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ในบทความชิ้นนี้	 ฉันตั้งข้อสังเกตว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของพื้นที่แห่งหนึ่งในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และการที่ผู้คนที่นั่นยังดำรงชีวิตอยู่ในภาคเกษตรหรือบนฐาน

ทรัพยากรเป็นหลักนั้น	 ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับการทำเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรที่เอื้ออาทรต่อธรรมชาติ	 และไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับการพึ่งตนเองได้

และการมีชีวิตที่พอเพียง	 ดังเช่นที่ปรากฏในภาพชวนฝันเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ

ชุมชนชาวมลายูมุสลิมที่ถูกสร้างและผลิตซ้ำมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มและ

องค์กรภาคสังคม	 ซึ่งต่อมาภายหลังได้กลายสภาพเป็น	 “ภาคประชาสังคม”	

ในสังคมไทย		

ในขณะที่	 “ภาคประชาสังคม”	 มักชี้ว่าการขยายตัวของตลาดและระบบ

ทุนนิยม	 นโยบายรัฐที่ส่งเสริมการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนการ

ขาดจิตสำนึก	 ความโลภ	 และบริโภคนิยมของชาวมลายูมุสลิมจำนวนหนึ่ง	

เป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การทำเกษตรและการใช้ทรัพยากรที่ทำลาย

ธรรมชาติ	 และการขาดศักยภาพในการพึ่งตนเองของพวกเขา	 ฉันพยายาม

จะชี้ว่าชีวิตที่ดูไม่ชวนฝันหรือไม่น่าพิสมัยของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ศึกษา

ของฉัน	แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลาง

บริบทและเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนของพื้นที	่ โดยเฉพาะโครงสร้างและความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐไทยกับชาวมลายูมุสลิม	 อันเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นเรื่องความมั่นคง	 ความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ	์ และความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้		

ฉันเสนอว่าตราบเท่าที่การพยายามปรับตัวของผู้คนในรูปแบบนี้และประเด็น

ว่าด้วยโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่รัฐไทยมีต่อชาวมลายูมุสลิม

ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ	 การดำเนินงานของ	 “ภาคประชาสังคม”	 จะไม่

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในเขต

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดังที่กล่าวอ้าง	 แต่จะเป็นเพียงการทำงานเพื่อการ

ดำรงอยู่และการเติบโตของหน่วยงานและองค์กรใน	“ภาคประชาสังคม”	 เอง

เสียมากกว่า		
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In	 this	 paper,	 I	 maintain	 that	 the	 remaining	 abundance	 of	

ecosystem	and	natural	resources	in	an	area	in	the	southern	border	

province	 region	 and	 that	 local	 residents	 still	 earn	 their	 living	

primarily	 via	 agriculture	 and	 natural	 resources	 are	 not	 necessarily	

identical	 to	 nature-friendly	 agriculture	 and	 natural	 resource	

management.	 Nor	 are	 they	 identical	 to	 self-reliance	 and	 self-

sufficiency	 lives	 portrayed	 in	 romantic	 pictures	 of	Malay	Muslims’	

ways	 of	 life	 and	 communities.	 These	 romantic	 pictures	 were	

produced	 and	 have	 been	 constantly	 reproduced	 by	 groups	 and	

organizations	called	“civil	society	sector”	in	Thai	society.		

The	“civil	society	sector”	always	points	out	that	the	expansion	of	

market	 and	 capitalism,	 government	 policies	 promoting	 economic	

growth	 as	 well	 as	 Malay	Muslims’	 lack	 of	 consciousness,	 greed,	

and	 consumerism	 combined	 to	 create	 a	 crucial	 factor	 leading	 to	

destructive	 agriculture	 and	 natural	 resource	 use	 and	 Malay	

Muslims’	lost	of	their	self-reliance	capacity.	However,	I	argue	that	

the	 unromantic	 and	 unpleasant	 lives	 of	 Malay	 Muslims	 in	 my	

research	site	are	in	fact	part	of	these	people’s	attempts	to	adapt	

to	 complex	 contexts	 and	 conditions	 especially	 power	 structures	

and	power	 relations	between	the	Thai	state	and	them.	These	are	

involved	 with	 security	 issues,	 ethno-religious	 conflicts,	 and	 the	

violence	 long	 and	 continually	 taking	 place	 in	 the	 southern	 border	

province	region.		

I	 maintain	 that	 as	 long	 as	 such	 human	 adaptations	 and	 the	

question	of	power	structures	and	power	relations	between	the	Thai	

state	and	Malay	Muslims	are	not	addressed	properly,	the	works	of	

“civil	 society	 sector”	 cannot	 be	 part	 of	 the	 solution	 to	 conflicts	

and	 violence	 in	 the	 southern	 border	 province	 region	 as	 claimed.	

Rather,	they	only	serve	the	survival	and	the	growth	of	groups	and	

organizations	called	“civil	society	sector.”		
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กำปงไอย์ฮีแต 

	 ตั้งแต่ต้นปี	 พ.ศ. 2554	 ที่ผ่านมา	 ฉันใช้ชีวิตอยู่ในภาคสนามเพื่อทำงานชาติพันธุ์วรรณนา	 

อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของฉัน	ชื่อ	“Against	All	Odds:	An	Ecological	

Ethnography	 of	 Malay	 Muslims’	 Adaptation	 to	 Freshwater	 Wetland	 Transformation	 in	

Thailand’s	 Southernmost	 Region”	 สนามของฉันมีชื่อสมมติว่า	 กำปงไอย์ฮีแต	 ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด

ปัตตานี	บริเวณรอยต่อกับจังหวัดยะลา	คนที่นี่ทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู	กำปงไอย์ฮีแตตั้งอยู่

ตอนกลางของลุ่มน้ำสายบุรี	 มีลักษณะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขา	 ในเชิงระบบนิเวศ	 กำปง-

ไอย์ฮีแตเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศพรุน้ำจืด	(Freshwater	Wetland	Ecosystem)	ที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่

หลายพันไร่	 ประกอบไปด้วย	 บูเก๊ะ	 (เนินเขา)	 บาโง	 (ทุ่งหญ้าที่มีเนินดินปรากฏอยู่ประปราย)	 บาโร๊ะ	

(ที่ราบและทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมขังบางฤดูกาล)	และ	ลูโบ๊ะ	 (หนองน้ำ)	ลักษณะพื้นที่และแหล่งทรัพยากร

ที่หลากหลายภายในระบบนิเวศพรุน้ำจืดนี้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของคนท้องถิ่นในหลายรูปแบบ	 ทั้งการ

เพาะปลูก	การเลี้ยงสัตว์	การประมง	และการเก็บหาอาหาร	แม้ว่าปัจจุบันระบบนิเวศพรุแห่งนี้ได้เปลี่ยน

ไปมากแล้ว	 แต่ร่องรอยความอุดมสมบูรณ์ก็ยังคงหลงเหลืออยู	่ และยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการดำรง

ชีวิตของผู้คนที่นี่	ซึ่งรายได้หลักยังคงมาจากการผลิตในภาคเกษตร		

	 อย่างไรก็ดี	 ฉันสังเกตเห็นว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพรุน้ำจืดแห่งนี้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

และการมีชีวิตอยู่ในภาคเกษตรของชาวกำปงไอย์ฮีแตนั้น	 ไม่ได้หมายถึงการทำเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในแบบที่เอื้อต่อการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	รวมทั้งไม่ได้

หมายถึงการพึ่งตนเองได้	 ดังที่บางกลุ่มและองค์กรในภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการพัฒนาและการ

จัดการทรัพยากร 1	 ได้ชี้ชวนให้เห็น	ทั้งนี้	 ภาคประชาสังคมเหล่านี้มักมองว่านโยบายรัฐในการสนับสนุน

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของระบบตลาดและทุนนิยม	 ตลอดจนการขาดจิตสำนึกและ

	 	 1	 “ประชาสังคม”	 ในที่นี้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนา	 การจัดการ

ทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้มี

สถานะเป็นส่วนขยาย	 สาขา	 หรือโครงการย่อยของสถาบันในภาคประชาสังคมกระแสหลักในระดับประเทศ		 

อันได้ถือกำเนิด	 อยู่ภายใต้งบประมาณและภายใต้การกำกับดูแลของชนชั้นนำภาคประชาสังคม	 ซึ่งเป็นผู้อาวุโส	

มีการศึกษาดี	 และ	 “มีคุณธรรมสูง”	กว่าคนทั่วไป	ตัวอย่างของสถาบันเหล่านี้ได้แก่	 สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การเสริมสร้างสุขภาพ	 (สสส.)	 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 (LDI)	 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธ	ี เป็นต้น	

“ประชาสงัคม”	 ในบทความนีม้ไิดร้วมถงึกลุม่และองคก์รทีท่ำงานดา้นการสรา้งสนัตภิาพ	 การสง่เสรมิสทิธมินษุยชน 

และการเยียวยา	 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรในระดับนานาชาติมากกว่าสถาบันในภาคประชาสังคม

กระแสหลักในระดับประเทศ	 (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันในภาคประชาสังคมกระแสหลักในระดับประเทศได้ใน	

ชลิตา	บัณฑุวงศ์	2554	(1)	และ	(2))	
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ความโลภของตัวชาวบ้านเอง	 เป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การทำเกษตรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่

ทำลายธรรมชาติและการไม่สามารถพึ่งตนเองของชาวบ้านเหล่านี้		

	 ในที่นี้	ฉันเสนอเรื่องราวจากกำปงไอย์ฮีแต	ที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มีชีวิต	“ชวนฝัน”	ตรงกันข้าม	กลับ

ทำการเกษตรและใช้ทรัพยากรแบบเข้มข้น	 และมีแนวโน้มที่จะทำลายสมดุลของระบบนิเวศค่อนข้างสูง	

รวมทั้งไม่มีการจัดการสมบัติสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	 และมีชีวิตที่อาจมองได้ว่ายึดติดกับ

วัตถุและบริโภคนิยม	 ฉันเสนอว่าชีวิตที่ไม่ชวนฝันของชาวกำปงไอย์ฮีแตเป็นส่วนหนึ่งของการพยายาม

ปรับตัวให้มีชีวิตรอดท่ามกลางบริบทและเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนของพื้นที่	 โดยเฉพาะโครงสร้างและความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐไทยกับชาวมลายูมุสลิมซึ่งเป็นคนท้องถิ่น	 อันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง

ความมั่นคง	 ความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์	 และความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในพื้นที่	

ฉันเสนอว่าตราบเท่าที่การพยายามปรับตัวของผู้คนที่ดูไม่ชวนฝัน	 ไม่น่าพิสมัย	 และประเด็นโครงสร้าง

และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่รัฐไทยมีต่อชาวมลายูมุสลิมยังไม่ถูกให้ความสำคัญ	 การดำเนินงานของ

หลายหน่วยงานและองค์กรในภาคประชาสังคมยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ

ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ดังที่กล่าวอ้าง	 แต่จะเป็นเพียงการทำงานเพื่อการดำรงอยู่และการ

เติบโตของหน่วยงานและองค์กรเหล่านี้เองเป็นหลัก	

 

ภาพ 1 ทุ่ง/พรุที่กำปงไอย์ฮีแต  ภาพ 2 “ชวนฝัน” ว่าด้วยวิถีชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชาวมลายูมุสลิม 

  “ในสายตาของคนต่างถิ่น  สวนแห่งนี้ดูคล้ายป่ารกชัฏที่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นปนกัน

ยุ่งไปหมด  แต่สำหรับชาวมุสลิมในภาคใต้  สวนดุซงหรือสวนผลไม้โบราณ  ไม่เพียง

แต่ให้ผลไม้  พืชผัก  และยาสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิด  สวนดุซงยังช่วยยึด

โยงเครือญาติให้ใกล้ชิดกันด้วย”  

  ‘ที่เป็นอย่างนี้เพราะสวนดุซงถือเป็นของเครือญาติ  ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง’ 

