


การพัฒนาชนบทไทยมักวางอยูบนความรูและความเขาใจชนบทที่ตางกันสองขั้ว ในขั้วหนึ่งชนบทไทยมี
สถานะเปนพื้นที่ของความลาหลังดอยพัฒนา ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกรยากจนที่ประสบปญหาและไมสามารถ
พึ่งพาตนเองได จำเปนที่รัฐจะตองเขาไปใหความชวยเหลือหรือวา “พัฒนา” ใหมีความ “ทันสมัย” หรือพนจากความ

ยากจน ขณะที่อีกขั้วชนบทไทยมีสถานะเปนชุมชนที่อยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุลมาหลายชั่วอายุคน ทวาอยูใน
สภาวะเสื่อมถอยเพราะการรุกคืบของรัฐในนามของการพัฒนารวมทั้งการกาวเขามาของทุนและตลาด จำเปนที่รัฐจะตอง
ลดบทบาทและเปดโอกาสใหชนบทไดเผชิญกับทุนและตลาดบนฐานของ “ภูมิปญญาทองถิ่น” ความรูและความเขาใจ
ชนบทไทยขั้วแรกแพรหลายในแวดวงที่เรียกวา “การพัฒนากระแสหลัก” ซึ่งมีหนวยงานรัฐเปนกลไกขับเคลื่อน ขณะที่
ความรูและความเขาใจขั้วหลังแพรหลายในแวดวงที่เรียกวา “การพัฒนาทางเลือก” ซึ่งมีองคกรนอกภาครัฐเปนกำลัง
สำคัญ

อยางไรก็ด ี ภูมิทัศนการพัฒนาชนบทไทยขางตนไดเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา 
เพราะในดานหนึ่ง “การพัฒนากระแสหลัก” ไดผนวกรวมแนวคิดและวิธีปฏิบัติของ “การพัฒนาทางเลือก” เขามาเปน
สวนหนึ่งอยางตอเนื่อง เชน เกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรกรรมยั่งยืนไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 6 เปนตนมา และหนวยงานรัฐจำนวนมากไดจัดใหการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

เปนสวนหนึ่งของแผนงานและกิจกรรมของแตละหนวยงาน ขณะที่อีกดาน “การพัฒนาทางเลือก” ไดถูกปรับขยายให
ครอบคลุมแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาพิเศษจำพวกเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งแยกไมออกจาก “การ
พัฒนากระแสหลัก” เพราะเปนแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาที่สงเสริมและดำเนินการโดยหนวยงานรัฐในพื้นที่ตางๆ ทั่ว
ทั้งประเทศ เสนแบงระหวางแนวทางการพัฒนาทั้งสองจึงไมมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกตอไป และพรมแดนระหวางรัฐ 
ทุน และสังคมก็มีความปรุพรุนและเลื่อนไหลกวาที่เขาใจกันมาก

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศนการพัฒนาชนบทไทยขางตนเปนสวนหนึ่งของการตอรองอำนาจระหวางฝาย
ตางๆ ในสังคมไทยที่ยังไมมีขอยุต ิ เพราะแมการที ่ “การพัฒนากระแสหลัก” เปดรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของ “การ
พัฒนาทางเลือก” สามารถนับเปนผลของการรณรงคเคลื่อนไหวในระดับนโยบายของ “ภาคประชาชน” หรือ “ภาค
ประชาสังคม” ทวาในอีกแงสภาวการณดังกลาวอาจเปนผลของการที่รัฐรวมทั้งทุนพยายามลดแรงกดดันหรือดูดซับแรง
ตานโดยที่ไมจำเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีปฏิบัติของตนในระดับรากฐาน นอกจากนี้ การที่สถาบันการเมือง

จารีตซึ่งเปนสวนสำคัญของรัฐไทยไดเสนอแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาชนิดพิเศษใหทั้งขาราชการและประชาชนนำไป
ปฏิบัติอยางกวางขวางทั่วทั้งประเทศก็สามารถนับเปนสวนหนึ่งของความพยายามธำรงสถานะนำของสถาบันการเมือง
จารีตดังกลาวในปริมณฑลการพัฒนาชนบท

ขณะเดียวกันการที่พรรคการเมืองตางหันมาแขงขันกันในเชิงนโยบายก็สงผลใหการเมืองของการพัฒนาชนบท
มีความเขมขนและซับซอนยิ่งขึ้น เพราะในดานหนึ่งนโยบายของพรรคการเมืองใหความสำคัญกับการแกไขปญหาชนบท
เพราะเห็นวาเปนปญหาสำคัญและสงผลกระทบตอคนจำนวนมาก ทวาในอีกดานนโยบายเหลานี้ก็ถูกคิดคำนวณขึ้นบน
ฐานของความพยายามที่จะมัดใจคนในชนบทเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งในหลายกรณีเสนแบงระหวางวัตถุประสงคทั้ง
สองขอนี้ไมสามารถเห็นไดชัดหรืออาจจะมีความขัดแยงกันเอง นอกจากนี้ แมแตขอเสนอของสถาบันหรือองคกรที่
ปวารณาตัววา “เปนกลางทางการเมือง” เชนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศก็เปนสวนหนึ่งของการเมืองเรื่องการพัฒนาที่
วานี้ดวย เพราะนอกจากคณะกรรมการปฏิรูปจะเปนผลผลิตของการเมืองโดยตรง ขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการแกปญหาการเกษตรสามารถนับเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรเทาความคับ

