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แผนผงัแนวคิดหน่วยท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 
 

ตอนท่ี 11.1 แนวคิดเก่ียวกบั
นิเวศวทิยาการเมือง 

ตอนท่ี 11.2 ความสมัพนัธ์
ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยา
การเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 

ตอนท่ี 11.3 กรณีศึกษา
แนวทางนิเวศวทิยาการเมือง
ในการเมืองทอ้งถ่ิน 

11.1.1 ความหมายและความส าคญั
ของแนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 

11.123 หลกัและแนวทางการวเิคราะห์
นิเวศวทิยาการเมือง 

11.2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบั
การเมืองทอ้งถ่ินในมิติเศรษฐศาสตร์
การเมือง 

11.3.1 กรณีศึกษาท่ี 1 นิเวศวทิยา
การเมืองของไฟป่าในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาไฟป่าท่ีอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท ์

11.3.2 กรณีศึกษาท่ี 2 นิเวศวทิยา
การเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอน
สะโฮง แขวงจ าปาสกั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

11.2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบั
การเมืองทอ้งถ่ินในมิติการพฒันา
และส่ิงแวดลอ้ม 
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หน่วยที ่11  
แนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 
 
เคา้โครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี 11.1  แนวคิดเก่ียวกบันิเวศวทิยาการเมือง 
  เร่ืองท่ี 11.1.1  ความหมายและความส าคญัของแนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 
  เร่ืองท่ี 11.1.2  หลกัและแนวทางการวเิคราะห์นิเวศวทิยาการเมือง 
 ตอนท่ี 11.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 11.2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินในมิติ 
                                                  เศรษฐศาสตร์การเมือง 
  เร่ืองท่ี 11.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินในมิติ 
                                                  การพฒันาและส่ิงแวดลอ้ม   
 ตอนท่ี 11.3  กรณีศึกษาแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองในการเมืองทอ้งถ่ิน 

เร่ืองท่ี 11.3.1  กรณีศึกษาท่ี 1 นิเวศวทิยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย: กรณีศึกษาไฟ
ป่าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

เร่ืองท่ี 11.3.2  กรณีศึกษาท่ี 2 นิเวศวทิยาการเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอนสะโฮง แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

แนวคดิ 
1. แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติในลกัษณะของความ

เก้ือกูลโอบออ้มอารีต่อกนั ให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน และสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินแบบนิเวศน์ ความส าคัญของนิเวศวิทยาการเมือง คือการรวมเอา
นิเวศวิทยาวฒันธรรมกบัเศรษฐศาสตร์การเมืองเขา้ไวด้ว้ยกนัภายใตก้รอบการวิเคราะห์ท่ีเป็น
หน่ึงเดียวกนั น ามาสู่การต่อสู้เคล่ือนไหวภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ  โดยมีหลกัการและ
แนวทางการวเิคราะห์ของแนวคิดนิเวศวทิยาการเมือง 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ 1. ธรรมชาติคือองค์
รวม 2. ความย ัง่ยนื และ 3. เล็กนั้นงาม 

2. ในขณะท่ีมีการปรับเปล่ียนความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง นกัวิชาการกลุ่มหน่ึงซ่ึงมาจาก
หลายสาขาวิชา ก็ไดพ้ฒันาแนวคิดทฤษฎีใหม่ข้ึนมา เรียกว่า “นิเวศวิทยาการเมือง" (political 
ecology) จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั คือ ผลงานของนักมานุษยวิทยา และสังคมวิทยาท่ีพยายามมอง
ปัญหาการช่วงชิงทรัพยากร ดิน น ้า ป่า จนกลายเป็นความขดัแยง้ทางนิเวศการเมืองระหวา่งกลุ่ม
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คนต่างๆ น าไปสู่แนวคิดเร่ืองของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable development) จนน าไปสู่
กระแสส่ิงแวดลอ้มนิยมและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

3. กรณีศึกษาไฟป่าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์พบวา่ การลุกข้ึนสู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนดอย
อินทนนท์ เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการท่ีรัฐใช้อ านาจเข้าไปจัดการทรัพยากรโดยไม่
ค  านึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู ่ขณะท่ีกรณีศึกษาการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการทางสังคมใหม่เก่ียวกบัเข่ือนดอนสะโฮง ไดห้ยิบยกเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในการเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงก่อใหเ้กิดโครงสร้างอ านาจรูปแบบใหม่ท่ีรัฐไม่ได้
เป็นเพียงแค่ตวัแสดงหน่ึงเดียวอีกต่อไป 

  

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 11 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบันิเวศวทิยาการเมืองได ้
 2.  อธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินได ้
 3.  อธิบายและวเิคราะห์กรณีศึกษาแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองในการเมืองทอ้งถ่ินได ้

กจิกรรม 
 1.  กิจกรรมการเรียน 
      1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยท่ี 11       
      2) อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 11       
      3) ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 11     
      4) ศึกษาเน้ือหาสาระ ดงัน้ี        
  ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม       
  ข.  ส่ือโสตทศัน์และอ่ืนๆ        
      5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง       
      6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ       
     7)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 11 
 2.  งานท่ีก าหนดใหท้ า         
     1) คน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
     2) สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจใชเ้น้ือหาเพิ่มเติมดงักล่าวประกอบการตอบ
          ค  าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีก าหนดส าหรับชุดวชิาน้ี 
 3.  การสัมมนาเสริม                                               
      เขา้รับการสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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แหล่งวทิยาการ 
 1.  ส่ือการศึกษา          
      1) แนวการศึกษาหน่วยท่ี 11         
      2) เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม 
 2.  หนงัสือในห้องสมุดต่างๆและศูนยว์ทิยบริการ 
การประเมินผลการเรียน 
 1.  ประเมินจากการสัมมนาเสริม และงานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรม   

2.  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวทางนิเวศวทิยาการเมือง” 

ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 

1.  จงอธิบายความหมายและความส าคญัของแนวทางนิเวศวทิยาการเมือง มาพอสังเขป 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ตอนที ่11.1  
แนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 11.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 11.1.1  ความหมายและความส าคญัของแนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 
 เร่ืองท่ี 11.1.2  หลกัและแนวทางการวเิคราะห์นิเวศวทิยาการเมือง 
 