แกนนำชาวบ้านคนหนึ่งอธิบาย		
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  ระบบกรรมสิทธิ์ที่นี่ไม่ใช่ระบบของการครอบครอง  แต่เป็นการแบ่งปัน  ซึ่ง

แต่ละเครือญาติจะคิดค้นระบบแบ่งปันขึ้นมาในหมู่ของตนเอง  เช่น  ผลไม้ต้นไหน

เป็นของครอบครัวไหน  หรือใครจะมาเก็บผลไม้วันไหน  แต่เมื่อถึงหน้าทุเรียน   

ทุกครอบครัวในหมู่เครือญาติทั้งใกล้และไกลจะนัดมาพบกันที่สวนดุซงเพื่อฉลอง  

ทุเรียนร่วมกัน  เป็นการฉลองความสัมพันธ์ในเครือญาติไปด้วย  หลายพื้นที่ยังมี  

การแสดงต่างๆ ทำให้การรวมญาติกลายเป็นเหมือนงานเทศกาลของหมู่บ้าน”  

(แผนงานร่วมศึกษาเสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ 

คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527) 

	 คำบรรยายภาพของสวนดุซงหรือสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ

ภาพชวนฝันของชาวมลายูมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง

โดยบางกลุ่มหรือองค์กรในภาคประชาสังคมนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ	 2540	 เป็นต้นมา	 ภาพเหล่านี้	 

เน้นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	 งดงาม	 และพอเพียงของผู้คนในชุมชนที่มีการเกาะเกี่ยวกันแน่นแฟ้นมาแต่อดีต	

เนน้ภมูปิญัญา	 การพึง่พงิ	 เคารพรกัษาธรรมชาต	ิ เนน้ความสามารถพึง่ตนเองไดด้า้นเศรษฐกจิ	 ตลอดจน

การช่วยเหลือแบ่งปันกันในหมู่เครือญาติและชุมชน	ซึ่งล้วนวางอยู่บนฐานของหลักคำสอนทางศาสนา		

	 นอกเหนือจากระบบเกษตรดั้งเดิมของครอบครัวและกลุ่มเครือญาติที่สอดคล้องกับการรักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศ	 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมหรือพื้นที่และสมบัติสาธารณะโดย

ชุมชนที่เรียกกันในหมู่คนทำงานในภาคประชาสังคมว่า	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ของภาพวิถีชีวิตชวนฝันนี้	 ทั้งนี้	 การจัดการ	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 ยังถูกอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับโลกของ

ความศักดิ์สิทธิ์	 จิตวิญญาณ	 และเป็นจารีต	 เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมของชุมชนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย

โบราณ	 เพื่อจัดสรรพื้นที่ทำมาหากิน	 จัดแบ่งประเภทการใช้เครื่องมือให้สอดคล้องและไม่เบียดเบียนกัน	

บนฐานของการเคารพสิทธิและการแบ่งปัน	 ที่สำคัญ	 มีการชี้ว่าความงดงามเช่นนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะ	

“จิตสำนึก”	 พิเศษที่ไม่เหมือนคนทั่วไป	 โดยเฉพาะไม่เหมือนคนในเมือง	 เนื่องจากชาวบ้านมลายูมุสลิม

ไม่เน้นความร่ำรวยที่เป็นตัวเงิน	 (ดูตัวอย่างการนำเสนอภาพ	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 และจิตสำนึกแบบ

พิเศษของชาวมลายูมุสลิมได้ใน	โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 และคณะ	 2548)	 ขณะเดียวกัน	 ชาวบ้านหลายรายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ	 ทรัพยากร	 และการทำมาหากิน	 ก็ถูกยกย่องจากกลุ่มและองค์กรในภาคสังคม	 รวมทั้งในสื่อ

ต่างๆ	ให้เป็น	“ปราชญ์ชาวบ้าน”	เช่น	ปราชญ์แห่งลุ่มน้ำสายบุรี	ปราชญ์ชาวบ้านแห่งเทือกเขาบูโด	ฯลฯ	

ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้	 เรื่องราววิถีชีวิตของชาวชนบทมลายูมุสลิมต่อสาธารณะ	 (ดูตัวอย่างการ

ยกย่องชาวมลายูมุสลิมให้เป็น	“ปราชญ์ชาวบ้าน”	ได้ใน	ธนกและปิยศักดิ์	2548;	ภาสกร	2551;	และ

อับดุชชะกูรฺ	บิน	ชาฟิอีย์	2553	เป็นต้น)		
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	 ภาพวถิชีวีติชวนฝนัของชาวมลายมูสุลมิเพิง่มาปรากฏเดน่ชดัเมือ่	10	กวา่ปมีานี	้ เมือ่ครัง้ชาวบา้น

ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและนักพัฒนาเอกชนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสายบุรีเมื่อราวปี	

พ.ศ. 2535	 นั้น	 ภาพชีวิตชวนฝันยังไม่ได้ถูกเน้นย้ำมากนัก	 ในครั้งนั้น	 เหตุผลหลักที่ใช้ในการคัดค้าน

โครงการก่อสร้างเขื่อนคือเรื่องผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายผู้คน	และที่สำคัญก็คือเหตุผลเรื่องความ

อ่อนไหวในทางศาสนา	 เนื่องจากหากมีการก่อสร้างเขื่อน	 พื้นที่ของโครงการบางส่วนอาจทับกุโบร์หรือ

สุสานฝังศพในศาสนาอิสลาม	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที	่ 29	 เมษายน	 2540	 ให้ระงับ

โครงการไว้ก่อน	(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสายบุรีได้ใน	

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ	2552)	

	 ภาพชวนฝันของชีวิตและชุมชนชาวมลายูมุสลิมที่เอื้ออาทรและพึ่งพาธรรมชาติ	และมีชีวิตที่พึ่ง

ตนเองได้	 เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นพร้อมๆ	 กับการเข้ามาขององค์กรพัฒนาเอกชนสายทรัพยากรธรรมชาติ

และสายเกษตรกรรมยั่งยืน	 ซึ่งได้เชื่อมต่อกับนักวิชาการท้องถิ่นและกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านเขื่อนสายบุรี

มาตัง้แตแ่รก	 โดยไดข้ยายประเดน็การทำงานไปสูเ่รือ่งทีด่นิทำกนิซึง่ถกูรฐัประกาศทบัใหเ้ปน็เขตปา่อนรุกัษ	์

รวมทั้งการส่งเสริม	 ค้นหา	 และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 โดยนอกจากการฟื้นฟูระบบนิเวศ	 การ

ลดการพึง่พาภายนอก	 และการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รชมุชนแลว้	 องคก์รพฒันาเอกชนเหลา่นี้

ยงัคาดหวงัวา่ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืจะชว่ยแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นจากการถกูประกาศเขต

ป่าทับที่ดินทำกิน	 และจะช่วยเพิ่มความชอบธรรมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสายบุรี	

หากโครงการนี้จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง		

	 ทั้งนี้	 ภาพวิถีชีวิตและชุมชนมลายูมุสลิมชวนฝันได้ถูกผลิตซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง	 และได้แพร่

หลายเข้มข้นมากขึ้นตามการเติบโตของขบวนการประชาสังคมที่หันมาให้ความสำคัญกับจังหวัดชายแดน

ภาคใต้อย่างมาก	 ภายหลังจากที่ความรุนแรงระลอกใหม่ปะทุขึ้นตั้งแต่ป	ี พ.ศ. 2547	 เป็นต้นมา	 โดย

ขบวนการประชาสังคมได้เข้ามากลืนกลายการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการท้องถิ่นที่มี

มาแต่เดิม	 ทั้งนี้	 ประชาสังคมไทยก่อกำเนิดขึ้นจากชนชั้นนำในเมืองที่มีการศึกษา	 เป็นนักวิชาชีพ	 และ

เปน็ผูท้ีไ่ดช้ือ่วา่มคีณุธรรมสงูกวา่คนกลุม่อืน่	นบัตัง้แตก่ลางทศวรรษ	2540	เปน็ตน้มา	ประชาสงัคมไทยมี

บทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายหลายเรื่อง	 รวมทั้งผลักดันให้รัฐสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานอิสระ

ระดับชาติต่างๆ	 เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการของแนวคิดและอุดมคติประชาสังคม	 ที่สำคัญ	 ประชาสังคมมี

บทบาทในการจัดการงบประมาณรัฐจำนวนมหาศาล	 เงื่อนไขเช่นนี้เอื้ออย่างยิ่งต่อการที่ภาพชวนฝันของ

ชีวิตและชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจะปรากฏผ่านสื่อต่างๆ	 ผ่านงานวิจัยท้องถิ่น	 ผ่านงานเวทีสัมมนา	

อภิปรายในทุกระดับที่ประชาสังคมสนับสนุนเงินทุน		
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	 แม้เขตชายแดนภาคใต้จะมีลักษณะเฉพาะทั้งในทางกายภาพ	ระบบนิเวศ	ทรัพยากรธรรมชาติ	

และในทางวัฒนธรรม	 ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขทางสังคมการเมืองเฉพาะที่แตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นๆ	 ของ

ประเทศ	 แต่การสร้างภาพชวนฝันว่าด้วยคนชนบทในพื้นที่แห่งนี้โดยกลุ่มและองค์กรในภาคประชาสังคม

ก็เกิดขึ้นในเงื่อนไขและบริบทเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ	 อย่างเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการ

ขยายตัวของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคี	 กล่าวคือ	 หลังจากที่กลุ่มและองค์กรเหล่านี้

ตระหนักว่าความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักของความยากจนของคนในชนบท	

และตระหนักว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับสถานการณ์การช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเมืองกับ

ชนบทและระหว่างรัฐและนายทุนกับชาวบ้าน	 ซึ่งภาคเมือง	 รัฐ	 และทุน	 มีพลังอำนาจมากกว่า	 และมัก

ประสบความสำเร็จในสงครามช่วงชิงทรัพยากรนี้	 การสร้างภาพชวนฝันภายใต้กระแสแนวคิดชุมชนนิยม

และวัฒนธรรมชุมชนจึงเป็นยุทธวิธีสำคัญในการต่อสู้กับการพัฒนากระแสหลักโดยรัฐ	 ที่เน้นการจำเริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 การส่งออก	 และการสร้างรายได้เข้าประเทศ	 รวมทั้งการขยายตัวของระบบตลาด	

ทุนนิยม	 และโลกาภิวัตน์	 แม้ว่าภาพชวนฝันในปัจจุบันอาจจะไม่ได้นำเสนอภาพชุมชนชนบทที่หยุดนิ่ง	

ตัดขาดจากโลกภายนอก	 และมีความเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสุดขั้ว	 ดังในแนวคิด	 “คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน”	

อย่างในยุคแรกๆ	 แต่อิทธิพลของแนวคิดนี้ยังปรากฏผ่านกระบวนการสร้างวาทกรรมและภาพแทนต่างๆ	

เช่น	 “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”	 “ความรู้พื้นบ้าน”	 และ	 “ปราชญ์ชาวบ้าน”	 ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการ

กำหนดท่าที	 แนวทางการทำงาน	 และข้อเสนอทางนโยบายของขบวนการประชาสังคมไทยในปัจจุบัน	

(อัจฉรา	2553:	13-14	และผู้สนใจประเด็นการเมืองของวัฒนธรรมชุมชน	โปรดดู	ยุกติ	2548)		

	 ในส่วนของเขตจังหวัดชายแดนภาคใต	้ การเติบโตของทุนในรูปของธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ประมง	 กองเรือประมงอวนลากอวนรุน	 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง	 การสัมปทานป่าชายเลน	

การส่งเสริมระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล	การเกษตรอุตสาหกรรม	ตลอดจนโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยรัฐ	 อาทิ	 โครงการอาหารฮาลาลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมทั้งโครงการรัฐที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรที่มุ่งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 โครงการซีฟู๊ดแบงค์	 โครงการ

ทะเลหน้าบ้าน	 ที่ล้วนถูกมองจากภาคประชาสังคมว่าเป็นปัจจัยสำคัญ	 (นอกเหนือไปจากจิตสำนึกที่ลดลง

