี ซึ่งชาวลาหู่
ในพืน้ท่ีดงักลา่วให้ความร่วมมือโดยเข้าร่วมในบางโครงการ  

คณะกรรมการของหย่อมบ้านจะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของชาวลาหู่  
ในท้องท่ีนัน้เพ่ือเจรจาตลอดจนเรียกร้องสิทธิขัน้พืน้ฐานจากภาครัฐภายหลงัจากท่ีมี
การประชุมกันของสมาชิกในชุมชนแล้ว ซึ่งโดยส่วนมากมกัเรียกร้องให้ภาครัฐ 
เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเก่ียวกบัสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น เร่ืองประปา 
ขยะ หรือข้อพิพาทต่าง ๆ ของคนในชุมชนท่ีไม่สามารถยุติได้ ส่วนในเร่ืองของ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีตลอดจนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ชาวลาหู่ 
มกัจะด าเนินการภายในชุมชนของตนโดยมิได้มีการเรียกร้องขอความสนบัสนนุ
จากภาครัฐ 

 
ส่วนที่  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ 

ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะแยกการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตเิป็น 3 สว่น 
  1. ทรัพยากรป่าไม้ บ้านป่ายาง และบ้านยะโป๋อยูใ่นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน า้ปาย โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีสูงท่ีมีลักษณะ
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ภูเขา สภาพป่ามีลกัษณะหลายรูปแบบรวมกนั คือ มีทัง้ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
ป่าดงดบิ ป่าสนเขา และมีไม้ท่ีส าคญั เชน่ ไม้สกั แดง ประดู ่เตง็ รัง พลวง ก่อ สน รัก 
โดยในบริเวณบ้านป่ายางมีต้นยางเป็นไม้ท่ีพบเห็นได้มากท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก 
  การใช้ทรัพยากรป่าไม้ จะแยกเป็นสองส่วนหลัก ๆ กล่าวคือ 
ส่วนแรก เป็นการใช้ไม้เพ่ือสร้างบ้าน (แหย่) โดยรูปแบบบ้านในบ้านป่ายางและ 
บ้านยะโป๋มกัสร้างโดยปลกูยกพืน้ใต้ถนุสงู ซึง่ใช้เป็นท่ีเก็บฟืน เสาบ้านเป็นไม้เนือ้แข็ง 
พืน้ฟาก ฝาฟาก มุงด้วยหญ้าคา หรือใบก้อ โดยอุปกรณ์ส าคัญท่ีใช้ส าหรับ 
สร้างบ้านประกอบไปด้วย 4 อย่าง คือ เสาบ้าน (ท าจากไม้เนือ้แข็งซึ่งส่วนมาก 
จะใช้ไม้สกั หรือไม้แดง) คาน แฝกหญ้าคา ไม้ไผ่สบัฟากเพ่ือท าฝา และพืน้บ้าน  
โดยไม้ท่ีน ามาสร้างบ้านไม่ว่าจะน ามาสร้างเป็นเสาบ้านก็ดี คานบ้านก็ดี ซึ่งต้อง
เป็นไม้เนือ้แข็ง และการจะใช้ต้องขออนญุาตไปยงัก านนั ผู้ ใหญ่บ้านโดยประสาน
ผ่านทางชมุชน และส่วนท่ีสองเป็นการใช้ไม้ส าหรับกิจกรรมประเพณี ซึ่งประเพณี
ท่ีส าคญัของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ คือ ประเพณีเขาะจาเลอ ซึ่งเปรียบเสมือนปีใหม่
ของชาวลาหู่ โดยในการจดังานต้องมีการไปตดัไม้มาท าฟืน เพ่ือจุดกองไฟเพ่ือ
ความอบอุ่นรวมถึงเพ่ือประกอบอาหารในเทศกาลดงักล่าว โดยไม้ท่ีใช้ในการท า
ฟืนจะเป็นไม้สนหรือไม้ต้นพริก ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้ตดัได้เฉพาะในช่วง