แนวคดิ 
 1. แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง เนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติในลกัษณะของความ
เก้ือกลูโอบออ้มอารีต่อกนั ใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเน่ืองจากประชาชนในทอ้งถ่ินย่อม
รู้ เขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินมากกว่าส่วนกลาง และสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินแบบนิเวศน์ ความส าคัญของนิเวศวิทยาการเมือง คือการรวมเอานิเวศวิทยา
วฒันธรรมกบัเศรษฐศาสตร์การเมืองเขา้ไวด้ว้ยกนัภายใตก้รอบการวิเคราะห์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั น ามาสู่การ
ต่อสู้เคล่ือนไหวภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ 
 2.  หลกัการและอุดมการณ์ของนิเวศวทิยาการเมือง มีแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากปัญหา 2 ประการ คือ 
ประการแรก ปัญหาความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ ประการท่ีสอง ปัญหาความไม่เป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลกัการและแนวทางการวิเคราะห์ของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 3 แนวทาง
ใหญ่ๆ คือ 1. ธรรมชาติคือองคร์วม 2. ความย ัง่ยนื และ 3. เล็กนั้นงาม (small is beautiful) 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 11.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  เขา้ใจและอธิบายความหมายและความส าคญัของแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองได ้
 2.  เขา้ใจและอธิบายหลกัและแนวทางการวเิคราะห์นิเวศวทิยาการเมืองได ้
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เร่ืองที ่ 11.1.1  ความหมายและความส าคญัของแนวทางนิเวศวทิยาการเมอืง 
 

สาระสังเขป 
แนวคิดเก่ียวกบันิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) หรือ การเมืองสีเขียว (Green Politics) เร่ิม

ก่อตวัมาตั้งแต่ยุคของสงครามเยน็ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 มีลกัษณะการเคล่ือนไหวโดยมุ่งท่ีจะพึ่งพาการใช้
อ านาจรัฐ ช่วงชิงอ านาจรัฐเป็นหลกัเพื่อให้ตนเองมีอ านาจในการเคล่ือนไหว แต่การเคล่ือนไหวในยุคหลงั
สงครามเยน็น้ีมีลกัษณะแตกต่างจากขบวนการเคล่ือนไหวแบบเดิมมาเป็น “ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
แบบใหม”่ เป็นการเคล่ือนไหวดว้ยตนเองมากกวา่การเคล่ือนไหวผา่นตวัแทน เพื่อสร้างพื้นท่ีในการเรียกร้อง
ของตนเองข้ึนมา ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มน้ีอาจจะเรียกอีก
อยา่งไดว้า่เป็น “ขบวนการส่ิงแวดลอ้ม” (Environmentalism) หรือ “การเคล่ือนไหวทางส่ิงแวดลอ้ม”1 เป็น
การสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นเร่ืองของมนุษยท่ี์อาศยัอยูบ่นโลก
น้ีทั้งหมด ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคนใดคนหน่ึง หรือเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น 
  แนวคิดน้ีจึงปฏิเสธความเช่ือท่ีว่ามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของจกัรวาลโดยท่ีทุกส่ิงในโลกถูกสร้างมา
เพื่อมนุษย ์แต่เช่ือวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของโลก เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติอนัหลากหลายและกวา้งใหญ่
ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีคุณค่าในตวัมนัเองไม่ใช่มีคุณค่าเพราะมีประโยชน์ต่อมนุษยเ์ท่านั้น2 การ
มองธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักนิเวศวิทยาการเมืองมองว่า ส่ิงแวดล้อมของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลายยอ่มมีค่าในตวัมนัเอง เราไม่อาจวดัไดด้ว้ยหลกัเกณฑข์องธุรกิจและค่าทางเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สัตว์
และต้นไม้ไม่ควรถูกท าลายเพราะผลประโยชน์อันคับแคบของมนุษย์ อีกทั้ งย ังเป็นการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและการเมือง3 ให้ความส าคญักบัความ
ย ัง่ยืนทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงยึดหลกัความเสมอภาคพื้นฐานของสังคมมนุษยแ์ละธรรมชาติ โดย
ปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ในขณะท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนัก็ตอ้งมีลกัษณะท่ีเอ้ือเฟ้ือโอบออ้มอารีต่อกนั อนัจะน าไปสู่

                                                        
1 ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์2556  ส่ิงแวดล้อมและการพฒันา กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2540 อา้งใน ธนวฒัน์ ปินตา การเคลือ่นไหวทางสังคมในการคดัค้านโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลติพลงังานจากขยะ
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน เชียงใหม่: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  หนา้ 28 

2 ประชา หุตานุวตัร การเมืองสีเขียว กรุงเทพฯ: เสมสิกขาลยั, มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2541 
อา้งใน เพ่ิงอา้ง หนา้ 28 

3 ชูศกัด์ิ วทิยาภคั ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพืน้ทีลุ่่มน ้า
ปิงตอนบน ศึกษากรณีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่: โครงการศึกษาชุมชนภาคเหนือกบัศกัยภาพในการพฒันา 
สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2531 อา้งใน เพ่ิงอา้ง หนา้ 29 



9 
 
ระบบสังคมใหม่ซ่ึงเนน้เร่ืองคุณภาพชีวิต และเกิดสังคมแห่งความสงบสุข โดยสรุปแลว้แนวคิดนิเวศวิทยา
การเมือง หรือการเมืองสีเขียว มีดงัต่อไปน้ี4  

1. เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติในลกัษณะของความเก้ือกลูโอบออ้มอารีต่อกนั 
2. ปรับเปล่ียนจากมุมมองแบบมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางไปสู่มุมมองแบบธรรมชาติเป็นศูนยก์ลาง 
3. ให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเน่ืองจากประชาชนในทอ้งถ่ินย่อมรู้ เขา้ใจถึง

ปัญหาและผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินมากกวา่ส่วนกลาง 
4. ยดึหลกัความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ให้ความส าคญัเร่ืองของคุณภาพชีวิตและความย ัง่ยืนของธรรมชาติมากกว่าเร่ืองของดชันีช้ีวดั 

ทางเศรษฐกิจ เช่น GDP GNP 
6. อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและนิเวศวทิยาโดยควบคุมการใชท้รัพยากร การพึ่งตนเองและสร้างเครือข่าย

เศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินแบบนิเวศน์ 
แนวคิดน้ีจึงมีจุดเน้นในการวิเคราะห์บริบททางสังคม และเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัระดบั

ทอ้งถ่ิน (Local) สู่ระดบัโลก (Global) รวมถึงลกัษณะส าคญัอ่ืน ๆ เช่น การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ในการท า
ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ิน ผลกระทบของนโยบายรัฐและกิจกรรมในระดบัของทอ้งถ่ิน และ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มบนโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคม5 ดงันั้น นิเวศวิทยาการเมืองมีความสัมพนัธ์กบัมิติทางสังคมระดบัมหภาค (Macro 
sociological perspective) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มท่ีแตกต่าง ชนชั้นและเช้ือชาติท่ีเฉพาะท่ีมี
ผลต่อสุขภาพและความเจบ็ป่วยซ่ึงมีผลกระทบอยูบ่นเง่ือนไขทางส่ิงแวดลอ้มและการเขา้ถึงทรัพยากร6  