ของชาวบ้าน	 ดังจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป)	 ในการทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 ระบบกรรมสิทธิ์

สว่นรวม	 ระบบเกษตรแบบพึง่ตนเอง	 รวมทัง้วฒันธรรมประเพณทีีด่งีาม	 ในกรณขีองระบบนเิวศพรนุำ้จดื 

4D	อนัไดแ้ก	่Dam-เขือ่น	Dike-คนัดนิถนน	Dredge-ขดุลอก	และ	Development-การพฒันา	สง่ผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศพรุ	 ทำลายแหล่งอาหารตามธรรมชาติและแหล่งรายได้จากพร	ุ รวมทั้งทำลายเรื่องราว	

ตำนาน	และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับพรุ		

	 อย่างไรก็ดี	 หน่วยงานและองค์กรในภาคประชาสังคมมองว่าวิกฤติเหล่านี้มีทางแก้ไข	 หากเปิด

โอกาสให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหากสามารถรื้อฟื้นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม	
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การทำมาหากิน	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาธรรมชาติ	จิตสำนึกที่ไม่เห็นแก่รายได้ที่เป็นตัวเงิน	

รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในชุมชนที่วางอยู่บนฐานของศาสนาและประเพณีดังในอดีต	 เช่น	 สภาซูรอ	

เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ภาคประชาสังคมดังกล่าวยังมองว่าการส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

โดยชุมชน	 อันจะลดความขัดแย้งด้านทรัพยากร	 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาของ

รัฐ	 ฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและความสามารถในการพึ่งตนเองของคนท้องถิ่น	 จะเป็นหนทาง

สำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ละม้าย	 2548,	

เอกสารสรุปการเสวนาโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน)	

 

ความเป็นจริงที่ไม่ชวนฝัน 

“ต่อไปนี้ชาวบ้านสามจังหวัดภาคใต้คงต้องเปลี่ยนระบบทางเดินอาหารของพวกเขา

ให้ย่อยซุปน้ำยางได้...ถ้าข้าวสารราคาขึ้นเป็นกิโลกรัมละพันบาท ชาวบ้านที่นี่ก็คงจะ

รู้สึกตัวกันบ้าง จะคอยดูว่าจะเอาอะไรกินกัน” 

	 นักวิชาการท้องถิ่นอาวุโสท่านหนึ่ง	 ผู้ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเครือข่าย

ภาคประชาสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 กล่าวข้อความข้างต้นนี้กับฉันเมื่อไม่นานมานี	้ ด้วยความรู้สึกน้อยใจระคนผิดหวังต่อ

สถานการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวอย่างคึกคักยิ่งต่อราคายางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใน

รอบหลายปี	 หลายเดือนมานี้	 การกรีดยางถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับกิจกรรมการ

เกษตรอื่นๆ	โดยเฉพาะการทำนา	ปุ๋ยและสารบำรุงขนานต่างๆ	ถูกระดมใส่เพื่อเร่งน้ำยาง	พื้นที่นาหลาย

แห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา	 ต้นยางพาราปลูกใหม่ที่ลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าลำแขนฉันเพียงเล็ก

น้อยมีให้เห็นทั่วไป	ขณะที่ราคาต้นกล้ายางติดตาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างลิบลิ่ว		

	 อีกไม่กี่วันถัดมา	ขณะที่อดีตนักพัฒนาเอกชนรุ่นพี่	ผู้ซึ่งในปัจจุบันมีส่วนร่วมในงานวิจัยท้องถิ่น

ที่สนับสนุนโดยเครือข่ายประชาสังคม	 ได้มาเยี่ยมเยียนฉันในสนาม	 บทสนทนาใต้ถุนบ้านที่ฉันพัก

ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่คนนี้กับชาวบ้านคนที่เธอคุ้นเคยด้วย	 ที่แม้จะเป็นการสนทนาแบบทีเล่นทีจริง	 แต่ก็

แฝงไปด้วยความตึงเครียดที่ฉันสัมผัสได้	 จนทำให้ฉันได้แต่นั่งเงียบตลอดการสนทนานั้น	 คู่สนทนาของ

รุ่นพี่เปิดช่องด้วยการเล่าถึงการไปเฝ้าญาติที่ป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อคืน	 และพูดว่าเดี๋ยวนี้คนป่วยกันมาก	

เพราะอาหารมีแต่สารพิษ	 รุ่นพี่ของฉันจึงสบโอกาสบ่นและตำหนิคู่สนทนา	 อันหมายรวมไปถึงชาวบ้าน

คนอื่นๆ	 ทันทีว่าไม่ใส่ใจที่จะปลูกพืชอินทรีย์กันเลย	 เธอยกตัวอย่างการปลูกแตงโม	 (ซึ่งเป็นพืชเงินสดที่

สำคัญอีกชนิดหนึ่งของที่นี่	 นอกเหนือจากยางพารา)	 ว่าชาวบ้านก็มองเห็นกันแต่เงินก้อนงามๆ	 จึงมีทั้ง	 

ฟรูาดานรองกน้หลมุ	 ยาฉดีพน่แบบตา่งๆ	 จนตอ้งใสห่นา้กากขณะฉดีพน่	 ขณะทีคู่ส่นทนาพยายามอธบิาย
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ว่าถ้าไม่ใช้ยา	แตงโมก็จะไม่โต	 เมื่อจนมุมด้วยคำถามทีเล่นทีจริงจากรุ่นพี่ของฉันว่า	 “ปลูกพืชใช้สารเคมี

อันตรายอย่างนี้ให้คนอื่นกิน	 ไม่กลัว	 ‘ดอซอ’	 (บาป)	 หรือ”	 คู่สนทนาก็ตอบคำถามด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ	

ก่อนที่จะเดินเลี่ยงไปยังรถมอเตอร์ไซค์	แล้วขี่ออกไป		

	 เรื่องราวทั้งสองข้างต้นชี้ว่าภาพวิถีชีวิต	 การทำมาหากิน	 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อันชวนฝันของชาวมลายูมุสลิมที่ถูกนำเสนออย่างแพร่หลายในแวดวงประชาสังคมและใน	 “สื่อเพื่อ

ชุมชน”	 อย่างรายการ	 “ทุ่งแสงตะวัน”	 “พันแสงรุ้ง”	 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 แทบไม่ได้สะท้อน

สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้คนที่นั่น	 ซึ่งไม่ได้มีวิถีชีวิตชวนฝัน	 ชาวบ้านที่ชอบปลูกแต่พืช

เชิงเดี่ยว	 ใช้สารเคมีการเกษตรมาก	 ขาดการจัดการทรัพยากรส่วนรวม	 พึ่งตนเองไม่ได้	 เห็นแก่เงิน	

ชอบบริโภคฟุ่มเฟือย	ดูจะสร้างความหงุดหงิดและท้อใจให้กับคนทำงานในภาคประชาสังคมอยู่ไม่น้อย	

	 ดูเผินๆ	 กำปงไอย์ฮีแตคล้ายจะเป็นชุมชนชวนฝันอย่างที่ภาคประชาสังคมมักนำเสนอ	

เนื่องจากผู้คนที่นี่ดูเหมือนว่าจะยังมีชีวิตพึ่งพิงสภาพธรรมชาติอย่างสอดคล้อง	 ลักษณะทางนิเวศและ

ความสมบูรณ์ที่ยังหลงเหลือ	ทำให้ชาวกำปงไอย์ฮีแตส่วนใหญ่ยังคงมีอาชีพหลักอยู่ในภาคเกษตร	ขณะที่

กิจกรรมทางการเกษตรก็หลากหลายหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปตลอดปี	 นอกเหนือไปจากการทำสวน

ยางพาราซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก	 ที่สำคัญ	 กิจกรรมการผลิตเหล่านี้หมุนเวียนในบริเวณที่มีลักษณะทาง

กายภาพตา่งกนัภายในระบบนเิวศพรนุำ้จดืเดยีวกนั	อนัไดแ้ก	่ทีเ่นนิเขา	ทีร่าบ	ทีลุ่ม่	ทุง่หญา้	ปา่ละเมาะ

นำ้ทว่มถงึ	 และหนองนำ้	 กจิกรรมการผลติตา่งๆ	 เหลา่นีม้จีงัหวะเวลาทีส่อดคลอ้งกบัฤดกูาล	สภาพดนิฟา้

อากาศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพน้ำหลากหรือน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงระหว่างเดือน

ตุลาคม-ธันวาคม	(ดูรายละเอียดในตาราง	1)		

เดือน 
 
	มกราคม 

กิจกรรมการผลิต 
 
ประมง	(สำหรับทุกคน	
ไม่เฉพาะแต่ที่ทำเป็น
อาชีพ	เนื่องจากสัตว์น้ำ
มีมากเป็นพิเศษในช่วง
น้ำท่วม)	
 
กรีดยาง	(นั่งเรือไป
สวนยาง)	
 
เลี้ยงวัว	ควาย	แพะ	
แกะ	
 
เตรียมจัดหาปุ๋ยขี้ไก่
สำหรับปลูกแตงโม	

แหล่งประกอบกิจกรรม 
 
บริเวณที่น้ำท่วมถึง	
 
 
 
 
 
ภูเขาเล็กๆ	เนินเขา	
 
 
อพยพสัตว์เลี้ยงไปบนที่สูง	
ที่น้ำท่วมไม่ถึง	
 
 

สภาพธรรมชาติ 
 
น้ำท่วมยังคงท่วมที่ราบ	
ที่ราบลุ่ม	ทุ่งหญ้า		
และป่าละเมาะ	
 

ตาราง 1	แสดงกิจกรรมการผลิต	แหล่งประกอบกิจกรรม	และสภาพธรรมชาติ	

ของกำปงไอย์ฮีแตและระบบนิเวศพรุน้ำจืดในรอบปี	(แสดงเฉพาะช่วงครึ่งปีแรก)	
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เดือน 
 
	กุมภาพันธ์	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	มีนาคม	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	เมษายน	
 
 
 

กิจกรรมการผลิต 
 
เกี่ยวข้าวเบา	
 
 
ไถที่และเริ่มปลูก
แตงโมในบริเวณน้ำลด	
 
ประมงสำหรับทุกคน	
(สัตว์น้ำยังคงมีมาก	
ในเดือนนี้)	
 
กรีดยาง		
 
เลี้ยงวัว	ควาย	แพะ	
แกะ	
 
บำรุงรักษาต้นอ่อน
แตงโม	
 
 
เก็บเห็ด	
 
ประมงสำหรับคนที่ทำ
เป็นอาชีพหลัก	(สัตว์
น้ำมีเฉพาะในหนองน้ำ
ที่มีน้ำขังตลอดปี)	
 
เลี้ยงวัว	ควาย	แพะ	
แกะ	
 
กรีดยาง	
 
เกี่ยวข้าวนาข้าวหนัก	
 
ดูแลบำรุงรักษาแปลง
แตงโม	
 
เลี้ยงวัว	ควาย	แพะ	
แกะ	
 
กรีดยาง	
 
ประมงสำหรับคนที่ทำ
เป็นอาชีพหลัก	(สัตว์
น้ำมีเฉพาะในหนองน้ำ
ที่มีน้ำขังตลอดปี)	

    แหล่งประกอบกิจกรรม 
 
ที่นาบริเวณที่ราบติดหมู่บ้าน	
ที่น้ำท่วมไม่ถึง	
 
ที่ราบลุ่มต่ำบริเวณทุ่งที่น้ำเพิ่งลด	
 
 
บริเวณที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง	
 
 
 
ภูเขาเล็กๆ	เนินเขา	
 
ที่ราบและทุ่งหญ้าหลังน้ำลด	
 
 
แปลงปลูกแตงโมกลางทุ่งที่ราบ	
 
 
 
ป่าละเมาะ	(ป่าเสม็ด)	
 
หนองน้ำ	
 
 
 