เทศกาลเท่านัน้ และต้องไปตัดในป่าลึกและน าใช้พอสมควรโดยผู้ ใหญ่บ้าน 
จะเป็นผู้ประกาศว่าจะน ามาใช้ได้ในปริมาณเท่าใด ซึ่งตามความเช่ือของชาวลาหู่ 
จะไม่น าไม้จากต้นไม้ท่ีล้มแล้วมาประกอบพิธีเน่ืองจากมีความเช่ือว่าต้นไม้ท่ีล้ม
เป็นต้นไม้ไมดี่ไมค่วรน ามาใช้ 
  การจัดการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทัง้ในบ้านป่ายาง
และบ้านยะโป๋นัน้ มีการจัดการโดยอาศยัพืน้ฐานความเช่ือเป็นหลัก เน่ืองด้วย
ลักษณะการด ารงชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ มีความผูกพันเช่ือมโยงกับ 
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ความเช่ือและความนบัถือในเร่ืองผี กิจกรรมของชมุชนสว่นมากจะเป็นกิจกรรมอนั
เก่ียวกับความเช่ือในเร่ืองผีเป็นส าคญั เช่น การเลีย้งผี ไหว้ผี (ซาบี) พิธีทรายก่อ 
(เซก่อเว) พิธีการไหว้ต้นไม้ ขอขมาต้นไม้ โดยบริเวณท่ีมีการประกอบพิธีกรรมจะมี
ความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอยู่และห้ามตดัต้นไม้หรือเข้าไปบุกรุกในบริเวณนัน้ 
โดยเฉพาะในบริเวณรอยพระพุทธบาทซึ่งชาวลาหู่ ในบ้านป่ายางเคารพนับถือ 
เป็นอย่างมาก ชาวบ้านมีความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือมีผีเฝา้ จะไม่ไปตดัต้นไม้
และไม่มีการบกุรุกป่าในบริเวณนัน้ ทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณนัน้จึงมีความอุดม
สมบรูณ์ 
  2. ทรัพยากรน า้ ในบ้านป่ายางนัน้ล าน า้ห้วยน า้เตงิ และน า้ตก
ม่วงสร้อยถือเป็นแม่น า้สายหลักของชุมชน ส่วนในบ้านยะโป๋ มีน า้ตกหมอแปง 
ซึ่งถือเป็นต้นน า้ท่ีส าคญัของคนในชมุชนเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยตลอดทัง้ปี 
การใช้น า้จะแยกออกเป็นสองสว่นส าคญั สว่นแรก คือการใช้น า้เพ่ือการเกษตร ทัง้
ในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋จะใช้น า้โดยการต่อท่อโดยตรงจากตาน า้ (ต้นน า้) 
และต่อท่อมายังแปลงเกษตรของตน ซึ่งในบ้านป่ายางไม่พบเห็นฝายหรือ 
อ่างกกัเก็บน า้ท่ีจะเก็บน า้ไว้ใช้ได้ในช่วงฤดแูล้ง แตแ่ถวบริเวณบ้านม่วงสร้อยซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีต ่าลงมาจากบ้านป่ายางเร่ิมมีการสร้างฝายเก็บน า้เพ่ือใช้ในช่วงฤดแูล้งแล้ว 
ในส่วนบ้านยะโป๋ยังไม่พบเห็นฝายเก็บน า้หรืออ่างกักเก็บน า้เช่นเดียวกัน แต่ชุมชน 
เร่ิมเห็นความส าคัญในการสร้างอ่างกักเก็บน า้ประกอบกับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่นาเติง ก าลังเสนอเร่ืองของบในการจัดสร้างบ่อภัยแล้ง 12 บ่อ  
เพ่ือเก็บกกัน า้ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ในสว่นท่ีสอง คือ การใช้น า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค 
ทัง้ในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋การใช้น า้เพ่ือการอุปโภคบริโภคจะใช้น า้ประปา 
