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1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการปาของชาวบานในหลายทศวรรษที่ผานมา
ลวนกอตัวขึ้นจากความขัดแยงในแนวคิดและแนวทางในการจัดการทรัพยากรระหวางรัฐซึ่งผูกขาด
อํานาจอยางเบ็ดเสร็จในการจัดการทรัพยากร กับชุมชนทองถิ่นซึ่งดอยอํานาจและถูกกีดกันมิให
เขาถึงทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
มีหลักฐานมากมายยืนยันไดวา เปนเวลาเนิ่นนานไมต่ํากวา 200 ป ทีช่ มุ ชนในเขตปามี
แนวทางการจัดการปาดวยกลไกทางวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความสมดุลในการดํารงอยูรวมกับ
สภาพธรรมชาติในรูปแบบที่ถูกเรียกขานในปจจุบันวา “ปาชุมชน” แต 100 กวาปของการกอตั้งกรม
ปาไมในประเทศไทย ไดทําใหระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนทองถิ่นเกิดความระส่ําระสาย
การผูกขาดอํานาจในการจัดการทรัพยากร ภายใตทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงไปสูการสราง
ความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ ไดทําใหทรัพยากรในทองถิ่นถูกขูดรีดและลางผลาญอยางหนัก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูการเกิดวิกฤตปญหา การแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนทองถิ่นที่เคยอยูอยางสงบถูกรุกราน เพราะ ดิน น้ํา และปา อันหมายถึง
ปจจัยแหงความมั่นคงของชีวิตกําลังถูกแยงชิงไปปรนเปรอความร่ํารวยใหกับนายทุนจากภายนอก
ภายใตนโยบายรัฐที่ลําเอียง
ความรุนแรงของวิกฤตปญหาที่รุมเราไดบีบคั้นใหชุมชนทองถิ่นตองดิ้นรนหาทางออก
ในทุกวิถีทาง การลุกขึ้นทวงถามถึงสิทธิของตนเอง เรียกรองใหเกิดความเปนธรรม และเทาเทียมใน
สังคม เปนหนทางเดียวที่จะทําใหชุมชนในเขตปาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูตอไปได โดยชาวบาน
ไดพยายามเสนอตัวเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรรูปแบบ “ปาชุมชน” เพื่อดูแลรักษา
ฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่แวดลอมตนเองมาโดยตลอด แตหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของยัง
ไมยอมรับแนวทางการจัดการทรัพยากรดังกลาวเทาที่ควร ชาวบานที่ยากจนในเขตพื้นที่ราบ และ
พื้นที่สูงยังคงเปนจําเลยในขอหาทําลายปาเสมอมา
เมื่อรัฐและชาวบานตางอางถึงอุดมการณ และวิธีการในการจัดการปาไมในรูปแบบที่
แตกตางกันออกไป กระบวนการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการครอบครองผลประโยชนระหวางรัฐ
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และชาวบานจึงเกิดขึ้นใหเห็นเรื่อยมาในตลอดระยะเวลา 30 กวาปของการตอสูเรื่องทรัพยากรปา
ไม อุดมการณและวิธีการในการจัดการปาถูกแปรเปลี่ยนไปเพื่อนําไปสูจุดหมายในการตอสูเพื่อ
ความเปนอิสระในการจัดการทรัพยากร ชาวบานหลากหลายพื้นที่ออกมาทาทายความรูในการ
จัดการปาของรัฐ และสรางความหมายใหมใหกับ “ความรูทองถิ่น” ในการจัดการปาของชุมชนใน
การตอบโตกับอํานาจนิยมใน “การอนุรักษ” ของรัฐ
หมูบานปาสักงาม หมูบานชาวอีสานตางถิ่นที่อพยพมาอยูในจังหวัดเชียงรายเปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่ทําใหเห็นรูปแบบการตอสูดวยวิวาทะเรื่องการจัดการปาของชาวบานตอรัฐ แตใน
กรณีของหมูบานปาสักงามนั้นมีบริบทที่ตางไปจากกระบวนการตอสูที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากความ
เปนคนตางถิ่นที่อพยพเขามาอาศัยอยูในตางเมือง ทําใหความขัดแยงขยายวงไปสูระดับชาวบาน
ในพื้นที่ใกลเคียงดวย เชน กลุมคนเหนือในพื้นที่ละแวกหมูบาน ทั้งนี้เนื่องจากชาวบานปาสักงาม
เปนกลุมคนอีสานตางถิ่นจากหลากหลายจังหวัดที่อพยพเขามาอาศัยตั้งหลักปกฐานอยูในพื้นที่
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ตามคําบอกเลาของคนรูจักจากพื้นที่เดียวกันที่เขาไปอาศัยอยูก อ น จาก
ป พ.ศ. 2502 ที่ตัดสินใจจากมาจากดินแดนบานเกิด ขยับขยายพื้นที่จนมาสรางหมูบานที่บานปา
สักงาม ตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ในป พ.ศ. 2509 ภายในระยะเวลา
7 ปที่โยกยายถิ่น ฐานจนมาลงตั ว ที่หมูบานปจจุ บัน การโดนมอง การโดนดูถูก และการถูกให
ภาพลักษณวาชาวอีสานที่อพยพมาเปนคนไมมีหลักแหลงที่แนนอน การเขามาแบงสวน และแยง
ชิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ไดจุดกระแสใหชาวบานที่เปนคนเหนือในหมูบานใกลเคียงมองกลุม
คนชาวอีสานที่อพยพลงมาอาศัยในเขตตําบลดงมหาวันวาเปนคนอื่น (Other) ความขัดแยงที่
เกิดขึ้นทําใหชาวบานปาสักงามตองสรางกระบวนการตอสูที่หลากหลายมากกวาการปะทะตอรอง
กับภาครัฐเพียงฝายเดียวเทานั้น
จากสถานการณ ค วามขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให ช าวบ า นป า สั ก งามพยายามสร า ง
กระบวนการเคลื่ อ นไหวทางสัง คมขึ้ น มา เพื่ อ ปกป อ งตนเองใหส ามารถดํ า รงอยูไ ดใ นสั ง คมที่
แตกตาง โดยกระบวนการเคลื่อนไหวหลักนั้นคือ การสรางการครอบครองทรัพยากรในผืนปาที่มีชื่อ
เรียกวา “ปาดอยหมี” ใหเปนสิทธิในการดูแลของชุมชน โดยการสรางนิยามความหมายใหกับการ
จั ด การป า ของชุม ชนใหก ลายเป น ความรู ข องทอ งถิ่ น ที่ มีอํ า นาจเพี ย งพอในการต อสู กั บ นิ ย าม
ความหมายในการจั ด การป า ของภาครั ฐ โดยปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรมหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารของ
กระบวนการสรางความรูในเรื่องการจัดการปาของชุมชนใหเปนที่ยอมรับนั้นแปรเปลี่ยนไปตาม
บริบทของเวลาและสถานการณในพื้นที่และสังคมภายนอก โดยชาวบานในชุมชนปาสักงามมุงหวัง
ใหปฏิบัติการดังกลาวจะนําไปสูการฟนฟูผืนปาที่เคยเสื่อมโทรมใหกลับมาอุดมสมบูรณดังเดิม
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เพื่อที่กระบวนการดังกลาวจะชวยสงผลใหทัศนคติของคนเหนือในพื้นที่ที่มองชาวอีสานที่อพยพลง
มาวาเปนตนเหตุที่ทําใหปาเสื่อมโทรมไดเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ชาวบาน
สรางขึ้นมานั้นจะชวยเปนกระบวนการในการตอสู หรือตอรองกับอํานาจรัฐในการครอบครองสิทธิ
ในการดูแลปาดวยตนเอง และเมื่อรัฐไดรับรองใหชาวบานเขามาดูแลปาดวยตนเองแลวจะสามารถ
ชวยใหชาวบานปาสักงามที่โดนตีตราวาเปนผูบุกรุกพื้นที่ และเปนคอมมิวนิสตที่ทางรัฐไมรับรอง
กลายเปนบุคคลที่ถูกตองขึ้นมาไดในที่สุด
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สรางขึ้นมานั้น เปนหนึ่งในปฏิบัติการทางวาทกรรมที่
ชาวบ า นป า สั ก งามสร า งขึ้ น มา เพื่ อ ช ว ยแก ป ญ หาเรื่ อ งความขั ด แย ง กั บ กลุ ม คนภาคเหนื อ
นอกจากนั้นขบวนการดังกลาวยังมีจุดประสงคที่จะสรางกระบวนการเพื่อทาทาย และตอสูกับ
อํานาจรัฐดวยเชนกัน เนื่องจากทัศนคติที่รัฐมองชาวบานปาสักงามก็มีแนวทางเดียวกันกับชาวบาน
ในภาคเหนือ คือ ชาวปาสักงามเปนคอมมิวนิสตที่เขามาบุกรุกพื้นที่ปา ดังนั้นการสรางขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อใหรัฐรับรองสิทธิในการดูแลปาจึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเครื่องมือที่ชาวบานปาสักงามใชในขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องปาชุมชนนั้น คือ การ
นําเอาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิดมาใชสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน เปนเครื่องมือที่ชวยสรางความผูกพันและการรวมกลุมกันของคนอีสานในชุมชน และ
คนอีสานในหมูบานใกลเคียงใหสามารถยึดเหนี่ยวกันแนนแฟนยิ่งขึ้น เพราะเมื่อชุมชนเขมแข็งและ
มีกลุมกอนเปนพลัง การแกปญหากับความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะงายดายยิ่งขึ้น
รูปแบบของการสรางสายสัมพันธทั้งกับกลุมชาวบานในชุมชน กลุมเพื่อนบานที่เปน
ชาวอีสานที่อพยพลงมา กลุมคนภาคเหนือในหมูบานใกลเคียง และกลุมคนภายนอกชุมชน เชน
กลุมองคกรพัฒนาเอกชน กลุมนักวิชาการ กลุมเจาหนาที่ของรัฐ ก็เปนอีกหนึ่งยุทธวิธีของชาวบาน
ปาสักงามในการเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การสรางเครือขายสายสัมพันธกับกลุมคน
ตาง ๆ ที่หลากหลายนอกจากจะชวยสรางกลุมความชวยเหลือ และกลุมสนับสนุนแลว การสราง
กลุมโยงใยความสัมพันธที่กวางขวางจะทําใหอํานาจในการตอสู โตกลับ และตอรองกับกลุมคน
ตาง ๆ ก็จะมากขึ้น
ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องปาชุมชนของชาวบานปาสักงามจึงเปนเสมือนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีพื้นฐานเปนกลุมคนในชุมชนที่รวมตัวกันเปนกลุมเครือขายแบบหลวม ๆ
และจัดตั้งองคกรทางการเมืองแบบไมเปนทางการ (Informal Political Grouping) เพื่อใชในการ
ตอสูดิ้นรนใหไดมาซึ่งสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงอํานาจทางการเมือง ซึ่งภาพของการตอสู
เคลื่อนไหวดวยขบวนการดังกลาวจะเห็นไดวาอาจไมแตกตางจากขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องปา
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ชุมชนของหมูบานหรือชุมชนอื่น ๆ แตการสรางขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องปาของชาวบานปาสักงาม
นั้นมีสิ่งที่แตกตางคือ การนําเอาความเปนคนอีสานของตนเองขึ้นมาตอสูเพื่อใหเกิดความแตกตาง
ในกระบวนการตอสูและเคลื่อนไหว อีกทั้งการเปนคนอีสานยังเปนตัวชวยสําคัญที่ทําใหปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมที่ชาวบานสรางขึ้นมา และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบานปาสักงามที่
เคลื่อนขบวนประสบความสําเร็จในการตอรองอํานาจกับกลุมคนตาง ๆ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) ศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมาของหมูบานปาสักงามในฐานะที่เปนชุมชนชาว
อีสานที่อพยพมาอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2) ศึกษาถึงวาทกรรมการจัดการปาของชาวบานปาสักงามที่สรางและนิยามขึ้นมา
เพื่อตอสูกับวาทกรรมการจัดการปาของทางรัฐ รวมถึงเงื่อนไขและปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
และกอใหเกิดการนิยามความหมายเรื่องการจัดการปา
3) ศึ กษากระบวนการในการปฏิบัติการเชิงวาทกรรมของชาวบานปา สัก งาม เพื่อ
ครอบครองและจัดการทรัพยากรในปาของชุมชน ในการใหนิยามความหมายเรื่องการจัดการปา
รวมทั้งการสรางขบวนการทางสังคม และการใชอัตลักษณความเปนอีสานเขามาเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการตอสู
1.3 วิธีการศึกษา
งานศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาโดยการใชขอมูลจากเอกสาร และทําการเก็บขอมูล
ภาคสนามเพื่อชวยใหเขาใจและมองเห็นภาพของขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีลําดับขั้นตอนของการ
ทํางานดังนี้
1. การเก็บขอมูลจากเอกสารและงานเขียนประเภทตาง ๆ เชน หนังสือ บทความทาง
วิ ช าการ ข า วในหน า หนั ง สื อ พิม พ นิ ตยสาร เอกสารต า ง ๆ งานวิ จัย และเว็บ ไซด ข องข อมู ล ที่
เกี่ยวของ โดยเริ่มจากการคนควาเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการ และหาขอมูลเชิงประวัติศาสตรความ
เปนมาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยแบงประเด็นในการศึกษางานเอกสารดังนี้
1.1 ทบทวนงานเอกสารและงานศึกษาเกี่ยวกับองคความรูเรื่องปาชุมชน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนนโดยเฉพาะประเภทปา และงานเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนที่เกี่ยวโยง
เรื่องคนกับปาทั้งหมด รวมถึงงานศึกษาเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวในสังคม ทั้งแนวคิด พัฒนาการ
และความเปนมา
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1.2 ทบทวนงานเอกสารและงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของชุมชนบานปาสักงาม เงื่อนไข ปจจัย และการตอสูในการดํารงอยูอยางแตกตาง
2. เก็บขอมูลภาคสนาม ใชขอมูลจากการสัมภาษณ ทั้งจากคณะกรรมการปาชุมชน
ของหมูบานปาสักงาม ผูนําชุมชน ชาวบานในชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวของในสายสัมพันธของ
เครือขายปาชุมชน เพื่อใหเห็นขอมูลของความขัดแยงระหวางชาวอีสานอพยพบานปาสักงามกับ
คนภาคเหนือในละแวกพื้นที่ใกลเคียง และเห็นถึงสายสัมพันธที่เชื่อมโยงปา ชุมชน และบุคคลตาง
ๆ ในฐานะที่เปนพื้นที่ในการตอสู และเปนปฏิบัติการเชิงวาทกรรมที่จะสรางแนวรวม แรงสนับสนุน
เพื่อการดํารงอยูของชุมชน
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึ ก ษาในหั ว เรื่อ งวาทกรรมการจัด การป า กั บ การเคลื่ อ นไหวทาง
สังคม…อัตลักษณและวัฒนธรรมอีสานในลานนา กรณีศึกษา บานปาสักงาม ตําบลดงมหาวัน กิ่ง
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย จะเนนการศึกษาไปที่การศึกษาวาทกรรมการจัดการปา และ
ปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวบานปาสักงาม ซึ่งรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะที่
เปนตัวขับเคลื่อนและนําเสนอวาทกรรมการจัดการปาของชุมชน และศึกษาถึงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของชาวบานปาสักงาม ที่เปนเครื่องมือสําคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการ
รวมตัวสรางเครือขายและสรางพื้นที่ในการแสดงตัวตนของชุมชนอพยพชาวอีสานบานปาสักงาม
โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษาตั้งแตวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมการจัดการปาใน
ชวงเวลาที่ชาวบานอพยพมายังหมูบานปาสักงามในปพ.ศ. 2509 จนกระทั่งปจจุบัน
1.5 งานศึกษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาเรื่องวาทกรรมการจัดการปากับ
การเคลื่อนไหวทางสังคม…อัตลักษณและวัฒนธรรมอีสานในลานนา กรณีศึกษา บานปาสักงาม
ตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย สามารถแบงการศึกษาออกเปน 4 ประเด็น
หลัก ๆ ดวยกันคือ 1. การศึกษาเอกสารในประเด็นเรื่องปาชุมชนในลักษณะความเปนมา การ
กอกําเนิด และการใชแนวคิดเรื่องปาชุมชนทั้งจากทางรัฐ ชุมชน และนักวิชาการ การศึกษาเอกสาร
ในประเด็นที่ 2 นั้นจะเนนการศึกษาไปที่งานวิจัยในเรื่องชุมชน องคความรูของชุมชน และการ
จัดการปาของชุมชนเปนหลัก ประเด็นที่ 3 คือการศึกษาถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งประเทศ
ไทยและตางประเทศ สวนประเด็นที่ 4 จะเนนไปที่งานศึกษาถึงกระบวนการตอสูของชาวบาน โดย
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เนนเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งก็คือการตอสูโดยใชวาทกรรม หรือการสรางนิยาม
ความหมาย เพื่อตอสูหรือตอรองกับภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการตอสูของชาวบานที่ใชอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการตอสู
สําหรับในประเด็นการศึกษาเรื่องปาชุมชนนั้น นักวิชาการไดเริ่มใหความสนใจตอ “ปา
ไม” ในป พ.ศ. 2528 โดยการสนับสนุนของสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และ Konrad
Adenauer Foundation ซึ่งฉลาดชาย รมิตานนท ไดนําเสนองานศึกษาใน “โครงการศึกษา
นโยบายสาธารณะ” เรื่อง ปาไมสังคมเพื่อการพัฒนาชนบท (ฉลาดชาย รมิตานนท 2528) เพื่อ
นําเสนอความคิดเรื่อง social forestry ที่ใหความสําคัญกับชุมชนในการจัดการปาของตัวเอง และ
ฉลาดชายเสนอใหรัฐบาลใหความสนใจตอการที่ชุมชนนาจะมี “ศักยภาพ” ในการรักษาปาไมของ
ตนเองไวได แทนที่รัฐบาลจะตองเขาไปจัดการรักษาปาไมในทุกพื้นที่ ซึ่งขอเท็จจริงก็พิสูจนวา
รัฐบาลขาดเจาหนาที่ที่จะทําการดูแลรักษาปาไมไดทั่วถึง
แนวทางการศึกษาของ ฉลาดชาย อาจกลาวไดวาอยูในแนวเศรษฐศาสตรการเมือง ซึง่
คอนขางวิพากษวิจารณตอ “นายทุน” ซึ่งฉลาดชายเชื่อวาเปนตัวทําลายปาไมมากกวา “ชาวบาน”
เปนที่นาสังเกตวาในชวงปลายทศวรรษ 2528 เมื่องานศึกษาเชนงานของฉลาดชาย
เริ่มปรากฏขึ้น มีแนวโนมของการพยายามผลักดันแนวนโยบายของรัฐบาลโดยนักวิชาการตางไป
จากงานของนั ก วิช าการในยุคกอน ๆ ซึ่งศึ กษาเพื่อ ความ “เขา ใจ” มากกวาเพื่อผลกระทบเชิ ง
นโยบาย
ตอมาในป พ.ศ. 2532 ทางฝายรัฐ โดยแผนกสงเสริมและพัฒนาปาชุมชน กองจัดการ
ที่ดินปาสงวนแหงชาติ กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกคูมือของเจาหนาที่รัฐเรื่อง
ปาชุมชนในประเทศไทย (ฝายสงเสริมและพัฒนาปาชุมชน กองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ กรม
ปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2532) เพื่อใชในโครงการปลูกไมใชสอยชุมชน ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมใน
การวางแผนงานและจัดการดูแลควบคุมรักษา โดยบอกถึงแนวความคิดปาชุมชน และความสําคัญ
ของปาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน ปาปูตา ปากับความสําคัญในชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ปาซับน้ํา
วัดปา ปาอภัยทาน ปาอนุรักษเพื่อเปนแหลงอาหารและสมุนไพร ปาชุมชนประยุกตตาง ๆ
ตามมาในป พ.ศ. 2534 งานรวมบทความจากงานวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการการบุกเบิก
ที่ดินทํากินในเขต มีเจิมศักดิ์ ปนทอง เปนบรรณาธิการ และในป พ.ศ. 2535 งานวิจัยของ Owen J.
