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ของกรมประชาสงเคราะห์คือ จัดสรรท่ีดินให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ป้องกันปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง แต่ในขณะนั้นการปฏิรูป

ระบบราชการและการทํางานของกรมประชาสงเคราะห์ยังไม่เรียบร้อย ทําให้ขาดการดําเนินการดูแล

การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีไม่ชัดเจน  จนกระท่ังในปัจจุบันพ้ืนท่ีภูทับเบิกกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มี

ชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงนํารายได้มาสู่คนในพ้ืนที่สูงข้ึนทุกปี  

วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพ้ืนที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว โดยนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากผลการพัฒนาในช่วง พ.ศ.2525-

2558 ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเสพติดมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจและเข้าสู่การทําธุรกิจ

การท่องเท่ียว นอกจากน้ี ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพ้ืนที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์มีรูปแบบการปรับตัว

ทางด้านเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน เช่น ชนิดของพืชที่ปลูก การใช้เทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจ อาชีพในชุมชนและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  รวมถึงมีการปรับตัวทางด้านการเมือง 

เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีกับภาครัฐในระดับท้องถ่ิน การเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ การปกครองท้องที่และระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซ่ึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจ 

ที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเพ่ือ 1) เข้าใจผลของนโยบายภาครัฐที่มีต่อการพัฒนาพื้นท่ีภูทับเบิก จังหวัด

เพชรบูรณ์  2) เข้าใจรูปแบบการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพ้ืนท่ีภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์  

3) ใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมหรือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น ด้านการท่องเท่ียว ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา

เผ่าม้งในพ้ืนที่ เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษานโยบายรัฐและบทบาทของภาครัฐที่ส่งผลต่อพ้ืนที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่มีต่อนโยบายรัฐในพื้นที่ภูทับเบิก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

ต่อนโยบายรัฐ : กรณีศึกษาพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีจํานวนท้ังหมด 65 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่างคือ หน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน จํานวน 19 คน และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จํานวน 46 คน ผู้วิจัยใช้การ

คัดเลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ซึ่งเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ี ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) 

และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากหนังสือและเอกสารต่างๆ จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาสรุป

ประเด็นทําการวิเคราะห์เป็นความเรียงเชิงพรรณนา 
 

4. ผลการศึกษา 

4.1 นโยบายรัฐและบทบาทของภาครัฐที่ส่งผลต่อพ้ืนท่ีภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ยุคคือ 

4.1.1 ยุคปลูกพืชเสพติด (เริ่มต้ังแต่จัดต้ังชุมชน-พ.ศ.2525)  ในอดีตฝ่ินเคยเป็นพืชที่

สามารถปลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นพืชที่ให้รายได้ดี  ต่อมาปี พ.ศ.2501 การประกาศ

ให้ฝ่ินเป็นของที่ผิดกฎหมายโดยคณะปฏิวัติของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ให้ความ

ร่วมมือกับนานาชาติที่จะกําจัดการปลูกฝ่ินและการค้าฝ่ินให้หมดสิ้นไป จึงมีการส่งเสริมการศึกษา 

และการสาธารณสุขให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

4.1.2 ยุคปลูกพืชเศรษฐกิจ (พ.ศ.2525-ปัจจุบัน) ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเริ่มทําการเกษตรกรรม

แบบข้ันบันไดตามเชิงเขาและปรับเปล่ียนการปลูกฝ่ินมาเป็นการปลูกกะหลํ่าปลีเพ่ือการค้าตามการ

สนับสนุนของศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา ซ่ึงกะหลํ่าปลีเป็นพืชท่ีให้รายได้ดีและมีตลาดรองรับ 

ที่ชัดเจน โดยเฉล่ียมีรายได้สูงสุดประมาณปีละ 200,000-300,000 บาทต่อครอบครัว ซ่ึงมีกรมส่งเสริม 

การเกษตรเข้ามาพัฒนาการปลูกกะหลํ่าปลี จัดให้มีโครงการผักปลอดสารพิษ มีเจ้าหน้าท่ีอบรมให้
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ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ มีการส่งเสริม

การเล้ียงแตนเบียนเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืชและมีการรวมกลุ่มซ้ือขายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาในรูปแบบ

สหกรณ์ 

4.1.3 ยุคธุรกิจการท่องเท่ียว (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน) ที่ต้ังของชุมชนไร่กะหลํ่าปลี อัตลักษณ์

ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการผลักดันพ้ืนที่ภูทับเบิกให้กลายเป็น