 
ที่ราบและทุ่งหญ้า	
 
 
ภูเขาเล็กๆ	เนินเขา	
 
ที่นาที่อยู่ถัดจากที่ทุ่ง	
 
แปลงปลูกแตงโมกลางทุ่งที่ราบ	
 
 
ที่ราบและทุ่งหญ้า	
 
 
ภูเขาเล็กๆ	เนินเขา	
 
หนองน้ำ	

      สภาพธรรมชาติ 
 
น้ำเริ่มทยอยลด	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำลดจนเกือบหมด	โดยไหล
ลงไปที่หนองน้ำที่มีน้ำขัง
ตลอดปี	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำลด	
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เดือน 
 
พฤษภาคม	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน	

กิจกรรมการผลิต 
 
ไถที่	ทำรั้ว	สำหรับทำ
นาข้าวเบาที่เรียกว่า	
นาพรุ	และหว่านกล้า	
 
เก็บผลผลิตแตงโม	
 
ประมงสำหรับคนที่ทำ
เป็นอาชีพหลัก	(สัตว์
น้ำมีเฉพาะในหนองน้ำ
ที่มีน้ำขังตลอดปี)	
 
เลี้ยงวัว	ควาย	แพะ	
แกะ	
 
กรีดยาง	
 
ดำนาพรุ	
 
 
 
บางรายเริ่มปลูกผัก
สวนครัวในแปลงแตงโม	
 
กรีดยางและใส่ปุ๋ย	
สวนยางพารา	
 
ประมงสำหรับคนที่ทำ
เป็นอาชีพหลัก	(สัตว์
น้ำมีเฉพาะในหนองน้ำ
ที่มีน้ำขังตลอดปี)	
 
เลี้ยงวัว	ควาย	แพะ	
แกะ	
 

แหล่งประกอบกิจกรรม 
 
ที่ราบลุ่มต่ำ	
 
 
 
 
 
หนองน้ำ	
 
 
 
 
ที่ราบและทุ่งหญ้า	
 
 
ภูเขาเล็กๆ	เนินเขา	
 
 
 
 
แปลงปลูกแตงโมกลางทุ่งที่ราบ	
 
 
ภูเขาเล็กๆ	เนินเขา	
 
 
หนองน้ำ	
 
 
 
 
ที่ราบและทุ่งหญ้า	
 
 

สภาพธรรมชาติ 
 
น้ำเริ่มแห้ง	แต่ยังคงมีน้ำจาก
คลองไหลลงมาในบริเวณที่ทำ
นาพรุ	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำเริ่มแห้ง	แต่ยังคงมีน้ำจาก
คลองไหลลงมาในบริเวณที่ทำ
นาพรุ	
 

	 กิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย	 นอกจากจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้	 ยังเป็นแหล่งที่มาของ

อาหารบริโภคในครัวเรือน	 ชาวกำปงไอย์ฮีแตส่วนใหญ่ยังคงทำนา	 ทั้ง	 ปาดีบือก๊ะ	 (นาข้าวหนัก)	 และ	

ปาดีอีแง	 (นาข้าวเบา)	 และมีข้าวพอกินตลอดทั้งปี	 คนที่ไม่มีที่นาก็สามารถขอเช่าจากคนที่มี	 แล้วแบ่ง

ผลผลิตกัน	 ส่วนคนที่ไม่ทำนาเองก็อาจได้ข้าวแบ่งจากการไปช่วยญาติหรือเพื่อนบ้านดำนาหรือเกี่ยวข้าว	

ส่วนการหาปลา	 หากไม่อยากทำเป็นอาชีพก็สามารถหากินเป็นอาหารได้ตลอดปีจากหนองน้ำหรือตาม

บริเวณที่น้ำท่วมถึง	 การทำปลาแห้ง	ปลาส้ม	 และ	บูดูดาฆะ	 (บูดูบ้านนอก	ทำจากปลาน้ำจืด	ต่างจาก

บูดูสายบุรีที่มีชื่อเสียงซึ่งทำจากปลาทะเล)	เพื่อเป็นอาหารในบ้านมีให้เห็นทั่วไป	เช่นเดียวกับผักสวนครัว

หรือผักพื้นบ้านที่ปลูกแซมในสวนยางพารา	 สวนไม้ผล	 และในสวนหลังบ้าน	 ก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ	

ผลผลิตเหล่านี้ยังนำมาสู่การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันของผู้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง	ทั้งในรูปของการ
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ตระเวนขายตามบ้าน	 การขายตามตลาดนัดใกล้ๆ	 บ้าน	 อันดูจะสอดคล้องกับภาพการพึ่งตนเองผ่าน

ระบบเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างดี	ภาพชีวิตที่พึ่งพิงและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติเช่นนี้	ทำให้เมื่อราว	

10-15	 ปีที่ผ่านมา	 กำปงไอย์ฮีแตเป็นพื้นที่หนึ่งที่นักวิชาการท้องถิ่นมักพานักศึกษาลงมาเก็บข้อมูล	 ทำ

รายงาน	 และเรยีนรูว้า่ชาวบา้นไอยฮ์แีตมชีวีติทีส่มัพนัธแ์ละพึง่พาธรรมชาตแิละระบบนเิวศอยา่งไร	 รวมทัง้

เป็นพื้นที่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการเกษตรที่เป็น

อยู่ให้ก้าวไปสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับสภาพ	 “ภูมินิเวศ”	 โดยได้เข้ามาทำงานอบรม

แนวคิดและเทคนิควิธีเกษตรกรรมยั่งยืน	 รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 เช่น	 พันธุ์พืช	 ระบบน้ำ	

อุปกรณ์การทำปุ๋ยชีวภาพ	เป็นต้น	

	 อย่างไรก็ดี	หากมองลึกลงไปในรายละเอียดของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภท	

พบว่าการทำเกษตรและการใช้ทรัพยากรของชาวกำปงไอย์ฮีแตไม่ได้เป็นไปอย่างโรแมนติกดังภาพชีวิต	 

ชาวชนบทในสามจังหวัดภาคใต้ที่มักถูกนำเสนอผ่านสื่อภาคประชาสังคม	 การพึ่งพิงธรรมชาติหลาก

หลายรูปแบบไม่ได้หมายถึงความเอื้ออาทรต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม	 ไม่ได้หมายถึงการพึ่ง

ตนเองและการเป็นอิสระจากตลาดและระบบทุนนิยม	 ไม่ได้หมายถึงการมีระบบการจัดการทรัพยากร

ส่วนรวมที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนในชุมชนได้อย่างเสมอภาค	 และไม่ได้หมายถึงการมีชีวิต	 

เรียบง่าย	ไม่มุ่งหวังเงินทอง	ไม่ติดกับวัตถุ	และห่างไกลบริโภคนิยมแต่อย่างใด		

	 หากพิจารณาตามแนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศ	 (The	 Ecological	 Transition)	 ของ	

John	W.	Bennett	 (1976)	ซึง่ใหค้วามสำคญักบัประวตัศิาสตรเ์ชงินเิวศและศกัยภาพแหง่ตน	 (Agency)	

ของมนุษย์	จะพบว่าการทำเกษตรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวกำปงไอย์ฮีแตมีแนวโน้มที่จะนำ

ไปสู่การทำลายความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศ	 หรือกลายเป็นสังคมแห่งความไม่สมดุล	 อัน

หมายถึงการเติบโตอย่างไม่มีการควบคุมจำนวนประชากร	 และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	 ที่กำปงไอย์ฮีแต	 การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดแมลง

ศัตรูพืชมีอย่างแพร่หลายในการเพาะปลูกแทบทุกชนิด	มีทั้งในแปลงยาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงที่ปลูก

ใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มกรีดเปิดหน้ายาง	 แม้กระทั่งในนาข้าวที่แม้จะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก	 แต่

หากเป็นช่วงฤดูใส่ปุ๋ย	 ก็ถึงกับทำให้บางครั้งปุ๋ยที่วางขายที่ย่านชุมชนของตำบลถึงกับขาดตลาด	 หลาย

รายต้องไปซื้อหาปุ๋ยที่ตัวจังหวัดยะลาแทน	 ขณะที่การปลูกพืชเงินสดอายุสั้นอย่างแตงโมของหลายคนก็

ยังใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงที่ทางการประกาศห้ามใช้ไปแล้วอย่างฟูราดาน	 แม้จะมีบางรายเริ่มซื้อปุ๋ย

ชวีภาพหรอืนำ้หมกัชวีภาพมาใช้	 แตก่เ็ปน็เพราะเหน็วา่มรีาคาถกูกวา่และกงัวลถงึผลเสยีตอ่แปลงปลกูของ

ตนในระยะยาวมากกว่าจะต้องการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวม	 เช่นเดียวกับการพักดิน

จากการปลูกแตงโมในบางปีที่เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาดินเสื่อมเฉพาะจุดของตนเท่านั้น	 ขณะที่

การเก็บหาอาหารและผลผลิตจากธรรมชาติก็ดูคล้ายจะเป็นการขูดรีดธรรมชาติเสียมากกว่า	 ซึ่งอาจส่งผล
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ใหท้รพัยากรเสือ่มโทรมในอนาคต	 ไม่วา่จะเป็นการจบัปลาในฤดวูางไข	่ ทีดู่เหมอืนว่าจะไมใ่ชป่ัญหาสำคัญ	 

ที่จะต้องหยิบยกมาหารือหรือหาทางแก้ไขปัญหา	 เช่นเดียวกับการเก็บเห็ดที่ควรจะสะท้อนถึงภาพที่

งดงามของการพึ่งพิงธรรมชาติ	แต่ก็กลับไม่เป็นเช่นนั้น	ดังที่ฉันได้เขียนบันทึกภาคสนามไว้ว่า		

  “เช้ามืดวันนี้  ฉันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของฆอลีเยาะไปทางคอกวัวรวม 

พวกเราร่วมทางกับอีกหลายคัน  ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในชุดทำงาน  (ในไร่ในนา)   

บางคนสวมรองเท้าบูธ บางคนมีตะกร้าเปล่าใบใหญ่มาด้วย พวกเขาต่างก็มุ่งหน้าไป

เก็บเห็ดเช่นเดียวกับพวกเรา  รถเราวิ่งเลยทางเข้าแปลงแตงโมของก๊ะนะมาได้สักพัก 

ฆอลีเยาะหยุดรถ  พวกเราเดินเข้าไปในพงป่าเสม็ดข้างทางและเริ่มสอดส่ายสายตา

หาเห็ด...ขณะที่กำลังเก็บหาเห็ดอยู่นั้น  แวบหนึ่งฉันจินตนาการว่าตัวเองกำลังเดิน

อยู่ในรายการทุ่งแสงตะวัน  ตามดูเด็กน้อยออกไปเก็บเห็ด  ตามดูวิถีชีวิตที่พึ่งพิง

พึ่งพาธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้มันช่างไกลกับภาพความ  

โรแมนติกงดงามแบบนั้น...ขณะที่ฉันงกๆ  เงิ่นๆ  อยู่กับการก้มๆ  เงยๆ  ใต้พุ่มไม้

เสม็ดเตี้ยๆ พยายามสอดส่ายสายตามองหาเห็ด ซึ่งฉันทำได้แย่มาก มองหาไม่ค่อย

เจอเพราะเห็ดมักหลบอยู่ในพงหญ้าหรืออยู่ใต้ใบไม้ที่ทับถม  บางทีฉันก็เผลอเหยียบ

เห็ดจนเละ  ฆอลีเยาะพยายามสอนฉันว่าการหาเห็ดต้องตาไว  ว่องไว  เธอแสดงให้

ฉันดูว่าเมื่อพบเห็ดจะต้องรีบเก็บทันทีด้วยความรวดเร็วอย่างไร  ขณะเก็บ  สายตาก็

ต้องมองหาเห็ดไปล่วงหน้าตรงบริเวณอื่น  เธอบอกว่าหากช้าก็จะเก็บได้น้อยกว่า  

คนอื่น  ซึ่งก็จริงของเธอ  เพราะในแต่ละวันมีคนจำนวนมากเหลือเกินที่ออกมาหา

เห็ด  เมื่อฆอลีเยาะมองเห็นกอเห็ด  เธอก็จะชี้จุดให้ฉันไปเก็บ  ส่วนเธอก็มุ่งหน้าหา

ในจุดอื่นต่อไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อเธอรู้สึกว่าเธอเดินหายหรือห่างไปจากฉัน  เธอก็จะ