Lynch and Janis B. Alcorn. เรื่อง การดูแลปาของชาวบาน การยอมรับสิทธิ การมีสวนรวมและ
ความสามารถในการจัดการของชาวบานในเขตปาสงวน ไดเสนอทางเลือกใหมในการแกปญหา
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ความขัดแยงในเชิงนโยบายตอการจัดการเรื่องปาชุมชนระหวางรัฐกับชาวบาน คือทําสัญญาเชาปา
ชุมชน เปนสัญญาระหวางรัฐบาลและชุมชนที่จะคุมครองและพัฒนาทรัพยากรปาไมอยางสืบเนื่อง
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนสัญญาของรัฐในการใหและคุมครองสิทธิของชุมชนในทรัพยากรซึ่งเปนการ
ใหสิทธิการดูแลปาแกชาวบาน โดยดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายของประเทศที่มีอยู
ตอมาในป พ.ศ. 2536 รวมงานวิจัยเรื่อง ปาชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการ
พัฒนา ซึ่งมี เสนห จามริก และยศ สันตสมบัติ เปนบรรณาธิการก็เผยแพรตามมา
ป 2537 ป า ชุม ชนในประเทศไทย กรมป า ไมได ออกแนวทางความหมายและการ
จัดการปาเพื่อเผยแพรความรูเปนแนวทางการพัฒนาปาชุมชนใหกับองคกรชุมชน เพื่อการพัฒนา
ชนบทอยางยั่งยืน โดยใชตามความหมายของ FAO
FAO : (1978) ปาชุมชน คือ กิจการปาไมใด ๆ ก็ตามที่ประชาชนมีสวนรวมตั้งแตการ
ปลูกปา หรือการจัดการปาประจําหมูบานในทองที่ซึ่งขาดแคลนไมใชสอยหรือของปา จนกระทั่งถึง
การปลูกตนไมในไรนาหรือสวนปารายยอย (farm forestry) เพื่อขายไมเปนรายได รวมถึงกิจการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ใชวัสดุปาไมเปนวัตถุดิบ และกิจกรรมของหมูบาน หรือชุมชนในปา แต
ไมรวมกิจกรรมปาไมที่เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ หรือกิจการปาไมที่ชุมชนไดรับผลตอบแทน
เพียงเปนคาจางแรงงานเทานั้น ปาชุมชนยังรวมถึงกิจกรรมอื่นของรัฐที่จะกระตุนหรือชวยเหลือ
กิจกรรมปาไมของทองถิ่น
ต อ ม า ศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ว น ศ า ส ต ร ชุ ม ช น แ ห ง ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟ ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย 2537) ไดจัดทําแผนงานและเครือขายปาชุมชน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานปาชุมชนของประเทศไทย และอภิปรายประสบการณและปญหา
ในการพัฒนาปาชุมชนในภูมิภาคตาง ๆ เริ่มจากภาคเหนือที่ชุมชนมีปญหาและมีความรูสึกไม
มั่นคงเรื่องแนวเขตปาอนุรักษกับเขตชุมชน และกิจกรรมในเขตปามีผลกระทบตอวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง สวนภาคอีสานเสนอใหเห็นถึงความไมสอดคลอง
ระหวางกฎหมายปาไมกับแนวทางการใชประโยชนของชาวบานจนกอใหเกิดความรูสึกวา “ปาเปน
ของหลวงไมใชของชาวบาน” ภาคกลางไดกลาวถึงปญหาการทําลายปาโดยระบบสัมปทานและ
ถางปาเพื่อการเกษตร และปญหาเจาหนาที่ปาไมของรัฐปฏิบัติตอชาวบานและนายทุนไมเทาเทียม
กัน ภาคใตเสนอใหเห็นปญหาของชาวบานที่ไมมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากร และอีกครั้งที่
ศูนยฝกอบรมไดเผยแพรเอกสารประกอบการสรุปบทเรียนการจัดการปาชุมชนของชุมชนภาคเหนือ
เปนเอกสารประกอบไปดวยขอมูลจากประสบการณของชุมชนที่ดูแลรักษาปา นโยบายที่เกี่ยวของ
และขอมูลทางวิชาการที่จะชวยสนับสนุนใหชุมชนนําไปประยุกตใชในการจัดการปาชุมชน เรื่อง
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รวมบทความป า ชุ ม ชน (ศู น ย ฝ ก อบรมวนศาสตร ชุ ม ชนแห ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543) ขึ้นมา
ในป พ.ศ. 2538 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ตีพิมพ วิวัฒนาการ
ของการบุกเบิกที่ดินทํากินในเขตปา: กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยอานันท กาญจนพันธุ และ
มิ่งสรรพ ขาวสอาด ซึ่งเปนงานศึกษาชิ้นเดียวกับที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2535 ที่มีเจิมศักดิ์ ปนทอง เปน
บรรณาธิการดังที่กลาวถึงไปแลว โดยงานที่ตีพิมพ พ.ศ. 2538 นําเสนอรายละเอียดขอมูลมากกวา
งานปพ.ศ. 2535
ในงานศึ ก ษาของอานั น ท แ ละมิ่ ง สรรพ ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน
อานันทและมิ่งสรรพ พยายามทําความเขาใจกับความคิดของชาวบานในเรื่องเกี่ยวกับปา ดังนี้
ชาวบานมีความคิดเกี่ยวกับปา และมองความสัมพันธระหวางพวกเขากับปา โดย
อาศัยกฎเกณฑ 2 ประการสําคัญคือ
1.
กฎเกณฑตามประเพณี ซึ่งมีพื้นฐานอยูในอุดมการณเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี
2.
กฎเกณฑของสิทธิตามธรรมชาติที่ถือวามนุษยนาจะมีสิทธิการใชแรงงานของ
ตนหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยูรอดไดตามอัตภาพ
อานันทและมิ่งสรรพ นําเสนอวา ความคิดที่วาชาวบานเปนเจาของปาไมนั้นปรากฏให
เห็นใน 3 ลักษณะคือ
1.
ปาชุมชน
2.
ปาตนน้ํา
3.
ปาใชสอย
และความขัดแยงระหวางรัฐกับชาวบานอาจสรุปไดวามี 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การ
ขัดแยงในการตีความหมายของปาไม และ (2) ความขัดแยงในเรื่องการเปนเจาของพื้นที่ปา
รัฐบาลนั้นยึดความหมายของปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 ซึ่ง
กําหนดวา “ปา หมายถึง ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน ทําใหที่ดินที่เคยเปนปาไม
และไมมีตนไมแลวก็ยังถือวาเปนปาอยู” แตชาวบานจะคิดวาความเปนเจาของปาในความหมาย
ของรัฐหมายถึง “เฉพาะเจาของตนไมเทานั้น สวนที่ดินนั้นไมใชปา เปนของกลางที่ทุกคนมีสิทธิจะ
เขาไปบุกเบิกจับจองได”
ในประเด็น “ความเปนเจาของ” นั้น อานันทและมิ่งสรรพมองวา ในขณะที่รัฐอางความ
เปนเจาของในเชิงกฎหมาย ชาวบานก็อางความเปนเจาของโดย “สิทธิตามประเพณี”
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ในงานวิจัยเรื่อง ปาชุมชนภาคเหนือ : ศักยภาพขององคกรชาวบานในการจัดการปา
ชุมชน (ฉลาดชาย อานันท และ สัณฐิตา 2536) ซึ่งเปนงานศึกษาในภาคเหนือตอนบนอีกเชนกัน
ฉลาดชาย อานันท และ สัณฐิตา ตอกย้ําประเด็นความเชื่อมโยงระหวาง “ศักยภาพ” ในการรักษา
ปาของชุมชนกับกรอบคิดในเรื่อง “สิทธิ” ของชุมชน และยังไดมีการนําเสนอแนวคิดเรื่อง “สิทธิหนา
หมู” วาคือ สิทธิในทรัพยสินรวมกันของชุมชน ซึ่งสามารถผลิตซ้ําตอเนื่องมาในวัฒนธรรม
ภาคเหนือ นอกจากปาชุมชนแลวสิทธิทํานองนี้ยังพบในการจัดการทรัพยากรอยางอื่น ๆ เชน น้ําใน
ระบบเหมืองฝาย หรือแมแตวัดในหมูบานก็ถือวาเปนทรัพยสินหนาหมู ลักษณะรวมกันประการ
หนึ่งของวิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิหนาหมูที่เห็นจากตัวอยางขางตนก็คือ การมีความเชื่อมโยงกับความ
เปนชุมชนหรือสิทธิชุมชน ซึ่งหมายถึงอํานาจของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ตัวอยางของการ
จัดการปาชุมชนในการตอตานการใชปาของบุคคลภายนอก ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพและรูปธรรมของ
วิธีคิดในเรื่องสิทธิหนาหมูและสิทธิชุมชนอยางชัดเจน
นอกจากนั้นผูเขียนยังกลาววาความเปนชุมชนหรือสิทธิชุมชน จึงไมใชเรื่องอุดมคติ แต
เปนเรื่องของอํานาจและความสัมพันธที่อาจเกิดความขัดแยง เปลี่ยนแปลง และผลิตใหมได
จากความสนใจในกระแสเรื่องปาชุมชนทําใหเกิดการสัมมนาทางวิชาการตาง ๆ ขึ้น
มากมายหนึ่ง ในนั้ น คือ ป า ชุม ชน :
รอยต อชีวิตคน ชี วิ ตปา ที่สํ า นักบัณฑิต อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดขึ้น ฉลาดชาย รมิตานนท ไดเสนอมุมมองวา ปาชุมชนคือ รูปแบบ
การใชที่ดิน น้ํา ปา และทรัพยากรตาง ๆ จากปา ในฐานะที่เปนระบบการผลิต การกระจาย และ
การบริโภค เพื่อการดํ ารงชีวิ ตเปนหลัก ไมใชเพี ยงการซื้อขาย เป นรูปแบบที่ ชาวบานใชกันมา
ตอเนื่องยาวนาน และเสนอมุมมองปาชุมชนใน 5 มิติ ดวยกัน คือ มิติความเปนสากล เกี่ยวกับ
แนวคิดในการจัดการปาไมของโลก มิติทางการเมือง เสนอวาการใชทรัพยากรจะสงผลตอคนกลุม
ใหญหรือกลุมนอยนั้นขึ้นกับอํานาจระบบการเมือง มิติทางเศรษฐศาสตร เปนการมองวาปาชุมชน
เปนทางเลือกใหม บนฐานของจริยธรรม การดํารงชีวิตแบบเรียบงาย แทนที่กระแสบริโภคนิยม มิติ
จุดเปลี่ยนความเปนชุมชน ที่ตองปรับเปลี่ยนในเรื่องเพิ่มกรรมสิทธิ์ชุมชน ซึ่งชาวบานมีหนาที่ดูแล
ทรัพยากร และมิติการอนุรักษ ความหลากหลายทางชีวภาพควรไดรับการดูแลรักษา และไมจํากัด
เฉพาะปาอนุรักษเทานั้น แตควรขยายไปถึงปาชุมชนดวย
ชุมชนเคียงปา กรณีศึกษาปาอุทยานแหงชาติภูพาน และชุมชนบานเชิงดอย ต.นา
หมอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร หนึ่งในงานวิจัยที่ไดนําเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ผูศึกษาไดสะทอน
ภาพการตอสูของชาวบานที่มีชีวิตผูกพันอยูกับปา อันเนื่องมาจากประกาศเขตปาอุทยานแหงชาติ
ภูพานที่ล้ําเขามาในพื้นที่ชุมชน และทางราชการพยายามจะยายชุมชนออกไป ในทายที่สุดรัฐตอง
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ยอมลดเขตอุทยานและอนุญาตใหชาวบานทํามาหากินในพื้นที่ดั้งเดิม แตชาวบานก็ยังไมมั่นใจวา
นโยบายรัฐในอนาคตจะเปนเชนไร
สําหรับบทความเรื่อง พ.ร.บ. ปาชุมชนกับอนาคตปาไมไทย ผูนําเสนอไดชี้ใหเห็น
แนวคิดที่แตกตางกันในการจัดการปาชุมชน 2 แนวคิด แนวคิดแรกเปนของกรมปาไม ซึ่งกําหนดวา
ป า ชุ ม ชนจะเกิ ด ขึ้ น ได ใ นเฉพาะเขตป า สงวนแห ง ชาติ เ ท า นั้ น โดยมี รั ฐ ทํ า หน า ที่ จั ด การและ
ควบคุ ม ดู แล สว นแนวคิ ดที่ส องเปน ของชาวบ า น ซึ่ ง มองป า ชุม ชนเป น ทั้ง ป า อนุ รัก ษ และเพื่ อ
ประโยชนใชสอยของชุมชน โดยชุมชนเปนผูวางกฎระเบียบในการดูแล และจัดการดานตนเอง และ
ตองยอมรับในความแตกตางของชุมชนแตละทองที่ อันจะมีผลตอการจัดการความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับปา ซึ่งจะไมเหมือนกันในแตละทองที่
กระแสความสนใจเรื่องปาชุมชนยังปรากฏใหเห็นตอเนื่อง องคกรตาง ๆ เริ่มหันมา
สนใจ อาทิ เ ช น ในเวที ร ายงานสถานการณ สิ่ ง แวดล อ มประจํ า ป โดยมี ข า ยความร ว มมื อ เพื่ อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาไทย (Thailand Environment and Development Network TEDNET)
(วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ 2537) ไดหยิบยกเมืองตาง ๆ มาเปนตัวอยาง ซึ่งในเวทีดังกลาวก็มีการ
พูดถึงประเด็นเรื่องปาชุมชน และนําเมืองนานมาเปนตัวอยางกลาวถึง โดยประเด็นเรื่องปาชุมชน
นั้นก็นําเอาแนวความคิดเรื่องการจัดการปาอยางยั่งยืนมาพูดถึง และเสนอถึงการรักษาปาชุมชน
ของชาวบาน 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต นอกจากนั้นยังเสนอ
เมืองตัวอยางคือเมืองนานที่จัดการกับชุมชนโดยใชแนวคิด “ไมแยกคนออกจากปา ไมแยกปลา
ออกจากน้ํา ไมแยกพืชออกจากเกษตร” เพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม โดยใหศูนยกลาง
อยูที่พระสงฆเปนผูดูแลและรวมกับชาวบานในการจัดการดูแลปาของชุมชน
ต อ มาในป 2540 ส ว นป า ชุ ม ชน สํ า นั ก ส ง เสริ ม การปลู ก ป า กรมป า ไม ก็ ไ ด จั ด ทํ า
เอกสารทั้งเรื่อง “ความรูเรื่องปาชุมชนทั่วไป” และ “ขอมูลปาชุมชน” เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับปา
ชุมชนใหชุมชนไดทราบถึงรูปแบบตาง ๆ ของปาชุมชน เพื่อเปนแนวทางสําหรับชุมชนที่ตองการจะ
นําพื้นที่เขารวมจัดทําปาชุมชนตามความเหมาะสมของทองถิ่นตนเอง รวมถึงรวบรวมตัวอยางของ
การดําเนินการงานปาชุมชนขององคกรชาวบาน กิจกรรมที่ชุมชนไดกระทํารวมกัน โดยรวบรวม
ตั ว อย า งจากชุ ม ชนทั้ ง 5 ภาค คื อ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวั น ตก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน บานหวยสาน จังหวัดเชียงราย บานปางิ้วจังหวัดเชียงใหม บานดินแดง
จังหวัดจันทบุรี บานปาซับน้ําธารคีรี จังหวัดสงขลา และบานโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย เปนตน
และในป พ.ศ. 2541 โครงการพัฒนาลุมน้ําภาคเหนือก็จัดทําขอมูลชุมชนเรื่อง ชุมชน
ทองถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อดูการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
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ของชุม ชนในเขตปา อนุรักษ 3 หมูบาน คือ บานแมคองซาย ตํา บลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม บานแมขะปู ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และบานหวยอีคาง
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในเรื่องชุมชนทองถิ่นกับการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โครงการพัฒนาลุมน้ําภาคเหนือโดยองคกรชุมชน โดยผลการศึกษาพบวาชุมชนทั้ง 3
หมูบานนอกจากจะอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติแลวยังอุดมไปดวยภูมิปญญา ความ
เชื่อ และการจัดการตนเองในรูปแบบองคกรชุมชน และสามารถสานพลังตนเอง เปนเครือขายผูนํา
ในระดับลุมน้ําไดอยางดี
ใ น ป พ . ศ . 2 5 4 2 ศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ว น ศ า ส ต ร แ ห ง เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟ ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ไดนําความรูและประสบการณปาชุมชนที่ไดทํางานรวมกับชุมชน
องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงหนวยงานของกรมปาไม หนวยงานดานการ
จั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติใ นสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนว ยงานของกรมส ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และหนวยงานพัฒนาในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มารวบรวมไวในเรื่อง ปาชุมชน : สาระสําคัญและประเด็น โดย ดร.