(ประปาภูเขา) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง จดัให้มีโดยให้ชุมชนดแูล
จดัการกนัเองและเก็บคา่น า้ในอตัราท่ีถกู คือ 70 บาทตอ่ปี โดยมีข้อตกลงระหว่าง
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กันว่าต้องใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคเท่านัน้ห้ามใช้เพ่ือการเกษตร โดยชุมชม 
ได้ตกลงจดัสรรแบง่เวลาในการใช้น า้ให้ใช้ได้อยา่งทัว่ถึง ซึง่การจดัสรรเชน่นีท้ าให้
ลดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งชมุชนได้ 
  ในการจัดการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน า้ ทัง้ในบ้านยะโป๋
และบ้านป่ายางกิจกรรมท่ีชมุชนสร้างขึน้มาโดยเพ่ือการดแูลและอนรัุกษ์จะผกูพนั
เช่ือมโยงกับความเช่ือในเร่ืองของผีเช่นกันซึ่งสามารถเห็นได้ในพิธีกรรมการ 
ขอขมาต้นน า้ โดยในบ้านป่ายางไม่มีพิธีกรรมเก่ียวกับน า้ให้เห็นเด่นชัดเท่า 
บ้านยะโป๋ ซึ่งชุมชนบ้านยะโป๋มีความเช่ืออย่างแรงกล้าว่าน า้ตกหมอแปง 
มีเจ้าท่ีและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคอยปกปักษ์รักษาคุ้มครอง ชาวบ้านจึงมกัจะท าพิธีกรรม
ในบริเวณดังกล่าว เพ่ือขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือผีเจ้าป่าเจ้าเขา ช่วยปกป้อง
คุ้มครอง และให้ผลผลิตทางการเกษตรดี โดยพิธีกรรมจะท าในบริเวณน า้ตก  
และชาวบ้านจะช่วยกนัดแูลรักษาน า้ตก และตามพืน้ฐาน ความเช่ือของชาวลาหู่
วา่ต้นน า้เป็นต้นก าเนิดสรรพชีวิตชมุชนจงึต้องดแูลให้ดี 
  3. กฎระเบียบของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในบ้านป่ายางกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตมีิเพียงข้อเดียว 
คือ ห้ามน าไม้แปรรูปออกนอกหมู่บ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการน าไม้ในป่ามาใช้ 
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะคนในชุมชนเท่านัน้
และห้ามท าเพ่ือการค้าหรือการพาณิชย์แตอ่ยา่งใด ในสว่นบ้านยะโป๋มีกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวกับการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยู่ 2 ประการ ข้อหนึ่งคือ การห้ามตดั
ต้นไม้บริเวณหวัน า้ตก เน่ืองจากคนในชมุชนในบ้านยะโป๋ให้ความส าคญัในแหล่ง
น า้โดยเฉพาะต้นน า้อนัถือเป็นต้นก าเนิดของสรรพชีวิต ทัง้ป่าไม้ สตัว์ และมนษุย์ 
ชาวลาหู่  ในบ้านยะโป๋จึงให้ความส าคัญในการดูแลแหล่งน า้ตลอดจนป่าไม้ 
ท่ีอยู่ในบริเวณนัน้อย่างยิ่ง และข้อสอง คือห้ามขายท่ีดินให้บุคคลภายนอก  
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ซึ่งคนชมุชนในบ้านยะโป๋นีมี้ความรักและหวงแหนในพืน้ท่ีเป็นอย่างมากโดยเห็นว่า
พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นบ้านเกิดจึงไม่ยอมให้พืน้ท่ีไปอยู่ในมือของนายทุนท่ีจะน าไป 
ท ารีสอร์ท หรือ ท าธุรกิจการค้าอยา่งอ่ืน ๆ 
 