ของใจในชนบทไมใหลุกลามจนเปนภัยคุกคามตอระเบียบอำนาจหลักที่ดำรงอยู

ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ ถึงแมแวดวงการศึกษาชนบทไทยรวมสมัยจะใหความสำคัญกับการสำรวจพลวัต
และความเปลี่ยนแปลงในชนบทซึ่งสั่นคลอนความรูและความเขาใจที่อยูเบื้องหลังทั้ง “การพัฒนากระแสหลัก” และ 
“การพัฒนาทางเลือก” อยางแหลมคม ทวายังไมสูจะใหความสำคัญกับการสำรวจภูมิทัศนและการเมืองที่อยูเบื้องหลัง
การพัฒนาชนบทไทยในปจจุบันมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการที่แนวทางการพัฒนาที่ตางกันทั้งสองรวมทั้งการที่
หนวยงาน สถาบัน และองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาไมวาจะเปนที่สังกัดรัฐหรือที่อยูนอกภาครัฐมีความเหลื่อมซอน
และโยงใยกันมากขึ้นจนยากจะแยกออกจากกันได นอกจากนี ้ แวดวงการศึกษาชนบทไทยยังไมสูใหความสำคัญกับการ
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พิจารณาความสัมพันธระหวางความเปลี่ยนแปลงในชนบทไทยโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจและสังคมกับบริบทการเมือง
รวมสมัยไมวาจะเปนในสวนของนโยบายพรรคการเมืองหรือวาการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชนบทเปนองคประกอบ
สำคัญ การจัดใหมีการแลกเปลี่ยนและอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับชนบทและการพัฒนาชนบทดังกลาวนี้จึงมีความสำคัญ 

เพราะจะเปนชองทางในการสรางความตระหนักรูและความเขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจในการเผชิญปญหา
ชนบทและการพัฒนาชนบทตอไป
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กำหนดการสัมมนา 
ภูมิ∙ัศนและการเมืองของการพัฒนาชนบ∙ไ∙ยรวมสมัย
8 กรกฎาคม 2554
หองประชุมประกอบ หุตะสิงห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

08:45-09:00 น. ลงทะเบียน

09:00-09:05 น. ชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดงาน

09:05-09:15 น. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวตอนรับและเปดงาน

09:15-10:45 น. ความรูและการเมืองเรื่องการพัฒนาและชนบทไทย

ทางเลือก: ยุทธศาสตรการตอรองอำนาจทวนกระแส
ดร.กฤษฎา บุญชัย 
นักวิชาการอิสระ อดีตเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก
ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยอนคิดวาดวยชีวิตทางการเมืองของชาวบาน: 
การเมืองในชนบทที่มากกวาการเลือกตั้งและการชุมนุมประทวง
ดร.จักรกริช สังขมณี 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นโดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดำเนินรายการโดย ดร.เกงกิจ กิติเรียงลาภ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10:45-11:00 น. พักรับประทานอาหารวาง

11:00-12:30 น. ความจริงในมานฝุน: มองชนบทไทยและการพัฒนาจากการศึกษาภาคสนาม

“เฮ็ดอยู แตบพอกิน”: 
การดิ้นรนของชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตนดานอาหารและการพัฒนา
เนตรดาว เถาถวิล 

PhD Candidate in Social Sciences, RCSD 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลูกทุงหรือลูกกรุง?: ความเปนเมืองในชนบทไทย
ทับทิม ทับทิม 
PhD Candidate in Social Sciences, RCSD 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม / University of Sydney
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ปาชุมชน: เครื่องมือเสริมสรางความเขมแข็งหรือเพียงแคเทคโนโลยีอำนาจชิ้นใหม?
สุรินทร อนพรม 
PhD Candidate in Geography, University of Sydney

 ออแฆกำปง (ชาวบาน) ไมโรแมนติค: 
การเกษตรและการใชทรัพยากรธรรมชาติแบบเขมขนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
ชลิตา บัณฑุวงศ 

PhD Candidate in Anthropology, University of Hawaii

ใหความเห็นโดย ดร.รัตนา โตสกุล b b
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดำเนินรายการโดย สืบสกุล กิจนุกูล

12:30-13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-15:00 น. การอภิปรายโตะกลม 

เราอยูกันอยางไรในชนบทที่เปลี่ยนแปลง

สุรพล สงฆรักษ 

สหพันธเกษตรกรภาคใต (สกต.)
สมปอย จันทรแสง 
กองทุนขาวอินทรียสุรินทร
มานะ ชวยชู 
โครงการดับบานดับเมือง
นันทา กันตรี 
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

ดำเนินรายการโดย กิ่งกร นรินทรางกูร มูลนิธิชีววิถี

15:00-15:15 น. พักรับประทานอาหารวาง

15:15-16:30 น. การอภิปรายโตะกลม 

กาวตอไปของการศึกษาและการพัฒนาชนบทไทย

ศ.สุริชัย หวันแกว 

ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิฑูรย เลี่ยนจำรูญ 
มูลนิธิชีววิถี 
ผศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดำเนินรายการโดย ดร.อนุสรณ อุณโณ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

16:30-16:35 น. กลาวปดงานโดย ดร.รัตนา โตสกุล
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บ∙คัดยอ abstract

ทางเลือก: ยุทธศาสตรการตอรองอำนาจทวนกระแส

กฤษฎา บุญชัย
นักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนอิสระ

กระแสทางเลือกการพัฒนาชนบทเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามตอแนวคิดการพัฒนาทันสมัยที่รัฐใชวาเปนตัวลด
ทอนอำนาจของประชาชน จึงทำใหเกิดการพัฒนาทางเลือกขึ้นมา โดยในชวงแรกจำกัดวงเฉพาะในหมูบาน ไมสนใจ
โครงสรางการเมือง เศรษฐกิจระดับมหภาค ขาดการเชื่อมโยงกับอำนาจที่กระทบตอชุมชน จนเมื่อการพัฒนาของรัฐและ
การเคลื่อนไหวของกลุมทุนกระทบตอฐานทรัพยากร และวิถีของทองถิ่นมากขึ้น จึงเกิดการปรับมุมมองและการ

เคลื่อนไหวในเชิงนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสราง และเพิ่มอำนาจการจัดการเชิงเศรษฐกิจของชุมชนในระบบตลาด
มากกวาจะหันหลังใหกับตลาดอยางสิ้นเชิง