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย ไดกลาวถึงหลักการสําคัญที่บงชี้ความเปนปาชุมชนไวดังนี้
 เชื่อมโยงระบบสังคมวัฒนธรรมเขากับเรื่องปา และทรัพยากรในปา
 เป น ป าธรรมชาติ ห รือ ปา ปลู ก ขึ้ น มาใหมก็ไ ด แตตอ งมีข อบเขตที่ ช าวบ า น
สามารถจําแนกขนาดของพื้นที่ได
 กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น จะเป น ของรั ฐ หรื อ สาธารณะประโยชน ก็ ไ ด แต ชุ ม ชนมี
อํานาจในการบริหารจัดการอยางอิสระ โดยองคกรตัวแทนที่เกี่ยวของกับปาที่
แทจริงของชุมชน
 จุดประสงคและเปาหมายของการจัดการปาสอดคลองกับความตองการของ
คนสวนใหญในชุมชน
 เน น การบริ ห ารจั ด การให ส อดคล อ งกั บ จารี ต ประเพณี ความเชื่ อ และ
วัฒนธรรมทองถิ่น และสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
 กฎเกณฑในการบริหารจัดการปาและทรัพยากร กําหนดและตัดสินใจโดย
องคกรชุมชน
นอกจากนั้นก็รวบรวมผลงานการศึกษาชุมชนตาง ๆ มาเสนอใหเห็นถึงความสามารถ
ในการจัดการปาของชุมชน เชน ปาชุมชนบานแมลานคํา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จะมีการ
จัดการกันพื้นที่ปาหัวนา ซึ่งถือเปนตนน้ําไว โดยอนุญาตใหเก็บหาของปาได แตจํากัดการนําไมมา
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ใชสอย หรือปาชุมชนของชาวบานภาคใตที่ตําบลกาลอ จังหวัดยะลา จัดการใชประโยชนในรูปของ
สวนโบราณหรือสวนดูซาง สืบทอดมาหลายรอยป โดยจะแบงพื้นที่ใหตระกูลตาง ๆในชุมชนดูแล
รักษาและใชประโยชนจากปา และมีกฎระเบียบในการใชปาไววา “หามจับ หามฆา หามซื้อ หาม
ขายสัตวทุกชนิดบริเวณปาเทือกเขากาลอตั้งแตเชิงเขาถึงเนินเขา โดยผูฝาฝนจะมีโทษปรับ 1,00010,000 บาท” หรือชาวบานหวยหินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการจัดการตามจารีตที่สืบตอกันมา
“หามลาหมูปา และอนมาเปนอาหารในชวงที่มีการผสมพันธุ”
ตอดวย ปาชุมชนอีสาน ที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมรวมกับ
คณะกรรมการประสานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีสานในคณะกรรมการประสานงาน
องคกรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน ไดรวมจัดทํางานทางวิชาการเพื่อบอกเลาเรื่องราวและ
แนวคิดการอนุรักษปาโดยประชาชนชาวอีสานมีสวนรวม เพื่อที่จะเรงรัดตรา พ.ร.บ. ปาชุมชนให
รับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการปา
ในชวงเวลาตอมางานการศึกษาที่สะทอนภาพของการตอสูและความขัดแยงของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับชาวบานทองถิ่นถูกนําเสนอมากขึ้น
3 ทศวรรษปาชุมชน ทามกลางความสับสนของสังคมไทย ที่บุญตา สืบประดิษฐ และ
อัจฉรา รักยุติธรรม เปนบรรณาธิการ เปนการรวมบทความทางวิชาการที่มีการวิพากษตอองค
ความรู ตา ง ๆ ที่รัฐได ห ยิ บยื่น ในสัง คม ทั้ งวาทกรรมเรื่อ งการอนุรัก ษปา การพยายามลดทอน
ความสําคัญตอความรูชาวบาน รวมถึงการบิดเบือน พ.ร.บ.ปาชุมชน ใหเปนไปตามแนวทางของ
ระบบรัฐ เปนตน
สําหรับความสนใจในงานเรื่องปานั้น มิไดมีแตเฉพาะกลุมชาวบาน นักพัฒนา และ
นัก วิ ช าการในประเทศเทา นั้ น แต ยัง มีนั ก วิชาการต า งประเทศที่ใ หค วามสนใจอยู โดยเฉพาะ
เรื่องราวการพัฒนาปาชุมชนในดานสิทธิ นโยบาย และกฎหมาย เชน โอเวน ลินส และเคิรก
ทัลลบอทท การจัดการปาโดยอาศัยชุมชนเปนพื้นฐาน เสียงขานรับที่ดังขึ้น 1989, เจมส เอ
ฮาฟเนอร การจัดการประชาชนและตนไมในปาสงวนประเทศไทย 1990, เฮริส 1999, ฟชเชอร
และคณะ 1999, โฟรเฟนเบอรเกอร 1997, เปนตน อยางเชนในงานวิจัยฉบับนี้ที่แปลจากเรื่อง
Thailand Community Forest Bill: U-Turn or Roundabout in Forest Policy? (เบรนเนอร และ
คณะ 2543) เปนงานเขียนของนักศึกษาปริญญาเอกชาวเยอรมัน 6 คน ไดเสนอประสบการณของ
ตนเองที่มีกับปาชุมชนในประเทศไทย โดยมุงเนนในเรื่องการจัดการทรัพยากรทองถิ่น และการ
พัฒนานโยบายปาไมในพื้นที่ตาง ๆ ในภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซึ่งในงานดังกลาวใหภาพรวมของทัศนะ “ระดับโลก” ที่มีตอประเด็น “ระดับทองถิ่น”
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มองธรรมชาติและปาไมที่เปลี่ยนไปในแงของการสูญเสียวานโยบายของปาไมโลกควรปรับเปลี่ยน
ให เ หมาะกั บ สถานการณ คื อ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และได นํ า
ประสบการณของผูเขียนทั้ง 6 คน คือ
Oliver Pye นักวิชาการปาไม วิจัยเรื่องความขัดแยงทางสังคม และการเมืองระหวาง
กลุมยุทธศาสตร กลุมตาง ๆ ในขบวนการของ “กลุมผูนํา” และของเกษตรกร
Verena Brenner นักภูมิศาสตร ศึกษาการใชปาที่ถูกน้ําทวมตามฤดูกาลของคนใน
ทองถิ่นที่แมน้ําสงครามในจังหวัดสกลนคร และนครพนม
Rolf Dieter Sprung นักวิชาการปาไม ศึกษาวิธีการใหทองถิ่นมีสวนรวมในการรักษา
ปา โดยศึกษาผลกระทบจากโครงการที่มีตอทรัพยากรปาไมทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม
Rainer Schwarzmeier นักเศรษฐศาสตรเกษตร มุงเนนดานเศรษฐกิจของปาชุมชน
แหงหนึ่ง ซึ่งหมูบาน 5 แหงในจังหวัดศรีสะเกษบริหารจัดการรวมกัน
Christl Kessler นักสังคมวิทยา ทําการศึกษาหมูบานในจังหวัดนานเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบทางสังคมของปาชุมชนในระดับหมูบาน
Rainer Buergin นักมานุษยวิทยา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหมูบานชาว
กะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธสัตวปาทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่ ง งานทั้ ง หมดถื อ เป น ทั ศ นะระดั บ “ท อ งถิ่ น ” เสนอต อ ประเด็ น “ระดั บ โลก” เพื่ อ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาปาชุมชนใหเกิดผลสําเร็จ
สําหรับในชวงเวลาดังกลาว อานันท กาญจนพันธุ นั้นก็ไดพยายามเสนองานวิจัยใน
ประเด็นเรื่องสิทธิและการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหเห็นมากขึ้น เชนในป พ.ศ. 2543 ไดเสนอ
งานวิจัย 2 เรื่องดวยกัน คือ 1. พลวัตของชุมชมในการจัดการทรัพยากรกระบวนทัศน และนโยบาย
2. พลวั ตรของชุ มชนในการจั ดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทย ในเรื่องแรกนั้นเปน
งานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของชุมชนในการจัดการทรัพยากรในประเทศไทย โดยใน
งานสวนหนึ่งนั้นพูดถึงชุมชนกับการจัดการทรัพยากรปาไม โดยวิเคราะหจากแงมุมของกฎหมาย
และประเพณีทองถิ่น ไพสิฐ พาณิชยกุล ซึ่งเปนผูทําการศึกษาไดเสนอการศึกษาในแงของการ
สํารวจ และสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการทรัพยากร (ที่ดินและปาไม) ของ
ชุมชนวาเปนอยูอยาไร เพื่อทําความเขาใจรากฐานของกระบวนการในการเกิดขึ้นและดํารงอยูของ
องคความรูในทางกฎหมาย ซึ่งก็พบวาพัฒนาการของแนวความคิดในกฎหมายปจจุบันเกิดขึ้นจาก
กระบวนการในการสรางรัฐสมัยใหม และเมื่อพูดถึงแนวความคิดของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
แลว รัฐไมไดมองทรัพยากรในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธกัน ภายใตการมองทรัพยากรแบบแยกสวนนี้
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ไดสรางปญหาใหกับชุมชนในที่สุด จนในปจจุบันไดมีการเรียกรองใหกฎหมายมีมิติของความเปน
คน หรือคํานึงถึงความเปนมนุษยใหมากยิ่งขึ้น
สวนฉบับที่ 2 นั้นตอเนื่องจากกระบวนทัศนและนโยบายที่เกี่ยวของกับแบบแผนการ
จัดการทรัพยากร คือ พลวัตรของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทย โดย
งานวิจัยนี้เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามในภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเขาใจถึงสภาพ
ปญหาและความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรระหวางชุมชนกับรัฐ เชน ในงานวิจัยภาคเหนือที่
ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค เสนอไวก็คลายคลึงกับปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณทั่วประเทศ คือ ชุมชน
ไดรับการพิจารณาเปนเพียงสวนประกอบ ชุมชนถูกเบียดขับออกจากการเขาถึงทรัพยากรปาไมถูก
ลิดรอนสิทธิจากรัฐในรูปแบบตาง ๆ เชน การประกาศเขตปาสงวน การประกาศเขตปาอนุรักษ
ชุมชนชายขอบมักถูกมองวาเปนตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมในบริเวณศูนยกลาง ดังนั้นนโยบาย
รั ฐ จึ ง มุ ง เพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมของผู ค นที่ อ ยู บ ริ เ วณดั ง กล า วที่ มั ก ถู ก มองว า ขาดความรู แ ละ
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
หลั ง จากมีค วามพยายามเสนอรา งพระราชบัญญัติปา ชุมชนในป พ.ศ.2537 งาน
การศึกษาที่รวบรวมองคความรูในเรื่องสิทธิ และรัฐธรรมนูญก็ปรากฏใหเห็นมากขึ้น ในป พ.ศ.
2545 เครือขายปาชุมชนประเทศไทยไดเสนอหนังสือเรื่อง พระราชบัญญัติปาชุมชน ชาวบานคือคน
รักษาปา (เครือขายปาชุมชนประเทศไทย 2545) ขึ้นมา เพื่อที่จะใหเปนขอมูลพื้นฐานในเรื่อง
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ปาชุมชน และเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บงบอกรองรอบของขบวนการตอสู
ภาคประชาชนครั้งแรกในยุคปฎิรูปการเมือง หลังรัฐธรรมนูญฉบับ สสร. ประกาศใช นอกจากนั้นก็
ยังแสดงใหเห็นความหลากหลาย หรือความเปนสหวิทยาการของขบวนการตอสูใ นพ.ร.บ. ปาชุมชน
ประกอบไปดวยการจัดการเกี่ยวกับอํานาจการปกครองและการตัดสินใจที่มีหลักกฎหมาย คือ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ สสร. เปนเกณฑ และมิติทางดานประวัติศาสตรในแงของ
จุดเริ่มตนของการเสนอกฎหมายของภาคประชาชน และขบวนการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งกฎหมายที่
ยังคงรักษาเจตนารมณเดิมเอาไว มิติทางดานการศึกษาที่สวนทางกับการศึกษากระแสหลัก คือ
เปนองคความรูจากชนชั้นรากหญาหรือภูมิปญญาชาวบาน เปนตน
ตามมาดวยงานประชุมทางวิชาการในป พ.ศ. 2545 เรื่อง “ทิศทางปาชุมชนไทยหลัง
การประชุมสิ่งแวดลอมโลก” โดยหลังจากเสร็จสิ้นงานสัมมนาครั้งนี้ก็ไดจัดทําบทความเรื่อง ทิศทาง
ที่ยั่งยืนของสังคมไทยกับปาชุมชน : มุมมองสหวิทยาการ โดยมี สุริชัย หวันแกว เปนบรรณาธิการ
การสัมมนาครั้งนี้เนนมุมมองของศาสตรแขนงตาง ๆ เชน มุมมองทางรัฐศาสตรที่มองเรื่องรัฐกับ
สิทธิการใชประโยชนจากปาของประชาชน และมุมมองเศรษฐศาสตรที่มองไปถึงผืนปาซึ่งถือวาเปน
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ทรัพยสินสวนรวมที่ประชาชนและรัฐจะตองดูแลรวมกัน เพื่อรักษาทรัพยากรเอาไวรวมกันในระยะ
ยาว สวนมุมมองทางนิติศาสตรนั้นมองไปที่เรื่องกฎหมายที่รัฐใชนั้นไมครอบคลุมและใชประโยชน
เปนสวนใหญ โดยรัฐใชอํานาจที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย ยึดทรัพยากรมาไวเปนของรัฐ และละเลย
สิทธิชุมชนที่ควรจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการธรรมชาติละสิ่งแวดลอม เปนตน
สวนที่ 2 จะเปนการศึกษาไปที่งานวิจัยในเรื่องปาชุมชน องคความรูของชุมชน และ
การจัดการปาของชุมชน โดยจะมีนักวิจัย และนักวิชาการใหความสนใจและทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกลาวคอนขางมากปนแกว เหลืองอรามศรี เปนผูหนึ่งที่ใหความสนใจ เชนในป พ.ศ.