6. อภปิรายผล 
 

6.1 ลักษณะการรวมตัวของคนในชุมชน 
กลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านป่ายาง และบ้านยะโป๋  

 ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะการรวมตวัของ 
กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีรากเหง้า ต้นก าเนิดมาจากท่ีเดียวกนั คือ จากยอดดอยจิกจ้อง 
ซึ่งบรรพบุรุษของกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ ท่ีอาศยัอยู่ในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋ 
เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่อพยพย้ายถ่ินฐานอาศัยในพืน้ท่ีต่างกัน จารีตประเพณี 
ศลิปะวฒันธรรม การด ารงชีวิต วิถีชีวิตและความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัว
กบัคนในชมุชนชาตพินัธุ์ลาหู ่ยงัคงมีลกัษณะเหมือนกนั อีกทัง้ยงัมีการใช้ภาษาถ่ิน
เป็นของตนเอง มีการรับและศึกษาภาษาของคนเมือง เน่ืองจากในการศึกษา 
ของนกัเรียนชาวลาหู่ ต้องศึกษารวมกับกลุ่มเด็กนกัเรียนคนเมืองจึงมีการศกึษา
ภาษาไทยของคนเมืองด้วย ตลอดทัง้ในเร่ืองของความเช่ือและความนับถือของ
ชุมชนชาติพนัธุ์ลาหู่ ในทัง้สองบ้านต่างเป็นอย่างเดียวกัน คือ เช่ือและนบัถือผี 
ผู้วิจยัจงึเห็นวา่การรวมตวัของกลุ่มชมุชนชาตพินัธุ์ลาหู ่ทัง้ท่ีอาศยัอยู่ท่ีบ้านป่ายาง
และบ้านยะโป๋นัน้เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะของ “ชุมชนท้องถ่ินดัง้เดิม” 
เน่ืองจากคนในพืน้ท่ีตา่งมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และมีความสมัพนัธ์กบัระบบ
กลุม่ตา่ง ๆ ภายนอกร่วมกนั (โกวิทย์ พวงงาม, 2547: 266) เป็นการรวมตวักนัของ
กลุ่มคนท่ีสืบเชือ้สายเดียวกันมาโดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกันมีความเอือ้อาทรกัน 
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(ประเวศ วะสี , 2541: 15) มีการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ 
มีความรู้สึกว่าเป็นคนชมุชนเดียวกนั (กาญจนา แก้วเทพ, 2538: 14) มีวฒันธรรม 
จารีตประเพณีผูกพันร่วมกันมาอย่างยาวนานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ชยันต์ 
วรรธนะภูติ, 2536: 24) ชุมชนในลักษณะนีจ้ะอาศัยอยู่ในชนบทท่ีแวดล้อม 
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีการด ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
(สุนีย์ มลัลิกะมาลย์, 2545: 93) โดยมีรากเหง้า แหล่งก าเนิด สืบสายเผ่าพนัธุ์มาจาก
บรรพบุรุษร่วมกัน มีความผูกพนักันโดยทางประวัติศาสตร์และการด าเนินชีวิต
หรือวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะ อีกทัง้ยังยึดโยงเข้ากันด้วยความเช่ือว่า 
มีพืน้เพและแบบแผนในการด าเนินชีวิตแบบเดียวกัน ตลอดจนอาศัยแหล่ง 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานในการด ารงชีพร่วมกนัยิ่งกว่าความมีชาติพนัธุ์
ร่วมกนั หรือการมีหลกัแหลง่ในท้องท่ีแหง่หนึง่แหง่ใดโดยเฉพาะ (กิตตศิกัดิ ์ปรกติ
, 2550: 104) และเป็นกลุ่มคนท่ีด ารงอยู่ตัง้แต่ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนมีการปฏิรูป 
การบริหารราชการแผน่ดินและจดัระเบียบการปกครองใหมเ่ป็นหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
(จังหวัด) จึงถือเป็นชุมชนและควรได้รับการรับรองสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกับชุมชนอ่ืน ๆ  และแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 ซึ่งเป็นฉบบัปัจจุบนัจะไม่มีการก าหนดหมวดหมู่ “สิทธิชุมชน” แต่ยังคง
ก าหนดรับรองสิทธิของกลุ่มคนท่ีรวมตวักันเป็นชุมชนโดยไม่มีการแยกประเภท
ของชุมชน ดงันัน้ ชุมชนชาติพนัธุ์ลาหู่ในพืน้ท่ีดงักล่าวย่อมได้รับการรับรองและ
คุ้มครองในสิทธิ เพ่ือให้ชุมชนสามารถช่วยกันดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกนั ให้เกิดการอนรัุกษ์ และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืนเชน่กนั 
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6.2 มุมมองสิทธิชุมชน 
จากผลการวิจยัท าให้เห็นว่าสิทธิชมุชนของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ในพืน้ท่ี

ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัไม่รับการยอมรับหรือรับรอง
ในทางปฏิบตัิเท่าท่ีควร โดยในกลุ่มชุมชนมีการตระหนกัและให้ความส าคญัแก่
ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการตัง้คณะกรรมการของหย่อมบ้าน
เพ่ือเป็นตวัแทนในการเรียกร้องสิทธิตา่ง ๆ จากภาครัฐ ซึง่การเรียกร้องจากภาครัฐ
ส่วนมากเป็นการเรียกร้องสาธารณูปโภคหรือสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยมิได้มีการ
เรียกร้องในสิทธิท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันอาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากแนวทางการจัดการดงักล่าว ถูกจ ากัดขอบเขตและค าจ ากัดความ 
โดยภาครัฐ ซึง่ในสว่นนีจ้ะสะท้อนมมุมองสิทธิชมุชนจากทัง้สองภาคสว่น กลา่วคือ  

สิทธิชุมชนในมุมมองของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ 
ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้ เป็นกลุ่มท่ีรวมตวักนัและ
โดยมีจารีตประเพณีเป็นของตนเอง มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัของคนในชมุชน
ในลกัษณะระบบเครือญาติ โดยกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ มองว่าชุมชนเป็นหน่วยทาง
สังคมท่ีมีความส าคญัและจุดเช่ือมโยงคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันคือความเช่ือ
ความศรัทธาในผู้น าชมุชนของตนเอง ซึง่กลุม่ชาตพินัธุ์ลาหู ่ในพืน้ท่ีมีการรวมกลุม่
และตัง้คณะกรรมการหย่อมบ้านเพ่ือเป็นตวัแทนของคนในชมุชนในการเรียกร้อง
สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และมองว่ากลุ่มชาติพนัธุ์ของตนมีสิทธิไม่น้อยไปกวา่
กลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ ในส่วนสิทธิในการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตินัน้ชาวลาหู่ มองว่าเป็นสิทธิท่ีเกิดขึน้และมีอยู่ตามธรรมชาติ 
และชาวลาหู่ มีภูมิปัญญาพืน้บ้านในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาม
รูปแบบแนวคิด จารีตประเพณีท่ีบรรพบรุุษของตนได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแตก่าร
ใช้ประโยชน์และการจดัการดแูลถูกจ ากดัด้วยกฎเกณฑ์ของภาครัฐ ดงันัน้ การท่ี
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ภาครัฐหนัมาให้ความสนใจในสิทธิชมุชนโดยให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการดแูล
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาครัฐควรจะให้การยอมรับในกฎเกณฑ์ จารีตประเพณีของกลุ่ม
ชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุนและดึงศกัยภาพท่ีแท้จริงของชุมชนออกมาใช้
ประโยชน์ให้ได้ และการท่ีรัฐมองว่าทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีเป็นของภาครัฐ
มิใช่ของกลุ่มชุมชน ท าให้กลุ่มชุมชนไม่ให้ความสนใจและต่ืนตัวในการดูแล
จดัการทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีควรจะเป็น และเฝ้ารอให้ภาครัฐก าหนดเง่ือนไข 
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ และรอปฏิบตัติามเพ่ือให้ไมเ่กิดความขดัแย้งตอ่ไปเทา่นัน้ 

สิทธิชุมชนในมุมมองของภาครัฐ หลักการในเร่ืองสิทธิชุมชนเกิดจาก
แนวคิดท่ีภาครัฐรวมอ านาจและจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแบบเบ็ดเสร็จ 
ฝ่ายเดียวแล้วไม่ประสบความส าเร็จ เลยกระจายอ านาจในการใช้ประโยชน์ให้
ชมุชนและให้ชมุชนเข้าชว่ยเหลือ สอดสอ่ง ตลอดจนดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งสมดลุและยัง่ยืน หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการดแูลทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตลอดจนให้ความชว่ยกลุม่ชาตพินัธุ์จงึมองวา่ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้นัน้มีไว้
เพ่ือประโยชน์สว่นรวมและภาครัฐเป็นเจ้าของโดยชมุชนหรือบคุคลใดไมมี่เอกสิทธ์ิ
พิเศษเหนือทรัพย์ เพียงแตภ่าครัฐอนญุาตให้คนในชมุชนสามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาตินัน้ได้ แตชุ่มชนมีหน้าท่ีในการชว่ยเหลือสอดส่องจดัการดแูล 
ตลอดจนปอ้งกนัมิให้บคุคลอ่ืนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติในท้องท่ีของตน  

ในมมุมองของภาครัฐยงัมีอคติในการมองกลุ่มชาติพนัธุ์ว่าเป็นผู้ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ช่วยในการจัดการดูแลรักษาจนลืมมองพืน้ฐาน 
การด ารงชีวิต และจารีตประเพณี ตลอดจนการด ารงชีวิตดัง้เดมิของกลุม่ชาตพินัธุ์ 
และมองว่าไม่ควรให้สิทธิในการจดัการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง
โดยอาศยัจารีตประเพณีหรือภมูิปัญญาดัง้เดมิอยา่งเตม็ท่ี 
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6.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีความเช่ือของคนใน

ชมุชนซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม การไหว้ หรือการสกัการบชูาอนัถือ
เป็นการแสดงออกในรูปแบบการจดัการตามวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของกลุ่ม
ชุมชน แต่รูปแบบในการจดัการดงักล่าวนัน้ไม่ได้รับการยอมรับและได้รับความ
สนใจจากภาครัฐหรือบุคคลภายนอกอันอาจเน่ืองมากจากมุมมองทัศนคติของ
ภาครัฐท่ีมองว่ากลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ เป็นพวกท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ดแูล
รักษา ประกอบกับการดูรักษาของชาวลาหู่ ไม่ได้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนใน
มุมมองของภาครัฐ จนท าให้ภาครัฐไม่ยอมรับในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ตามวิถีของชมุชนพร้อมมองกลุม่ชาตพินัธุ์ในทางท่ีไมดี่  