ผลของการปรับตัว ทำใหขบวนการทางเลือกเริ่มกาวขามเสนแบงที่สรางไวแตเดิม เลือกสรรใชสิ่งที่เคยจัดวาง
เปนคูตรงขามกับทางเลือก เชน ระบบตลาด เทคโนโลยีสมัยใหม กลไกรัฐ และอื่นๆ มาเพื่อเสริมอำนาจตอรองใหกับ
ชุมชน ยุทธศาสตรทางเลือกจึงมุงไปสูการกำหนดตำแหนงแหงที่ของตนเองที่เหมาะสมกับรัฐและทุนและในภาวะสังคม
สมัยใหม มากกวาจะปดกั้นตนเอง

หากแตกระบวนการปรับตัวของขบวนการทางเลือกยังเผชิญ ในขบวนการยังมีระดับการปรับตัวที่แตกตางกัน 
หลายสวนไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง ปจจัยนเชิงเศรษฐกิจไดสงผลใหอำนาจตอรองของขบวนการทางเลือกในพื้นที่
ออนแอลง ในดานการเมือง รัฐและทุนไดเลือกหยิบฉวยวาทกรรมของขบวนการทางเลือกไปเสริมอำนาจของตน ทำให
พื้นที่สาธารณะของขบวนการฯ หดแคบลง นอกจากนี้นโยบายการเมืองประชานิยมสงเสริมใหการพัฒนาแบบรัฐจัดการ

ใหแทนเปนที่ยอมรับมากกวาการสรางอำนาจใหทองถิ่นจัดการตนเอง

การปรับตัวของขบวนการทางเลือกควรใหยกระดับยุทธศาสตรทางเลือกเพื่อการตอรองอำนาจและสราง
ความชอบธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใหมากขึ้น สวนหนึ่งดวยการสังเคราะหความรูวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงชนบทที่ทวีความซับซอน และพัฒนาขอเสนอทางเลือกเชิงระบบที่รองรับความหลากหลายของสังคมใหมาก
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก

อัจฉรา รักยุติธรรม
ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
หากพิจารณานโยบายรัฐ งานศึกษาวิจัย ตลอดจนขอมูลขาวสารตาง ๆ ตามสื่อสาธารณะในปจจุบันจะสังเกต

ไดวามีการกลาวถึงชุดคำและแนวความคิดตางๆ ที่เคยสถาปนาโดยกระบวนการ “การพัฒนาทางเลือก” (alternative 
development) อยางแพรหลาย เชน ภูมิปญญาชาวบาน การพึ่งพาตนเอง การเกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง วิถี
ชีวิตชนบท การจัดการโดยชุมชน ฯลฯ ชุดคำเหลานี้เคยมีสถานะเปนวาทกรรมตาน (counter discourses) ที่โตแยง
กับวาท-กรรมครอบงำและแนวความคิดตางๆ ของการพัฒนากระแสหลักที่กำหนดและผูกขาดอำนาจการพัฒนาโดยรัฐ 
การแพรหลายของชุดคำและแนวความคิดดังกลาวขางตนอาจทำใหเขาใจวาในปจจุบันการพัฒนาทางเลือกไดกลายมา
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลักไปแลว โดยที่ชุดคำเหลานั้นเปนทั้งผลผลิตและกระบวนการรวมผลิตซ้ำ “ความ
รู” และ “ความจริง” (บางอยาง) เกี่ยวกับ “การพัฒนา” และ “ชนบทไทย”  

บทความฉบับนี้ทบทวนเงื่อนไขการยายตำแหนงแหงที่ของ “การพัฒนาทางเลือก” ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนบท

วิพากษตอ “การพัฒนากระแสหลัก” มาสูการถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลักโดยเสนอวาการผนวก
รวมดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลจากการปรับบทบาทและความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งมี
บทบาทสำคัญในการผลักดันแนวความคิดวาดวยการพัฒนาทางเลือกตลอดหลายสิบปที่ผานมา การผนวกรวมการ
พัฒนาทางเลือกใหกลายมาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลักอาจดูเปนเรื่องนายินดีของกลุมองคกรที่ผลักดันแนว
ความคิดวาดวยการพัฒนาทางเลือกมาโดยตลอด แตบทความตั้งขอสังเกตวาการประสานกันของแนวคิดและความรวม
มือระหวางรัฐกับตัวแทนการพัฒนาทางเลือกอาจเปนเพียงเทคนิควิธีการของอำนาจแบบหนึ่งที่ผลิตซ้ำอุดมการณจารีต
บางอยางซึ่งไมไดสะทอนวาการพัฒนาทางเลือกไดบรรลุเปาหมายในการปรับความสัมพันธเชิงอำนาจของกลุมผล
ประโยชนตางๆ อันจะนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและความไมเปนธรรมทางสังคม นอกจากนี้บทความยังชวนใหขบคิด
ตอไปวาหาก การพัฒนาทางเลือกไดเปนผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลักไปแลวจริงๆ สถานะของ 
“การพัฒนาทางเลือก” และบทบาทของกลุมองคกรที่ผลักดันแนวความคิดดังกลาวจะยังคงมีความสำคัญตอสังคมไทย

อยูหรือไม อยางไร
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ยอนคิดวาดวยชีวิตทางการเมืองของชาวบาน:
การเมืองในชนบทที่มากกวาการเลือกตั้งและการชุมนุมประทวง 

จักรกริช สังขมณี
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มายาคติหนึ่งที่เปนอุปสรรคสำคัญในการทำความเขาใจภาวะเปลี่ยนผานการเมืองไทยในชวงหลายปที่ผานมา 