ความส าคัญและจุดเด่นของนิเวศวิทยาการเมือง คือการรวมเอานิเวศวิทยาว ัฒนธรรมกับ
เศรษฐศาสตร์การเมืองเขา้ไวด้้วยกนัภายใตก้รอบการวิเคราะห์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั  โดยความส าคญัของ
ประเด็นเร่ืองนิเวศวิทยาการเมืองไดน้ ามาสู่การต่อสู้เคล่ือนไหวภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น ความ
หลากหลายทางชีวีภาพ การเคล่ือนไหวของแพทยพ์ื้นบา้นและแพทยท์างเลือก รวมทั้งการต่อสู้ของกลุ่ม 
ชาติพันธ์ุในการอ้างถึงสิทธิในท่ีดินและภูมิปัญญาในการจัดการป่า ถือเป็นประเด็นท่ีสัมพันธ์กับ
แนวความคิดนิเวศวทิยาการเมืองในปัจจุบนั7 

                                                        
4 จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม การเมืองเร่ืองส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2550 อา้งใน เพ่ิงอา้ง หนา้ 29 
5 Mayer, 1996 :446-447 อา้งใน นฐัวฒิุ สิงห์กลุ แนวคดิทฤษฎนีิเวศวทิยาการเมือง (Political Ecological 

Approach) http://nattawutsingh.blogspot.com/2014/01/2-political-ecological-approach.html สืบคน้เม่ือ 1 Feb 2017 
6 Michael Winkelman, 2009 :266 อา้งใน เพ่ิงอา้ง 
7 นฐัวฒิุ สิงห์กลุ อา้งแลว้ 
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 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง การเคลื่อนไหวทางสังคมในการคัดค้าน
โครงการก่อสร้างและติดต้ังระบบผลิตพลังงานจากขยะในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2556  เขียนโดย ธนวฒัน์ ปินตา) 
 

กจิกรรมที ่11.1.1   
จงอธิบายความหมายและความส าคญัของแนวทางนิเวศวทิยาการเมือง 

 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 11.1.1 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.1 กิจกรรม 11.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

เร่ืองที ่11.1.2  หลกัและแนวทางการวเิคราะห์นิเวศวทิยาการเมอืง 
 

สาระสังเขป 
 แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ให้ความส าคญัต่อความเช่ือมโยงของระบบการเมืองและระบบนิเวศน์  
กับการเมืองและเศรษฐกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน โดยแนวคิดน้ีมองไปท่ี
โครงสร้างอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ซ่ึงส่งผลกระทบถึงการเขา้ถึงและการจดัการทรัพยากร และให้
ความส าคญัแก่ประชาชนในระดบัรากหญา้ในฐานะผูก้ระท าทางสังคม ด้วยเหตุน้ีแนวทางการวิเคราะห์
นิเวศวิทยาการเมืองจึงให้ความส าคญัแก่โครงสร้างอ านาจท่ีไม่เป็นธรรม ท าให้เกิดการเขา้ถึงทรัพยากรท่ี
แตกต่างกนั และการวิเคราะห์วาทกรรมเร่ืองประเด็นความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา โดยไดรั้บ
อิทธิพลมาจากแนวคิดวาทกรรมของ มิเชล  ฟูโก (Michel Foucault) ซ่ึงวาทกรรมในงานช้ินน้ีหมายถึง  
ชุดของความรู้ ความหมายเก่ียวกบัการพฒันาท่ีกลุ่มต่างๆ น ามาใช้ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อให้ 
ชุดความรู้ของตนไดรั้บการยอมรับ กล่าวคือ การท่ีรัฐใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาเพื่อ
อา้งความเหนือกว่าของความรู้ของตนเม่ือเทียบกบัความรู้ของชาวบา้น ก่อให้เกิดผลเชิงรูปธรรมในการ
เคล่ือนยา้ยชาวบา้นออก ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีป่าสงวนหรือพื้นท่ีสร้างเข่ือน ดงันั้น นกันิเวศวิทยาการเมืองให้
ความส าคญัต่อความหลากหลายของความเขา้ใจปัญหาทรัพยากรมากกว่าจะมองว่าความรู้ท่ีถูกตอ้งมีเพียง
หน่ึงเดียว ดว้ยเหตุน้ี แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองมกัจะถูกหยิบยืมมาใชใ้นการอธิบายความขดัแยง้ในการใช้
และการเขา้ถึงทรัพยากรในประเทศโลกท่ีสามไดเ้ป็นอยา่งดี8 

หลกัการและอุดมการณ์ของนิเวศวทิยาการเมือง จึงมีแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากปัญหา 2 ประการ คือ 
ประการแรก ปัญหาความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ ท่ีมาจากการท่ีมนุษยใ์ช้ความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยพียายามควบคุมธรรมชาติเพื่อน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์และสนองตอบความตอ้งการ
ของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่ส้ินสุด จนเกินขีดความสามารถรองรับสูงสุดของธรรมชาติ ยงัผลให้เกิดการท าลาย
ธรรมชาติตามมาอยา่งเล่ียงไม่ได ้จนในท่ีสุดธรรมชาติก็ไดแ้สดงให้เห็นถึงผลท่ีเกิดจากการกระท านั้น เช่น 
แผน่ดินไหว สภาพอากาศท่ีไม่แน่นอน ภูเขาไฟระเบิด ธารน ้าแขง็ละลาย ภาวะโลกร้อน เป็นตน้ 

ประการที่สอง ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม จากการพฒันาท่ีผา่นมาโดยมุ่งแต่
แสวงหาความเจริญทางวตัถุ และบริโภคนิยม ท าใหน้กันิเวศวทิยาการเมืองเช่ือวา่แนวทางน้ียิง่พฒันากลบัยิ่ง
ประสบปัญหาการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็นธรรมระหวา่งคนรวยและคนจน จนน าไปสู่ความไม่มัน่คงในการ
ด าเนินชีวติของชุมชนและก่อให้เกิดความขดัแยง้ รวมทั้งปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร จากปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ท าให้เกิดการเรียกร้องและเคล่ือนไหวต่างๆ อย่างมากมายเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนา 

                                                        
8 จามะรี เชียงทอง สังคมวทิยาการพฒันา กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2549 หนา้ 107-109 อา้งใน สุพิชฌาย ์ปัญญา 

“นิเวศวทิยาการเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอนสะโฮง แขวงจ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสาร
สังคมลุ่มน ้าโขง ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 หนา้ 159-180 
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ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ท่ีเน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ เน่ืองจากแนวทางในการพฒันาท่ีผา่นมาเป็นแนวทางในการพฒันาท่ีละเลยปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม
จนเกิดผลกระทบในวงกวา้ง การจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจาเป็นตอ้งมีกระบวนการและแนวคิดแบบใหม่ท่ีไม่
ละเลยปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของหลกัการและแนวทางการวิเคราะห์ของแนวคิดนิเวศวทิยาการเมือง สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ 1. ธรรมชาติคือองค์รวม 2. ความย ัง่ยืน (Sustainable) 3. เล็กนั้นงาม (Small is 
beautiful) ดงันั้น จึงเป็นการมองถึงแนวคิดพื้นฐานของความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม วา่ประชาชน หรือกลุ่มคนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มบา้งหรือไม่ อยา่งไร 
ซ่ึงในตวับุคคลอาจจะมีความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรอยู่ในตวัแลว้ แต่มีอย่างไร นั้นเป็นอีก
เร่ืองหน่ึงท่ีต้องค้นหา ซ่ึงเม่ือเราทราบแล้ว เราจะสามารถทราบว่าความตระหนักถึงความส าคัญต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนมีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะส่งผลต่อการกระท าของบุคคล
ต่อไปดว้ย 

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง สังคมวิทยาการพัฒนา กรุงเทพฯ:  
โอเดียนสโตร์ 2549 เขียนโดย จามะรี เชียงทอง ; การเคลื่อนไหวทางสังคมในการคัดค้านโครงการก่อสร้าง
และติดต้ังระบบผลิตพลังงานจากขยะในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556  เขียน
โดย ธนวฒัน์ ปินตา) 
 

กจิกรรมที ่11.1.2   
จงอธิบายหลกัและแนวทางการวเิคราะห์นิเวศวทิยาการเมือง มาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 11.1.2 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.1 กิจกรรม 11.1.2) 
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ตอนที ่11.2  
ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองท้องถิน่ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 11.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 11.2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินในมิติ 
                                     เศรษฐศาสตร์การเมือง 
 เร่ืองท่ี 11.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินในมิติ 
                                     การพฒันาและส่ิงแวดลอ้ม 
 

แนวคดิ 
 1. ในขณะท่ีมีการปรับเปล่ียนความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง นกัวิชาการกลุ่มหน่ึงซ่ึงมาจาก
หลายสาขาวิชา ก็ได้พฒันาแนวคิดทฤษฎีใหม่ข้ึนมา เรียกว่า “นิเวศวิทยาการเมือง" (political ecology) 
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั คือ ผลงานของนกัมานุษยวทิยา และสังคมวทิยาท่ีพยายามมองปัญหาการช่วงชิงทรัพยากร 
ดิน น ้า ป่า จนกลายเป็นความขดัแยง้ทางนิเวศการเมืองระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ 
 2.  ปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดน้ าไปสู่แนวคิดเร่ืองของ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable development) จนน าไปสู่กระแสส่ิงแวดลอ้มนิยมและแนวคิดต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการจดัการส่ิงแวดล้อม แนวคิดแบบนิเวศวิทยานิยม แนวคิด
นิเวศวทิยาการเมือง เป็นตน้ 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 11.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวิทยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินใน
มิติเศรษฐศาสตร์การเมืองได ้
 2.  อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวิทยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินใน
มิติการพฒันาและส่ิงแวดลอ้มได ้
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เร่ืองที ่ 11.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางนิเวศวทิยาการเมอืงกบัการเมอืงท้องถิ่นในมติิ 
                        เศรษฐศาสตร์การเมอืง 
 
สาระสังเขป 

 ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ในวงวิชาการ “เศรษฐศาสตร์การเมือง” (political economy) ได้ มีการ
วิเคราะห์กันอย่างกวา้งขวางเก่ียวกับเร่ืองความขดัแยง้ในการแบ่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (economic 
distributional conflicts)  ซ่ึงท าให้เราเห็นภาพชัดเจนเก่ียวกับความไม่ เท่า เทียมกันทางชนชั้ น และ 
ความขัดแยง้ทางชนชั้นท่ีเกิดข้ึนในระบบทุนนิยม ส่วนใหญ่ของการวิเคราะห์แนวน้ีเป็นผลงานของ
นกัวชิาการแนวมาร์กซิสต ์อยา่งไรก็ตาม ในการวเิคราะห์เร่ืองความขดัแยง้ ความคิดแนวมาร์กซิสตท่ี์ผ่านมา
จ ากดัวงแคบอยูก่บัมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ไดก้า้วขา้มไกลไปถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อนทางด้านน้ีในระยะหลังๆ มาร์กซิสต์กลุ่มหน่ึงจึงได้หันมาให้ความสนใจเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน (green Marxist หรือ Marxist ecologist) จึงนบัวา่เป็นการยกระดบัการอภิปรายเขา้สู่มิติ
ของ “green political economy” (หรือ Ecological Marxism) แต่ก็ยงัยดึติดกบัปรัชญาพื้นฐานของลทัธิมาร์กซ 
ซ่ึงเป็นแนว anthropocentric คือ ยดึถือผลประโยชน์ของมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (มนุษยส์ าคญักวา่ธรรมชาติ) 

ในขณะท่ีมีการปรับเปล่ียนความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง นกัวชิาการกลุ่มหน่ึงซ่ึงมาจากหลาย
สาขาวชิา ก็ไดพ้ฒันาแนวคิดทฤษฎีใหม่ข้ึนมา เรียกวา่ “นิเวศวทิยาการเมือง" (political ecology) จุดเร่ิมตน้ท่ี
ส าคญั คือ ผลงานของนกัมานุษยวิทยา แสะสังคมวทิยาท่ีพยายามมองปัญหาการช่วงชิงทรัพยากร ดิน น ้า ป่า 
จนกลายเป็นความขดัแยง้ทางนิเวศการเมืองระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ ในลาตินอเมริกา  

วตัถุประสงค์หลกัประการหน่ึงของนิเวศวิทยาการเมือง คือ ตอ้งการวิเคราะห์ “ความขดัแยง้ทาง
นิเวศ” (ecological conflicts) อนัเกิดจากการครอบครอง / แบ่ง / ใช้ / จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความ
ขดัแยง้น้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียมกนั / ความเหล่ือมล ้าของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม เช่น ความไม่เท่า
เทียมกนัในการถือครองท่ีดิน คนกลุ่มหน่ึงมีท่ีดินครอบครองมากมาย ชาวนาชาวไร่ส่วนใหญ่ ไม่มีอะไรเลย 
ตอ้งเป็นคนไร้ท่ีดินไปตลอดกาล เม่ือเป็นเช่นน้ีมาถึงจุดๆ หน่ึง ผูไ้ร้ท่ีดินก็ตอ้งเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องใหมี้
การปฏิรูปท่ีดินอยา่งกวา้งขวาง แต่ถา้เง่ือนไขทางการเมือง ไม่เปิดโอกาสให้มีการปฏิรูปท่ีดินต่อไปในระยะ
ขา้งหน้า ความขดัแยง้เก่ียวกบัท่ีดินก็ตอ้งเกิดข้ึนอย่างรุนแรง จนกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ไต ้