ชุมชนท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ทําให้อัตลักษณ์ของความเป็นม้ง ถูกนํามาใช้เป็นสินค้าเพ่ือจําหน่ายให้กับ

นักท่องเที่ยว  เช่น  เครื่องแต่งกายชุดม้ง กางเกง กระโปรง เส้ือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่สตางค์  

ถุงย่าม ฯลฯ  ซ่ึงการท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในพ้ืนที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลกระทบต่อชีวิตชาวไทย

ภูเขาเผ่าม้งที่ต้องเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และบริบทของสังคม โดยมีข้อดีคือ ชาวไทยภูเขา

เผ่าม้งไม่ต้องลําบากตรากตรําในการทําไร่ มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการค้าขายและการทํารีสอร์ต ในขณะที่

มีข้อเสียคือ มีปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลนนํ้า ปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาอ่ืนๆ เกิดข้ึนตามมา

เป็นจํานวนมาก 

4.2 รูปแบบการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งท่ีมีต่อนโยบายรัฐในพ้ืนที่ภูทับเบิก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

4.2.1 การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 

1) ชนิดของพืชที่ปลูก  พื้นท่ีภูทับเบิกเป็นพ้ืนท่ีสูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี 

การเพาะปลูกของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในอดีตจะปลูกพืชผักเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน เช่น ข้าวไร่ 

ข้าวโพด เป็นต้น และปลูกฝ่ินเพ่ือจําหน่าย ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและใช้เป็นยารักษาโรค จนกระทั่ง 

มีมาตรการเด็ดขาดในการประกาศห้ามและค้าฝ่ิน  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2525 ศูนย์พัฒนาชาวเขาใน

ขณะนั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมการปลูกกะหลํ่าปลี  ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีผักกาดขาวและ 

มันฝรั่งที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนิยมปลูกรองลงมา จากน้ันเมื่อมีนโยบายการท่องเท่ียวเข้ามาในพ้ืนที่ 

ภูทับเบิกทําให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเรียนรู้ที่จะปลูกพืชชนิดใหม่ๆ เพ่ือจําหน่ายให้กับนักท่องเท่ียว เช่น 

กาแฟอาราบิก้า สตรอว์เบอร์รี่ บัวหิมะ ผักสลัด เป็นต้น 
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2) การใช้เทคโนโลยี  ปัจจุบันการปลูกพืชของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเป็นการปลูกพืชเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทําให้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เช่น รถไถท่ีใช้ 

ในการพรวนดิน เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น  เม่ือชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีรายได้จํานวนมากจากการ 

ทําเกษตรกรรม จึงซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เข้ามาใช้ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น หม้อหุงข้าว 

โทรทัศน์สี เครื่องเสียง เครื่องทําน้ําอุ่น โทรศัพท์ ฯลฯ มีอินเทอร์เน็ตในชุมชนทําให้เกิดการส่ือสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน การท่ีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเห็นโฆษณาขายสินค้าของ

คนในเมืองจากโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ทําให้มีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนําข้ึนไปขายบนพ้ืนที่ภูทับเบิก 

3) การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  ส่วนใหญ่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะนําผลผลิตทางการเกษตร

ไปขายส่งที่ตลาดกลางผักและผลไม้หรือตลาดสันติสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีการส่งเสริมจาก

หน่วยงานภาครัฐให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งรวมกลุ่มก่อต้ังสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิกข้ึน  

ซ่ึงสามารถจําหน่ายพืชผักได้ในราคาดีและลดต้นทุนในการผลิต 

4) อาชีพในชุมชน  เกษตรกรรมคืออาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพ้ืนที่ภูทับเบิก 

รองลงมา คือ การบริการท่ีพักสําหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมจากการทําไร่ นอกน้ันจะเป็น

อาชีพค้าขาย ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะเปิดร้านอาหารตามส่ังและเครื่องด่ืม ของที่ระลึก เส้ือผ้าชุดม้ง 

เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีอาชีพรับราชการ แต่ยังคงมีจํานวนน้อยมาก ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ิน ทหาร ครู 

พนักงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทับเบิก เป็นต้น  

5) วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  การแต่งกายของวัยรุ่นหนุ่มสาวและเด็ก 

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งส่วนใหญ่จะใส่เส้ือผ้าและไว้ทรงผมเลียนแบบคนไทยพ้ืนราบ มีเพียงผู้สูงอายุ 

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงท่ียังคงสวมใส่ชุดประจําเผ่าอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ใส่ครบทั้งชุด โดยจะใส่เพียงเส้ือหรือ