คอยตะโกนเรียกชื่อฉัน  เพราะเกรงว่าฉันจะหลงป่าละเมาะ...ฉันรู้สึกว่าเห็ดที่  

พวกเราเก็บได้ในวันนี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก  ฉันพูดกับฆอลีเยาะว่าถ้าปล่อยไว้อีกสัก  

สองวัน  เห็ดคงใหญ่กว่านี้มาก  เธอตอบว่าถ้าไม่เก็บเสียตอนนี้  คนอื่นก็จะมาเก็บ  

ไปหมด” 

(ส่วนหนึ่งจากบันทึกภาคสนาม วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554) 

  

	 ขณะเดียวกัน	 กิจกรรมการผลิตที่หลากหลายและการพึ่งพิงธรรมชาติก็ไม่ได้หมายถึงความ

เป็นอิสระจากตลาดหรือระบบทุนนิยมหรือการพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ	 ตรงกันข้าม	 กิจกรรมการ

ผลิตแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่ใช้ทุนสูงในเกือบทุกขั้นตอน	 ทั้งในส่วนของเมล็ดพันธุ	์ ค่าปุ๋ย	 ยา	 ฮอร์โมน

ต่างๆ	เครื่องจักรกล	เช่น	รถไถเดินตาม	เครื่องนวดข้าว	ค่าจ้างโรงสี	ค่าแรง	ไม่เว้นแม้แต่การทำนาเพื่อ
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การบริโภคในครัวเรือน	 แบ	 (คำเรียกผู้ชายที่มีอายุมากกว่า)	 คนหนึ่งถามฉันแบบทีเล่นทีจริงขณะที่ฉัน

นั่งในวงทำอาหารในงานฉลองเมาลิดที่บ้านหลังหนึ่งว่าฉันอยากจะไปรับจ้างแก	 งือกุ๊	 (เก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์

ข้าวหนักด้วย	 “แกระ”	 ซึ่งเป็นเครื่องมือตัดรวงข้าวในภาคใต้)	 บ้างไหม	 หลังจากที่แกทราบจากผู้หญิง	 

คนอื่นๆ	 ในครัวว่าในฤดูเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้	 ฉันตั้งใจจะหัดเก็บข้าว	 และติดต่อขอตามใคร

หลายคนเพื่อไปเก็บข้าวด้วยกัน	แบบอกว่ามีคนหลายคนที่รับจ้างกับแก	ราคาค่าจ้างมัดละ	13	บาท	ฉัน

ถามแกว่าแล้วทำไมจึงไม่ทำเอง	 จะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้าง	 แกตอบว่าไม่ชอบ	 แกจ้างคนอื่นทำมาตลอด	 

แกบอกว่างานเก็บข้าวนั้นน่าเบื่อเอาเสียมากๆ	นอกจากนี้	 การทำนาข้าวเบา	 (ที่มิใช่นาพรุ)	 ในปีนี้ก็เก็บ

เกี่ยวเสร็จเร็วเป็นพิเศษในช่วงเวลาเพียง	 2-3	 วันเท่านั้น	 เพราะเป็นปีแรกที่ชาวบ้านรวมตัวกันจ้างรถ

เกี่ยวและนวด	 โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายกระสอบ	 กระสอบละ	 80	 บาท	 ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลา	 และไม่

ต้องยุ่งยากในการจัดหาเครื่องนวดสำหรับรายที่ไม่มีเป็นของตนเอง		

	 ส่วนการเลี้ยงวัวและควายแบบปล่อยให้ไปหากินเองตามทุ่งหญ้า	ป่าละเมาะ	ริมถนน	หรือตาม

ผืนนาที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว	 ก็ใช่ว่าจะเป็นกิจกรรมการผลิตที่อาศัยเพียงธรรมชาติและไม่ต้องลงทุนอะไร	

เย็นวันหนึ่งที่ก๊ะฮาลีเมาะพาฉันนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันเก่าวิ่งแบบวิบากกลางฝนพรำออกไปกลางทุ่ง

หญ้าที่เต็มไปด้วยเนินดินและหลุมบ่อ	 เพื่อต้อนวัว	 5-6	 ตัวของเธอกลับเข้าคอกนั้น	 ฉันก็ได้ตระหนักว่า

ในการเลี้ยงวัวและควายแบบธรรมชาตินั้น	อย่างน้อยที่สุด	ผู้เลี้ยงต้องมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆ	หนึ่งคันเพื่อ

การนี้โดยเฉพาะ	และต้องเติมน้ำมันเบนซินวันละอย่างน้อย	1	ลิตร	สำหรับไล่ต้อนพวกมันกลับเข้าคอก

ทุกเย็น	 ขณะที่แบโก๊ะ	 ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงควายฝูงที่กำปงไอย์ฮีแต	 ก็บอกกับฉันว่าควายที่แกเลี้ยงอยู่	

แกซื้อยกฝูงจากชาวบ้านรายหนึ่ง	 จำนวน	 14	 ตัว	 ในราคา	 150,000	 บาท	 ขณะที่การพึ่งพิงธรรมชาติ

โดยการหาปลา	 ซึ่งถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดรายจ่ายด้านอาหาร	 ก็ต้องลงทุนไม่น้อยเช่นกัน	 โดย

เฉพาะหากต้องการมีรายได้ประจำจากการทำประมงในพรุ	 ก็ต้องลงทุนค่าเรือ	 เครื่องยนต์เรือ	 และ

อุปกรณ์ประมงอย่างแห	 อวน	 เบ็ดราว	 ที่บางชนิดราคาเหยียบหมื่นบาท	 ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงพืช

เศรษฐกิจ	 พืชเงินสด	 ที่ต้องมีการลงทุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด	 การปลูกแตงโมที่มีการ

จัดสรรที่ดินให้ปลูกครัวเรือนละ	 3	 ไร่	 ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงเกือบ	 20,000	 บาทต่อแปลง	 สำหรับเป็น	 

ค่าจ้างรถแบ็คโฮมาไถปรับที่ดินหลังน้ำลด	 ค่าปุ๋ยขี้ไก่	 ค่าเมล็ดพันธุ์แตงโม	 ค่ายา	 ค่าฮอร์โมน	 ค่าน้ำ

บาดาล	และค่าน้ำมันรถไถเล็ก	ขณะที่การปลูกพืชล้มลุกต่างๆ	เช่น	แตงกวา	ฟักทอง	มะเขือ	ถั่วฝักยาว	

มันเทศ	 ฯลฯ	 ก็มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เช่นกัน	 ส่วนสวนยางพารามีรายจ่ายประจำทุกปีอยู่แล้ว	 สำหรับค่าปุ๋ย

และค่าถางหญ้า		

	 นอกจากนี้	 ชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวกำปงไอย์ฮีแตเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมหรือระบบ

เศรษฐกิจในระดับกว้างอย่างแนบแน่น	 แม้ผลผลิตบางอย่าง	 เช่น	 ปลาน้ำจืดสดจากพรุ	 รวมทั้งปลาแห้ง

หรอืปลาสม้	หรอืเหด็	จะถกูแลกเปลีย่นคา้ขายกนัเฉพาะในทอ้งถิน่	ตามตลาดนดั	เพงิขายของตามรมิทาง 
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หรือถูกนำใส่รถโชเล่	 (มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง)	 ไปเร่ขายที่ตำบลหรืออำเภอใกล้เคียง	 แต่ผลผลิตทางการ

เกษตรส่วนใหญ่ก็ถูกกระจายไปทั่วประเทศ	แตงโมที่นี่ก็มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่	และถูกส่งขายตามภูมิภาค

ต่างๆ	 ขณะที่เศรษฐกิจยางพาราของที่นี	่ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มในพื้นที	่ ตั้งแต่เจ้าของ

สวน	คนรับจ้างกรีดยาง	เถ้าแก่รายย่อยรับซื้อขี้ยางในหมู่บ้าน	ลูกจ้างขนขี้ยาง	ลูกจ้างขับรถส่งของ	ฯลฯ	

เศรษฐกิจยางพาราของกำปงไอย์ฮีแตก็เป็นเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆ	ที่เชื่อมโยงกับบริษัทหรือโรงงานยาง

พาราใหญ่ที่อำเภอนาทวีหรือที่อำเภอหาดใหญ	่ จังหวัดสงขลา	 ซึ่งรับซื้อผลผลิตต่อจากเถ้าแก่รายย่อยใน

พื้นที่	และแน่นอน	ผลผลิตยางพาราจากกำปงไอย์ฮีแตสัมพันธ์กับตลาดโลกอย่างแนบแน่น		

 สว่นกรณทีรพัยากรสว่นรวมหรอืสมบตัสิาธารณะ	 ดเูหมอืนวา่ทีก่ำปงไอยฮ์แีตไมไ่ดม้กีารพฒันา

ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวมแบบที่มีชุมชนเป็นฐาน	 (Community-Based	 Resource	

Management-CBRM)	 โดยเฉพาะในรูปของสถาบันที่จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ได้	

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ	 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากร	 หรือการเข้ามาของโครงการและหน่วยงานจากภายนอกที่ส่งผลต่อทรัพยากรส่วนรวม	

การจัดการทรัพยากรส่วนรวมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นไปอย่างตามมีตามเกิด	 มีเพียงการจัดการระหว่าง

เครือญาติหรือเพื่อนฝูงในกลุ่มเล็ก	 3-4	 คนกระจัดกระจายกันไป	 เช่น	 การจัดสรรที่สำหรับ	 เทปูก๊ะ	

(วางกับดักปลา)	 ไม่ให้ทับที่กัน	นอกจากนี้	 แม้ในช่วง	 6-7	ปีที่ผ่านมา	ทุ่งสาธารณะที่กำปงไอย์ฮีแตได้

ถูกจัดการโดยการริเริ่มของผู้นำทางการ	 ผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอย่างสำนักงานเกษตรอำเภอ 

รวมทั้งจากหน่วยทหารพัฒนา	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 โดยมีการจัดแบ่งที่ทุ่งสาธารณะให้ชาวบ้าน

ครัวเรือนละ	 3	 ไร่เพื่อปลูกแตงโมและพืชล้มลุกชนิดต่างๆ	 ในช่วงน้ำลด	 ที่ดูคล้ายว่าจะเป็นการจัดการ

ทรัพยากรส่วนรวมที่เป็นระบบ	 แต่ก็ดูจะยังอยู่ห่างไกลจากอุดมคติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรส่วนรวม

แบบที่มีชุมชนเป็นฐานอยู่มาก	 เพราะการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทั่วไปยังน้อย	 ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของ

ผู้นำทางการ	 โดยมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานเข้ามากำกับดูแล	 ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเพื่อการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด	 มากกว่าจะวางอยู่บนแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ

หรือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ		

	 กลุ่มและองค์กรในภาคประชาสังคมจำนวนมากพยายามชี้ให้เห็นว่า	“เฮาะออแฆรฆามา”	หรือ

ทรัพยากรส่วนรวมหรือพื้นที่สาธารณะ	 เป็นคุณลักษณะสำคัญของชนบทในเขตสามจังหวัดภาคใต	้ ทว่า

กำลังสูญหายหรือถูกสั่นคลอน	 เนื่องจากรัฐรับรองเฉพาะระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล	 เช่น	 โฉนดที่ดิน	

น.ส.	 3	 ก.	 ขณะที่ระบบนิเวศพรุน้ำจืดมีความหลากหลาย	 ประกอบไปด้วยป่าพรุ	 หนอง	 บึง	 ทุ่งหญ้า	

และที่ลุ่มสำหรับการทำนา	 ยกเว้นพื้นที่นาแล้ว	 ส่วนอื่นๆ	 มักมีระบบกรรมสิทธิ์คลุมเครือ	 เนื่องจาก