2534 ปนแกวไดทําการศึกษา องคความรูนิเวศวิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตปา ศึกษากรณี
ชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ที่เกี่ยวกับความรูทางนิเวศวิทยาของชุมชน
กะเหรี่ยงที่หมูบานเกริงบอ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก โดยศึกษาถึงระบบความรู
ความคิด การนิยามธรรมชาติ และมโนทัศนที่มีตอระบบทางธรรมชาติ โดยพิจารณาบทบาทของ
ความรูทางนิเวศนวิทยาของชุมชนที่มีตอระบบการผลิตเพื่อการยังชีพ ตลอดจนระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เสถียรภาพของระบบการจัดการในทางนิเวศนวิทยา และความเกี่ยวของกับ
การจัดระเบียบทางสังคมของชุมชน นอกจากนี้ปนแกวยังศึกษาถึงเงื่อนไขและปจจัยที่จะกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางดานความรู
ซึ่งจากการศึกษาพบวา ความรูทางนิเวศนวิทยาที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ระบบ
ความรูที่เกี่ยวกับการผลิตภายใตระบบเกษตรกรรมแบบไรหมุนเวียน และภายในระบบความรู
เกี่ยวกับธรรมชาตินี้ สิ่งสําคัญอันเปนรากฐานของความรู คือ มโนทัศนที่มีเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา
ตามความเชื่อในวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ซึ่งไดจัดวางสรรพสิ่งที่ดํารงชีวิตอยูภายใตอาณาจักรเดียวกัน
และมีความสัมพันธเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันอยางมีลําดับขั้น ความรูและมโนทัศนที่มีตอธรรมชาติ
เชนนี้ไดทําใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบการทําไรหมุนเวียนมีเสถียรภาพอยางยิ่ง
นอกจากนั้นก็ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของหมูบานจะแก ตําบลไลโว อําเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนกรณีศึกษา เพราะเปนหมูบานที่มีโครงการรัฐลงทํางานพัฒนาเขมขน
มากที่สุด และกําลังอยูในชวงเปลี่ยนผานทางวัฒนธรรมและความรูที่สําคัญ ผลการศึกษาพบวา
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของการใชอํานาจ และการครอบงําจากรัฐดวย
กลไกของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การบังคับใหเปลี่ยนแปลงดวยระบบโรงเรียน และการ
เก็บภาษีที่ดินของรัฐ ทําใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และมโนทัศนของชุมชนที่มีตอ
ธรรมชาติ และความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลตอเนื่องถึงระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในที่สุด และการศึกษายังชี้ใหเห็นถึงพลวัตรของชุมชน ซึ่งไดกอรูปขึ้นเปน
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ขบวนการทางวัฒนธรรม เพื่อตอบโตการเปลี่ยนแปลง พลวัตรอันนี้เปนผลมาจากพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรซึ่งไดทําใหชุมชนกะเหรี่ยงมีรากฐานทางวัฒนธรรมอันเขมแข็ง และสิ่งนี้จะเปน
เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ต อ การปรั บ ทิ ศ ทางของการเปลี่ ย นแปลงทางความรู และการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตอไปในอนาคต
หรือจากงานวิทยานิพนธในป พ.ศ. 2536 ของนางสาวศลิษา พึ่งแสงแกว เรื่อง การมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีปาชุมชนบานหวยแกว อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม ก็ไดทําการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชาวบานหวยแกวและบาน
เตาดินในกิจกรรมปาชุมชน ซึ่งแตเดิมชาวบานในชุมชนไดอาศัยพึ่งพิงปาในการดํารงชีวิตมาเปน
เวลานาน จนกระทั่งมีปญหากับทางรัฐในเรื่องเขาใชประโยชนจากปา ชาวบานหวยแกวและบาน
เตาดินก็ไดตอสูเรียกรอง และยึดถือปาวาเปนสิทธิรวมกันของชุมชนไมใชของหลวงหรื อของรัฐ
ชาวบานทุกคนจึงมีสํานึกรวมกันถึงสิทธิและหนาที่ในการจัดการและใชประโยชนจากปาไปพรอม ๆ
กัน เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ชาวบา นก็พ ยายาม
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการทรัพยากรของชุมชนอยูตลอดเวลา เพื่อใหชาวบานสามารถอยู
รวมกับปาไดตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิทยานิพนธของ วันดี จีนสวัสดิ์ ก็ไดวิจัยเรื่อง การมีสวน
รวมของประชาชนในการอนุรักษปาไม เชนกัน โดยทําการศึกษาที่หมูบานปาไมทากะบาก อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแกว และสารนิพนธเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการปา
ชุมชน กรณีศึกษาปาชุมชนบานแมเย็น หมู 4 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ของ
นางสาวพรศิริ คดบุญ
ในป พ.ศ. 2538 สวนปาชุมชน กรมปาไม ก็ไดเสนองานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการใช
พื้นที่สาธารณะประโยชนเพื่อพัฒนาปาชุมชน : กรณีศึกษา อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อที่จะใหเปนรูปแบบการพัฒนาและสงเสริมพัฒนาปาชุมชนในที่ดินสาธารณะตอไป
ตามมาดวยในป พ.ศ. 2539 สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ไดเสนอ บทวิเคราะหเบื้องตนในศักยภาพในการจัดการทรัพยากรดินน้ํา-ปา ของชาวกะเหรี่ยง 6 หมูบาน คือ แมหมีใน แมหมีนอก แมตอมใน และตอมนอก ในเขต
ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และกลุมหนองมณฑา และกลุมขุนวิน ตําบลแมวิน
กิ่ง อํ า เภอแม ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง ผลการศึก ษาพบว า กะเหรี่ ย งทั้ง 6 หมูบ า น การจั ดการ
ทรัพยากรโดยอาศัยความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งธรรมชาติและจิตวิญญาณ แตการแทรกตัวเขามา
ของระบบความคิดสมัยใหมไดทําใหความเชื่อที่เคยยึดถือปฏิบัติมานั้นสั่นคลอนไมมากก็นอย
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งานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปาของชุมชนเปนงานวิจัยที่ปรากฏใหเห็นคอนขางมาก
อีกงานหนึ่ง เชน งานการศึกษาเรื่อง การจัดการปาขององคกรชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติ ศึกษา
กรณีหมูบานกอทุง ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนการศึกษาการจัดการ
ปาของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่เคยมีชีวิตผูกพันอยูกับปา จนกระทั่งสมัยเปดสัมปทานปาของรัฐไดทาํ
ใหปาเสื่อมโทรม จนรัฐไดประกาศเขตแนวอุทยานแหงชาติ แตชาวบานในชุมชนกับรัฐก็ตกลงกันได
เมื่อรัฐยอมใหชุมชนกั้นอาณาเขตปาใชสอยที่เรียกกันวา “ปาแพะ” ใหเปนปาชุมชนของหมูบาน
และงานสารนิพนธของนางสาวนภาพร ตุยดี เรื่อง การจัดการปาชุมชน: ศึกษาเฉาะกรณีหมูบ า นปา
แขม หมู 5 ตําบลวังซาย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และวิทยานิพนธของนายชินกร ดีสุยา เรื่อง
การเขาไปมีสวนรวมของบัณฑิตอาสาสมัครในกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน: กรณีศึกษาเฉพาะบาน
บนทุง หมูที่ 9 ตําบลทุงฮั้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนตน
ในป พ.ศ. 2540 สัณฐิตา กาญจนพันธุ ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางชุมชนกับปา
และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมของชุมชน และดูถึงการจัดการปาชุมชนที่มี
ศูนยกลางการดูแลอยูที่วัดในชุมชน และในป พ.ศ. 2543 การศึกษาของพระมหาจําเนียร ผะคังคิว
วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การอนุรักษปาชุมชนแนวพุทธ ศึกษากรณีวัดปาบานชาด ตําบลนาคู กิ่ง
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ เปนการศึกษาเรื่องปาอีกมิติหนึ่งโดยใชแนวคิดเรื่องพุทธศาสนา มอง
ไปที่โลกทัศนของพระสงฆและชาวบานที่มีตอปา โดยพระสงฆมองปาวาเปนธรรมชาติภายนอกที่
ผลตอการฝกฝนทางดานจิตวิญญาณ มองปาในฐานะเปนครูหรือเปนอุปกรณที่จะทําใหเห็นความ
เจริญและความเสื่อมในธรรมชาติ มองธรรมชาติเปนสิ่งที่บริสุทธิ์มีคุณคาที่จะทําใหเขาถึงธรรมะได
เร็ว สวนโลกทัศนของชาวบานแมวาจะมีความแตกตางจากพระสงฆออกไป ซึ่งโลกทัศนที่มีตอปา
ของชาวบานยังเปนการมองปาในลักษณะยังมีความตองการเขาไปอาศัยปาเพื่อเปนสิ่งสนองตอบ
ทางดานกายภาพ และมองเห็นคุณคาของปาในดานจิตใจ และอยากที่จะรักษาปาเอาไว เพราะ
เปนปาที่อยูที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ
คลายคลึงกับงานวิทยานิพนธของพระอุปกรณ ชูเชื้อ เรื่อง บทบาทพระสงฆและการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการปาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2544) ที่ศึกษาถึง
บทบาทพระสงฆและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาที่ชุมชนบานทามะไฟ
หวาน อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ และบานทาลาด อําเภอกุดชุม จังหวั ดยโสธร โดยพบวา
พระสงฆมีบทบาทในการจัดการปาดวยการเปนผูใหการศึกษา ผูนําการพัฒนาจิตใจ และผูนําดาน
กิจกรรมกลุมในการอนุรักษปา แนวทางของพระสงฆไดสงผลกระทบตอกระบวนการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดการปา โดยการรวมแสดงเจตจํานงในการอนุรักษปาและรวมกันดูแลรักษาปา
ดวยความรูสึกเปนเจาของ
ในป พ.ศ. 2544 การศึกษาเรื่อง การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผูหญิงในการ
จัดการปาชุมชน จังหวัดลําพูน (วิเศษ สุจินพรหม 2544) เปนการเปดพรมแดนการศึกษาปาชุมชน
ในมิติที่แตกตางไปจากเดิม เนื่องจากงานการศึกษาที่ผานมาพบวามักจะขาดมิติความเปนหญิง
ชาย และมองชุมชนวาผสมกลมกลืนกันดี ซึ่งงานการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาเพศหญิงก็มีความเขาใจ
และต อ งการใช ป ระโยชน ต า งจากผู ช ายในชุ ม ชน และผู ห ญิ ง มี พื้ น ที่ ภ ายในชุ ม ชนที่ เ ป น พื้ น ที่
สาธารณะที่ ผู ห ญิ ง สามารถแสดงบทบาทได และเสริ ม ให ส ามารถก า วไปมี บ ทบาทในพื้ น ที่
สาธารณะระดับจังหวัดและในระดับที่กวางกวานั้นไดเชนกัน
ตอมาในป พ.ศ. 2542 งานเกี่ยวกับการวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับปาชุมชนก็เริ่ม
ปรากฏใหเห็น ธีรพรรณ ใจมั่น วิทยานิพนธพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การผลักดันนโยบายโดยการมีสวนรวมของประชาชน : ศึกษา
เฉพาะกรณีรางพระราชบัญญัติปาชุมชน
ศึกษาพัฒนาการของการรางพระราชบัญญัติปาชุมชน และบทบาทของกลุมที่มีสวน
เกี่ยวของในการผลักดันรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พรอมทั้งศึกษากลไกการหาขอยุติความ
ขัดแยงในการรางพระราชบัญญัติปาชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบวาการจัดการทรัพยากรปาเดิมอยู
ภายใต การดู แลของชุม ชนท อ งถิ่น และเมื่อมีการสถาปนากรมปาไมขึ้น อํานาจในการจั ด การ
ทั้งหมดก็ถูกรวมศูนยอํานาจไวกับรัฐเพียงองคกรเดียว และจากกระแสการเรียกรองเรื่องสิทธิชุมชน
และการกอตัวของแนวคิด “ปาชุมชน” ในฐานะเปนทิศทางของการจัดการทรัพยากรปา โดยการมี
สวนรวมของประชาชน กรมปาไม ในฐานะองคกรที่รับผิดชอบโดยตรง ตองรางพระราชบัญญัติปา
ชุ ม ชนขึ้ น โดยการนํ า เสนอครั้ ง แรกในป พ.ศ. 2534 ต อ มาก็ ป รั บ เปลี่ ย นเพิ่ ม เติ ม ร า งเป น
พระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับประชาชนขึ้น
และงานศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปา (สมิดา ยอดพรหม 2548) ที่ทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับปาไม เพื่อวิเคราะห
กฎหมายที่รับรองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายที่ศึกษาก็มีทั้งพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. 2535 และทําการศึกษารางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ... ฉบับสุดทายที่ผานการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
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ตามมาดวยงานศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศนของชาวปกาเกอญอในป 2542 เรื่อง ปาเจ็ด
ชั้น ปญญาปราชญ จากคําบอกเลาของพอหลวงจอนิ โอโดเชา ที่พูดถึงองคความรูในการจัดการ
ทรัพยากรของชาวปกาเกอญอ
และงานนิเวศวิทยาชาติพันธุ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน ของยศ สันตสมบัติ ที่
นําเสนอวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนั้น เกิดขึ้นจาก
วิธีคิดและมุมมองที่หลากหลายและแตกตางกันไปตามกลุมชาติพันธ และการปรับตัวของมนุษย
กลุมตาง ๆ ที่ดํารงชีวิตอยูภายใตบริบทและเงื่อนไขทางกายภาพและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ดังเชนที่ปรากฏใหเห็นในงานวิจัยที่รวมอยูในบทความทางวิชาการดังกลาว ทั้ง
 ดลั๊งชั่ว แนวคิดในการจัดการความเจ็บปวยกลุมชาติพันธุมง
 องคความรูในการจัดการทรัพยากร และสุขภาพของชาวเมี่ยน
 เมสะละอาเลนาม ระบบการจัดการทรัพยากรของชาวลั้วะ บานเฮาะ เปนตน
และหนังสือรวมบทความจากการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้ง ที่ 3 เรื่อง
ความรูกับการเมืองเรื่องทรัพยากร บทความตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือสะทอนใหเห็นความสนใจใน
เรื่องความขัดแยงระหวางรัฐ กับชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงใหเห็น
วาชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ไดมีพัฒนาการในการจัดการกับความขัดแยงโดยอาศัยภูมิปญญาพื้นบาน
และกลไกทางสั ง คมวั ฒ นธรรม ในการตอบโต กั บ ทางรั ฐ และนโยบายในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐในพื้นที่ตาง ๆ เชน
บทความแรก “ความจริง วัฒนธรรม และความเชื่อ: การเมืองและการผลิตความรูปา
ไมในไทย” เปนบทความของปนแกว เหลืองอรามศรี ซึ่งนําเสนอใหเห็นวา วิทยาศาสตรปาไม ซึ่งถือ
กันวาเปนความรูสมัยใหมที่เปนรากฐานใหรัฐสามารถจัดการกับปาไดอยางชอบธรรม ไดพัฒนาขึ้น
มาในบริบทของสังคมตะวันตกที่กําลังสรางรัฐชาติแบบรวมศูนย และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เมื่อองคความรูดังกลาวแพรหลายเขาสูสังคมไทย ไดเอื้ออํานวยใหรัฐไทยกําหนดความหมายของ
ปาใหเปน “ปาไม” ในความหมายของทุนนิยม ในขณะเดียวกันกระบวนการดังกลาวก็ไดทําลาย
ความรูประเภทอื่น ๆ วา ”ไมเปนวิทยาศาสตร” ทําใหเจาของความรูนั้นถูกกีดกันออกไป ไมให
เขาถึงทรัพยากรปา
อัจฉรา รักยุติธรรม ในบทความ “นิเวศวิทยาพื้นบาน: การตอสูของคนชายขอบเพื่อ
สรางพื้นที่ทางสังคมของคนกับปา ไดแสดงใหเห็นวา นโยบายของรัฐที่จะอนุรักษพื้นที่ปาไวเปน