ก็คือมายาคติวาดวยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของคนชนบทในฐานะที่เปนโรครายทำลายการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย บอยครั้ง เราจะเห็นวาทกรรมที่มักจะใหภาพการซื้อขายเสียงในลักษณะที่ตื้นเขิน และอางเอาความยากจน
คนแคน การงอมืองอเทา การไมรูเทาทันนักการเมืองและระบบอำนาจ และการรอรับการอุปถัมภชวยเหลือจาก
ภายนอกของผูคนในชนบทเปนพื้นฐานในการอธิบายวาทำไมการซื้อขายเสียงจึงเปนไปอยางงายดายและกวางขวาง วาท
กรรมดังกลาวนี้ไดแทรกซึมอยูในสื่อและความเขาใจสาธารณะตอปรากฏการณทางการเมือง โดยเฉพาะการอธิบายการ
เขามามีสวนทางการเมืองของชาวบานชนบทไทยในชวงหลายปที่ผานมานี้ จนอาจกลาวไดวาวาทกรรมดังกลาวไดกลาย
มาเปนเสมือนนิทานประโลมใจของชนชั้นกลางไทยวาดวย “ความโง จน เจ็บ” ของผูเลือกตั้งชนบท ในทางกลับกัน 
นิทานประโลมใจดังกลาวนั้นก็ไดกอใหความพึงพอใจตอมโนทัศนของตนเองของชนชั้นกลางไทย ที่เขาใจวาวุฒิภาวะทาง
ประชาธิปไตยที่ตนมีนั้นมีมากกวาหรืออยูเหนือกวาวุฒิภาวะของผูคนในชนบท ซ้ำราย มายาคติที่เกิดจากวาทกรรมการ
ซื้อเสียงในชนบทนี้เองยังไดนำไปสูการลดทอนคุณคาของคะแนนเสียงเลือกตั้งจากชนบท ตลอดจนการมองวาคนชนบท

นั้นนอกจากวาจะไรศีลธรรมจรรยาในทางประชาธิปไตยแลว ก็ยังสามารถถูกชักจูงใหเปนฐานเสียงทางการเมืองและให
เขารวมขบวนการทางการเมืองตางๆ อยางงายดาย บทความชิ้นนี้เสนอวา การยึดเอาแตเพียงวาทกรรมการซื้อขาย
เสียงแบบตื้นๆ—“เงินไมมา กาไมเปน”—และวาทกรรมวาดวยการไมรูเทาทันเกมการเมืองของคนชนบทที่พบเห็นไดทั่วไป
มาอธิบายชีวิตทางการเมืองของชาวบานนั้น เปนการลดทอนความเขาใจในการศึกษาการเมืองที่อิงอยูกับชุมชนทองถิ่น 
และเปนอุปสรรคตอการทำความเขาใจสังคมการเมืองเชิงวัฒนธรรมอยางรอบดาน ยิ่งไปกวานั้น มายาคติเหลานี้เปน
เสมือนมานบังตาที่ทำใหเรามองไมเห็นวา แทจริงแลวอะไรคือเจตจำนงและความมุงมาดปรารถนาของประชาชนจาก
ชนบท และเจตจำนงเหลานั้นถูกแสดงออกผานทางการมีสวนรวมทางการเมืองที่เขาตองการไดอยางไร

การศึกษาการแสดงออกทางการเมืองของผูคนในชนบทไทยที่ผานมานั้นแบงออกเปน 2 ขั้วดวยกัน ขั้วหนึ่ง
เปนการมองจากกรอบการเมืองในระบบผูแทนเปนหลัก ในขณะที่อีกขั้วหนึ่งก็มุงเนนการอธิบายผานกรอบการเมืองภาค
ประชาชน  สำหรับในกลุมที่มองผานกรอบการเมืองผูแทนนั้นมีคำอธิบายการเมืองในชนบทในลักษณะที่แตกตางกันออก

ไปใน 2 แนวทางหลักดวยกัน ในดานหนึ่ง มีขอเสนอจำนวนไมนอยที่เนนย้ำถึงความลาหลังและความเปนปญหาของ
ภาคชนบทตอการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยไทย โดยเฉพาะการตั้งคำถามตอวุฒิภาวะของคนชนบทในการไปใช
สิทธิเลือกตั้ง และการมองวาคะแนนเสียงของคนชนบทนั้นไรความชอบธรรม ในอีกแงหนึ่งก็มีความพยายามในการเสนอ
ภาพชนบทในลักษณะใหม—ซึ่งเราอาจเรียกงานวิชาการพวกนี้ไดวาเปนสำนัก “ชนบทเปลี่ยนไปแลว”—ที่พยายามชี้ให
เห็นวากระบวนการเลือกตั้งและการมีสวนรวมทางการเมืองของคนชนบทนั้นมีลักษณะที่ซับซอนเกินกวาที่จะพิจารณา
จากมุมมองของชนชั้นกลางที่มุงประณามชนบทในเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงแตเพียงอยางเดียว ในการศึกษาทำความเขาใจ
ปรากฏการณทางการเมืองของคนในชนบทนั้น งานการศึกษาในระยะหลังชี้วามันมีความจำเปนที่จะตองอาศัยฐานความ
รูทางวัฒนธรรม การทำความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตการทำมาหากิน และการบริโภคที่เกิดขึ้นใน
สังคมชนบท เพื่อที่จะสามารถเขาใจไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น สงผลตอการสรางอัตลักษณทางการเมืองและการ
มองตนเองของผูคนในชนบทที่สัมพันธโดยกวางกับผูคนกลุมอื่นๆ ในสังคมอยางไร พูดอยางงายก็คือวา ขอถกเถียง
สำคัญในการศึกษาที่มองจากกรอบการเมืองในระบบผูแทนก็คือวาคนในชนบทนั้นสามารถเปนสมาชิกของระบอบ

ประชาธิปไตยที่ดีไดหรือไม หรือมีปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใดที่เปนอุปสรรคหรือเปนเงื่อนไขที่สำคัญใน
การนำพาชนบทไทยไปสูวิถีประชาธิปไตยแบบผูแทนที่ควรจะเปน ในแงนี้ชนบทจึงเปนสวนหนึ่งที่แนบสนิทไปกับรัฐและ
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ทุนนิยม สังคมชนบทพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐและนโยบายของรัฐ เรามักไมคอย
เห็นวาทกรรมวาดวยคนชนบทเลือกที่จะ “โหวตโน” ไมเอารัฐเทาไรนัก ขอถกเถียงในกลุมนี้จึงจำกัดอยูที่การเลือกผูแทน
ของคนชนบท แตจะเลือกอยางไร และชอบธรรมหรือไมนั้น ก็เปนสิ่งที่ยังถกเถียงกันตอไป แตสำหรับอีกกลุมที่มองผาน