ลักษณะทางกายภาพ	 กล่าวคือ	 บางเดือนก็มีสภาพเป็นท้องน้ำเพราะภาวะน้ำหลาก	 เมื่อน้ำลดก็กลาย

เป็นพื้นที่เพาะปลูกตามปกติ	 แม้	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 ซึ่งในที่นี้หมายถึงที่ดินหรือทุ่งหญ้าสาธารณะ	



1�7ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน

จำเป็นต่อการเลี้ยงวัวควายซึ่งต้องใช้เนื้อที่สำหรับออกเดินทางหากินเป็นบริเวณกว้าง	 แต่สิ่งที่ชาวกำปง-

ไอย์ฮีแตส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับ	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 กลับไม่ใช่เรื่องการขยายตัวของกรรมสิทธิ์ส่วน

บคุคลมากเทา่กบัการที	่ “เฮาะออแฆรฆามา”	 ถกูปดิลอ้ม	 (enclosure)	 และมขีนาดเลก็ลง	 โดยหนว่ยงาน

รัฐหลายหน่วยงานที่เข้ามาก่อตั้งสำนักงาน	สิ่งปลูกสร้าง	และจัดทำโครงการต่างๆ	เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่

สาธารณะเหล่านี้คือสมบัติของรัฐที่หน่วยงานรัฐสามารถเข้ามาดำเนินการใดๆ	ก็ได้	 ขณะที่ชาวบ้านเองก็

อ้างสิทธิส่วนบุคคลในการเป็นเจ้าของพื้นที่เหล่านี้ในบางจุดด้วย	ดังนั้น	สิ่งที่ชาวกำปงไอย์ฮีแตต้องการจึง

ไม่ใช่การธำรงไว้ซึ่ง	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 ตามความหมายของภาคประชาสังคม	 หากแต่เป็นการทำ

อย่างไรจึงจะไม่ให้ความเป็น	 “เฮาะออแฆรฆามา”	 อันหมายถึงพื้นที่สาธารณะซึ่งหน่วยงานรัฐได้เข้ามา

ครอบครองใช้ประโยชน์ไปแล้ว	มาล้มล้างกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในการถือครองที่ดินของพวกเขา		

	 อีกแง่มุมที่ชี้ว่าวิถีชีวิตของชาวกำปงไอย์ฮีแตไม่ได้มีชีวิตชวนฝันอย่างที่กลุ่มและองค์กรภาค

ประชาสังคมจำนวนมากพยายามนำเสนอ	 ก็คือการบริโภค	 ชีวิตของชาวกำปงไอย์ฮีแตดูจะไม่แตกต่าง

จากชีวิตของคนในเมือง	มอเตอร์ไซค์	ทีวี	จานดาวเทียม	เครื่องซักผ้า	ตู้เย็น	พัดลม	เป็นสิ่งปกติของที่นี่	

รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีครัวเรือนละหลายเครื่อง	 ขณะที่	 Smart	 Phone	 ก็มีให้เห็นไม่น้อย	 รถยนต์

หลากหลายรุ่นและยี่ห้อ	ทั้งเก่า	ทั้งใหม่	ทั้งป้ายแดง	ทั้งรถกระบะ	รถเก๋ง	รถ	SUV	วิ่งเข้าออกหมู่บ้าน

แทบไม่ว่างเว้น	 ยังไม่นับแหวน	 พลอย	 เพชร	 ทอง	 นาฬิกา	 เครื่องประดับ	 ซึ่งนิยมกันทั้งชายหญิง	

เสื้อผ้า	ผ้าคลุมผม	แฟชั่นของผู้หญิงมุสลิม	ที่ราคาไม่ใช่น้อย	เช่น	ผ้าถุงบาติกจากอินโดนีเซียราคาสูงถึง	

900-1,300	บาท	การซื้อของเงินผ่อนมีให้เห็นไม่ขาดสาย	ทั้งที่ดำเนินการผ่านกลุ่มอย่างกลุ่มสตรีมุสลิม

และผ่านผู้ขายรายย่อย	แม้สินค้าที่นำมาขายเงินผ่อนจะมีราคาสูงกว่าปกติก็ตาม	ส่วนสินค้าขายตรงจาก

บริษัทต่างๆ	โดยเฉพาะอาหารเสริมหลากชนิด	ก็สามารถขายให้กับชาวบ้านที่นี่ได้โดยตลอด	ขณะที่การ

จัดทัวร์ด้วยรถตู้และรถบัสปรับอากาศไปเที่ยวและซื้อสินค้าตามแหล่งต่างๆ	 เช่น	 ด่านสุไหงโก-ลก	 ด่าน

วังประจันที่จังหวัดสตูล	 ด่านชายแดนอรัญประเทศ	 ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ	 วงแชร์ซึ่งเป็น

แหล่งระดมทุนสำหรับการใช้จ่ายหรือการลงทุนต่างๆ	 ก็เป็นไปอย่างคึกคัก	 บางวงมีวงเงินการเปียแต่ละ

ครั้งสูงถึงกว่าหนึ่งแสนบาท		

	 ขณะเดียวกัน	 การบริโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาและประเพณีก็มีจำนวน

ค่อนข้างสูงสำหรับแทบทุกครัวเรือน	 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการจัดเตรียมอาหารรองรับคนจำนวนมาก	

ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกิดขึ้นนานๆ	 ครั้ง	 เช่น	 งานกินเหนียวพิธีแต่งงาน	 งานเข้าสุนัต	 หรืองานทำบุญคน

ตาย	 ทั้งนี้หากครอบครัวใดมีคนตาย	 ก็ต้องจัดให้มีการสวดขอพรพระเจ้าให้แก่ผู้ตายตลอดทั้ง	 7	 วัน	

และต้องมีงานทำบุญใหญ่เมื่อครบรอบวันตาย	7	วัน	40	วัน	และ	100	วัน	ตามลำดับ	นอกจากนี้ยังมี

งานพิธีที่แต่ละครอบครัวต้องทำเป็นประจำทุกปี	 เช่น	 งานฉลองวันเมาลิด	 หรืองานที่ต้องพยายามจัดให้

ได้บ่อยครั้งมากที่สุด	เพื่อจะให้ได้บุญมากและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	เช่น	งานกินเหนียวดอออ	นอกจากนี้	
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ที่กำปงไอย์ฮีแตและตำบลใกล้เคียงมีความนิยมในการจัดกลุ่มแชร์อัลกุรอาน 2	 ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้เงินไม่

ต่ำกว่า	 4,000-5,000	 บาท	 ไปจนกระทั่งถึงหลายหมื่นบาท	 แล้วแต่กำลังทรัพย์	 ขณะที่คนมาเข้าร่วม

หรือมาช่วยงานส่วนใหญ่ก็ต้องมอบเงินหรือสิ่งของให้แก่เจ้าภาพเพื่อการแสดงน้ำใจครั้งละตั้งแต่	 100	

บาทขึ้นไป	 กิจกรรมทางศาสนาเหล่านี้เกิดขึ้นถี่มาก	 มีแทบทุกสัปดาห์	 และอาจจะหลายครั้งต่อสัปดาห์

ในบางช่วง	

 

บริบทและเงื่อนไขของความไม่ชวนฝัน 

	 สภาพความไม่ชวนฝันของชาวกำปงไอย์ฮีแตที่ฉันได้บรรยายมาข้างต้น	 หากมองจากสายตา

ของภาคประชาสงัคม	 ยอ่มเกดิจากแนวทางการพฒันาของรฐัทีมุ่ง่เนน้การจำเรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	 และ

เกิดจากการขยายตัวของระบบทุนนิยม	 ซึ่งสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 ขณะเดียวกัน	

ภาคประชาสังคมก็มองว่าการพึ่งพิงระบบตลาดและทุน	 การทำเกษตรและการใช้ทรัพยากรที่ทำลาย

ธรรมชาติ	และการถูกครอบงำโดยลัทธิบริโภคนิยม	จะไม่รุนแรงเท่านี้	หากชาวบ้านมีความรู้และข้อมูลที่

เพียงพอ	ที่สำคัญคือ	มีจิตสำนึก	ไม่โลภ	ไม่ลุ่มหลงในวัตถุ	และรู้จักความพอเพียง	หากสามารถแก้ไขใน

สองส่วนนี้ได้	ก็จะสามารถรื้อฟื้นวิถีชีวิตที่งดงาม	สอดคล้องกับธรรมชาติ	พอเพียง	และยั่งยืนได้ไม่ยาก	

อย่างไรก็ดี	 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์ระหว่างคนท้องถิ่นกับ

รัฐไทย	และสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ	ดำเนินมาอย่างแหลมคมเป็นเวลานานหลายสิบปี	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2547	 เป็นต้นมา	 ดังนั้น	 การทำความเข้าใจสภาพความไม่ชวนฝันในด้าน

การเกษตรและการใช้ทรัพยากรของชาวมลายูมุสลิมด้วยโครงเรื่องตามที่ผลิตซ้ำโดยภาคประชาสังคมจึง

ดูจะไม่เพียงพอ	 เนื่องจากโครงเรื่องที่ว่านี้ละเลยประเด็นว่าด้วยปัญหาและผลกระทบจากความพยายาม

ของรฐัไทยในการครอบครองพืน้ทีแ่ละความสวามภิกัดิจ์ากคนมลายมูสุลมิ	 ซึง่ไดด้ำเนนิการอยา่งมนียัสำคญั

ผ่านการส่งเสริมการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ โดยเฉพาะพื้นที่พรุ	 ซึ่งถือเป็นพื้นที่

ปฏิบัติการที่สำคัญยิ่งของรัฐไทย		

	 	 2	การจัดวงแชร์อัลกุรอานเป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงวงละ	30	คน	เพื่อเวียนไปอ่านคัมภีร์ที่บ้านของ

ลูกแชร์แต่ละคน	ผู้เข้าร่วมจะแบ่งกันอ่านอัลกุรอานที่มีจำนวน	30	ภาค	(ฌุซอ์)	คนละ	1	ภาค	และมอบผลบุญ

ที่เกิดจากการอ่านคัมภีร์ได้ครบทั้งเล่มแก่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าภาพในแต่ละสัปดาห	์ โดยมีธรรมเนียมว่าเจ้าภาพ

จะต้องจัดเตรียมอาหารเลี้ยงสมาชิกวงแชร์ทุกครั้งเป็นการตอบแทน	
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	 พื้นที่พรุในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากถึงหนึ่งในสามของพื้นที่พรุทั้งหมดในประเทศ	 ที่

ผ่านมา	 รัฐไทย	 โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันจารีต	 ให้ความสำคัญกับพื้นที่พรุในเขตนี้มาก	 เนื่องจาก

แทนที่จะใช้นโยบายกลืนกลายแบบบังคับดังเช่นในอดีต	 โครงการพัฒนาพรุ	 รวมทั้งโครงการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ	 เป็นเครื่องมือที่ดูดีกว่า	 ซึ่งจะช่วยให้รัฐไทยได้รับความสวามิภักดิ์และความ

จงรักภักดีจากชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่	 ที่ซึ่งความรุนแรงและความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์เกิด

ขึ้นมาอย่างยาวนาน	 ความสนใจต่อพื้นที่พรุยังเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐไทยถูกท้าทายอย่างหนักจาก	 “ภัย”	

คอมมิวนิสต์	ดังนั้น	ความมั่นคงของชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของนโยบายรัฐ	โครงการพัฒนาพรุ

มีขึ้นบนฐานความคิดที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะนำมาสู่ความมั่นคงแห่งชาต	ิ และช่วยป้องกันไม่ให้

ประชาชนให้ความร่วมมือกับขบวนการคอมมิวนิสต์และขบวนการ	 “ก่อความไม่สงบ”	 ในภาคใต้	 ทั้งนี้	

โครงการพัฒนาพรุในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นครั้งแรกในฐานะโครงการในพระราชดำริในช่วง

กลางทศวรรษ	 2520	 ซึ่งในเวลานั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไม่มีอำนาจเข้มแข็งนัก	 ต่อมาโครงการ