ในส่วนของภาครัฐก็ยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างเต็มท่ีอันอาจ
เน่ืองมาจากเหตุท่ีภาครัฐมีมุมมองและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อชุมชนส่งผลให้ชุมชน
ไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนหรือคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
อีกทัง้การเปิดโอกาสให้ชุมชนส่งตัวแทนเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กรบริหาร 
สว่นต าบลอนัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือร่วมมือกนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตริะหว่าง
ภาครัฐและเอกชน แต่ตวัแทนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐหากแต่กลายเป็น
กระบอกเสียงให้ชุมชนทราบข้อมูลของภาครัฐและน าไปใช้ในทางท่ีผิดเพ่ือหลีก
เล่ียงการจบักมุของภาครัฐและหลีกเล่ียงการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐท าให้การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาตไิมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 
 7.1 ข้อเสนอแนะการน าวิจัยไปใช้ 

เน่ืองจากการศึกษาวิจัยสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ พบว่ากลุ่มชุมชนชาติพนัธุ์ลาหู่ ในพืน้ท่ีต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มชุมชนของตน 
ตลอดจนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยวิถีชีวิต จารีตประเพณี 
ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่ภาครัฐยังไม่ยอมรับและมีทัศนคติเป็นลบต่อแนวทาง 
การจดัการดงักล่าว อนัส่งผลให้การด าเนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้
หลกัการสิทธิชมุชนจงึยงัไมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงเห็นว่าภาครัฐควรท าความเข้าใจถึง  
“สิทธิชุมชน” ในมุมมองท่ีกว้างกว่า “สิทธิ” ทั่วไปตามท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ  
โดยให้ความส าคญัแก่ชุมชนเป็นท่ีตัง้ ลดความกดดันหรือคาดหวังจากชุมชน  
อีกทัง้ภาครัฐต้องท าความเข้าใจสิทธิชุมชนในมุมมองท่ีเป็นสิทธิของชุมชน  
มิใชส่ิทธิชมุชนภายใต้ขอบเขตของภาครัฐ 

ตลอดจนภาครัฐต้องท าความเข้าใจพืน้ฐานวิถีชีวิตและจารีตประเพณี
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ท่ีแสดงออกในการจัดการทรัพยากรธรรมโดยปราศจาก
อคต ิและพยายามดงึอตัลกัษณ์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอนัเกิดจากวิถีชีวิต 
หรือภมูิปัญญาท่ีโดดเดน่ออกมาท าให้กลายเป็นจดุเดน่ของชมุชน เชน่ หากความ
เช่ือของชมุชนมีความเช่ืออย่างแนบแน่นในเร่ืองผี หรือเทพเจ้า โดยแสดงออกมา
เป็นพิธีกรรมการบูชาต้นไม้หรือต้นน า้ ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนพิธีกรรม
ดงักล่าวให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซึ่งหากภาครัฐให้การยอมรับในแนวทางการ
จดัการตา่ง ๆ  ของชมุชนย่อมส่งผลตอ่จิตใจของคนในชมุชน กล่าวคือ เม่ือภาครัฐ
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ยอมรับและเห็นความส าคญัของกลุ่มชมุชน กลุ่มชมุชนย่อมยอมรับและให้ความ
ร่วมมือแก่ภาครัฐในการด าเนินการตา่ง ๆ ตอ่ไป 

และท้ายนีก้ารด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้หลักการ 
สิทธิชมุชนท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนญูนัน้จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
หากชมุชนไมใ่ห้ความร่วมมือหรือเปิดใจให้รัฐเข้าไปมีสว่นร่วมและสนบัสนนุ ดงันี ้
สิ่งส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ภาครัฐและชุมชนสามารถด าเนินการร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ภาครัฐและชุมชนต้องมีการสร้างความเข้าใจและก าหนด
ข้อตกลง ขอบเขตหรือกฎกติการ่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ งสิทธิชุมชนท่ีคน 
ภายในชมุชนจะสามารถมีสว่นร่วมกบัภาครัฐในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
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