กรอบการเมืองภาคประชาชนนั้น เราพบวาการนำเสนอภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนบท บอยครั้งเปน
ลักษณะที่ทาชนกับอำนาจรัฐและการเมืองแบบผูแทนที่ไรประสิทธิภาพ งานในกลุมนี้มองวาสังคมชนบทเปนสังคมที่ยึด
โยงกับทรัพยากรนิเวศและระบบสังคมที่มีจารีต มากกวาที่จะพึ่งพิงระบบอุปถัมภนักการเมืองและกลุมอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจในทองถิ่น ชนบทเปนสังคมหมูบานที่มีความสมานฉันทมั่นคงจากภายใน การรุกคืบของรัฐ นักการเมืองผู
ฉอฉล และทุนนิยมที่สามานยเปนตัวการทำลายการผลิตแบบยังชีพและเสถียรภาพของชุมชน ดังนั้นการแสดงออก
ทางการเมืองของคนชนบทก็มุงเพื่อที่รักษาสิทธิชุมชนจากการแทรกแซงจากภายนอกนั่นเอง

บทความนี้เสนอวาการจำกัดการพิจารณาการเมืองในชนบทอยูแตเพียงการเมืองแบบตัวแทนและการเมืองภาค
ประชาชนนั้นไมเพียงพอในการสะทอนภาพชีวิตทางการเมืองของชาวบานชนบทในทุกวันนี้อีกตอไป นอกเหนือจากการ
มองการแสดงออกทางการเมืองผานวาระทางการเมืองที่สำคัญ เชน การเลือกตั้ง และการจัดตั้งขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองแลว เราจำเปนตองมองการเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในทองถิ่นที่ชีวิตของคนชนบทดำเนินอยูในทุก

วี่วันพรอมๆ กันไปดวย การปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจำวันของคนชนบทที่วานี้แมวาจะไมไดรับความสนใจจาก
นักรัฐศาสตรนัก แตก็เปนประโยชนตอความเขาใจวาคนชนบทอยางนอยสองประการดวยกัน ประการแรกก็คือวา คนใน
ชนบทนั้นไมไดมีลักษณะที่งายตอการยอมรับหรือยอมจำนนตอการถูกเอารัดเอาเปรียบ การครอบงำ หรือความ
ขาดแคลนที่ตนเองตองเผชิญอยู หากแตพยายามอยูเสมอในการที่จะสรางทางเลือกและการจัดการความสัมพันธใหมๆ 
ในการนิยามวาใครควรจะไดอะไร เมื่อไหร และอยางไร หรือทรัพยากรนั้นควรจะถูกผลิต จัดสรร และใชไปอยางไร อีก
ประการหนึ่งที่เราอาจจะไดประโยชนจากการศึกษาการปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจำวันของคนชนบท ก็คือเรื่อง
ของการทำความเขาใจ “ความมุงมาดปรารถนา” และสิ่งที่ผูเขียนเรียกวา “เศรษฐกิจการเมืองเชิงศีลธรรมของความพึง
มีพึงได” ของผูคนในชนบท งานการศึกษาชิ้นนี้ใช “ชุมชนปรารถนา”หมูบานแหงหนึ่งในภาคอีสานของไทย เปนตัวอยาง
ของการสะทอนใหเห็นวาชาวบานในชนบทมีทัศนะของการดำรงชีพผานทางเศรษฐกิจการเมืองที่ขามพนประเด็น “การ
ยังชีพ” ไปสูการตระหนักและใหความสำคัญกับ “ความพึงมีพึงได” แลว เจตจำนงของความพึงมีพึงไดของชนบทนี้เองได

ถูกแสดงออกผานทางการเมืองในชีวิตประจำวัน ที่เชื่อมเอาการเมืองบนฐานทางวัฒนธรรมทองถิ่นเขากับอำนาจรัฐและ
อำนาจแบบดั้งเดิม, นักการเมืองในระดับทองถิ่นและระดับชาติ, ตลอดจนทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหมๆ ในการทำให
ความมุงมาดปรารถนาจากชนบทไดรับการสนับสนุนอยางเปนธรรมเฉกเชนสังคมเสรีประชาธิปไตยทั่วไป
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บ∙คัดยอ abstract

“เฮ็ดอยู แตบพอกิน” 
คำถามวาดวยการพึ่งตนเองของชาวนาระบบเกษตรอินทรีย
ในยุคโลกาภิวัตนและการพัฒนา1 

เนตรดาว เถาถวิล
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความนี้ตั้งคำถามกับแนวคิดการพึ่งตนเองในการสงเสริมเกษตรอินทรีย (organic agriculture) ในฐานะ
เครื่องมือในการพัฒนาทางเลือกเพื่อหลีกหนีออกจากการเกษตรสมัยใหมและปญหาความยากจนของเกษตรกรรายยอย 
โดยมองผานคำถามสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ (i) เกษตรอินทรียเปนหนทางสูการพึ่งตนเองของชาวนาจริงหรือไม (ii) 
เกษตรอินทรียเปนทางเลือกของชาวนาที่หลีกหนีจากความสัมพันธกับรัฐและตลาดจริงหรือไม (iii) เกษตรอินทรียเปน
แนวทางแกปญหาความยากจนใหแกชาวนารายยอย เปนแนวทางการแกปญหาแบบบูรณาการจริงหรือไม

ผูเขียนโตแยงวาเกษตรอินทรียไมใชระบบการผลิตเพื่อยังชีพที่หันหลังใหกับระบบตลาดและตอตานระบบ