พัฒนาพรุได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งในแง่พื้นที่และขอบข่ายงาน	ตามความเข้มแข็งที่มากขึ้นของ

สถาบันดังกล่าว		

	 การพัฒนาพื้นที่พรุเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศตัวเหนือดินแดน	 (territorialization)	 โดยรัฐ	

ในฐานะกระบวนการหนึ่งของการสร้างรัฐ	 (state-making)	 ที่ดำเนินการผ่านการเข้าจัดการและควบคุม

ทรัพยากรธรรมชาติ	 อันมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อพื้นที่ที่มีความเปราะบางอ่อนไหว	 มีความขัดแย้งทาง

ศาสนาและชาติพันธุ์	 และผู้คนมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับรัฐมาเนิ่นนาน	 (ดูเพิ่มเติมในประเด็นว่าด้วย	

state	 control	 over	 resources,	 territorialization	 และ	 state-making	 ได้ใน	 Vandergeest	 and	

Peluso	1995;	Peluso	2000;	Neumann	2004;	และ	Scott	1998)	น่าสนใจว่าตลอดช่วงเวลาเกือบ	

40	 ปีที่ผ่านมา	 ในความเข้าใจของรัฐไทย	 พรุในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ระบบนิเวศ	 และความ

ซับซ้อน	 ความอ่อนไหว	 และความหลากหลายในทางกายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศพรุ	 ไม่เคยถูก

นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 แม้ในระยะหลังรัฐไทยจะหยิบฉวยวาทกรรม

สิ่งแวดล้อมนิยมมาประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้กับบางจุดของพรุดังในกรณีพรุโต๊ะแดง	 แต่ก็ยังเป็นการให้

ความสำคัญเฉพาะส่วนที่เป็นผืนป่าบริสุทธิ์เหนือองค์ประกอบอื่นๆ	 ของระบบนิเวศพรุ	 เช่น	 ทุ่งหญ้า	

หนอง	 บึง	 เป็นต้น	 (Chalita	 2009)	 ที่ผ่านมา	 ในสายตาของรัฐไทย	 พรุเป็นเพียงพื้นที่น้ำท่วมขังไร้

ประโยชน์	 เสื่อมโทรม	 และไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆ	 การพัฒนาพื้นที่รกร้างนี้ให้เกิดประโยชน์และเกิด

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐที่จะต้องกระทำเหนือดินแดนและผู้คนของตน	ทั้งนี้	การ

พัฒนาพื้นที่พรุในระยะแรกเน้นการระบายน้ำออกจากพรุเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม	

เป็นการปรับเปลี่ยนพรุจากพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นพื้นที่แห้ง	มีการควบคุมปริมาณและการไหลของน้ำด้วยการ

สร้างประตูกั้นน้ำและการทำโครงข่ายคลองระบายน้ำ	 ท่ามกลางโครงการพัฒนาพรุโดยรัฐไทยเหล่านี	้
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นอกเหนือไปจากความซับซ้อนในเชิงระบบนิเวศของพรุแล้ว	 ประสบการณ์และความรู้ในการใช้ประโยชน์

ด้านต่างๆ	จากพรุของคนท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตได้ถูกละเลยไปอย่างสิ้นเชิง		

	 โครงการพฒันาพรใุนเขตจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งมากกบัลกัษณะเฉพาะของ

รัฐไทยที่ปกครองด้วย	 “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	 ที่ผ่านมา	 สถาบัน

พระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการเข้าครอบครองความจงรักภักดีของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที	่ ดังนั้น	

การพัฒนาพรุของรัฐไทยที่ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การ

เปลี่ยนสภาพของพรุเท่านั้น	หากแต่ยังเป็นการเปลี่ยนตัวตนของชาวมลายูมุสลิมผู้อาศัยและใช้ประโยชน์

จากพรุอย่างสำคัญ	 จากที่มีสถานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีศาสนาที่แตกต่างให้กลายมาเป็นพสกนิกร	 อัน

ถือเป็นคุณลักษณะสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย	 น่าสนใจว่าการละเลยนัยสำคัญในเชิงระบบ

นิเวศของพื้นที่พรุและการละเลยประสบการณ์และความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพรุของชาวมลายูมุสลิม	

ได้สร้างความชอบธรรมให้กับความพยายามในการเปลี่ยนตัวตนดังกล่าว	 เพราะเป็นการให้ภาพคนมลายู

มุสลิมในฐานะกลุ่มคนที่ยากจน	ไร้การศึกษา	ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ขาดศักยภาพในการแก้ไขปัญหาใน

ชีวิต	 ไม่มีแม้กระทั่งความสามารถในการนำที่ดินพรุรกร้างเสื่อมโทรมรอบๆ	 ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์	

ภาพลักษณ์นี้สอดคล้องกับสถานะของพสกนิกร	 ที่ความผาสุกในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการปกป้อง	

คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐไทย	 โดยเฉพาะในส่วนที่ผ่านทางสถาบันพระมหากษัตริย	์ (Chalita	

2009)		

	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าการเปลี่ยนระบบนิเวศพรุด้วยการ

ระบายน้ำออกจากพรุได้สร้างผลกระทบตามมามากมาย	 ดินพรุที่เหือดแห้งจากการระบายน้ำออก	 ไม่มี

ความเหมาะสมกับการเพาะปลูก	 เนื่องจากดินมีสภาพเปรี้ยว	 เมื่อดินพรุขาดน้ำก็จะอัดตัวกันแน่นและ

ระดับน้ำใต้ดินต่ำ	 เปิดโอกาสให้แร่สารประกอบกำมะถัน	 (pyrite)	 ใต้ดินที่เกิดจากซากใบไม้ทับถม		 

ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจนกลายเป็นกรดกำมะถันเข้มข้นชนิดหนึ่งที่ส่งผลทำให้ดินเปรี้ยว	 ขณะที่น้ำที่

ระบายออกมาจากพรุ	 โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน	 ก็จะมีความเป็นกรดสูง	 จึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะ

ปลูกรอบข้าง	 อีกทั้งยังทำให้น้ำในคลองธรรมชาติเปรี้ยวไปด้วย	 การระบายน้ำยังทำให้ดินพรุชั้นบนที่เกิด

จากซากใบไม้ทับถม	(peat)	แห้งสนิทในหน้าแล้ง	จึงเกิดไฟไหม้ได้ง่าย	ขณะเดียวกัน	แม้จะมีงานศึกษา

วิจัยจำนวนมากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพยายามจะแก้ปัญหาดินเปรี้ยว	 เพื่อให้สามารถทำเกษตรใน

พื้นที่พรุที่แห้งแล้งได้	แต่ก็ดูจะประสบผลสำเร็จเฉพาะในแปลงทดลองหรือพื้นที่เป้าหมายที่มีงบประมาณ

อัดฉีดมากพอเท่านั้น	นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่กรมชลประทานต้องการจะปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้น

แม่น้ำสายบุรีขึ้นมาอีกครั้ง	เพื่อผันน้ำจืดมาปรับสภาพดินเปรี้ยวของโครงการพัฒนาพรุขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง 



1�1ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน

	 สำหรับระบบนิเวศพรุน้ำจืดที่กำปงไอย์ฮีแตเป็นส่วนหนึ่งนั้น	 แม้จะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนสภาพ

อย่างสิ้นเชิงด้วยการระบายน้ำออกจากพรุโดยตรงดังในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น	 แต่ระบบนิเวศพรุน้ำจืดที่นี	่

ซึง่ในสายตาของหนว่ยงานรฐัมสีภาพเปน็เพยีงพืน้ทีน่ำ้ทว่มขงั	 ปา่ละเมาะรกรา้ง	 และทุง่หญา้ไรป้ระโยชน ์

ก็ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดและเป้าหมายเดียวกันในการปรับสภาพให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

สูงสุด	ที่ผ่านมา	พรุน้ำจืดที่กำปงไอย์ฮีแตถูกเปลี่ยนระบบการไหลเวียนของน้ำด้วยการสร้างถนน	คันกั้น

น้ำ	 ประตูน้ำ	 และอ่างเก็บน้ำ	 อันเป็นการเปลี่ยนสภาพคลองที่มีการไหลเวียนของน้ำในรอบปีให้กลาย

เป็นหนองน้ำถาวรหรือ	 “ลูโบ๊ะ”	 ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลในการส่งเสริมอาชีพ	 จัดหาแหล่งน้ำให้กับการเกษตร	

ส่งเสริมการประมงและการปศุสัตว์ในแบบที่รัฐเห็นว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง	 รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาน้ำ

ท่วมและสร้างความสะดวกในการคมนาคม	 ปัจจุบัน	 “ลูโบ๊ะ”	 จึงเต็มไปด้วยซากไม้ยืนต้นตายเพราะถูก

น้ำท่วม	คล้ายกับที่เห็นในบริเวณเหนือเขื่อนต่างๆ	นอกจากนี้	 แม้ว่าการพัฒนาหรือการเข้ามาจัดการพรุ

ที่กำปงไอย์ฮีแตจะไม่ได้มีสถานะเป็นโครงการในพระราชดำริโดยตรง	 แต่หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง	 อบต.	 ก็ล้วนแล้วแต่ทำงานตามแนวพระราชดำริที่เน้นการ

จัดการระบบน้ำในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่พรุให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างอาชีพและ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร	อันจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	

	 นับแต่ปี	 พ.ศ. 2547	 เป็นต้นมาที่เหตุการณ์ความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุขึ้น

ระลอกใหม	่การเขา้จดัการพืน้ทีพ่รใุนกำปงไอยฮ์แีตมคีวามเขม้ขน้ขึน้มาก	มจีำนวนโครงการและหนว่ยงาน

ต่างๆ	 ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาก	 นอกเหนือจากโครงการของหน่วยงานปกติอย่างกรมพัฒนาชุมชน	

สำนักงานเกษตร	 หรือโครงการต่างๆ	 ตามสายงานของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านทางนายอำเภอ	 ปลัด

อำเภอ	 ปลัดตำบล	 กำนัน	 และผู้ใหญ่บ้าน	 ก็ยังมีโครงการพิเศษอื่นๆ	 ที่ผ่านมาทางศูนย์อำนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 และหน่วยงานด้านความมั่นคง	 เช่น	 หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ที่เข้ามาทำงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพในพื้นที่	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามา	 

สนับสนุนผู้นำทางการและ	อบต.	 ในการจัดสรรพื้นที่ทุ่งในพรุให้ชาวบ้านปลูกแตงโมเพื่อเป็นรายได้เสริม

ครอบครัวละ	3	ไร่	การอบรมการปลูกผักลอยฟ้า	การอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	การขุดบ่อน้ำ	การสร้าง

คอกเลี้ยงสัตว์รวม	และการแจกสัตว์เลี้ยง	(เช่น	วัว)	เป็นต้น		

	 โครงการพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบการทำมาหากินแบบเดิมๆ	 โดยเฉพาะใน

ส่วนของการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศพรุ	 แต่เน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่คิดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ที่ดี

กว่าแก่คนในท้องถิ่น	 ที่สำคัญ	 พรุน้ำจืดในฐานะระบบนิเวศที่มีความสำคัญก็ไม่เคยถูกตระหนักรู้จาก

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ขณะเดยีวกนั	หนว่ยงานรฐัมกัมองวา่พืน้ทีน่ำ้ทว่มขงั	ปา่ละเมาะรกรา้ง	และทุง่หญา้

ไร้ประโยชน์ของพรุ	 เป็นสมบัติของรัฐที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดก็ได้	ส่วนระบบกรรมสิทธิ์

ที่มีมาแต่เดิมของคนในพื้นที่ก็ถูกละเลย	 จนทำให้เกิดภาวะลักลั่นในลักษณะที่ว่า	 ขณะที่หน่วยงานรัฐ
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พยายามสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากพื้นที่พร	ุ แต่ขณะเดียวกันก็ปิดล้อมและ