นอกจากนิเวศวิทยาการเมือง จะวิเคราะห์เร่ืองความขดัแยง้ดงักล่าวแลว้ ยงัให้ความสนใจ แก่เร่ืองท่ี
เก่ียวพนัด้วย นั่นคือ เร่ืองของการเคล่ือนไหวทางส่ิงแวดล้อม (environmentalism) หรือ การเคล่ือนไหว 
สีเขียว (green movement) ซ่ึงก าลงัเกิดข้ึนทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นในประเทศอุตสาหกรรมท่ีมัง่คัง่หรือในกลุ่ม
ประเทศท่ียากจน นิเวศวิทยาการเมืองช้ีให้เห็นว่าการเคล่ือนไหวสีเขียว เหล่าน้ีมีความหลากหลายทั้งใน
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แนวทาง/ อุดมการณ์และโลกทศัน์ ซ่ึงเราจะตอ้งช้ีให้เห็นจุดแตกต่างให้ชดัเจน ในขณะเดียวกนั ทัว่โลกก็มี
การอภิปรายเร่ือง “การพฒันาแบบยัง่ยนื” มากข้ึน9  

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง “บทวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาการเมือง: 
อนาคตของขบวนการส่ิงแวดลอ้มไทย” วารสารสหวิทยาการ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 7 (มกราคม - มิถุนายน 2545) 
หนา้ 41-49 เขียนโดย ปรีชา เป่ียมพงศส์านต)์ 
 

กจิกรรมที ่11.2.1  
จงอธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินในมิติ

เศรษฐศาสตร์การเมือง 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 11.2.1 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 12.2 กิจกรรม 11.2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์“บทวเิคราะห์ทางนิเวศวทิยาการเมือง: อนาคตของขบวนการส่ิงแวดลอ้มไทย” วารสาร

สหวทิยาการ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 7 (มกราคม - มิถุนายน 2545) หนา้ 41-49  
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เร่ืองที่ 11.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางนิเวศวิทยาการเมืองกับการเมืองท้องถิ่นในมิติ  
                        การพฒันาและส่ิงแวดล้อม 
 

สาระสังเขป 
 กระแสทฤษฏีการพฒันาใหท้นัสมยั (Modernization Theory) ถือเป็นกระแสท่ีไดรั้บความนิยมอย่าง
ยิ่งในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายใตก้ารครองอ านาจน าของสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาดงักล่าวนัก
สังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์อเมริกนั ต่างมีความเช่ือเก่ียวกบัการเปล่ียนผ่านจากสังคมแบบดั้งเดิม ไปสู่
สังคมสมัยใหม่ ผ่านการพฒันาเศรษฐกิจและการท าให้เป็นอุตสาหกรรมแบบตะวนัตกท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม10 อยา่งไรก็ตาม กระแสการพฒันาให้ทนัสมยัไม่ไดก้ล่าวถึงเพียงการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาการเมือง(Political Development) 
ดงัท่ี ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร11 กล่าวถึงกระแสของการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงเวลาดงักล่าวไดมุ้่งเน้นให้
ประเทศโลกท่ีสามมีความทนัสมยัอยา่งตะวนัตก เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจในประเทศโลกท่ีสามลา้หลงัและ
ไม่มีวนัท่ีจะพฒันาได ้หากยงัไม่มีการพฒันาทางการเมืองเสียก่อน ดงันั้น นกัรัฐศาสตร์อเมริกนัจึงมีความ
เช่ือมัน่ว่าการพฒันาเศรษฐกิจในรูปของการพฒันาอุตสาหกรรมจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือมีระบบการเมืองท่ี
มัน่คงและมีระบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาประชาธิปไตยใน
ท่ีสุด แต่แทนท่ีประเทศโลกท่ีสามจะพฒันาประเทศตามความคาดหวงัของนกัรัฐศาสตร์อเมริกนั ในความ
เป็นจริงกลบัพบวา่ การพฒันาให้ทนัสมยัไดน้ ามาซ่ึงปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม 
ปัญหาสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ ปัญหาความยากจน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไดก่้อใหเ้กิดการตั้งค  าถามและการวิพากษ์
ถึงความเหมาะสมของการพฒันาให้ทนัสมยัจากนกัรัฐศาสตร์สายมาร์กซิสตใ์หม่ผูต่้อตา้นกระแสทฤษฏีการ
ท าให้ทนัสมยั อาทิ ทฤษฏีพึ่ งพิง (Dependency Theory) ทฤษฏีระบบโลก (World-systems Theory) และ
ทฤษฏีอ่ืนๆ ท่ีวา่ดว้ยความดอ้ยพฒันา 

จากปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดน้ าไปสู่แนวคิดเร่ืองของ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable development) อนัเป็นผลต่อเน่ืองจากรายงานการศึกษาการพฒันาและ
สภาวะแวดลอ้มของโลกใน ค.ศ. 1987 หรือท่ีรู้จกัในนาม Brundtland Report รายงานฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงนิยาม
ความหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไวว้า่เป็น “การพฒันาท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของคนใน

                                                        
10 Leys, 1977: 9-10; Moore, 1963: 90-91 อา้งใน สุพิชฌาย ์ปัญญา “นิเวศวทิยาการเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอน

สะโฮง แขวงจ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2557 หนา้ 159-180 

11 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลงัสมัยใหม่นิยม : รายงานผลการด าเนินงาน 
(ฉบบัสมบูรณ์) กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2554 อา้งใน เพ่ิงอา้ง 
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รุ่นปัจจุบนั โดยไม่กระทบกระเทือนต่อศกัยภาพในการสนองความต้องการของคนในอนาคต”12 และ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการหยิบยกข้ึนมาอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1992 ภายใตก้ารประชุม Earth Summit 
โดยในท่ีประชุมไดอ้อกเอกสาร Agendas 21 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดกวา้งๆ ถึงแนวทางการดูแลส่ิงแวดลอ้มใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ปัญหาสภาวะเรือนกระจก ปัญหาการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าเขตร้อน จน
น าไปสู่กระแสส่ิงแวดล้อมนิยมและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดแบบนิเวศวทิยานิยม แนวคิดนิเวศวทิยาการเมือง เป็นตน้ 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง “นิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยการสร้าง
เข่ือนดอนสะโฮง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 หนา้ 159-180 เขียนโดย สุพิชฌาย ์ปัญญา) 
 