ทุนนิยมดังที่เชื่อกัน ทวาเกษตรอินทรียเปนการผลิตในระบบทุนนิยมภายใตการกำกับของรัฐและทุน ในดานหนึ่งการ
เติบโตของเกษตรอินทรียเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐที่หันมาสงเสริมเกษตรอินทรีย ในอีกดานหนึ่งการขยายตัวของเกษตร
อินทรียในประเทศไทยโยงใยกับระบบตลาด ทั้งตลาดทางเลือกและตลาดสินคาเกษตรอินทรียสากลที่กำลังขยายตัวอยาง
มาก ชุมชนชาวนาอีสานแมอยูหางไกลถึงชายแดนรัฐชาต ิ แตกลับกลายเปนศูนยกลางของการผลิตอาหารที่มีความ
สำคัญในสายพานการผลิตอาหารอินทรียของโลก ชาวนาอีสานปรับระบบการผลิตสูระบบเกษตรอินทรียเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดตางประเทศ ควบคูไปกับการปลูกขาวเพื่อบริโภคและการปลูกขาวเพื่อขายในตลาดทองถิ่น 
ชุมชนชนบทอีสานจึงมีสภาพเปนชุมชนเปดที่เชื่อมโยงกับตลาดสินคาทางเลือกในระดับโลก ดังนั้นจึงมีขอโตแยงวา 
เกษตรอินทรียเปนนวัตกรรมในระบบทุนนิยม ความสัมพันธระหวางทุนและเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรียจึงควร
พิจารณาวาเปนความสัมพันธในระบบทุนนิยม ไมใชความสัมพันธในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง นอกจากนั้นยังมีขอ
โตแยงวาพัฒนาการของเกษตรอินทรียในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากระบบตลาดโลก มากกวาไดรับอิทธิพลจากแรงขับ

ภายในชุมชนหรือทองถิ่นอยางเห็นไดชัด 

ทั้งๆ ที่เกษตรอินทรียเปนการผลิตในระบบทุนนิยม  ซึ่งอยูภายใตการกำกับของรัฐและทุน เกษตรอินทรียกลับ
ถูกสรางภาพใหเปนแนวคิดเชิงอุดมคติ เปนเกษตรกรรมที่มุงสูการพึ่งตนเองของเกษตรกรและสรางระบบเศรษฐกิจพอ
เพียง และเปนทางเลือกในการพัฒนาของคนทุกกลุม ทุกเงื่อนไขและทุกสภาพพื้นที่อยางเทาเทียมกัน ทวาขอเท็จจริงที่
มักจะไมมีการกลาวถึง คือการสงเสริมเกษตรอินทรียซึ่งเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่สังคมชนบทมีความแตกตางเหลื่อมล้ำ 
ชาวนาแตละกลุมมีความสามารถในการเขาถึงที่ดิน ทุน และแรงงานไมเทากัน ทำใหชาวนาแตละกลุมปรับตัวเขาสูระบบ
การผลิตแบบทุนไดไมเทากัน ดังนั้นผลลัพธที่ไดจากการทำเกษตรอินทรียจึงตางกัน ชาวนาที่มีความพรอมมากกวาอาจ
ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรอินทรีย แตชาวนาที่ขาดความพรอม เชน เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ก็ถูกเบียดขับ
ออกไปจากระบบการผลิตแบบทุน  

ยิ่งไปกวานั้น ขอคนพบวาครัวเรือนเกษตรกรในภาคอีสานปจจุบันจำเปนตองดิ้นรนหารายไดจากอาชีพที่

หลากหลายทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม โดยครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดหลักจากการทำงานรับจาง
ในสัดสวนที่สูงกวารายไดจากภาคเกษตรรวมกัน ทำใหผูเขียนโตแยงวาเกษตรอินทรียไมใชทางเลือกสูการพึ่งตนเองของ
ชาวนา แตเกษตรอินทรียเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของแหลงรายไดของครัวเรือนชาวนา ดังนั้นการเรียกรองใหครัว
เรือนชาวนาหันไปทำเกษตรอินทรียเพียงอยางเดียวเพื่อความอยูรอดจึงเปนขอเรียกรองที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง ผู
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1 ผูเขียนขอขอบคุณชาวนาทุกคนที่ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการวิจัย ขอบคุณ อาจารยอัจฉริยา เนตรเชย ที่ชวยประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ 
อาจารยธร ปติดล อาจารยวาสนา ละอองปลิว และอาจารยพฤกษ เถาถวิล ที่ชวยกรุณาอานรางบทความและใหความเห็นอันเปนประโยชนตอการปรับรางบทความ
ชิ้นนี้ อยางไรก็ตาม หากมีความผิดพลาดใดๆ ในบทความชิ้นนี้ ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว 



เขียนมีขอเรียกรองวา การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของชนบทตองเริ่มตนจากการทำความเขาใจสภาพการณที่เปนอยู
ตามความจริง มากกวาการตอกย้ำความเชื่อหรืออคติที่มีอยูกอน เชน การมองวาความลมเหลวในการทำเกษตรอินทรีย
เกิดจากความบกพรองหรือคานิยมที่ผิดของชาวนา เปนเพราะความโลภของชาวนา หรือการตกเปนเหยื่อของบริโภค

นิยมและวัตถุนิยม ซึ่งเทากับเปนการลดทอนความซับซอนของปญหาเชิงโครงสรางที่สรางความแตกตางเหลื่อมล้ำและ
ดำรงรักษาไวซึ่งสถานภาพที่เสียเปรียบของชาวนา และในอีกแงหนึ่งยังเปนการบิดเบือนปญหาเชิงโครงสรางใหกลายเปน
เรื่องความบกพรองของปจเจกแทน 