กางเกงเท่านั้น  ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะใส่ชุดประจําเผ่าพร้อมเครื่องประดับเต็มชุดในเทศกาลปีใหม่ 

พิธีแต่งงาน พิธีงานศพหรือในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ การจัดงานปีใหม่ของชาวไทย

ภูเขาเผ่าม้งจะจัดข้ึนเป็นประจําทุกปีในวันข้ึน 1 ค่ํา เดือน 1 หรือเดือนธันวาคมถึงมกราคม ส่วนในพิธี

แต่งงานและพิธีงานศพมีการปรับเปล่ียนไปบ้างตามยุคสมัย เพ่ือกลมกลืนเข้ากับส่ิงแวดล้อมและ

วัฒนธรรมของประเทศไทย 
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4.2.2 การปรับตัวทางด้านการเมือง ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่กับภาครัฐในระดับท้องถ่ิน  ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

ในพื้นท่ีภูทับเบิกมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวและ 

รอบๆ บ้าน  มีการช่วยกันปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีอยากชม 

ดอกนางพญาเสือโคร่งเข้ามาเที่ยวชมในพ้ืนที่ภูทับเบิก 

2) การเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ  ส่วนใหญ่

ประเด็นการเรียกร้องของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีดิน ซ่ึงชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีการ

รวมกลุ่มในการต่อรองกับภาครัฐ  โดยผ่านกระบวนการต่างๆ คือ การรวมกลุ่มชุมนุมปิดถนนบริเวณ

ทางเข้าและออกชุมชนบนภูทับเบิก การท่ีตัวแทนชุมชนทําหนังสือขอความเป็นธรรมและความ

ช่วยเหลือยื่นต่อผู้มีอํานาจทางการเมือง เป็นต้น 

3) การปกครองท้องที่  ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพื้นที่ภูทับเบิกมีผู้นํา 2 ระบบในการ

ปกครองหมู่บ้าน คือ ผู้นําทางการเมือง  ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตําบล และผู้นําตามจารีต  ได้แก่  ผู้นําการอพยพ  ผู้นําอาวุโสของแต่ละแซ่สกุล  ผู้นํา

หมอผี  หมอคาถา และหมอยาสมุนไพร โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 

4) ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพ้ืนที่ภูทับเบิกไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน

เป็นของตนเองและมีการถือครองที่ดินแบบจับจองเหมือนในอดีต 

5. สรุป 

5.1 นโยบายรัฐและบทบาทของภาครัฐที่ส่งผลต่อพ้ืนท่ีภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ยุคคือ 

5.1.1 ยุคปลูกพืชเสพติด  ในอดีตฝ่ินเคยเป็นพืชที่สามารถปลูกได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมายและเป็นพืชท่ีให้รายได้ดี   ต่อมาการประกาศให้ฝ่ินเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมายโดยคณะปฏิวัติของ       

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   ในปี พ.ศ.2501 ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือกับนานาชาติที่จะกําจัด

การปลูกฝ่ินและการค้าฝ่ินให้หมดสิ้นไป จึงมีการส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และการปลูก               
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พืชเศรษฐกิจให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สอดคล้องกับแนวคิดของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์ (Anthony 

Giddens, 2003, p.82) กล่าวว่า ความเท่าเทียมคือการรวมกันเข้าและความไม่เท่าเทียมกัน คือ 

การกันแยกออกไป ซ่ึงเป็นกระบวนการกีดกันหรือผลักดันให้คนบางกลุ่มออกไปจากกระแสหลัก 

ที่ครอบงําสังคม (Social Exclusion) การที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต้องปลูกพืชเสพติดเนื่องจากในอดีต

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งไม่ได้รับความเท่าเทียมเหมือนกับคนไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่

ในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญจึงจําเป็นต้องยึดอาชีพปลูกฝ่ินเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

5.1.2 ยุคปลูกพืชเศรษฐกิจ  การผลิตและการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีกะหลํ่าปลีเป็น 

พืชหลักที่สําคัญของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบนภูทับเบิกและเป็นพืชที่ปลูกเพ่ือส่งออกและบริโภค

ภายในประเทศมากที่สุด ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งปลูกพืชเศรษฐกิจ

ทดแทนการปลูกฝ่ินของหน่วยงานภาครัฐ รายได้จากการปลูกกะหลํ่าปลีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบน 

ภูทับเบิกจะนําไปใช้จ่ายในครัวเรือน ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่งบุตรหลานเล่าเรียนหนังสือ ชําระหน้ี