กจิกรรมที ่11.2.2  
จงอธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ินในมิติ

การพฒันาและส่ิงแวดลอ้ม 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 11.2.2 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.2 กิจกรรม 11.2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 จามะรี เชียงทอง อา้งแลว้ หนา้ 97 อา้งใน เพ่ิงอา้ง 
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ตอนที ่11.3  กรณศึีกษาแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองในการเมืองท้องถิน่ 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 11.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 11.3.1  กรณีศึกษาท่ี 1 นิเวศวทิยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟป่าท่ี
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์
 เร่ืองท่ี 11.3.2  กรณีศึกษาท่ี 2 นิเวศวทิยาการเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอนสะโฮง แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

แนวคดิ 
 1.  กรณีศึกษาไฟป่าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์พบวา่ การลุกข้ึนสู้ของกลุ่มชาติพนัธ์บนดอย
อินทนนท์ เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการท่ีรัฐใช้อ านาจเขา้ไปจดัการทรัพยากรโดยไม่ค  านึงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีอาศยัอยู ่ประชาชนจึงตอ้งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิในการ
ใชพ้ื้นท่ีในวถีิชีวติของตนคืน 
 2. การเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมใหม่เก่ียวกับเข่ือนดอนสะโฮง ได้หยิบยกเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติของประชาชนในการเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงก่อใหเ้กิดโครงสร้างอ านาจรูปแบบ
ใหม่ท่ีรัฐบาลลาวไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ตวัแสดงหน่ึงเดียวอีกต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 11.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวเิคราะห์กรณีศึกษาท่ี 1 นิเวศวทิยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย: กรณีศึกษาไฟ
ป่าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทไ์ด ้
 2.  อธิบายและวเิคราะห์กรณีศึกษาท่ี 2 นิเวศวทิยาการเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอนสะโฮง แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้  
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เร่ืองที ่11.3.1  กรณศึีกษาที ่1 นิเวศวทิยาการเมอืงของไฟป่าในประเทศไทย : กรณศึีกษาไฟป่าที่
อทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ 
 

สาระสังเขป 
จากการศึกษาเร่ืองนิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟป่าท่ีอุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ ในประเด็นของกระบวนการเคล่ือนไหวพบว่า การลุกข้ึนสู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุบน
ดอยอินทนนท ์เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการท่ีรัฐใชอ้  านาจเขา้ไปจดัการทรัพยากรโดยไม่ค  านึงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู ่การใส่ร้ายป้ายสี การออกมาตรการมาควบคุม จ ากดัการใชพ้ื้นท่ีป่า
นั้นไม่เอ้ืออ านวยกบัวิถีชีวิตของประชาชนและเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีไม่ถูกตอ้ง อีกทั้งการเขา้มาฉกฉวย
ผลประโยชน์ของภาคธุรกิจท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึน เน่ืองจากไม่มีความเขา้ใจในการใชพ้ื้นท่ีและ
ใช้ทรัพยากรอย่างเกินความจ าเป็นก็ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย ประชาชนจึงตอ้ง
ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิในการใช้พื้นท่ีในวิถีชีวิตของตนคืน อีกทั้งยงัต้องการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเก่ียวพนักบัวถีิชีวติและอาหารการกินของหมู่บา้นนัน่เอง13 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง นิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศ
ไทย : กรณีศึกษาไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2543 เขียนโดย อจัฉรา รักยติุธรรม) 
 

กจิกรรมที ่11.3.1  
จงอธิบายกรณีศึกษานิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟป่าท่ีอุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท ์มาพอสังเขป 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 11.3.1 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.3 กิจกรรม 11.3.1) 

                                                        
13 อจัฉรา รักยติุธรรม นิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟป่าที่อุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 
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เร่ืองที ่11.3.2  กรณศึีกษาที ่2 นิเวศวทิยาการเมอืงว่าด้วยการสร้างเขือ่นดอนสะโฮง แขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

สาระสังเขป 
 หากน าแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองมาวเิคราะห์ร่วมกบัประเด็นการสร้างเข่ือนดอนสะโฮงพบวา่ ทั้ง
ฝ่ายรัฐบาลลาวและภาคประชาสังคมต่างมีชุดความหมายของการพฒันาและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในการ
จดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ถา้วิเคราะห์ตามโครงสร้างอ านาจจะพบวา่ รัฐบาลลาวเป็นผูท่ี้มี
อ านาจเหนือกวา่ในการก าหนดนโยบายการพฒันาในประเทศและการมีสิทธิครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อบเขตอ านาจอธิปไตยของรัฐ ในขณะท่ีประชาชนท่ีอยู่ริมแม่น ้ าโขงกลบัเป็นผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดจากการสร้างเข่ือนสะโฮง โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิต แต่กลบั
ถูกละเลยจากรัฐบาลลาวในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการสร้างเข่ือน ดว้ยเหตุน้ีจึงน าไปสู่การรวมกลุ่ม
กนัเพื่อต่อตา้นการสร้างเข่ือนเป็นการรวมกลุ่มขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement) เพราะ
ขบวนการเหล่าน้ีมิได้เรียกร้องเก่ียวกบัผลประโยชน์เฉพาะ แต่ขบวนการทางสังคมเหล่าน้ีพยายามสร้าง
กติกาหรือชุดกฎเกณฑ์ในการด ารงชีวิตรูปแบบใหม่ จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงค่านิยมและการพฒันาวิถี
ชีวิตทางเลือกใหม่ๆ14  ซ่ึงในการเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมใหม่เก่ียวกบัเข่ือนดอนสะโฮง ไดห้ยิบ
ยกเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวิตของประชาชนในการเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงก่อใหเ้กิดโครงสร้างอ านาจ
รูปแบบใหมท่ี่รัฐบาลลาวไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ตวัแสดงหน่ึงเดียวอีกต่อไป 

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง “นิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยการสร้าง
เข่ือนดอนสะโฮง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 หนา้ 159-180 เขียนโดย สุพิชฌาย ์ปัญญา) 
 

กจิกรรมที ่11.3.2  
จงอธิบายกรณีศึกษานิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยการสร้างเข่ือนดอนสะโฮง แขวงจ าปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพอสังเขป 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 11.3.2 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.3 กิจกรรม 11.3.2) 