ทำให้พื้นที่ใช้ประโยชน์ของชาวบ้านจากพรุมีน้อยลง	 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 พื้นที่ปล่อยควายในช่วงหน้าน้ำ

ของชาวกำปงไอย์ฮีแตมีขนาดลดลงไปกว่าครึ่ง	 เนื่องจากการเข้ามาตั้งหน่วยปฏิบัติงานของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา	 ซึ่งเข้าครอบครองพื้นที่นับพันไร่	 และมีการกั้นรั้วลวดหนามอย่างแข็งแรงเพื่อ

ป้องกันการบุกรุกของฝูงสัตว์	 นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาครอบครองพื้นที่พรุในกำปงไอย์ฮีแตของอีกหลาย

หน่วยงาน	 ทั้งนี้	 การดำเนินโครงการเหล่านี้เป็นไปอย่างสะเปะสะปะ	 ไร้ทิศทาง	 บ้างก็เกิดขึ้นมาเพื่อ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเกิดจากปัญหาลูกโซ่ของแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดมาตั้งแต่แรก	 ปัจจุบัน

ทุ่งพรุในกำปงไอย์ฮีแตจึงเต็มไปด้วยเนิน	บ่อ	ร่องรอยการถม	และร่องรอยการขุดต่างๆ	มากมาย	ระบบ

นิเวศพรุจึงเป็นคล้าย	“ทะเลงบประมาณ”	ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	โครงการ

พัฒนาพรุเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและการคอร์รัปชั่นต่างๆ	 ซึ่ง

สถานะของความเป็นอาณานิคมเมืองขึ้นภายในและการเป็นพื้นที่สงครามของเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอื้อเป็นอย่างดีต่อการดำรงอยู่ของสภาพที่มืดดำเช่นนี้	 (ดูประเด็นว่าด้วยความเป็นอาณานิคมเมืองขึ้น

ภายในของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน	 Che	 Man	 1990	 และประเด็นสถานะความเป็นพื้นที่สงครามใน	

Hansen	and	Stepputat	2005;	2006)	

	 ในบทความชิ้นนี้	 แม้ฉันจะไม่ชอบใจกับการสร้างภาพชวนฝันเกี่ยวกับวิถีชีวิตและชุมชนชาว

มลายูมุสลิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการจัดการทรัพยากร	 แต่ฉันก็ไม่ได้กำลังจะบอกว่าการ

ภาพ 3 ภาพชวนฝันนี้เพื่อใคร? และบริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกลืม 
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ผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นและชีวิตที่ต้องผูกพันกับระบบตลาดและทุนนิยมอย่างแนบแน่นนั้น

เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา	 ฉันรู้สึกเศร้าและหดหู่เมื่อก๊ะฮาลีเมาะถามฉันในวันหนึ่งขณะที่ตัวเธอเปียกปอน

และเหนื่อยหอบจากการไล่ต้อนวัวกลางสายฝนว่า	“เป็นชาวบ้านนี่มันลำบากจริงๆ	นะ	คนกรุงเทพฯ	เขา

ทำมาหากินอะไรกันหรือโก	 [ชื่อเล่นของฉัน]	 เขาไม่ต้องลำบากอย่างพวกเราใช่ไหม”	 ฉันรู้สึกโกรธและ

ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมเมื่อได้ยินบรรดาเพื่อนของฉันที่กำปงไอย์ฮีแตคุยกันว่า	

เถ้าแก่รายใหญ่เจ้าของโรงงานยางพารา	 ผู้ที่เถ้าแก่รายย่อยซึ่งรับซื้อขี้ยางจากหมู่บ้านแล้วนำผลผลิตไป

ขายต่อให้นั้น	เพิ่งซื้อรถยนต์หรูในราคา	“ดูวอปูโล๊ะยูตอโก๊ะ”	(20	ล้านบาท)	ฉันถามย้ำพวกเขาอีกครั้ง

เพื่อความแน่ใจ	 เพราะภาษามลายูถิ่นของฉันอ่อนมาก	 ทุกคนในวงคุยยืนยันว่ารถยนต์คันนั้นราคาราว	

20	 ล้านบาทจริง	 และน่าจะเป็นรถสปอร์ต	 ฉันได้แต่คิดอยู่ในใจว่า	 ก็ด้วยส่วนเกินจากแรงงานและ

ผลผลิตของเพื่อนๆ	 ฉันนี่แหละที่ทำให้เถ้าแก่รายนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยขนาดนี	้

ขณะเดียวกัน	 ฉันก็รู้สึกสงสารใครหลายคนที่นั่นจับใจ	 เมื่อพบว่าพวกเขาขาดทุนยับเยินจากการลงทุน

ปลูกแตงโมในปีนี้	เพราะฝนตกหนักผิดฤดูต่อเนื่องกันสามวันในช่วงที่แตงโมเพิ่งเริ่มออกผล	

	 อาจเป็นการยากที่ความยากลำบาก	 ความเสี่ยง	 และการเป็นเบี้ยล่างในระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยมที่ชาวมลายูมุสลิมกำลังเผชิญ	 รวมทั้งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศใน

ปัจจุบัน	 จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการจัดการพื้นที่พรุในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการโดยรัฐไทย

มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า	 30	 ปีแล้ว	 ชีวิตที่ดูไม่ชวนฝันของชาวกำปงไอย์ฮีแตซึ่งขูดรีดธรรมชาติ	 มี

แนวโน้มสูงในการทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ	 และพึ่งพิงระบบตลาดและเศรษฐกิจโลกอย่างมาก	

เป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางความพยายามของรัฐไทย	 โดยเฉพาะในส่วนของ

สถาบันอำนาจแบบจารีต	 ในการเข้าครอบครองดินแดนและจิตใจของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ผ่าน

ทางการเข้าควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ	 แม้ว่าระบบตลาด	 ทุนนิยม	 โลกาภิวัตน์	 และนโยบายรัฐบาลที่

เน้นการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 จะมีความสำคัญไม่น้อยในการกำหนดรูปแบบการเกษตรและการ

จัดการทรัพยากรของชาวมลายูมุสลิมปัจจุบัน	 แต่ปฏิบัติการของรัฐไทยที่ผ่านทางสถาบันพระมหากษัตริย์	 

ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้สถานการณ์ต่างๆ	แย่ลง		

	 แม้ภาคประชาสังคมได้ปวารณาตัวและถูกคาดหวังจากหลายภาคส่วนว่าสามารถเป็นกลไก

สำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต	้ (โปรดดู	 ศรีสมภพ	 จิตรภิรมย์ศรี	

2551)	 ทว่าการที่กลุ่มและองค์กรในภาคประชาสังคมจำนวนมากพากันนำเสนอภาพชวนฝันว่าด้วยวิถี

ชวีติและชมุชนชาวมลายมูสุลมิ	 ควบคูไ่ปกบัการมองวา่ระบบตลาด	 ทนุนยิม	 และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

เป็นสาเหตุสำคัญในการทำลายการพึ่งตนเองและความเอื้ออาทรต่อธรรมชาติของชาวมลายูมุสลิม	 ก็นับ

เป็นการละเลยของภาคประชาสังคมที่จะแตะกับต้นตอของปัญหา	 อันได้แก	่ โครงสร้างและสถาบันอำนาจ

แบบจารีต	 ลักษณะเฉพาะของการเมืองการปกครองของไทย	 และการพยายามเข้าครอบครองและ
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เปลี่ยนแปลงตัวตนของชาวมลายูมุสลิม	สภาพการณ์เช่นนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับงานศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ว่า	

ขณะที่เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและต้องการลดบทบาทของรัฐสมัยใหม่	 โดย

เฉพาะระบบรัฐสภา	 พรรคการเมือง	 และนักการเมือง	 ภาคประชาสังคมไทยกลับมีบทบาทอย่างสำคัญ

ในการสนับสนุนสถาบันการเมืองการปกครองแบบจารีต	 และมีแนวคิดทางการเมืองที่ค่อนข้าง

อนุรักษนิยม	(Ungpakorn	2009)		

	 ขณะเดียวกัน	 การที่ภาคประชาสังคมบางส่วนมองการเสื่อมโทรมลงของ	 “วิถีชีวิตที่ดีงาม”	 ว่า

เกิดจากการที่ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ขาดจิตสำนึก	 ก็เป็นการละเลยที่จะทำความเข้าใจการปรับตัวและ

การตัดสินใจในชีวิตประจำวันของชาวมลายูมุสลิมเหล่านี้ท่ามกลางเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ	 โดยเฉพาะ

ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่จากการที่หน่วยงานรัฐเข้ามาปรับเปลี่ยนสภาพพร	ุ รวมทั้งใน

ส่วนของข้อมูลและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่พวกเขามีอยู่ในเวลานั้นๆ	 ขณะที่อยู่ในสนาม	 ฉันมองเห็นว่า

ชาวกำปงไอย์ฮีแตได้ใช้กลวิธีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ	 ที่เข้ามาในพื้นที่อย่างไร	 พวกเขา

สร้างสายสัมพันธ์และมีท่าทีกับผู้นำทางการในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไร	 เพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก

โครงการต่างๆ	 ที่เข้ามา	 หรือเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือยามที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ	 ประเด็น

เหล่านี้ถูกละเลยมาโดยตลอดจากภาคประชาสังคม	 เนื่องจากเป็นประเด็นที่ไม่สู้จะเข้ากับโครงเรื่องชวน

ฝันเกี่ยวกับชาวมลายูมุสลิมที่ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างและเผยแพร่สู่สาธารณะ		

	 ภาพชาวมลายมูสุลมิชวนฝนัดงักลา่ว	 เปน็ปจัจยัสำคญัทีช่ว่ยใหก้ลุม่และองคก์รภาคประชาสงัคม

จำนวนมากขยายตัว	เติบโต	และมีที่ทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ้ำแล้วซ้ำ

เล่า	มีทั้งการตั้งองค์กรและหน่วยงานขึ้นใหม่	มีทั้งการวิจัย	อบรม	สัมมนา	ถอดบทเรียน	ผลิตสื่อหลาก

ชนิด	 บนแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรจึงจะรื้อฟื้นชีวิตที่ดีงาม	 เอื้ออาทรต่อธรรมชาติ	 และพึ่งตนเองได้ของชาว

มลายูมุสลิมที่เลือนหายไปให้กลับคืนมา	 ขณะที่สาเหตุสำคัญของปัญหายังคงดำรงอยู่ควบคู่ไปกับ

สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ที่ยากจะหาทางแก้ไข	 ดูจะเป็นความจริงดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า	 “ขณะนี้สิ่ง	 

ซึ่งเราเห็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ อาจเรียกได้ว่า	 อุตสาหกรรมสร้างความไม่มั่นคง	 คือมีผู้ผลิต	 

ผู้จำหน่ายจ่ายแจก	 มีผู้ลงทุน	 และมีผู้ได้รับผลประโยชน์	 ไม่ได้เลือกว่าคุณเป็นฝั่งรัฐหรือไม่เป็นฝั่งรัฐ”	

(ชัยวัฒน์	 สถาอานันท์	 อ้างใน	 ราณี	หัสสรังสี	 มปพ.)	อย่างไรก็ดี	 ฉันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า	 ข้อความ

ข้างต้นนี้ควรหมายรวมถึงหลายส่วนในภาคประชาสังคมด้วย	 ซึ่งงบประมาณจำนวนมากหลั่งไหลไปหา

นับแต่เหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ปะทุขึ้น	 ตราบใดที่ภาคประชาสังคมยังไม่แตะต้นตอของปัญหา	

และละเลยความเป็นจริงและความรู้สึกนึกคิดของชาวมลายูมุสลิมในการปรับตัวและการตัดสินใจเกี่ยว

กับการทำเกษตรและการจัดการทรัพยากร	 การทำงานของภาคประชาสังคมจะไม่นำไปสู่การแก้ปัญหา

ความขัดแย้งและความรุนแรงที่ดำรงอยู่ในพื้นที่	 หากแต่จะนำมาซึ่งการดำรงอยู่และการเติบโตของภาค

ประชาสังคมเองเสียมากกว่า		
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