และเก็บไว้ลงทุนในการเพาะปลูกเพ่ือซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ในปีถัดไป สอดคล้องกับแนวคิด

ของ วอลท์ ดับเบิลยู โรสโตว์ (Walt W. Rostow, 1960 อ้างอิงใน สนธยา พลศรี, 2533, หน้า 164-

165) กล่าวว่า แนวความคิดของการทะยานออก (Take-off) เป็นกระบวนการของการทะยานออก 

ที่ข้ึนอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในข้ันเตรียมการพัฒนา (Precondition for Take-off) เป็นระยะท่ี

สังคมได้มีการติดต่อค้าขายกับภายนอกมากข้ึน เพราะการคมนาคมติดต่อกันสะดวกสบาย สถาบัน

ทางสังคมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจน การประกอบอาชีพเริ่มพัฒนามากข้ึน 

ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีการขยายตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ผลผลิตกลายเป็นการผลิตเพื่อส่งขาย

มากข้ึน และมีการสร้างทุนพื้นฐานอย่างกว้างขวาง 

5.1.3 ยุคธุรกิจการท่องเที่ยว  เสน่ห์ของพื้นที่ภูทับเบิกนั้นอยู่ที่ยอดดอยที่เป็นจุดชมวิว

และชมทะเลหมอกสูงที่สุดของภู  ซ่ึงไม่มีต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนียภาพ อากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

ทุ่งกะหลํ่าปลีที่มีขนาดใหญ่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา

เผ่าม้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากคนไทยพ้ืนราบ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการ

ผลักดันให้พื้นท่ีภูทับเบิกกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีชื่อเสียงดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากน้ี พื้นท่ีภูทับเบิกยังมีเส้นทางเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น จุดชมวิวแผงม้า  อุทยาน
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แห่งชาติภูหินร่องกล้า  วัดป่าภูทับเบิก  ภูลมโล เป็นต้น  สอดคล้องกับแนวคิดของเดวิส อีสตัน  

(David Easton, 1960 อ้างอิงใน ศุภชัย ยาวประภาษ, 2552, หน้า 2-3) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ

เป็นการจัดสรรผลประโยชน์หรือส่ิงที่มีคุณค่าต่างๆ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอย่างถูกต้องให้แก่

สังคมโดยส่วนรวม บุคคลและองค์การท่ีสามารถใช้อํานาจดังกล่าว ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ 

ของรัฐบาล ดังน้ัน การกระทําต่างๆ หรืองดเว้นการกระทําของรัฐบาลไม่ว่าด้านใดย่อมก่อให้เกิดผล

ต่อการจัดสรรผลประโยชน์หรือส่ิงท่ีมีคุณค่าต่างๆ ของสังคมน้ันๆ 

5.2 รูปแบบการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งท่ีมีต่อนโยบายรัฐในพ้ืนที่ภูทับเบิก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

ชนิดของพืชท่ีปลูก ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีการปรับเปล่ียนชนิดของพืชที่ปลูกตามการ

ส่งเสริมการเพาะปลูกของภาครัฐ ความต้องการของตลาดและราคา ในปัจจุบันกะหลํ่าปลีเป็นพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญเพียงชนิดเดียว และมีแนวโน้มว่าในอนาคตมันฝรั่งและกาแฟอาราบิก้าจะเป็นพืช

เศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงในพ้ืนท่ีภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ กัมปนาท  

วงษ์วัฒนพงษ์ (2559, หน้า 72-73) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเพื่อการยังชีพไปสู่การ

ผลิตเชิงพาณิชย์ มีผลทําให้ชาวม้งต้องปลูกพืชตามๆ กันหรือความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้มากข้ึน  

การใช้เทคโนโลยี  ปัจจุบันชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีทันสมัย

เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ มีปริมาณมาก ลดความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึนกับพืชผลทางการเกษตรและประหยัดแรงงานคน ซ่ึงเป็นการทําเกษตรกรรมที่มีกระบวนการ

ผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับการศึกษาของวานุรัตน์ แสนยากุล 

(2547, หน้า 111) กล่าวว่า มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย เช่น การใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ย 

เครื่องจักรกล วิธีเพาะปลูกตามข้ันบันไดและเครื่องมือทางการเกษตรท่ีช่วยในการประหยัดแรงงาน

และเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร และสอดคล้องกับงานศึกษาของ  

ไอยะโก กันดาสัก (2557, หน้า 110) มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือการเกษตรช่วยทําให้ผลผลิต