แหลงศึกษาและทองเที่ยว ไดสรางความเดือดรอนใหกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งถูกปฏิเสธสิทธิในการใช
และครอบครองพื้นที่ปา โดยการถูกขับไลออกจากปา แตชุมชนบานแมคองซาย ตําบลเมืองคอง
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อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดปรับกระบวนทาในการตอสูกับการปฏิบัติของรัฐ โดยการสราง
องคความรู “นิเวศวิทยาพื้นบาน” และอาศัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ใหความหมายใหมกับ
สัญลักษณตาง ๆ ที่รัฐใช อยางเชนแผนที่ และพยายามกําหนดตัวตนใหเปนที่ยอมรับวาชุมชน
สามารถอยูรวมกับปาได
ในประเด็นสุดทายจะมุงใหความสนใจไปที่เรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยจะศึกษา
งานทางวิ ช าการที่ เ สนอแนวความคิ ด เรื่ อ งการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม พั ฒ นาการ และความ
เคลื่อนไหวทางสังคมทั้งประเทศไทยและตางประเทศ
ในป พ.ศ. 2540 งานที่ชวยจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ก็คืองานของ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ใน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม / ขบวนการ
เคลื่ อ นไหวประชาสั ง คมในต า งประเทศ เป น งานการศึ ก ษาที่ พู ด ถึ ง การเคลื่ อ นไหว ความ
เปลี่ยนแปลง และความขัดแยงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม เพื่อตองการหาคําอธิบาย หรือทํา
ความเขาใจ ผานการใชกรอบความคิดทฤษฎีชุดหนึ่งที่เรียกขานกันในแวดวงวิชาการกระแสหนึ่งใน
ปจจุบันวา “การเมืองแบบใหมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม” (the new politics
and the new social movements) โดยงานศึกษาไดเสนอถึงคําตอบของคําถามที่วาทําไม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมจึงมีบทบาทและมีความสําคัญมากในปจจุบันตอการ
พัฒนาประชาสังคมและพัฒนาประชาธิปไตย คําตอบที่ผูเขียนเสนอไวในงานวิจัยนี้คือวา ประการ
แรก การเมืองแบบเกา การเมืองแบบเลือกตั้ง การเมืองแบบพรรคการเมือง ที่ดํารงอยูเปนเพียง
รูปแบบ พิธีการและพิธีกรรมหนึ่งสําหรับการรักษาอํานาจและสถานภาพเดิมเทานั้น ไมอาจนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานที่สําคัญได ดังนั้นถาตองการการเปลี่ยนแปลงก็จําเปนตองฉีกออกไป
จากการเมืองแบบเกานี้ และนี่คือบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมในฐานะที่
เปนประชาสังคมแบบหนึ่ง ประการที่สอง ความขัดแยงชุดใหมที่เกิดขึ้นมีความยุงยากสลับซับซอน
และรอบดานเกินกวาที่รัฐชาติ รัฐบาล ชุมชน ทองถิ่น รวมตลอดถึงการรวมตัวแบบเกาในรูปของ
กลุมผลประโยชน หรือกลุมองคกรอาสาสมัครตาง ๆ จะสามารถแกไขจัดการได แตตองการการ
รวมมือรวมใจในรูปแบบของเครือขายโยงใยทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลกเพื่อแกปญหา ดัง
กรณีของขบวนการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน สวนเหตุผลที่สาม เปนเรื่องของขีด
กําจัดของทั้งฝายซาย และฝายขวา เทาที่ผานมาในการพัฒนาประชาธิปไตยและประชาสังคม
เพราะทั้งสองฝายตางก็นําไปสูระบบเผด็จการแตคนละแบบ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เปนเพียง
ประชาธิปไตยของระบบทุนนิยมที่ครอบงําประชาชน ดวยลัทธิบริโภคนิยมแบบตาง ๆ เทานั้น สวน
ประชาธิปไตยของฝายซายในรูปของรัฐสวัสดิการ นอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณอยางมหาศาล
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แลว ยังเปนเพียงการมุงสลายประชาสังคม พรอม ๆ กับการสรางความแข็งแกรงใหกับรัฐเทานั้น ใน
นัยนี้ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมจึงเปนทางเลือกที่สาม เปนพลังที่อยูนอกเหนือ
สถาบันทางการเมืองที่ดํารงอยู เปนพื้นที่ทางการเมือง (political space) ชนิดพิเศษที่ไมใชทั้งรัฐ
ระบบเศรษฐกิจ และเรื่องสวนตัว งานศึกษาเกี่ยวกับประชาสังคมสวนใหญเทาที่ผานมา มักไมให
ความสําคัญกับรัฐ มองขามรัฐ มุงแตจะสรางความแข็งแกรงใหกับประชาสังคม แตขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม ในฐานะที่เปนประชาสังคมรูปแบบหนึ่ง แสดงใหเราเห็นวาจริง ๆ
แลวประชาสังคมกับรัฐไปดวยกันเสมอ ตางก็เปนเงื่อนไขของกันและกัน ฉะนั้นประชาสังคมใน
รู ป แบบของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมรู ป แบบใหม จึ ง เป น กลไกหนึ่ ง ในการปรั บ เปลี่ ย น
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนในสังคมปจจุบัน
ตอมาในปเดียวกัน ธเนศ อาภรณสุวรรณ ไดเสนองานทางวิชาการเรื่อง ประชาสังคม:
พัฒนาการและนัยยะแหงอนาคต งานศึกษาชิ้นนี้เปนความพยายามที่จะตรวจสอบถึงการกอตัว
และพัฒนาการความคิดประชาสังคมไทย โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของพัฒนาการความคิด
ประชาสังคมตะวันตกเปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบ แตงานศึกษาของธเนศโนมเอียงไปในการ
ตรวจสอบความคิดประชาสังคมตะวันตกมากกวาในประเทศไทย ทําใหการศึกษาพัฒนาการทาง
ความคิดประชาสังคมไทยจึงยังไมลงลึกในรายละเอียดเทาที่ควร
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ใน ประชาสังคม: มิติใหมของการเมืองสาธารณะ เปนงานที่
มุ ง ศึ ก ษาถึง วิ วั ฒ นาการทางแนวความคิ ด กระบวนการกอ ตัว ของประชาสั ง คมร ว มสมั ย ทั้ ง ใน
ตะวันตกและประเทศไทย รวมถึงการสํารวจและวิเคราะหกระแสความเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคมไทย โดยตรวจสอบแนวความคิดของนักคิดดานประชาสังคมบางทานควบคูกับการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงของกลุมองคกรประชาสังคมในประเทศไทย แตงานของโกมาตรไมได
เจาะลึ ก ลงไปในรายละเอี ย ดทางความคิ ด ประชาสั ง คมของนั ก คิ ด หรื อ นั ก วิ ช าการไทย ทั้ ง นี้
เนื่องจากงานของโกมาตรมีวัตถุประสงคเพื่อตองการชี้ใหเห็นภาพรวมของความเคลื่อนไหวดาน
ประชาสังคมในประเทศไทยในระดับโลกเทานั้น
งานของโกมาตร จึงเสถียรทรัพย มีเนื้อหาและประเด็นการศึกษาคลายกับงานของ ชู
ชัย ศุภวงศ ใน แนวคิด พัฒนาการ และขอพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย และ พัฒนาการของ
ประชาสังคมไทยรวมสมัย โดยงานการศึกษาของชูชัยมุงศึกษาถึงประวัติศาสตรการกอตัวและ
ที่ ม าของความสนใจในแนวคิ ด ประชาสั ง คมร ว มสมั ย ทั้ ง ในระดั บ โลกและสั ง คมไทย รวมทั้ ง
พิจารณาถึงพัฒนาการขององคประชาสังคมในประเทศไทย โดยยกตัวอยางความเคลื่อนไหวใน
ภาคปฏิบัติของกลุมองคกรประชาสังคมรวมดวย งานดังกลาวมีลักษณะงานที่เปนการสํารวจ
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เบื้องตนเกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิดและความเปนจริงของประชาสังคมไทย โดยเนนมอง
ภาพรวมเปนสําคัญ
แตสําหรับงานการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของชูชัย ศุภวงศ ซึ่งทํารวมกับ ยุวดี คาดการณไกล
ใน ประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย งานชิ้นนี้ไดแสดงออกถึงความพยายามในการ
สํารวจตรวจสอบความคิดเห็นดานประชาสังคมของนักคิด นักวิชาการในสังคมไทย อาทิ ประเวศ
วะสี, อเนก เหลาธรรมทัศน, ธีรยุทธ บุญมี, ชัยอนันต สมุทรวณิช ฯลฯ งานศึกษาของชูชัยและยุวดี
ชิ้นนี้เปนการสํารวจความคิดดานประชาสังคมของนักคิดในประเทศไทย โดยเปนงานศึกษาที่ทํา
การสํารวจความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณผูที่มีความรูเกี่ยวกับประชาสังคมในไทย
แงมุมเรื่องความเปนมาของแนวคิดประชาสังคมในสายตาของชูชัยมองวา เริ่มเกิดขึ้น
เมื่อ ประมาณทศวรรษที่ผ า นมา และลัก ษณะของประชาสัง คมในประเทศไทยนั้ น ชู ชั ย มองว า
สังคมไทยมีประวัติศาสตรและพัฒนาการตางจากสังคมของประเทศอื่น ๆ ดังนั้นสังคมไทยยอมมี
ลักษณะของประชาสังคมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวในแบบฉบับของตนเอง
ในเวลาใกลเ คียงกันงานวิจัยขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมในประเทศไทย เรื่อง
ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง ของ อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา
อาชวนิจกุล ก็เผยแพรตามมา เพื่อตองการเชื่อมโยงแนวคิดกับกลุมที่เคลื่อนไหวอยูในพื้นที่ให
กระบวนการประชาสังคมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในงานศึกษาไดนําเสนอความเคลื่อนไหว
ใหมหลากหลายมิติที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงของนักประชาสังคมหลายกลุม โดยใชบทความ
งานวิ จั ย จากหลากหลายนั ก คิ ดเปน ตั ว สั ง เคราะห ใ หเ ห็น ถึ ง การกํ า เนิด การดํ า รงอยู และการ
เปลี่ยนแปลงไปของแนวคิด ทฤษฎี และรูปธรรมของสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของขบวนการ
ประชาสังคมในประเทศไทย ยกตัวอยางเชน ในงานเรื่อง บนเสนทางสูความเปนประชาสังคมของ
ชาวบาน จากสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสานสูสมัชชาคนจน ในงานศึกษาไดอธิบายถึงการ
กอกําเนิดขึ้นของสมัชชารายยอยภาคอีสาน และสมัชชาคนจนวามีพื้นฐานการเกิดขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน คือ เกิดจากปรากฏการณที่รัฐไมสามารถเปนที่พึ่งของประชาชนได ชาวบานจึงรวมตัวกัน
เพื่อเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นดวยการจัดตั้งองคกรและเครือขายที่มีการจัดการแบบเปนระบบใน
องคกรของสมัชชารายยอยภาคอีสาน และเปนเครือขายแบบหลวม ๆ แบบไมเปนทางการแบบ
สมัชชาคนจน ซึ่งผูทําการศึกษามองวาเครือขายทั้ง 2 ยังไมบรรลุถึงเปาหมายการรวมกลุมแบบ
ประชาสังคมอยางเต็มรูปแบบ แตจิตสํานึกของชาวบานเรื่องอํานาจก็ดําเนินไปสูเสนทางสาย
ประชาสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ
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ในปตอมา พ.ศ. 2541 งานศึกษาเรื่ององคกรหรือเครือขายสมัชชาคนจนไดถูกศึกษา
อยางลุมลึกมากขึ้น ในงานของ ประภาส ปนตบแตง เรื่อง การเมืองบนทองถนน 99 วันสมัชชาคน
จน และประวัติศาสตรการเดินขบวน ชุมนุมประทวงในสังคมไทย พบวาขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม หรือสมัชชาคนจนนั้น คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social
Movements) และไดอธิบายถึงการเกิดขึ้นและความสําเร็จของสมัชชาคนจนวามีองคประกอบหลัก
อยู 3 ประการ คือ 1. โอกาสทางการเมือง (Political Opportunity) ที่เปดกวางขึ้นหลังการยุติของ
สงครามเย็น 2. การนําเอารูปแบบการจัดองคกรแบบเครือขายหลวม ๆ มาใช 3. การสรางพันธมิตร
ทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชนชั้นกลางที่เปนกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมและกลุมที่สนใจ
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม โดยเน น ย้ํ า ว า สมั ช ชาคนจนเป น การเมื อ งในมิ ติ ใ หม (New
Political
Phenomenon) ที่มีจุดมุงหมายมากกวาเรียกรองใหแกไขปญหาเฉพาะหนา แตตองการผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมาย รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางอํานาจระหวางรัฐกับ
ชุมชน
งานอีกชิ้นหนึ่งที่พูดถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมสมัชชาคนจนคืองานของกนก
ศักดิ์ แกวเทพ เรื่อง จากสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย (2517-2522) ถึงสมัชชาคนจน :
ความตอเนื่องและความขาดตอน ที่เนนทําความเขาใจสมัชชาคนจนโดยเปรียบเทียบใหเห็นการ
ตอสูอยางมุงมั่นและตอเนื่องมาจากประวัติศาสตรจนถึงการตอสูที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ของ
สหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย สมัชชาคนจนคือความพยายามครั้งลาสุดของขบวนการตอสู
อยางยาวนานระหวางชาวนาชาวไรกับรัฐ ขบวนการตอสูนี้ไดผานการเปลี่ยนรูปแบบมาหลายยุค
สมัยประวัติศาสตร นับเนื่องจากไพรหนีนาย ขบถผีบุญ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย และ
สหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย แตเนื้อหายังคงดํารงอยูไมเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้น กนกศักดิ์ แกวเทพ ยังไดศึกษา ประวัติการเคลื่อนไหวของชาวนาไทยจาก
อดีต – ปจจุบัน พบวาการที่ชาวนาชาวไรรวมตัวกันจัดตั้ง “สหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย”
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เพื่อตองการตอตานการเอารัดเอาเปรียบของรัฐตอชาวนาชาวไร
พวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกรอง “สิทธิ” และ “ความชอบธรรม” ของตนเอง และแสดงพลังใหเห็น
วาชาวนาเปนแรงผลักดันสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
งานวิจัยเศรษฐศาสตรการเมือง (เพื่อชุมชน ฉบับที่ 1) เรื่อง ลุกขึ้นสู ของณรงค
เพ็ชรประเสริฐ เปนงานการศึกษาถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงการเมือง ซึ่งในงานเขียน
แบงการนําเสนอเปนบทความหลายงาน ในกลุมแรกเปนงานการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
ชนชั้นลาง กลุมที่สองจะเปนงานการเคลื่อนไหวในระดับชนชั้นกลาง ในระดับชนชัน้ ลางนัน้ จะมีงาน
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ของ คริส เบเกอร นําเสนอบทความเรื่อง “สมัชชาคนจน ภูมิหลังและบทบาท” งานของคริสมุงเนน
เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจไปที่ ข บวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในประเทศไทย โดยเสนอขบวนการ
เคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน ขบวนการที่เปนการรวมตัวกันของชาวไรชาวนา เพื่อปกปองและเปน
ปากเสียงแทนกลุมชาวไรชาวนาในประเทศไทย และมุงเนนการศึกษาไปที่การพยายามขยายความ
เขาใจเกี่ยวกับสมัชชาคนจน วิเคราะหดานตาง ๆ ของการกอเกิดสมัชชาคนจน ดานที่หนึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมชนบท เปนปจจัยที่ทําใหเกิดกลุมสมัชชาคนจน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะพื้นฐานของชนชั้นชาวนาไทย การหายไปของชนชั้นชาวนาไทยทําใหเกิดลูกผสมแบบใหม
ทางการเมืองของชนชั้นชาวนายุคหลัง ที่ยังคงรองรอยของรูปแบบการพึ่งตนเองทางการผลิตแบบ