                                                        
14 ประภาส ป่ินตบแตง่, 2552: 136-137 
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แนวตอบกจิกรรมหน่วยที ่11 
แนวทางนิเวศวทิยาการเมอืง 
ตอนที ่11.1  แนวคิดเกีย่วกบันิเวศวิทยาการเมือง 
แนวตอบกจิกรรมที ่11.1.1 
 แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติในลกัษณะของความ
เก้ือกลูโอบออ้มอารีต่อกนั ใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเน่ืองจากประชาชนในทอ้งถ่ินย่อม
รู้ เขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินมากกว่าส่วนกลาง และสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินแบบนิเวศน์ ความส าคัญของนิเวศวิทยาการเมือง คือการรวมเอานิเวศวิทยา
วฒันธรรมกบัเศรษฐศาสตร์การเมืองเขา้ไวด้ว้ยกนัภายใตก้รอบการวิเคราะห์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั น ามาสู่การ
ต่อสู้เคล่ือนไหวภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ 
  
แนวตอบกจิกรรม 11.1.2 
 หลกัการและอุดมการณ์ของนิเวศวทิยาการเมือง มีแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากปัญหา 2 ประการ คือ 

ประการแรก ปัญหาความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ ท่ีมาจากการท่ีมนุษยใ์ช้ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยพียายามควบคุมธรรมชาติเพื่อน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์และสนองตอบความตอ้งการ
ของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่ส้ินสุด จนเกินขีดความสามารถรองรับสูงสุดของธรรมชาติยงัผลให้เกิดการท าลาย
ธรรมชาติตามมาอยา่งเล่ียงไม่ได ้จนในท่ีสุดธรรมชาติก็ไดแ้สดงให้เห็นถึงผลท่ีเกิดจากการกระท านั้น เช่น 
แผน่ดินไหว สภาพอากาศท่ีไม่แน่นอน ภูเขาไฟระเบิด ธารน ้าแขง็ละลาย ภาวะโลกร้อน เป็นตน้ 

ประการที่สอง ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม จากการพฒันาท่ีผา่นมาโดยมุ่งแต่
แสวงหาความเจริญทางวตัถุ และบริโภคนิยม ท าใหน้กันิเวศวทิยาการเมืองเช่ือวา่แนวทางน้ียิง่พฒันากลบัยิ่ง
ประสบปัญหาการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็นธรรมระหวา่งคนรวยและคนจน จนน าไปสู่ความไม่มัน่คงในการ
ด าเนินชีวติของชุมชนและก่อให้เกิดความขดัแยง้ รวมทั้งปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร จากปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ท าให้เกิดการเรียกร้องและเคล่ือนไหวต่างๆ อย่างมากมายเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนา  
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ท่ีเน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ เน่ืองจากแนวทางในการพฒันาท่ีผา่นมาเป็นแนวทางในการพฒันาท่ีละเลยปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม
จนเกิดผลกระทบในวงกวา้ง การจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการและแนวคิดแบบใหม่ท่ีไม่
ละเลยปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของหลกัการและแนวทางการวิเคราะห์ของแนวคิดนิเวศวทิยาการเมือง สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ 1. ธรรมชาติคือองค์รวม 2. ความย ัง่ยืน (Sustainable) 3. เล็กนั้นงาม (Small is 
beautiful) ดงันั้น จึงเป็นการมองถึงแนวคิดพื้นฐานของความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม วา่ประชาชน หรือกลุ่มคนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มบา้งหรือไม่ อยา่งไร 
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ซ่ึงในตวับุคคลอาจจะมีความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรอยู่ในตวัแลว้ แต่มีอย่างไร นั้นเป็นอีก
เร่ืองหน่ึงท่ีต้องค้นหา ซ่ึงเม่ือเราทราบแล้ว เราจะสามารถทราบว่าความตระหนักถึงความส าคัญต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนมีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะส่งผลต่อการกระท าของบุคคล
ต่อไปดว้ย 
 
ตอนที ่11.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางนิเวศวิทยาการเมืองกบัการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 11.2.1 
 ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ในวงวิชาการ “เศรษฐศาสตร์การเมือง” (political economy) ได้มีการ
วิเคราะห์กันอย่างกวา้งขวางเก่ียวกับเร่ืองความขดัแยง้ในการแบ่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (economic 
distributional conflicts) ซ่ึงท าให้เราเห็นภาพชัดเจนเก่ียวกับความไม่เท่าเทียมกนัทางชนชั้น และ ความ
ขดัแยง้ทางชนชั้นท่ีเกิดข้ึนในระบบทุนนิยม ส่วนใหญ่ของการวิเคราะห์แนวน้ีเป็นผลงานของนกัวิชาการ
แนวมาร์กซิสต์ อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์เร่ืองความขดัแยง้ ความคิดแนวมาร์กซิสต์ท่ีผ่านมาจ ากดัวง 
แคบอยู่กบัมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ไดก้า้วขา้มไกลไปถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
เป็นการแก้ไขจุดอ่อนทางด้านน้ีในระยะหลังๆ มาร์กซิสต์กลุ่มหน่ึงจึงได้หันมาให้ความสนใจเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน (green Marxist หรือ Marxist ecologist) จึงนบัวา่เป็นการยกระดบัการอภิปรายเขา้สู่มิติ
ของ “green political economy” (หรือ Ecological Marxism) แต่ก็ยงัยดึติดกบัปรัชญาพื้นฐานของลทัธิมาร์กซ 
ซ่ึงเป็นแนว anthropocentric คือ ยดึถือผลประโยชน์ของมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (มนุษยส์ าคญักวา่ธรรมชาติ) 
ในขณะท่ีมีการปรับเปล่ียนความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง นกัวชิาการกลุ่มหน่ึงซ่ึงมาจากหลายสาขาวชิา 
ก็ไดพ้ฒันาแนวคิดทฤษฎีใหม่ข้ึนมา เรียกวา่ “นิเวศวทิยาการเมือง" (political ecology) จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั คือ 
ผลงานของนักมานุษยวิทยา แสะสังคมวิทยาท่ีพยายามมองปัญหาการช่วงชิงทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า จน
กลายเป็นความขดัแยง้ทางนิเวศการเมืองระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ  
 
แนวตอบกจิกรรม 11.2.2 
 จากปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดน้ าไปสู่แนวคิดเร่ืองของ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable development) อนัเป็นผลต่อเน่ืองจากรายงานการศึกษาการพฒันาและ
สภาวะแวดล้อมของโลกใน ค.ศ. 1987 หรือท่ีรู้จกัในนาม Brundtland Report รายงานฉบบัน้ีได้กล่าวถึง
นิยามความหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไวว้า่เป็น “การพฒันาท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ
คนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่กระทบกระเทือนต่อศกัยภาพในการสนองความตอ้งการของคนในอนาคต”  และ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการหยิบยกข้ึนมาอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1992 ภายใตก้ารประชุม Earth Summit 
โดยในท่ีประชุมไดอ้อกเอกสาร Agendas 21 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดกวา้งๆ ถึงแนวทางการดูแลส่ิงแวดลอ้มใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ปัญหาสภาวะเรือนกระจก ปัญหาการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าเขตร้อน  
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จนน าไปสู่กระแสส่ิงแวดลอ้มนิยมและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น แนวคิดการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดแบบนิเวศวทิยานิยม แนวคิดนิเวศวทิยาการเมือง เป็นตน้ 
 
ตอนที ่11.3  กรณศึีกษาแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองในการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 11.3.1 
 กรณีศึกษาไฟป่าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่า การลุกข้ึนสู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนดอย 
อินทนนท์ เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการท่ีรัฐใช้อ านาจเขา้ไปจดัการทรัพยากรโดยไม่ค  านึงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีอาศยัอยู ่ประชาชนจึงตอ้งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิในการ
ใชพ้ื้นท่ีในวถีิชีวติของตนคืน 
 
แนวตอบกจิกรรม 11.3.2 
 การเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมใหม่เก่ียวกบัเข่ือนดอนสะโฮง ไดห้ยิบยกเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
และวิถีชีวิตของประชาชนในการเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงก่อให้เกิดโครงสร้างอ านาจรูปแบบใหม่ท่ี
รัฐบาลลาวไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ตวัแสดงหน่ึงเดียวอีกต่อไป 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวทางนิเวศวทิยา 
                       การเมือง” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 
1.  จงอธิบายความหมาย ความส าคญั หลกัและแนวทางการวเิคราะห์นิเวศวทิยาการเมือง รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนิเวศวทิยาการเมืองกบัการเมืองทอ้งถ่ิน พร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาแนวทาง
นิเวศวทิยาการเมืองในการเมืองทอ้งถ่ิน มาให้เป็นท่ีเขา้ใจ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 11 
ก่อนเรียน 
 แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติในลกัษณะของความ
เก้ือกลูโอบออ้มอารีต่อกนั ใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากประชาชนในทอ้งถ่ินยอ่ม
รู้ เขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินมากกว่าส่วนกลาง และสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินแบบนิเวศน์ ความส าคัญของนิเวศวิทยาการเมือง คือการรวมเอานิเวศวิทยา
วฒันธรรมกบัเศรษฐศาสตร์การเมืองเขา้ไวด้ว้ยกนัภายใตก้รอบการวิเคราะห์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั น ามาสู่การ
ต่อสู้เคล่ือนไหวภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ 

 

หลงัเรียน 

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติในลกัษณะของความ
เก้ือกลูโอบออ้มอารีต่อกนั ใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถ่ินแบบนิเวศน์ ความส าคัญของนิเวศวิทยาการเมือง คือการรวมเอานิเวศวิทยาว ัฒนธรรมกับ
เศรษฐศาสตร์การเมืองเข้าไว้ด้วยกันภายใต้กรอบการวิเคราะห์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน น ามาสู่การต่อสู้
เคล่ือนไหวของภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ  โดยมีหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ของแนวคิด
นิเวศวทิยาการเมือง 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ 1. ธรรมชาติคือองคร์วม 2. ความย ัง่ยนื และ 3. เล็กนั้นงาม 

แนวทางนิเวศวิทยาการเมืองมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองทอ้งถ่ิน โดยเม่ือมีการปรับเปล่ียนความคิด
ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง นักวิชาการกลุ่มหน่ึงซ่ึงมาจากหลายสาขาวิชา ก็ได้พฒันาแนวคิดทฤษฎีใหม่
ข้ึนมา เรียกวา่ “นิเวศวิทยาการเมือง" (political ecology) จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั คือ ผลงานของนกัมานุษยวิทยา 
แสะสังคมวิทยาท่ีพยายามมองปัญหาการช่วงชิงทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า จนกลายเป็นความขดัแยง้ทางนิเวศ
การเมืองระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ น าไปสู่แนวคิดเร่ืองของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable development) จน
น าไปสู่กระแสส่ิงแวดลอ้มนิยมและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาไฟป่าท่ี
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์พบวา่ การลุกข้ึนสู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนดอยอินทนนท ์เป็นการเคล่ือนไหวท่ี
เกิดจากการท่ีรัฐใช้อ านาจเขา้ไปจดัการทรัพยากรโดยไม่ค  านึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี
อาศยัอยู ่ขณะท่ีกรณีศึกษาการเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมใหม่เก่ียวกบัเข่ือนดอนสะโฮง ไดห้ยบิยก
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของประชาชนในการเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงก่อให้เกิดโครงสร้างอ านาจ
รูปแบบใหม่ท่ีรัฐไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ตวัแสดงหน่ึงเดียวอีกต่อไป  
 
 
 
 



26 
 

บรรณานุกรม 
 
จามะรี เชียงทอง สังคมวิทยาการพฒันา กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2549  
จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม การเมืองเร่ืองส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2550  
ชูศกัด์ิ วทิยาภคั ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพืน้ที่

ลุ่มน ้าปิงตอนบน ศึกษากรณีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่: โครงการศึกษาชุมชน
ภาคเหนือกบัศกัยภาพในการพฒันา สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2531 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลังสมัยใหม่นิยม : รายงานผลการ
ด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์) กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2554  

ธนวฒัน์ ปินตา การเคลื่อนไหวทางสังคมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลังงานจาก
ขยะในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน เชียงใหม่: บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556 

นฐัวฒิุ สิงห์กุล แนวคิดทฤษฎนิีเวศวิทยาการเมือง (Political Ecological Approach) 
http://nattawutsingh.blogspot.com/2014/01/2-political-ecological-approach.html สืบคน้เม่ือ 1 
Feb 2017 

ประชา หุตานุวตัร การเมืองสีเขียว กรุงเทพฯ: เสมสิกขาลยั, มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
2541 

ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์“บทวิเคราะห์ทางนิเวศวทิยาการเมือง: อนาคตของขบวนการส่ิงแวดลอ้มไทย” 
วารสารสหวิทยาการ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 7 (มกราคม - มิถุนายน 2545)  

ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์ส่ิงแวดล้อมและการพฒันา กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2540  

สุพิชฌาย ์ปัญญา “นิเวศวทิยาการเมืองวา่ดว้ยการสร้างเข่ือนดอนสะโฮง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2557  

อจัฉรา รักยติุธรรม นิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2543 