ดีข้ึน โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต  

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึนและการประหยัดด้านเวลา    
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การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  ภาครัฐส่งเสริมชาวไทยภูเขาเผ่าม้งรวมกลุ่มกันก่อต้ัง

สหกรณ์ผักปลอดภัย ภูทับเบิก ภายใต้แบรนด์กรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือค้าขายและจัดส่ง

พืชผักให้กับกลุ่มการค้าสมัยใหม่ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต เดอะมอลล์ ฯลฯ  

อาชีพในชุมชน  ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งส่วนใหญ่บนภูทับเบิกจะมีอาชีพหลักจากการทํา

เกษตรกรรมและมีรายได้จากการท่องเท่ียวในพื้นที่เป็นอาชีพเสริมคือ การบริการท่ีพัก การบริการ

อาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากน้ี ในชุมชนมีอาชีพ

ค้าขาย มีการเปิดร้านขายอาหารตามส่ัง ร้านขายของชํา ร้านขายผักและผลไม้ ร้านเสริมสวย  

เป็นต้น ในขณะที่อาชีพรับราชการมีจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ สอดคล้องกับงานศึกษา

ของ ลีปอ จา (2557, หน้า 101-102) กล่าวว่า การประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้ปรับเปล่ียน

จากการประกอบอาชีพเพ่ือยังชีพมาเป็นการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว  

แต่อันที่จริงแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ม้งก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามความถนัดและเป็นพ้ืนฐานอาชีพ

เดิมอยู่ และสอดคล้องกับงานศึกษาของ สุภินันทชัย แซ่ลี (2554, หน้า 9-10) กล่าวว่า ชาวบ้าน 

ในอดีตมีอาชีพหลัก คือ การทําไร่ข้าว ปลูกข้าวโพด  รองลงมาเป็นการทําสวนผลไม้ เล้ียงสัตว์และ

ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังมีการประกอบอาชีพค้าขาย 

วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน 

การจัดงานประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซ่ึงการจัดงานในปัจจุบันเริ่มมีความคล้ายคลึงกับงานวัด

ของชาวไทยพื้นราบคือ มีร้านขายของต่างๆ และการแสดงบนเวทีมากมาย  ส่วนงานแต่งงานและ 

งานศพมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติบ้างเล็กน้อยเพ่ือความเหมาะสมตามยุคสมัย  มีการแต่งกาย

และไว้ทรงผมที่คล้ายคลึงกับคนไทยพ้ืนราบ สอดคล้องกับงานศึกษาของ บุญทวงศ์ เจริญผลิตผล 

(2544, หน้า 124) กล่าวว่า ชาวม้งได้ละท้ิงวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ประจําเผ่า ผู้หญิง

ที่สวมใส่กระโปรงที่ตัดเย็บด้วยมือ เส้ือผ่าหน้า ส่วนผู้ชายที่ใส่กางเกงเป้าใหญ่และเส้ือแขนยาวไปเป็น

ชุดเหมือนคนไทยพ้ืนราบทั่วไป 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีกับภาครัฐในระดับท้องถ่ิน ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดให้ได้มากท่ีสุดทั้งในบริเวณหมู่บ้าน แหล่งบริเวณที่เป็นพ้ืนที่
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ท่องเท่ียวและการร่วมมือร่วมใจปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าและ

ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ภูทับเบิกมากข้ึน 

การเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ ส่วนใหญ่ประเด็นการ

เรียกร้องของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีดิน ซ่ึงชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีการรวมกลุ่ม 

ในการต่อรองกับภาครัฐ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ คือ การรวมกลุ่มชุมนุมปิดถนนบริเวณทาง 

เข้าและออกชุมชนบนภูทับเบิก การท่ีตัวแทนชุมชนทําหนังสือขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ

ยื่นต่อผู้มีอํานาจทางการเมือง เป็นต้น 

การปกครองท้องที่  ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพ้ืนท่ีภูทับเบิกมีผู้นํา 2 ระบบในการปกครอง

หมู่บ้านคือ ผู้นําทางการเมือง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตําบลและผู้นําตามจารีต ได้แก่ ผู้นําการอพยพ ผู้นําอาวุโสของแต่ละแซ่สกุล ผู้นําหมอผี หมอคาถา

และหมอยาสมุนไพร โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 

ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

เป็นการถ่ายโอนสืบทอดทางมรดกพ้ืนที่ต่อกันจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เป็นพ้ืนท่ีจับจอง ไม่มีระบบ

การซ้ือขาย หากผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินตรงส่วนนั้นภายในระยะเวลาหนึ่งสิทธิใน

พื้นที่ทํากินจะหมดไป 
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