ชนชนชั้นชาวนาเดิม แตมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบบเศรษฐกิจในเมืองผานทางการเปน
แรงงานรับจาง การผสมผสานระหวางผูที่อาศัยในชนบทกับแรงงานอพยพระหวางชนบทกับเมือง
และบริโภควัฒนธรรมระดับชาติและระดับโลก ทําใหการปรากฏตัวของขบวนการเคลื่อนไหวของ
กลุมคน ซึ่งมีรายไดสวนใหญมาจากระบบเศรษฐกิจในเมือง แตตองการปกปองรากฐานเดิมของ
ตนเองในชนบท เพื่อความมั่งคงทางสังคมและเปนแหลงยึดเหนี่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาใน
สังคม
ดานที่สอง การแบงแยกระหวางสมัชชาคนจนกับองคกรใหมอื่น ๆ ของชาวชนบท
เกิดขึ้นเนื่องจากการมีพื้นฐานที่แตกตางกันในกลุมชาวนา กลุมแรกเปนกลุมชนชั้นชาวนาที่ตั้งหลัก
ปกฐานมั่งคงแลวตองการโอกาสในการเพิ่มรายไดของตน และตองการมีบทบาททางการเมือง
เพิ่มขึ้น เชน สหพันธชาวนาชาวไร จึงจัดตั้งองคกรตามรูปแบบปรามิดสามเหลี่ยม ทําหนาที่ลอบบี้
นักการเมือง ตอรองกับสส.และเจรจากับหัวหนาพรรค สวนกลุมชนชั้นชาวนาพื้นที่รอบนอกของ
ประเทศ หรือสมั ชชาคนจน ต องการเรียกรองใหรัฐรับรองสิทธิ ในที่ดินทํ า กิน เอาที่ดินกลับคืน
เรียกรองคาคาชดเชยที่เปนธรรม เรียกรองสิทธิในการเขาใชที่ดิน แหลงน้ําและปา ในกลุมนี้จะ
รวมตัวกันเปนเครือขายหลวม ๆ ในแนวนอน ไมมีองคกรรูปปรามิด ใชยุทธวิธีการประทวงหลาย
รูปแบบ ทั้งการประทวงระดับทองถิ่นแลระดับชาติ หลีกเลี่ยงที่จะพัวพันกบขอครหาการเลนพรรค
เลนพวกกับนักการเมือง
ดานที่สาม บทบาทในเวทีสาธารณะของการชุมนุมประทวงของชาวชนบทในคริส
ศตวรรษที่ 1990 จะมีลักษณะเปนการตอสูทางการเมืองที่สนับสนุนโดยสื่อตาง ๆ สมัชชาคนจนก็
เชนกัน เนนการตอสูและมีบาทบาทในรูปแบบของการใชสื่อสาธารณะ การอภิปรายทางการเมือง
ตามเวทีตาง ๆ ถูกนํามาใชเปนยุทธวิธีหลักในการตอสู สําหรับปฏิกิริยาตอบสนองของรัฐบาล
หลังจากการชุมชนประทวง 99 วันนั้นถูกโตตอบอยางรุนแรง พรรคประชาธิปตยพลิกกลับขอตกลง
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ที่รัฐบาลในสมัยชวลิตทํากับสมัชชาคนจน คือปดพื้นที่ทางการเมืองที่ถูกเปดขึ้นเพื่อใหการเจรจา
ตอรองเปนไปไดลง พรอมกันนั้นยังเปนผูนําสรางกระแสตอตานสมัชชาคนจนวาเปนม็อบที่คุกคาม
ไมเคารพกฎหมาย ปฏิกิริยาดังกลาวสงผลใหบรรดาผูนําและผูสนับสนุนสมัชชาคนจนอภิปรายกัน
ถึงเรื่องความจําเปนที่อาจตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและการจัดองคกร
งานวิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) เรื่อง ผูหญิง
ในขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนชายขอบ กรณีศึกษาฝายราศีไศล : หมูบานแมมูนมั่นยืน 2
และ 3 ของศิริพร โคตะวินนท เปนงานการศึกษาผูหญิงในบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนชาย
ขอบ กรณีศึกษาฝายราศีไศล: หมูบานแมมูนมั่นยืน 2 และ 3 จากการศึกษาพบวาเหตุผลที่ทําให
ผูหญิงเขารวมในขบวนการเคลื่อนไหวนั้นคือ ผูหญิงเปนเจาของที่ดินและไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวมปาบุงปาทามจึงลุกขึ้นมาตอสูเพื่อสิทธิของตนเอง สําหรับบทบาทของผูหญิงในขบวนการ
เคลื่อนไหวนี้พบวาปรากฏขึ้นอยางหลากหลาย บางบทบาทอยูในบทบาทเดิมเปนบทบาทตาม
ประเพณี ซึ่งเปนบทบาทที่ผูหญิงคุนเคย และถูกคาดหวัง ซึ่งผูหญิงรับทําดวยความสมัครใจ เชน
การทําอาหาร บางบทบาทเปนการกาวขามบทบาทเดิม ความเปนผูหญิงถูกนํามาใชเปนยุทธวิธีใน
การตอสูได เชน ผูหญิงอยูแถวหนา บุกกดดัน หรือผูหญิงเปนตัวแทนเจรจากับตัวแทนคณะรัฐบาล
ในป พ.ศ. 2545 งานการศึกษาเรื่อง วิถีชีวิต วิธีสู ขบวนการประชาชนรวมสมัย ของ
ผาสุก พงษไพจิตร ไดทําการรวบรวมผลงานคนควาเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมในเมืองไทย อาทิ
เชน งานของกฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ ที่ศึกษาถึงขบวนการทางสังคมเรือ่ งเพศ
เพื่อใหผูหญิงไดมาซึ่งสิทธิเหนือสรีระ และสิทธิที่จะกําหนดพฤติกรรมความสัมพันธทางเพศของ
ตนเอง โดยทําการศึกษา 4 กรณีเฉพาะคือ การตอสูใหไดมาซึ่งสิทธิการทําแทง ขบวนการผูหญิงกับ
เอดส ขบวนการเพื่อยุติความรุนแรงตอผูหญิง และขบวนการหญิงรักหญิง
ศยามล ไกยู ร วงศ อั จ ฉรา รั ก ยุ ติ ธ รรม และกฤษฎา บุ ญ ชั ย ศึ ก ษาขบวนการของ
เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) เพื่อเรียกรองสิทธิในการจัดการทรัพยากรปา ที่ดิน และ
น้ํา ในพื้นที่อยูอาศัย และเพื่อธํารงอัตลักษณและวัฒนธรรมของกลุม การกอตัวของคกน. เปน
ขบวนการทางสังคม เปนผลโดยตรงของความขัดแยงระหวางรัฐ กลุมทุน คนพื้นราบ และกลุมชาติ
พันธุบนพื้นที่สูงเรื่องการแยงชิงทรัพยากร โดยพยายามใชกลไกทางรัฐธรรมนูญ สื่อ และพันธมิตร
เพื่อผลักดันเรียกรองใหรัฐเปลี่ยนทัศนคติ นโยบาย และกฎหมายเพื่อใหชุมชนมีสิทธิเขาจัดการ
ทรัพยากรรวมกับรัฐได
ประภาส ปนตบแตง และอนุสรณ อุณโณ ศึกษาขบวนการของสมัชชาชาวประมง
พื้นบานอันดามัน เพื่อความยั่งยืนของการทําประมงพื้นบานขนาดยอม และเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม
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ชายฝงทะเล ทํานองเดียวกันกับกรณีคกน. สมัชชาชาวประมงพื้นบานอันดามัน เปนการรวมตัวกัน
ของชาวประมงขนาดเล็ก เพื่อเคลื่อนไหวคัดคานการทําลายทรัพยากรชายฝง จากประมงพาณิชย
ขนาดใหญที่ละเมิดขอหามมิใหทําการประมงในเขต 3000 เมตรจากฝง ซึ่งเปนที่ทําการของประมง
พื้นบาน และสงผลลบตอการทําประมงของพวกเขาโดยตรง ชาวประมงพื้นบานมีแนวคิดเรื่องการ
จัดการทรัพยากรชายฝงเพื่อความยั่งยืน แลชูประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนและอัตลักษณความเปน
ประมงพื้นบาน จากชาวบานในหมูบานเล็ก ๆ รวมตัวกันขึ้นมาขยายสูตําบล จังหวัด เกิดเปน
เครือขายสมัชชาชาวประมงพื้นบานอันดามัน
งานการศึกษาเรื่องประชาสังคมอีกชิ้นหนึ่งคือ งานวิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของ เชษฐา ทรัพยเย็น เรื่อง “พัฒนาการความคิด
ประชาสังคมไทย” เชษฐาศึกษาถึงองคความรูประชาสังคมไทย ศึกษาถึงวิวัฒนาการความคิด
ประชาสังคมในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงจุดกําเนิด พัฒนาการทางความคิด สาระสําคัญทาง
ความคิด ตลอดจนสภาพการณจริงของประชาสังคมไทยในแตละชวงเวลา และศึกษาถึงความคิด
ประชาสังคมของนักคิด นักวิชาการรวมสมัยในประเทศไทย เพื่อคนหาสถานภาพทางองคความรู
ประชาสั ง คมในประเทศไทย และเป น ฐานความรู สํ า หรั บ การพั ฒ นาความคิ ด ประชาสั ง คมที่
เหมาะสมสําหรับบริบทสังคมไทย และศึกษาถึงพัฒนาการความสัมพันธดานความคิดและความ
เป น จริ ง ในสัง คมไทย ซึ่ ง จะช ว ยใหเ กิด ความเข า ใจถึง ความเชื่ อ มโยงระหว า งองค ค วามรู แ ละ
ภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
วิทยานิพนธเรื่อง ขบวนการพิทักษสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา กรีนพีซ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ประเทศไทย) ของ พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ เปนการศึกษาเงื่อนไขที่ทําใหกรีนพีซเขามา
จัดตั้งสาขาในประเทศไทย โดยพบวาสถานการณเรื่องสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลัง
ประสบกับปญหา และประเทศไทยมีความพรอมในแงของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จึงเขามา
จัดตั้งสาขาในประเทศไทย โดยยุทธวิธีที่กลุมกรีนพีซใชนั้นเนนเรื่องการสรางพื้นที่ใหสาธารณชน
ไดมาถกเถียง แสดงความคิดเห็น โดยมีกระบวนการใหความรูจากบุคคลที่เปนอาสาสมัครผานทาง
กิจกรรม การอบรม เอกสาร และวิดิทัศนตาง ๆ มีการผนึกกําลังจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งฝายรัฐ
บริษัทเอกชน ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน มีการนําเสนอขอมูลตาง ๆ
ผานสื่อที่จัดทําขึ้น และเผยแพรเรื่องราวของกรีนพีซผานสื่อมวลชน ใหเกิดการยอมรับ และเห็น
คลอยตามกันดวยความสมัครใจ

27

ประเด็นที่ 4 จะเปนงานศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการหรือกระบวนการในการตอสูของ
ชาวบาน ทั้งการตอสูดวยการสรางวาทกรรมหรือการนิยามความหมาย และการใชอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการตอสู
ในป พ.ศ. 2545 งานวิทยานิพนธเรื่อง “วาทกรรมความรูในการฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
กรณีศึกษาอุทยานการศึกษา หมูบานวัฒนธรรมเขาขุนศรี ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ของ เยาวนุช เวศรภาดา ศึกษาถึงกระบวนการตอสูของชาวบาน โดยวิเคราะหให
เห็นกระบวนการฟนฟูวัฒนธรรมวาคือ รูปแบบหนึ่งของการใชอํานาจที่แฝงเรนในรูปของ”ความรู”
ของศาสตรแขนงตาง ๆ ซึ่งถูกนําไปใชเพื่อสราง / ยืนยันความชอบธรรม / เผยแพร / ตอกย้ํา สิ่งที่
ได รั บ เลื อ กสรรให เ ป น ตั ว แทน “เอกลั ก ษณ ” ของวั ฒ นธรรมหมู บ า น อาทิ การใช ค วามรู ด า น
ประวั ติ ศ าสตร โบราณคดี คติ ช นวิ ท ยา เพื่ อ ยืน ยั น ความจริ ง ที่ วา หมู บ า นนี้ มี อ ดี ต อั น ยาวนาน
ชาวบ า นมี ค วามภาคภู มิ ใ จในประวั ติ ศ าสตร ภู มิ ป ญ ญา วั ฒ นธรรมประเพณี รวมทั้ ง ระบบ
ความสัมพันธแบบเครือญาติของตนเอง การวิเคราะหวาทกรรมความรูในการฟนฟูวัฒนธรรม
ทองถิ่น เผยใหเห็นวาตัวตนหรืออัตลักษณของหมูบานนั้นถูกประกอบสรางจากวาทกรรมหลายชุด
ที่ถูกนํามารอยเรียงเขาดวยกัน และมีภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่เปนรูปธรรม จนสถาปนาวาท
กรรมหลักหรือตนแบบความเปนหมูบานวัฒนธรรมขึ้นมาไดภายใตการค้ําจุนของเครือขายอํานาจ
ทองถิ่น ซึ่งพยายามสถาปนาตนเองเปนสวนหนึ่งของอํานาจรัฐ
กระบวนการตอสูของชาวบานในหมูบานวัฒนธรรมเขาขุนศรีคลายกับกระบวนการ
ตอสู หรือปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ชาวบานอําเภอโพนทรายสรางขึ้นมา ดังจะเห็นไดจากงาน
วิทยานิพนธเรื่อง “ปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวบาน: กรณีศึกษา “ปาทามกุดเบง” ของ ศิริพร
ศรีสินธุอุไร” ผลการศึกษาพบวา ชาวบานพยายามตอบโตวาทกรรมในกระแสหลักของรัฐที่วาดวย
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มิไดใหความสนใจกับองคความรูของชุมชนทองถิน่
ที่สัมพันธอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ และการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาที่จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ชาวบานจึงสรางปฏิบัติการทางวาทกรรม
สรางความหมายใหกับปาบุงปาทาม ปาซึ่งเปนวิถีชีวิตที่สําคัญของชาวบานขึ้นมาตอสูกับกระแส
อนุรักษของภาครัฐ
และงานวิทยานิพนธเรื่อง “ฝนกับคนมง: พลวัตความหลากหลายและความซับซอน
แหงอัตลักษณของคนชายขอบ” (อรัญญา ศิริผล 2544) ที่ศึกษาและพยายามทําความเขาใจกลุม
ชาติพันธุมง หนึ่งในกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูบนที่สูงในฐานะมนุษยผูดอยอํานาจจากประเด็น
ปญหาเรื่องฝนกับนิยามความหมายยาเสพติดที่ชาวมงถูกประทับตราใหกลายเปนคนผิดศีลธรรม
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และกลายเปนชายขอบของสังคม ดวยมุมมองดังกลาวทําใหกลุมชาติพันธุมงพยายามโตตอบกับ
อํานาจรัฐที่เขามาครอบงําความคิดของคนสวนใหญในสังคม ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา กลุมชาติ
พันธุมงพยายามสรางกระบวนการตอบโตนิยามที่รัฐครอบใหกับกลุมชาติพันธุของตนเอง เชน การ
วิพากษวิจารณการแพทยแผนใหมและนิยามความหมายของฝน การตีความใหมเรื่องผีกอกาเยง
ของหมอผีพื้นบาน นอกจากการโตตอบแลวนั้นชาวมงก็ใชวิธีการตอสูโดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับรัฐและวาทกรรมครอบงํา ไดแก สรางภาพชุมชนปลอดยาเสพติด และการฟนฟูสรางอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชาวมงใหเขมขนยิ่งขึ้น
กระบวนการตอสูอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาใหเห็นในสังคมปจจุบัน คือ การใช
และนําเอาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการตอสู ดังจะเห็นได
จากงานการศึกษาในบทความที่รวบรวมมาจากเวทีการสัมมนาประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 2
เรื่อง “ชาติและชาติพันธุ: วิถีชีวิตและความหลากหลายในโลกปจจุบัน” เรื่อง วาทกรรมอัตลักษณ
(ขวัญชีวัน บัวแดง 2547) ทั้งบทความเรื่องพิจารณาความเปนกะเหรี่ยงจากการแสดง “จา”, การ
สร า งและสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ ข องกลุ ม ชาติ พั น ธุ ม ง , อั ต ลั ก ษณ ท างสั ง คมชาวประมงแม น้ํ า มู ล
ตอนลาง: มุมพิจารณาจากระบบนิเวศ “ลวงปลา” และบริบทแวดลอม, “มูน” ไมใช “มูล”: วาท
กรรมตอตานรัฐของกลุ มชาติพันธุไทย-ลาวที่ได รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล, การฟนฟูและ
สรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวอาขาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน แตละบทความ
มุงเนนความสนใจไปที่เรื่องชาติพันธุเพื่อใหมองเห็นถึงภาพความเปนชาติพันธุที่กวางขวางกวา
เรื่องของชนกลุมนอย ทําใหเกิดความรับรูถึงวิถีชีวิตของกลุมคนที่แตกตางหลากหลายขึ้นมา เชน
งานของขวัญชีวัน บัวแดง เรื่อง พิจารณาความเปนกะเหรี่ยงจากการแสดง “จา” ที่ศึกษาถึงการ
แสดงละคร “จา” ของชาวกะเหรี่ยงที่อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยจากการศึกษาพบวา ละคร
จา หรือการแสดงการรายรําประกอบการรองเพลงและการเลนดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะแบบพมา
นั้นเปนการแสดงออกซึ่งอัตลักษณของคนกะเหรี่ยงแถบชายแดนที่ตางจากบริเวณอื่น โดยบทความ
ชี้ใหเห็นวาการแสดงที่แมจะมีหลายองคประกอบที่มีตนกําเนิดมาจากวัฒนธรรมอื่น แตไดถูกทํามี
ความหมายในบริบทเฉพาะของกลุมวัฒนธรรมของตน ไดแก เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่กอใหเกิด
ความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละอยู เ ย็ น เปน สุ ข เปน การแสดงออกซึ่ง เรื่ อ งราวของคนกะเหรี่ย ง ที่ ค นดู
ประทับใจและถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปนตัวตนเดียวกันระหวางคนดูกบั การแสดง และ
เปนการเปดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ใหความบันเทิงและเกิดความสัมพันธระหวางชาวบานจากหลาย
หมูบาน หรือบทความเรื่อง“มูน” ไมใช “มูล”: วาทกรรมตอตานรัฐของกลุมชาติพันธุไทย-ลาวที่
ไดรับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ที่ตองการเสนอวา การเขียนหรือใชคําวา “แม (น้ํา) มูน” หรือ
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“เขื่อนปากมูน” ของบรรดาชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนและผูเรียกรองใหเปดประตู
“เขื่อนปากมูล” ถาวรนั้น มิไดเปนความผิดพลาดทางภาษา หากแตเปนความจงใจหรือตั้งใจที่จะใช
คําวา “มูน” เปนเครื่องมือทางการเมืองของตน สําหรับตอตาน “ปฏิบัติการของวาทกรรมการ
พัฒนา” ของรัฐ โดยที่กลุมคนเหลานี้ไมใชเปนแตเพียงกลุมคนชายขอบอีกกลุมหนึ่งในสังคมไทย
เทานั้น หากยังเปนกลุมประชากรที่พูดภาษา “อีสาน” หรือภาษา “ลาว” ที่ราชการมักเรียกวากลุม
ชาติพันธุ “ไทย-ลาว” ดังนั้นการเลือกใชคําวา “มูน” ก็สืบเนื่องมาจากคํานี้จัดเปนวาทกรรมทาง
ภาษาที่เกี่ยวของกับ “อัตลักษณทางชาติพันธุลาว (อีสาน)” เพื่อคงความหมายของคําวา “มูน” ซึ่ง
มาจากคําวา “มูนมังสังขยา” อันเปนความหมายที่แทจริงของแมน้ํามูนตามภาษาถิ่นของคนอีสาน
ที่แปลวา “มรดก” ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แมน้ํามูนหรือแมมูนจึงเปนสมบัติทางธรรมชาติ
ของคนอีสานที่สืบทอดกันมารุนตอรุนนั่นเอง
ในป พ.ศ. 2543 งานวิจัยของ ยศ สันตสมบัติ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง “หลักชาง: การสรางใหมของอัตลักษณไทใตคง” ได
พยายามศึกษาสังคมวัฒนธรรมของชาวไทใตคง หรือชาวฉานในประเทศจีน ทั้งความเปนอยู
อุดมการณ ระบบการผลิต ระบบครอบครัว ระบบความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทใตคง จาก
การศึกษางานของยศ สันตสมบัติ เสนอวา คนไทไดพยายามสรางและตีความประวัติศาสตรของ
ตนเองขึ้นมาในรูปของการเขียนตํานานและพงศาวดารที่บอกตนเองและลูกหลานวาประวัติศาสตร
ของคนไท คือ ประวัติศาสตรของความรุงเรืองยิ่งใหญ ไมถูกแบงแยกและไมถูกปกครองโดยคนอื่น
และถึงแมจะเกิดสงครามกับจีนและพมา แตบรรพบุรุษไดพยายามตอสูและรักษาเอกราชเอาไวได
ในงานศึ ก ษา ยศ พบว า สั ญ ลั ก ษณ ข องการต อ ต า นการครอบงํ า ทางวั ฒ นธรรม
ระหวางจีนกับไท คือ ขาว ซึ่งในความทรงจําของคนไท ขาวของคนไทเปนขาวคุณภาพดีที่ถูกสงไป
เปนบรรณาการใหกบจักรพรรดิและขุนนางผูใหญของจีน แตเมื่อถึงสภาวะขาวขาดแคลนและเกิด
ปญหาในระบบการปลูกขาวอันเนื่องมาจากระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต รัฐบาลจีนได
ยกเลิกระบบนารวมและระบบคอมมูน ซึ่งเปดโอกาสใหชาวนาไทฉกฉวยสถานการณปลูกขาวและ
ขายผลผลิตไดดีจนเปนที่นิยม แตทามกลางสภาวะที่ขาวควรจะถูกขายไดราคาดี ปรากฏวา คนไท
ไมยินยอมขายขาวออกมาทั้ง ๆ ที่จะไดกําไรงาม แตคนไทกลับเก็บขาวเอาไว รอจนถึงฤดูกาลขาว
ใหมเขายุงฉางจึงยอมขายขาวเกาออกไป ดวยเหตุผลที่คนไทอธิบายวา การสงขาวเกา ซึ่งมีนัยของ
ขาวที่เหลือกินแลวจากคนไทไปใหลูกหลานเข (คนจีน) ไดกินถือเปนความตอยต่ําของคนจีนใน
ปจจุ บัน ทั้ ง ๆ ที่ ในอดีต นั้ น บรรพบุ รุษ คนไทต อ งยอมจํ า นนสง ขา วดี ๆ ไปให จัก รพรรดิ จีน เป น
บรรณาการ
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ขาวและนัยการตีความจากขาวจึงเปนการตอบโตของคนไทตอการถูกครอบงําจากจีน
ซึ่งชวยอธิบายและใหความหมายตอประสบการณที่คนไทกําลังเผชิญอยู ทั้งในดานการปรับตัวเขา
กับกลไกตลาด และเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงการตอสูกับคนที่เหนือกวา
นอกจากนี้ ยศ ยังพบวา การจัดงานปอยพาราหรือปอยพระเจา เปนการปรับประเพณี
เดิมเพื่อจัดองคกรทางสังคมใหมในสภาวะที่คนไทตองการรวมตัวกันเพื่อแขงขันกับกลุมชาติพันธุ
อื่น ๆ ขณะเดียวกันก็เปนการตอกย้ําอัตลักษณทางชาติพันธุผานสัญลักษณทางวัฒนธรรมเดิม ซึ่ง
แสดงความมั่งคั่งร่ํารวยในระดับหมูบาน ขณะที่ในระดับปจเจกหรือระดับครัวเรือน ชาวนาไทได
ปรับเปลี่ยนประเพณีและกฎเกณฑดั้งเดิม เชน การแตงงาน ใหแตงงานไดกับเฉพาะลูกหลานของ
คนในหมูบานเดียวกันเทานั้น เพื่อเชื่อมโยงและรักษาผลประโยชนใหตรงกับสิทธิในการใชที่ดิน
ทามกลางสภาวะการแขงขันและแยงชิงทรัพยากรที่หายากและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน
นอกจากนั้นงานวิจัยอีกชุดหนึ่งของ เรื่อง “หมอลําซิ่งอีสาน” ไดพยายามจะศึกษาถึง
กระบวนการสรางอัตลักษณของผูคนในสังคม มองไปที่วิถีชีวิตของหมอลําซิ่ง เพื่อตองการหา
คําตอบวา หมอลําซิ่งอีสานคืออะไร หมอลําซิ่งอีสานมีความสําคัญอยางไรตอวิถีชีวิตของแรงงาน
ลูกอีสานและสังคมวัฒนธรรมอีสานแหงยุคโลกาภิวัตน นักวิจัยใชเวลาประมาณ 12 เดือน ใน
การศึกษาภาคสนามชุมชนหมอลํา ซิ่ง ในจัง หวัดขอนแก นและมหาสารคาม ติดตามการแสดง
คอนเสิรตหมอลําซิ่งมากกวา 120 ครั้ง และสัมภาษณศิลปนหมอลํา หมอแคน อาจารยหมอลํา นัก
ดนตรี หางเครื่อง เจาของสํานักงานธุรกิจบันเทิง และผูที่เกี่ยวของมากกวา 100 คน เพื่อใหได
ภาพรวมและพั ฒ นาการของศิ ล ปะการแสดงยอดนิ ย มนี้ โดยคณะวิ จั ย พบว า หมอลํ า ซิ่ ง เป น
ศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นจากความสามารถและวิสัยทัศนในการปรับเปลี่ยนและปรับแปลงหมอลํา
พื้นบานใหทันสมัย ภายใตอิทธิพลของแนวดนตรีปอบร็อคสมัยใหม เพื่อใหสอดคลองกับรสนิยม
ความบันเทิงและวิถีชีวิตของคนอีสานรุนใหมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว หมอลําซิ่งอีสานเปนภาพ
สะทอนของการตอสูดิ้นรน ความในใจ และความทุกขความสุขของคนซิ่งอีสาน หรือแรงงานลูก
อีสานแหงยุคโลกาภิวัตน นอกจากนี้หมอลําซิ่งยังไดสรางวาทกรรมชุดหนึ่งเรียกวา “วาทกรรมหมอ
ลําซิ่ง” เพื่อใชตอบโตและตอรองกับวาทกรรมอนุรักษนิยมในบริบทของวงวิชาการและวงราชการ
ไทยที่ทํางานดานการอนุรักษวัฒนธรรม
และงานศึ ก ษาเรื่ อ ง “กระบวนการสร า งอั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ ข องชาวไทใหญ
ชายแดนไทย-พมา: กรณีศึกษาบานเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม” ของ วันดี สันติ
วุฒิเมธี ที่ศึกษาถึงกระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทใหญในหมูบานเปยงหลวง
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อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวา ชาวไทใหญมีกระบวนการเลือกสรรอัตลักษณขึ้นมาสราง
พรมแดนทางชาติ พั น ธุ ข องตนหลากหลายรู ป แบบ โดยเนื้ อ หาของอั ต ลั ก ษณ ดั ง กล า วมี
ความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอื่นที่อยูแวดลอมในลักษณะทาทาย ตอรอง และประนีประนอม
โดยเฉพาะรัฐไทยกับรัฐพมาอยูตลอดเวลา รวมทั้งมีความสัมพันธกับความเปนพื้นที่ชายแดนและ
สถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในชวง 40 ปที่ผานมาโดยตรง กลาวคือ นับตั้งแตปพ.ศ.
2501 จนถึงปพ.ศ.2539 ชายแดนจากหมูบานเปยงหลวงจนถึงฝงตะวันออกของแมน้ําสาละวินใน
รัฐฉาน ประเทศพมา ตกอยูภายใตการควบคุมของกองกําลังกูชาติไทใหญ อัตลักษณที่ถูกผลิตใน
ช ว งเวลานี้ จึ ง มี เ นื้ อ หาท า ทายกั บ อํ า นาจรั ฐ พม า โดยตรง อาทิ บทเพลงการเมื อ งที่ มี เ นื้ อ หา
วิพากษวิจารณรัฐบาลพมา ตําราเรียนภาษาไทใหญที่หามสอนในเขตอํานาจรัฐพมา สัญลักษณรูป
ธงชาติเพื่อสรางสํานึกเรื่องความเปนชาติและการกูชาติ รวมทั้งการพยายามปฏิเสธอิทธิพลของ
วัฒนธรรมพมาในหลายรูปแบบ แตหลังจากกองกําลังกูชาติไทใหญภายใตการนําของของขุนสา
ประกาศวางอาวุธเมื่อตนป พ.ศ. 2539 บริเวณชายแดนหมูบานเปยงหลวงในเขตรัฐฉานตกอยู
ภายใตการควบคุมของรัฐบาลพมา ทําใหการผลิตอัตลักษณที่มีเนื้อหาทาทายอํานาจรัฐพมาลดลง
และหั น มาประนี ป ระนอมกั บรั ฐ ไทยมากขึ้ น เนื่ อ งจากชาวไทใหญ จํ า เปน ตองอาศัย อยู ใ นเขต
ประเทศไทย การผลิตอัตลักษณที่มีเนื้อหาทาทายอํานาจรัฐพมาโดยตรงอาจสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศพมา และทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวใหญใน
หมูบานเปยงหลวงขาดความมั่นคง
ดั ง นั้ น ความเป น พื้ น ที่ ช ายแดนและสถานการณ ท างการเมื อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดเวลา ทําใหชาวไทยใหญบานเปยงหลวงจําเปนตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนเองให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไปอยูเสมอ ชาวไทใหญเปยงหลวงจะเปนผูหยิบยกอัตลักษณ
ตาง ๆ ขึ้นมาใชใหสอดคลองกับสถานการณที่กําลังเผชิญอยู ดวยเหตุนี้ อัตลักษณทางชาติพันธุ
ของชาวไทใหญ บา นเปย งหลวงจึง เป น สิ่ ง ไมแ น น อนตายตัว และเปน เครื่ อ งสะทอ นใหเ ห็ น ถึ ง
กระบวนการธํารงชาติพันธุของชาวไทใหญภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
1.6 ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่องวาทกรรมการจัดการปากับการเคลื่อนไหวทางสังคม…อัตลักษณและ
วัฒนธรรมอีสานในลานนา กรณีศึกษา บานปาสักงาม ตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาใชแนวคิดแนวคิดเรื่องวาทกรรมของมิเชล ฟูโก (Mitchel Foucault) โดย
ครั้งนี้จะใชวาทกรรมตามความหมายเชนเดียวกับอาจารยไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ใชศึกษา คือ
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“วาทกรรม” (Discourse) ในงานศึกษานี้ มิไดหมายถึงภาษา คําพูด หรือถอยแถลงอยางที่นิยม
เขาใจกันเทานั้น แตจะใชในความหมายแบบเดียวกันกับที่มิเชล ฟูโก (Mitchel Foucault 19261948) นักคิดนักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโดงดังใชในงานการศึกษายุคหลังของ
เขา โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตตนคริสตศตวรรษ 1970s เปนตนมา (ดูตัวอยางงานเหลานี้ไดใน
Foucault 1970a: 1972a: 1977b: 1977a: 1978b: 1980: 1981 และ 1982 เปนตน) กลาวคือ
วาทกรรมในงานศึกษาหมายถึงระบบ และกระบวนการในการสราง ผลิต (constitute) เอกลักษณ
(Identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะ
เปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2542: 3-4) หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ วาทกรรมเปนการผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่องตาง ๆ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตชุดของความรู กฎเกณฑและขอปฏิบัติทางสังคม การมีสถาบันทางสังคมและ
ปฏิบัติการทางสังคมที่ตอเนื่องมาจากความรูนั้น ที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงใหคนนิยามตนเอง
ตามความรู ที่ ถู ก ผลิ ต ออกมาเป น อํ า นาจอั น หมายถึ ง กระบวนการทางประวั ติ ศ าสตร สั ง คมที่
สถาปนา “อาณาจักรแหงความจริง” (Regime of truth) ชุดใดชุดหนึ่งขึ้นมา และความจริงเหลานั้น
จะถูกนําไปสูปฏิบัติการทางสังคมอยางมากทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค (อภิญญา เฟองฟูสกุล
2543: 43)
นอกจากนี้วาทกรรมยังทําหนาที่ตรึงสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและเปนที่ยอมรับของ
สังคมในวงกวาง (valorize) กลายสภาพเปนสิ่งที่ผูเขียนเรียกในงานศึกษานี้วา “วาทกรรมหลัก”
(dominant discourse) หรือที่ฟูโกเรียกวา “episteme” (ดู Foucault 1970b: 1972a: 55 และ
1972b: 191-192) ฟูโกเองไมสูจะเห็นดวยกับการวิเคราะหแบบที่เรียกวา “วาทกรรมหลัก” เพราะ
นอกจากจะทําใหมองไมเห็นความสลับซับซอนของการตอสูระหวางวาทกรรมแลว ยังอาจทําใหเรา
เขาใจผิดไปไดวามีการแบงแยกกันเด็ดขาดระหวางวาทกรรมหลักกับวาทกรรมรอง โดยยกใหวาท
กรรมหลักมีอํานาจสมบูรณเด็ดขาด ทําใหมองไมเห็นการขับเคี่ยวระหวางวาทกรรม และทําใหเรา
มองไมเห็นอยางที่ฟูโกมองวา วาทกรรมคือ “ชุดของสวนเสี้ยวที่ไมมีความตอเนื่องสัมพันธกัน แต
ตองมาอยูรวมกัน และอยูรวมกันมิใชในฐานะที่เปนเอกภาพหรือมีความมั่งคง... แตในฐานะที่เปน
ชุ ด ของวาทกรรมที่ มี ค วามแตกต า งและหลากหลาย และต า งก็ มี ยุ ท ธศาสตร เ ฉพาะตั ว ที่ ไ ม
เหมือนกันในการมาอยูรวมกัน” (Foucault 1978b: 100) ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ทําหนาที่ปดกั้น
มิใหเอกลักษณและความหมายของบางอยางเกิดขึ้น (subjugate) หรือไมก็ทําใหเอกลักษณและ
ความหมายบางสิ่งที่ดํารงอยูแลวในสังคม เลือนหายไปไดพรอม ๆ กันดวย (displace)
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ฉะนั้น วาทกรรมจึงเปนมากกวาเรื่องของภาษาหรือคําพูด แตมีภาคปฏิบัติการจริงของ
วาทกรรม (Discursive Practices) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณคา และสถาบัน
ตาง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ดวย ฟูโกกลาวไวอยางชัดเจนวา “วาทกรรมถูกสรางขึ้นมา
จากความแตกตางระหวางสิ่งที่สามารถพูดไดอยางถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง (ภายใตกฎเกณฑและ
ตรรกะชุดหนึ่ง) กับสิ่งที่ถูกพูดอยางแทจริง สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งก็คือกฎเกณฑ
วาดวยความแตกตางนี้ ฉะนั้น วาทกรรมจึงสรางสรรพสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา ภายใตกฎเกณฑที่ชัดเจนชุด
หนึ่ง กฎเกณฑนี้จะเปนตัวกําหนดการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลง หรือ การเลือนหายไปของสรรพสิ่ง
นั่นคือควบคูไปกับสรรพสิ่งตาง ๆ ที่สังคมสรางขึ้น ยังมีการสรางและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถึง
โดยวาทกรรมอีกดวย” (Foucault 1972a: 63)
สําหรับฟูโกแลว วาทกรรมเปนมากกวาเรื่องของภาษา คําพูด หรือการตีความ แตเปน
เรื่องของอํานาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในสังคม
(Discursive Practices) หรือที่ฟูโกกลาวไวในตอนหนึ่งของปาฐกถานําที่มีชื่อเสียงละถือเปนงาน
หลักชิ้นหนึ่งที่สรุปรวบยอดความคิดของเขา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1970 ที่ College de
France วา: “ในทุกสังคม การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบและแจกจายภายใต
กฎเกณฑชุดหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่พลิกแพลงเพื่อใหเรามองไมเห็นถึงอํานาจ และอันตราย รวมตลอดถึง
ความน า เกลี ย ด นา สะพรึ ง กลั ว ของวาทกรรม เพื่อ ให ว าทกรรมดัง กล า วดํา รงความเหนือ กว า
สําหรับสังคมปจจุบันของเรา กฎเกณฑที่รูจักกันดีคือการกีดกัน ปดกั้น ในรูปแบบที่เราแสนจะ
คุนเคยและเคยชินอยางมาก นั่นคือ การหาม (ทํา/พูดสิ่งนั้น/สิ่งนี้)” (Foucault 1970a: 52)
สวนแหลงที่สรางกฎเกณฑเหลานี้ที่สําคัญในสังคมในความเห็นของฟูโกไดแกอํานาจ