นอกจากนั้นการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของชนบทอีสานตองไปใหพนจากกับดักของวิธีคิดแบบขั้วตรง
ขาม (binary opposition) ซึ่งมักจะสรางภาพความจริงแบบตายตัว (stereotype) เชน สรางภาพเกษตรเคมีเปนระบบ
เกษตรกรรมที่เลวรายที่ตองกำจัดใหสิ้นไป สวนเกษตรอินทรียเปนเกษตรกรรมเชิงอุดมคติที่ตองนำไปใชกับคนทุกกลุม 
ทั้งที่เกษตรกรรายยอยไมมีเงื่อนไขที่พรอมจะผลิตในระบบเกษตรอินทรีย การสรางภาพความจริงเชิงอุดมคติแบบตายตัว
ดังกลาวนอกจากไมชวยใหเขาใจปญหาวาอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในปจจุบันคืออะไรแลว ยังเปน การปดกั้น
โอกาสในการเสนอแนะนโยบายที่จะชวยแกไขปญหาไดตรงจุดมากกวา เชน การเพิ่มโอกาสเขาถึงที่ดิน ทุนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใหแกชาวนารายยอย การรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสรางอำนาจตอรองในระบบตลาด การสงเสริม

ศักยภาพกลุมเกษตรกรใหสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตและจัดการการผลิตไดดวยตนเอง การเพิ่มโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารดานการตลาดสินคาเกษตรที่หลากหลายใหแกเกษตรกร การสรางโอกาสในการมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย การสรางระบบสวัสดิการที่มั่นคงใหแกเกษตรกรรายยอยและระบบสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับ
แรงงานจากชนบทที่อพยพไปทำงานในเมือง เปนตน ที่สำคัญการสรางภาพความจริงแบบตายตัวดังกลาว ยังทำใหมอง
ไมเห็นดานที่เปนศักยภาพของครัวเรือนชาวนา ที่ครัวเรือนชาวนาพยายามสรางความหลากหลายในการดำรงชีวิต โดย
ไมพึ่งพิงเกษตรกรรมระบบเดียว แตหันไปทำเกษตรกรรมหลายระบบควบคูกับการหารายไดจากทำงานรับจางที่มีมูลคา
สูง ซึ่งถือเปนกลยุทธในการปรับตัวที่ชวยสรางความมั่นคงในการดำรงชีพของชาวนา ภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม
และนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัฒน์
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ลูกทุงหรือลูกกรุง?: ความเปนเมืองในชนบทไทย

ทับทิม ทับทิม
PhD Candidate in Social Sciences, RCSD, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม / University of Sydney

ลูกกรุงหรือความเปนเมือง แทรกอยูในความเปนลูกทุงหรือความเปนชนบทไทยมาอยางยาวนาน ในรูปของ
ความคิด คานิยม ความคาดหวังที่เมืองมีตอชนบท ที่ชนชั้นกลางมีตอชาวบาน เห็นวาชนบทควรเปนเชนนั้น เชนนี้ 
อยากใหมีการพัฒนาแบบทางเลือก อยากใหชาวบานอยูแบบพอเพียง ดวยวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ความเขาใจชนบทจาก
ภาพที่สรางขึ้นเชนนี้ทำใหชนบทเปนภาพที่หยุดนิ่งและไมเปนจริง
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ปาชุมชน: เครื่องมือเสริมสรางความเขมแข็งหรือเพียงแคเทคโนโลยีอำนาจชิ้นใหม?

สุรินทร อนพรม 
PhD Candidate in Geography, University of Sydney

การสูญเสียพื้นที่ปาไมในประเทศไทยอยางตอเนื่องทำใหเกิดการตั้งคำถามและวิพากษมโนทัศนการจัดสรร
ทรัพยากรที่ผูกขาดโดยรัฐวาเปนแนวทางที่ไมนาจะนำไปสูการจัดสรรทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนและเปนธรรม ขอสงสัย
ดังกลาวนำไปสูการนำเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากร “ทางเลือก” ที่เนนมิติทางดานสิทธิชุมชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดสรรทรัพยากรปาไม  ทั้งนี ้ ผูที่สนับสนุนแนวคิด “ทางเลือก” เชื่อวา มโนทัศนการจัดการ
ทรัพยากรแบบรวมศูนยอำนาจนอกจากจะไรประสิทธิภาพในการคุมครองและรักษาทรัพยากรปาไมแลว ยังกอใหเกิด
ปญหาความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากร โดยผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการรวมศูนยอำนาจมากที่สุดก็คือ 
ชาวบาน หรือ “ชุมชนทองถิ่น” ผูที่อยูใกลชิดกับฐานทรัพยากร ดังนั้น ทางรอดสุดทายที่จะสามารถคุมครอง ฟนฟู
ทรัพยากรปาไม อีกทั้ง ยังชวยในการฟนฟูวิถีชีวิตการพึ่งพาปาของชาวบานนั้นรัฐตองมอบอำนาจในการจัดการใช
ประโยชนทรัพยากรปาไมใหกับชุมชนทองถิ่นในรูปแบบปาชุมชน

หากกลาวแบบหยาบๆ หลักการพื้นฐานของมโนทัศนปาชุมชน มองวา ชาวบาน หรือชุมชนทองถิ่นที่มีวิถี

ชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรปาไมโดยตรงนาจะมีองคความรูในการจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่นั้นๆ ชุมชนเหลานี้มีอุดมการณ และความสนใจในการจัดการทรัพยากร ทั้งนี้เพราะทรัพยากรถือเปนฐาน
สำหรับการอยูรอดของพวกเขา ดังนั้น เปาหมายทางการเมืองของผูที่สนับสนุนมโนทัศนปาชุมชน ก็คือ การเรียกรองให
รัฐมอบอำนาจให ชุมชนทองถิ่นเปนผูควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวของกับการจัดสรรใชประโยชนทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อ
ใหชุมชนเหลานี้สามารถกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเอง กลาวโดยสรุป แนวทางปาชุมชนถูกมองวาเปนเครื่อง
มือที่ทรงพลังในการหนุนเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น และเปนแนวทางที่สงเสริมใหชาวบานเกิดกระบวนการ
เรียนรูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน

บทความชิ้นนี้ตองการที่จะตั้งคำถาม และทาทายแนวคิดปาชุมชน โดยตองการชี้ใหเห็นวา “นัยกรรมปา
ชุมชน” มีขีดจำกัด ดังนั้น ความพยายามแปลงนัยกรรมดังกลาวไปสูภาคปฏิบัติจึงกอใหเกิดเงื่อนไขตอการเขาถึง
ทรัพยากรที่จำเปนตอการดำรงชีพของชาวบานโดยเฉพาะคนยากจนที่ยังมีความจำเปนตองพึ่งพิงทรัพยากรจากปา ปา

ชุมชนกลายมาเปนสิ่งที่บทความนี้เรียกวา “เครื่องมือทางอำนาจรูปแบบใหม” ในการควบคุมและจัดการปาซึ่งแตกตาง
จากแนวทางการควบคุมและจัดการทรัพยากรปาไมที่มีกรมปาไมเปนผูดำเนินการหลักและมีการตรากฎหมายปาไม
สำหรับเปนเครื่องมือและสรางความชอบธรรม ในทางตรงกันขาม แนวทางปาชุมชนไดสถาปนาชุมชนทองถิ่นใหเปน 
“องคกรชุมชน” พรอมทั้งมีการกำหนดกฎระเบียบของทองถิ่นหรือชุมชนเพื่อทำหนาที่ควบคุมและจัดสรรใชทรัพยากรใน
ทองถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนเพื่อทำหนาที่ซึ่งไมตางไปจากบทบาทที่กรมปาไมดำเนินการอยู นั่นคือ การ
สอดสองดูแลการใชประโยชนจากปาของสมาชิกในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การใชทรัพยากรของชาวบานโดยเฉพาะคน
ยากจนถูก “จับตา” และสอดสองดูแลมากยิ่งขึ้นจากเพื่อนบานและญาติพี่นองของตนเองในนามของคณะกรรมการปา
ชุมชน

เนื้อหาในบทความชิ้นนี้สังเคราะหขึ้นจากกรณีศึกษาปาชุมชนหวยแกว ตำบลหวยแกว อำเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาสำหรับการเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของผูเขียนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลีย โดยผูเขียนไดเขาไปพูดคุย สัมภาษณชาวบาน และสังเกตการณในหมูบานระหวางเดือนพฤศจิกายน 

2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 อยางไรก็ดี ถึงแมบทความนี้จะถูกสังเคราะหขึ้นจากเพียงแคพื้นที่เล็กๆ พื้นที่เดียว 
แตแนวทางการวิพากษและผลการศึกษาจากกรณีศึกษานี้นาจะเปนจุดเริ่มตนของการทบทวน และถกเถียงอยางจริงจัง 
ตรงไปตรงมาในประเด็นเกี่ยวกับคนกับปา และสิทธิของชาวบานในเขตปาที่จะสามารถเขาถึงทรัพยากรการพัฒนาอยาง
เสมอภาค
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ออแฆกำปง (ชาวบาน) ไมโรแมนติค: 
การเกษตรและการใชทรัพยากรธรรมชาติแบบเขมขน
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

ชลิตา บัณฑุวงศ
Thai Social Movement Watch (TSMW)
East-West Center Degree Fellow 2009-2012
PhD Candidate, Ecological Anthropology Program (EAP), 
Department of Anthropology, University of Hawai’i at Manoa

ในบทความชิ้นนี้ ฉันตั้งขอสังเกตวาความสมบูรณของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู
ของพื้นที่แหงหนึ่งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตและการที่ผูคนที่นั่นยังดำรงชีวิตอยูในภาคเกษตรหรือบนฐานทรัพยากร
เปนหลักนั้น ไมไดเปนสิ่งเดียวกับการทำเกษตรและการจัดการทรัพยากรที่เอื้ออาทรตอธรรมชาต ิ และไมไดเปนสิ่งเดียว
กับการพึ่งตนเองไดและการมีชีวิตที่พอเพียง เชนดังที่ปรากฏในภาพโรแมนติกวาดวยวิถีชีวิตผูคนและชุมชนมลายูมุสลิม
ที่ถูกสรางและผลิตซ้ำมาอยางตอเนื่องโดยกลุม/องคกรภาคสังคมซึ่งตอมาภายหลังไดกลายสภาพเปน ‘ประชาสังคม’  

ในขณะที่ภาคประชาสังคมมักระบุวา การขยายตัวของตลาดและระบบทุนนิยม นโยบายรัฐที่สงเสริมการ
จำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการขาด “จิตสำนึก” ความโลภ และบริโภคนิยมของตัวชาวบานเอง  เปนปจจัย
สำคัญที่นำมาสูการทำเกษตรและการใชทรัพยากรที่ทำลายธรรมชาต ิ และการขาดศักยภาพในการพึ่งตนเองของชาวบาน 

ฉันพยายามจะชี้วา ชีวิตที่ดูไมโรแมนติกไมนาพิศมัยของผูคนในพื้นที่ศึกษาของฉัน แทจริงแลวเปนสวนหนึ่งของการ
พยายามปรับตัวใหอยูรอดไดทามกลางบริบทและเงื่อนไขที่สลับซับซอนของพื้นที่ โดยเฉพาะโครงสรางและความสัมพันธ
เชิงอำนาจระหวางรัฐไทยกับชาวมลายูมุสลิมซึ่งเปนคนทองถิ่น อันเกี่ยวของกับประเด็นเรื่องความมั่นคง ความขัดแยง
ทางศาสนาและชาติพันธุ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอยางยาวนานที่นี่ 

ฉันเสนอวาตราบเทาที่การพยายามปรับตัวของผูคนในรูปแบบนี้และประเด็นวาดวยโครงสรางและความ
สัมพันธเชิงอำนาจที่รัฐไทยมีตอชาวมลายูมุสลิมยังไมถูกใหความสำคัญ การดำเนินงานของภาคประชาสังคมก็จะไมมีวัน
เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในเขตชายแดนภาคใตไดดังที่กลาวอาง แตจะเปนเพียงการ
ทำงานเพื่อการดำรงอยูและการเติบโตของหนวยงาน/องคกรในภาคประชาสังคมเองเปนหลัก
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