(power) แตมิใชอํานาจในรูปแบบที่ดิบและหยาบกรานอยางการใชกําลังเขาบีบบังคับ แตเปน
อํานาจที่ไดรับการขัดเกลาซักฟอกจนขาวสะอาดในรูปของ “ความรู”1 (Knowledge) วาดวยเรื่อง
1

A. M. Sheridan Smith ผูแปลงานเรื่อง The Archaeology of Knowledge ของฟูโก ไดจําแนก
ความแตกตางของสิ่งที่เรียกวา “ความรู” ที่ฟูโกใชวามี 2 นัยยะ กลาวคือ (1) ความรู (connaissance) ใน
ความหมายของชุดองคความรูที่เฉพาะแบบหนึ่ง ที่วางอยูบนฐานของทฤษฎี วิธีการหาความรู ในรูปของแขนง
วิชาการตาง ๆ เชน ชีววิทยา หรือเศรษฐศาสตร เปนตน และ (2) ความรู (savoir) ในความหมายของความรูโดย
ทั่ว ๆ ไป ที่เปนเงื่อนไขที่ทําใหการรับรูแบบเฉพาะเจาะจง หรือ connaissance เปนไปได นั่นคือ connaissance
คือ ความรูวามเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในขณะที่ savoir คือเงื่อนไข กฎเกณฑ สถานการณ ที่ทําใหความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาดานเปนไปได นอกจากนี้ Sheridan Smith ยังไดอางถึงการจําแนกความรู 2 ชนิดนี้ โดยตัวฟูโก
เองอีกดวยวา ความรูแบบ connaissance ขาพเจาหมายถึงความสัมพันธระหวางผูรูกับสิ่งที่ถูกรู และบรรดา
กฎเกณฑตาง ๆ ที่ทําใหความรูนั้นเปนไปได สวนความรูแบบ savoir หมายถึงเงื่อนไขหรือสถานการณเฉพาะ
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นั้น ๆ และก็มิใชความรูแบบทั่ว ๆ ไป แตเปน ความรูความเชี่ ยวชาญเฉพาะด านมากกวา เชน
วิทยาศาสตร ชีววิทยา แพทยศาสตร เศรษฐศาสตร อาชญาวิทยา และความรูเรื่องเพศ เปนตน โดย
ฟูโ กใหค วามสนใจกั บ เงื่ อ นไขกฎเกณฑ เ ฉพาะที่ทํ า ให ค วามรู เ หล า นี้ เ กิ ดขึ้ น มาได (savoir) (ดู
Foucault 1970b: 1977a: 1978b: 1980: 1985 และ 1989b) ตัวอยางเชนในงานศึกษาถึง
ประวัติศาสตรวาดวยเรื่องเพศ ฟูโกเปดประเด็นคําถามที่ยากแกการปฏิเสธถึงการดํารงอยูของ
อํานาจในสังคมวา อํานาจเปนที่ยอมรับก็เพราะสามารถปกปดธาตุแทของมัน ความสําเร็จของ
อํานาจอยูที่ความสามารถในการปกปดอําพรางกลไกในการทํางาน และกลไกที่สําคัญในการ
ทํางานของอํานาจก็โครงสรางก็ไมใชกฎหมายอยางที่มักนิยมเขาใจกัน แตเปนกฎเกณฑจารีต
ปฏิบัติตาง ๆ ของสัง คม โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎเกณฑและจารีตปฏิบัติของบรรดาผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหลายในรูปของวาทกรรมเฉพาะ เพราะฉะนั้น อํานาจจึงมิใชวัตถุธรรมที่เราสามารถเขาไปจับ
ต อ งยึ ด ถื อ ได เช น สถาบั น โครงสร า ง หรื อ กํ า ลั ง แต อํ า นาจคื อ ป า ยหรื อ ฉลากที่ เ ราติ ด ให กั บ
“สถานการณที่สลับซับซอนของการตอสูชวงชิงเชิงยุทธศาสตรในสังคม” (a complex strategical
situation in a particular society: ดู Foucault 1978b: 86-87, 93)
ดังนั้นความนาสนใจของฟูโก จึงอยูที่การแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอํานาจ
กับความรู ความนาสนใจประการที่สองของฟูโก อยูที่การแสดงใหเห็นถึงดานบวกของอํานาจ
กลาวคือในอดีตที่ ผานมา อํานาจมักถูกศึกษาหรือมองในเชิง ลบ เชน เรื่องของการกดขี่บังคับ
ควบคุม กักขัง หามทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ แตสําหรับฟูโกแลว ความโดดเดนของอํานาจอยูที่การผลิตหรือ
การสราง และสิ่งสําคัญที่อํานาจสรางคือ ความรู เอกลักษณ และความจริง ฟูโกกลาวไวคอนขาง
ชัดเจนในเรื่องนี้วา “เราจะตองยุติการมองหรือเขาใจอํานาจในเชิงลบกันเสียที ไมวาจะเปนการกีด
กัน กดขี่ ตรวจสอบ บังคับ บิดเบือน หรือปดบังอําพราง จริง ๆ แลว อํานาจสรางความจริง สราง
สรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคม และสรางพิธีกรรมใหกับสิ่งที่เรียกวาความจริงดวย (Foucault 1977a:
194) ความนาสนใจของฟูโกประการสุดทาย ยังอยูที่การชี้ใหเห็นถึงภยันอันตรายของสิ่งที่เรียกวา
“ความรู” และความอยากรูวาเปนเรื่องของความรุนแรงและการทําลายลางมากกวาเปนเรื่องของ
ความสงบสุข เพราะสําหรับความรูแลว ไมมีอะไรที่ถือวาเปนความสูญเสีย ความรูมีความสําคัญ
สูงสุด แมแตมนุษยเองก็สามารถถูกลดทอนลงเปนเพียงวัตถุหรือสิ่งที่ถูกศึกษา เพื่อตอบสนอง
ความอยากรูของความรูได (ดู Foucault 1977b: esp. 163-164)

แบบหนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่งที่ทําใหสิงที่ถูกรูเกิดขึ้นมาได และทําใหการจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกรูในรูปของ
connaissance เปนไปได
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สวนการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse analysis) โดยสาระสําคัญแลว คือ การ
พยายามศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอยตาง
ๆ ในการสรางเอกลักษณและความหมายใหกับสรรพสิ่งที่หอหุมเราอยูในสังคมในรูปของวาทกรรม
และภาคปฏิบัติของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้น ๆ วามีความเปนมาอยางไร มีการตอสูเพื่อชวงชิงการ
นํา (Hegemony) ในการกําหนดกฎเกณฑดวยเรื่องนั้น ๆ อยางไรบาง มีความเกี่ยวของสัมพันธกับ
บุคคล สถาบัน สถานที่ เหตุการณอะไรบาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสราง รวมตลอดถึงการ
เก็บกด ปดกั้น สิ่งเหลานี้ของวาทกรรมมีอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่ง หัวใจของการวิเคราะหวาทกรรม
อยูที่การพิจารณาคนหาวา ดวยวิธีการหรือกระบวนการใดที่สิ่งตาง ๆ ในสังคมถูกทําใหกลายเปน
วัตถุเพื่อการศึกษา เพื่อการพูดถึงของวาทกรรม (an object of discourse / discursive object: ดู
Foucault 1972b: 40-49) หรือก็คือ การพิจารณาถึงภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมนั่นเอง
วัตถุธรรมของวาทกรรมนี้ ฟูโกมิไดหมายถึงโลกวัตถุที่สามารถจับตองได แตหมายถึง
ชุดของความสัมพันธที่มีความสลับซับซอนในสังคม (a complex group of relations) ที่เปนตัว
กํ า หนดการพู ด ถึ ง สิ่ ง นั้ น ๆ เช น บรรดาสถาบั น ต า ง ๆ ในสั ง คม รวมตลอดถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ
กระบวนการทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม จารีตปฏิบัติ เทคนิควิทยาการ ระบบการจัดประเภท
แยกแยะตาง ๆ ในสังคม แตที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือวา ชุดของความสัมพันธที่สลับซับซอนนี้มิได
ดํารงอยูในตัว วัตถุธรรมของวาทกรรมหรือโลกแหงความเปนจริง แตอยูภายนอกตัววัตถุธรรมของ
วาทกรรม หรือที่ฟูเรียกวา “a field of exteriority” (Foucault 1972b: 45) หรือบรรดาปจจัยเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่กอใหเกิดวาทกรรมขึ้นมา
ฉะนั้นการพูดถึงการกอตัวของวัตถุธรรมของวาทกรรมก็คือ การพิจารณาศึกษาถึงชุด
ของความสัมพันธที่เปนตัวกําหนดภาคปฏิบัติของวาทกรรมนั่นเอง อยางไรก็ตาม ดังที่ผูเขียนได
กลาวมาแลวขางตนวา ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมที่ฟูโกสนใจ มิใชภาคปฏิบัติการจริงของ
วาทกรรมทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน (speech acts) แตเปนภาคปฏิบัติการของวาทกรรมเฉพาะ
ดานที่สําคัญ ๆ ในสังคม (serious speech acts) นั่นคือวาทกรรมของบรรดาผูเชี่ยวชาญในแขนง
วิชาตาง ๆ ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดของบเขตของสิ่งที่พูดหรือศึกษาวาจะพูด
อยางไร พูดเรื่องอะไร ใครเปนผูพูด จึงจะไดความหมาย สื่อสารกันรูเรื่องและเปนที่ยอมรับในสังคม
นอกจากนี้ ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมยังสถาปนาผูพูดใหมีอํานาจความชอบธรรมในการพูด
ถึงเรื่องนั้น ๆ อีกดวย เชน แพทยมีอํานาจ ความชอบธรรมในการพูดถึงความเจ็บปวย สุขภาพ
อนามัยของคนไข หรือนักเศรษฐศาสตรพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน แตมิไดหมายความวาผู
พูดเหลานี้สามารถพูดอะไรก็ไดตามใจชอบ หรือมีอิสรเสรีในการพูด แตตองพูดภายใตกฎเกณฑ
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ของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้น ๆ เชน วาทกรรมทางการแพทย หรือวาทกรรมทางเศรษฐศาสตรตาม
ตัวอยางขางตน
ดังนั้นสําหรับการวิเคราะหวาทกรรมแลว มนุษยหรือผูพูดจึงเปนเพียง “รางทรง” หรือผู
ที่กระทําตามกฎเกณฑของสิ่งที่พูดมากกวาคิดคนหรือสรรสรางระบบกฎเกณฑขึ้นมาใหม กลาวอีก
นัยหนึ่งผูพูดสามารถพูดไดภายใตกรอบของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้น ๆ เทานั้น ฉะนั้นวาทกรรมจึง
เปนตัวกําหนดกฎเกณฑวาใครจะเปนผูพูด พูดอะไร พูดเมื่อไหร และพูดอยางไร ประโยคเดียวกัน
ถาหากพูดโดยบุคคลที่มีฐานะทางสังคมแตกตางกัน ตางโอกาส ตางสถานที่กัน ความหมายก็ไม
เหมือนกัน ยิ่งไปกวานั้น ประเด็นสําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมยังมิไดอยูที่วาคําพูดนั้นจริงหรือ
เท็จ แตความสนใจกลับอยูที่กฎเกณฑชุดหนึ่งที่เปนตัวกํากับการพูดนั้น ๆ กฎเกณฑเหลานี้อยูใน
ตัววาทกรรม อยูในภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม ไมใชอยูภายนอกวาทกรรม ฟูโกมองวาวาท
กรรมมิใชทางผานหรือที่แสดงออกของความปรารถนา แตวาทกรรมคือตัวปรารถนา และถาหากดู
จากประวัติศาสตรที่ผานมา วาทกรรมมิใชเปนเพียงผลลัพธอันเกิดจากการตอสูเพื่อเปลี่ยนแปลง
ระบบของการครอบงํา วาทกรรมคือตัวอํานาจที่ตองเขาไปจัดการ (Foucault 1970a: 52-53)
กลาวโดยทั่วไปแลว กระบวนการหรือขั้นตอนในการวิเคราะหวาทกรรมจะเริ่มตนดวย
คําถามวาอะไรคือสิ่งที่กําลังพูดถึง หรือวาทกรรมของสิ่งนั้นคืออะไร แตการตั้งคําถามของแนวการ
วิเคราะหวาทกรรมมิใชดวยวัตถุประสงคที่ตองการสรางหรือกําหนดคํานิยามที่แนนอน ตายตัว
ชัดเจน แตเปนการตั้งคําถามเพื่อตองการตรวจสอบหรือสืบคนวาเอกลักษณและความหมายของสิง่
นั้นถูกสรางขึ้นมาไดอยางไรและมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง (formation and transformation)
ระยะแรกฟูโกเรียกกระบวนการสืบคนนี้วา “genealogy” ยิ่งไปกวานั้น การหาความหมายของการ
วิเคราะหวาทกรรมยังมิใชเปนการขุดหรือเจาะจงลงลึกเพื่อคนหาความหมายที่ซอนเรนอยูในสิ่งที่
ทําการศึกษา แตเพื่อศึกษาถึงชุดของกฎเกณฑที่เปนตัวกําหนดหรือสรางความหมายใหกับสิ่งที่พูด
ถึง ฟูโกเรียกวิธีการศึกษาแบบนี้ของเขาวา “archaeology” (ดู Foucault 1972b)
เมื่อรูคราว ๆ วาสิ่งที่ตองการศึกษาคืออะไรแลว ดวยการดูวามีกฎเกณฑอะไรกํากับ
การพูด การเขียน การคิดในเรื่องนั้น ขั้นตอนตอไปของการวิเคราะหวาทกรรมจะดูวาสิ่งที่วานั้นมี
หนาที่บทบาทอยางไรในสังคม คือดูภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในเรื่องนั้น ซึ่งจะชวยใหเรา
เห็นถึงโยงใยของสภาพสังคมที่วาทกรรมชุดนั้นดํารงอยูวามีรายละเอียดอยางไรบาง อยางไรก็ตาม
ในงานชวงสุดทายของฟูโก เขาไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการวิเคราะหวาทกรรมไปสูเรื่องของ
การศึกษากระบวนการในการสรางตัวตนของคนในสังคมมากกวาเรื่องของกฎเกณฑ เพราะฟูโกเริ่ม
ตระหนักชัดวา สุดยอดของอํานาจและการครอบงําอยูที่การสรางตัวตน การทําใหมนุษยกลายเปน
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ตัวตนใหมที่มีเอกลักษณเฉพาะ แตเปลี่ยนแปลงไปตามเทคนิควิทยาการในการสรางตัวตนใหกับ
มนุษยในแตละยุคสมัย หรือที่ฟูโกเรียกวา “Technologies of the self” (ดู Foucault 1988: 16-49)
นั่นคือ เทคนิควิทยาการเกี่ยวกับตัวตนของมนุษยในแตละยุคสมัย สรางเอกลักษณ ความเปน
ตั ว ตนของมนุ ษ ย ที่ แ ตกต า งกั น ไป เช น ในยุ ค สมั ย ของกรี ก และโรมั น “การดู แ ลตั ว เอง” มี
ความสําคัญมาก เพราะถาหากสุขภาพแข็งแรงก็สามารถชวยเหลือคนอื่น และชุมชนได แตในยุค
ตอมา เทคนิควิทยาการเกี่ยวกับตัวตนของมนุษยไดเปลี่ยนไปสูเรื่องของ “การรูจักตนเอง” ดวยการ
ทําใหเห็นวาการเนนการดูแลตัวเองเปนการเห็นแกตัว ไมเสียสละและขาดความรับผิดชอบ แตการ
รูจักตัวเองก็มาพรอมกับเรื่องของอํานาจและการทําใหสยบยอม เพราะการรูจักตนเองตองกระทํา
ผานการประณามตัวเอง การเครงครัดเขมงวดกับตนเอง และการเจียมตัวรูจักฐานะของตัวเอง เชน
มนุษยไมใชพระเจา เปนตน ฉะนั้น เทคนิควิทยาการในการสรางตัวตนก็คือเทคนิควิทยาการของ
อํานาจที่แยบยลอีกแบบหนึ่ง นอกเหนือไปจากเทคนิคที่เรียกวา “ความรู”
การวิเคราะหวาทกรรมจึงมิไดแยกอยางเด็ดขาดระหวางสิ่งที่เรียกวา “ทฤษฎี” กับโลก
แหงความเปนจริง ระหวางอุดมการณกับความจริง หรือระหวางสิ่งที่เปนนามธรรมกับสิ่งที่เปน
รูปธรรม แตการวิเคราะหวาทกรรมชวยใหเราสามารถบันทึกหรือจับภาพทั้งสองนี้ไดพรอม ๆ กัน
เพราะวาทกรรมในตั ว ของมั น เองคื อ ที่ ร วมของสิ่ ง เหล า นี้ ไ ว ด ว ยกั น ในรู ป ของวาทกรรมและ
ภาคปฏิบัติของวาทกรรม
การวิเคราะหวาทกรรมชวยใหเราตระหนัก วาเรื่องของจุดยื น ความคิด ความเห็น
ความเชื่ อ ความรู ความหมาย ฯลฯ ของคนในสั ง คมนั้น มิใชเ ปน เรื่ องของการไตรตรองอยา ง
รอบคอบหรือเปนการตกผลึกทางความคิด หรือเปนผลมาจากการโตแยงถกเถียงในเชิงเหตุผลหรือ
ตรรกะลวน ๆ แตสิ่งเหลานี้เปนผลมาจากกฎเกณฑของวาทกรรมชุดหนึ่งที่บุคคลนั้นรับมาและ
ยึดถือไว นั่นคือ วาทกรรมเปนตัวกําหนดจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความหมาย
ฯลฯ ของเรามากกวาตัวเราเองเปนผูกําหนดสิ่งเหลานี้
เช น เดี ย วกั บ วาทกรรมการจั ด การป า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู บ า นป า สั ก งาม เมื่ อ นํ า กรอบ
แนวคิดทฤษฎีของมิเชล ฟูโก มาเปนกรอบในการศึกษา ก็จะพบไดวาวาทกรรมที่เกิดขึ้นมานั้น เปน
การพยายามแสดงใหเ ห็ น ถึ ง ความรู ความเชื่ อ ความหมาย และจุด ยื น ของชาวบ า นในความ
ตองการที่จะเขามาจัดการดูแลรักษาปาดวยชุมชนเอง ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหชาวบานไดพยายาม
นําความรูของการจัดการปาที่เปนความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนมาสรางเปนชุดความรู
และเสนอวาทกรรมออกมานั้น เพื่อตองการตอสูและตอรองกับวาทกรรมการจัดการปาของรัฐ ที่
พยายามจะแยกชาวบานใหออกจากไปจากปา และแกปญหาเรื่องความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับคนใน
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พื้นที่ใกลเคียงที่เปนคนเมืองหรือคนเหนือ เมื่อกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นการปะทะกันทางวาท
กรรมของแตละฝายจึงปรากฏขึ้นมา ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป

