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editorialบทบรรณาธิการ

วารสารสหวิทยาการยังมุ่งม่ันท่ีจะเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้เชิงสหวิทยาการ 
ในมุมมองและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
มุมมองวิชาการในเชิงสหวิทยาการ ฉบับบ้ีเราคัดเลือกบทความที่สะท้อนปรากฎการณ ์
ที่หลายหลากแต่ยังคงใช้วิธีวิทยาและทัศนะทางวิชาการในเชิงสหวิทยาการในการศึกษา

บทความแรกเป็นงานศึกษาของ สิทธิพล เครือรัฐติกาล เป็นผลงานศึกษามิติ
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เข้าใจอิทธิพลของการเดินเรือเพื่อการค้าของจีนที่มีอิทธิพล 
ต่อประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่รวมถงึไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจาย
ของศาสนาอิสลาม เรื่องเล่า ความเชื่อ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือของเจ้ิงเหอ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเดินเรือของเจิ้งเหอส่งผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ท�าให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองท่าอย่างมะละกา งานศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นอิทธิพลของการเดินเรือในประวัติศาสตร์ท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรม 

บทความทีส่องและสามเน้นไปท่ีการศกึษาปรากฎการณ์ในชมุชน ซึง่การศกึษาชมุชน
เป็นหัวใจหลักของการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการที่ต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายสาขาใน
การท�าความเข้าใจ งานวจิยัของ ธนพุงษ์ ลมอ่อน เร่ืองการเรยีนรู้ของชมุชนผ่านกระบวนการ
ผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง 
น่าสนใจตรงทีผู่เ้ขียนพยายามสะท้อนให้เห็นว่า การวจัิยเชิงปฏิบติัการสามารถช่วยเหลอืพฒันา
ชุมชนได้ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวท่ีเคยปฏิบัติมานานเพื่อ 
ช่วยแก้ไขปัญหาในอดีต เช่น การลดต้นทุนการผลิต การตรากต�าที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นต้น 
ผู้วิจัยใช้ค�าว่า “การถูกแช่แข็งทางความคิด” อีกทั้งกระบวนการวิจัยของงานวิจัยนี้สามารถ
แก้ไขปัญหาของชาวนา ช่วยลดการละทิ้งที่ดินในการท�าการเกษตรของชาวนา ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ของภาคการเกษตรท่ีไทยก�าลังเผชิญและตระหนัก โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคง 
ทางอาหาร งานวิจัยจึงสะท้อนให้เห็นคุณูปการอย่างน้อยสองประเด็น คือ การใช้ระเบียบ 
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการวิจัย และ การท�างานวิจัยของนักวิชาการสามารถช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชนได้ เป็นงานวิจัยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้ (SOCIAL INNOVATION)

บทความเรือ่ง ชมุชนบ้านปงกบัการจดัการความมัน่คงด้านอาหาร ของ กิง่แก้ว ทศิตึง 
พยายามถ่ายทอดวิถีการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านในชุมชนชนบท ซึ่งพบว่า
ชาวบ้านมวีธิกีารจดัการความมัน่คงทางอาหารทีไ่ม่ได้แปลกแยกออกจากวถิใีนชีวติประจ�าวนั 

ความรู้และการถ่ายทอดด้านอาหารภายในครัวเรือนจะผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สายใยความสัมพันธ์ในครอบครัวในชนบทมีความส�าคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
แม้ระบบการผลติทางการเกษตรจะเปลีย่นเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดกต็าม แต่ครัวเรอืน
ชนบทยังคงรักษาความหลากหลาย ความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหารให้แก่สมาชิก
ในครัวเรือน

 บทความทีส่ีไ่ด้คดัเลอืกการศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่เป็น
ประเด็นที่ส�าคัญในห้วงเวลาของการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของสังคมไทย งานน้ีจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสายบริหารรัฐกิจอยู่มาก การศึกษาเรื่อง 
การสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นท่ีภาคตะวันออก: ปัจจัยแห่ง
ความส�าเร็จและสภาปัญหาอุปสรรค ของ ชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์ และ วสันต์  
เหลืองประภัสร์ ต้องการพิจารณาว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนและต้องการให้ผลการ
ศึกษาเป็นตวัแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน เป็นความพยายามของวงการวชิาการ
ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูเ้ขยีนได้ทบทวนแนวคดิเกีย่วกบัความร่วมมอืระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างละเอียด การศึกษาพบประเด็นที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา 
และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอว่าแม้แต่รัฐบาลเองยังต้องปรับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�านวยความสะดวกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สามารถจัดบริการ
สาธารณะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย 
มีข้อจ�ากัดอีกหลายประการ

 สุดท้ายบทความของ อภิเดช เตปิน เรื่องรูปแบบการล่าแม่มดออนไลน์ในบริบท
สังคมไทย เป็นงานที่สะท้อนแนวคิด “การล่าแม่มด” ได้ชัดเจนมาก การล่าแม่มดซึ่งเป็น 
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและกระทบกับทั้ง “ผู้ล่า” และ “ผู้ถูกล่า” มาเมื่อไม่นาน
นี้เองหลังจากจ�านวนการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยมีมากยิ่งขึ้น ท�าให้ข้อมูลที่ทั้งเป็นจริง 
และเป็นเท็จถูกสื่อสารออกไปโดยไม่มีการกลั่นกรอง ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อย 
ไปจนถึงรุนแรงงานแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามงานชิ้นนี้เสนอแนะว่า สังคมสามารถช่วยกัน
ป้องกันและแก้ไขได้ในระดับการก�าหนดนโยบายรัฐ และ ใช้อย่างเข้มแข็ง

 ทั้งปรากฎการณ์ แนวคิด และระเบียบวิธีที่ในใช้การศึกษาตามบทความทั้งห้าเรื่อง
มีความหลากหลายถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของวงวิชาการ ส่วนผลการศึกษาเป็นประโยชน์
ต่อทั้งการสร้างความรู้และการก�าหนดนโยบายของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

การเดินเรอืของจีนสมัยราชวงศ์หมิงน�าโดยขนัทีจีนมุสลิมนามว่า เจิง้เหอ 

ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อย่างใหญ่หลวง บทความนีส้�ารวจงานศกึษา

ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นมรดกของเขาในภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งได้แก่ (1) ความเจริญ

ของมะละกาในฐานะเมืองท่าแลกเปล่ียนสินค้า (2) การเกิดยุคการค้าและ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (3) การแพร่กระจายของศาสนาอิสลาม และ (4) 

เรื่องเล่าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจิ้งเหอ

ค�าส�าคัญ

จีน; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้; เจิ้งเหอ 
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Abstracts

The Ming maritime voyages led by Muslim Chinese eunuch 

Zheng He in the early 15th century had tremendous impacts on 

Southeast Asia’s politics, economy, society, and culture. The article 

aims to explore relevant studies to indicate his legacies in the  

region, which are (1) the rise of Malacca as an entrepôt; (2) the  

so-called “Age of Commerce” and absolutism; (3) the spread of 

Islam; and (4) tales and sacred places related to Zheng He.   

Keywords

China; Southeast Asia, Zheng He

 บทน�ำ
การเดินเรือของขันทีจีนมุสลิมนามว่า เจิ้งเหอ (Zheng He) ถือเป็น

เหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์โลก กล่าวคือ ในช่วง ค.ศ. 1405 - 1433 

จักรพรรดิหย่งเล่อ (Yongle) และจักรพรรดิเซวียนเต๋อ (Xuande) แห่งราชวงศ์ 

หมงิมพีระราชโองการให้เขาน�ากองเรอืขนาดใหญ่ราว 200 ล�าออกไปท่องทะเล 

จีนใต้และมหาสมุทรอินเดียรวมกัน 7 ครั้ง และติดต่อกับอาณาจักรต่างๆ  

36 แห่ง1 โดยไปไกลที่สุดถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา การเดินเรือ 

ครัง้นีน้อกจากจะขยายเกียรตภิมิูและความยิง่ใหญ่ของจีนแล้ว ยงัมีความส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์การเดินเรืออีกด้วย เพราะเกิดขึ้นเกือบ 100 ปีก่อนที่

มหาอ�านาจตะวันตกอย่างโปรตุเกสจะสามารถเดินเรืออ้อมทวีปแอฟริกาไปยัง

อินเดียส�าเร็จ ดังที่เอ็ดวิน โอ. ไรสเชอร์ (Edwin O. Reischauer) และจอห์น 

เค. แฟรแบงค์ (John K. Fairbank) นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษาคน

ส�าคัญของสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้ยกย่องว่าการเดินเรือของ 

เจิง้เหอเป็นความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน (ไรสเชอร์ และแฟรแบงค์, 

2510, น. 644)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีเจิ้งเหอเดินเรือผ่านทุกครั้ง  

การเดินทางของเขาทิ้งมรดกอันใหญ่หลวงที่ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรมของภมูภิาคนี ้บทความนีน้�าเนือ้หามาจากวิทยานพินธ์ของผูเ้ขยีน 

เรือ่ง “ภาพลกัษณ์ของเจิง้เหอในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของจนี” ซึง่เป็น

ส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาสหวทิยาการ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป ีการศึกษา 2553  

1 นับตามที่ปรากฏในประวัติของเจ้ิงเหอใน หมิงสื่อ (ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงฉบับหลวง)  
ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ชิงเรียบเรียงเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1739 ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 1 
ของ Dreyer (2007, p. 190)
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โดยมุ่งส�ารวจมรดกของเจิ้งเหอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานศึกษาของ 

นักวิชาการ โดยชี้ให้เห็นมรดกส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความเจริญของมะละกา

ในฐานะเมอืงท่าแลกเปลีย่นสนิค้า (2) การเกดิยคุการค้าและสมบรูณาญาสิทธริาชย์ 

(3) การแพร่กระจายของศาสนาอิสลาม และ (4) เรื่องเล่าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เกี่ยวกับเจิ้งเหอ

 ควำมเจริญของมะละกำ
	 ในฐำนะเมืองท่ำแลกเปลี่ยนสินค้ำ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นดนิแดนท่ีมปีฏิสมัพันธ์กับจนีในทางการเมอืง 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว โดยมีหลักฐานการติดต่อใน

ระบบบรรณาการระหว่างจีนกับอาณาจักรฟูนันบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง

ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 (ฮอลล์, 2549, น. 27-33) อิทธิพลทางการเมือง

และวฒันธรรมของจนีปรากฏชดัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวปี ดังกรณี

ของเวยีดนามซึง่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจนีตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่1 จนถงึ

ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 10 เมื่อราชวงศ์ถังล่มสลายลงและจีนเข้าสู่ยุคแห่งความ

แตกแยก เวยีดนามจงึสามารถปลดแอกตนเองได้ส�าเรจ็ แต่เวยีดนามกย็งัคงรักษา

ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนและรับเอารูปแบบการปกครองตาม

ลทัธิขงจือ่มาใชต้ราบจนถงึปลายคริสตศ์ตวรรษที ่19 หรอือกีกรณหีนึ่งคือ พมา่ 

ซ่ึงการรุกรานของราชวงศ์หยวนของจีนได้น�าไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิ

พุกามใน ค.ศ. 1287 กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า จีนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

เจริญและการล่มสลายของอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาค 

พื้นทวีป

แม้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนสมุทรจะห่างไกลจากจีนและได้รับ

อทิธพิลทางวฒันธรรมจากจีนน้อยกว่าภาคพืน้ทวีป แต่จีนกม็อีทิธพิลต่อการเมอืง 

และเศรษฐกจิในแถบนีไ้ม่น้อย การทีจี่นเป็นอาณาจกัรใหญ่ทีผ่กูระบบบรรณาการ 

เข้ากับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่รัฐบรรณาการ ท�าให้อาณาจักรต่างๆ  

พากันแสวงหาการรับรองจากจีน ซึ่งช่วยให้อาณาจักรเหล่านี้ได้เปรียบเหนือ

อาณาจักรข้างเคียงหรืออาณาจักรคู่แข่ง เห็นได้จากกรณีของอาณาจักรศรีวิชัย

ซ่ึงกลายเป็นมหาอ�านาจทางทะเลชั้นน�าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสต์

ศตวรรษที่ 7 - 13 ดังที่มิลตัน ออสบอร์น (Milton Osborne) บรรยายว่า 

ข้อเท็จจริงของการเป็นรัฐบรรณาการ แน่นอนว่า ย่อมเป็นเรื่อง 

ของการตกลงที่จะไม่กระท�าการใดๆ เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของ

จีน แต่สัมพันธภาพนี้ยังมีนัยอีกด้วยว่า จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของ 

รัฐบรรณาการของตนจากผู้ที่อาจจะลองดีด้วย สิ่งส�าคัญท่ีสุดส�าหรับ 

รัฐที่ท�าการค้าอย่างศรีวิชัยคือ การได้รับการรับรองจากจีน ซ่ึงก็เป็นไป

พร้อมๆ กับการได้รับสถานภาพรัฐบรรณาการ สถานภาพนี้เชื่อมโยงกับ

สิทธิท่ีจะค้าขายกับจีนด้วย เมื่อจีนมอบสถานะดังกล่าวให้แก่ศรีวิชัย  

รัฐการค้าทางทะเลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งของศรีวิชัยจะตกอยู่ในฐานะที ่

เสียเปรียบอย่างร้ายแรงทีเดียว (ออสบอร์น, 2544, น. 39)

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ได้เกิดอาณาจักรการค้าทางทะเลใหม่ในแหลม

มลายู นามว่า มะละกา ซึ่งงานศึกษาของสุพัฒน์ ธัญญวิบูลย์ (2539) และ  

โอ. ดับเบิลยู. โวลเตอรส์ (Wolters, 1970) ชี้ให้เห็นว่ากองเรือของเจิ้งเหอและ

การสนับสนุนจากราชวงศ์หมิงมีส่วนส�าคัญอย่างมาก อาณาจักรนี้ก่อตั้งขึ้นใน

ต้นทศวรรษ 1400 โดยเจ้าชายปรเมศวร (Paramesvara) แห่งราชวงศ์ปาเล็มบัง

บนเกาะสมุาตรา ผู้ต้องการหนีการครอบง�าของอาณาจกัรมัชปาหติ ปัญหาส�าคัญ

ทีม่ะละกาต้องเผชญิมี 2 ประการ คอื (1) สภาพดนิทีไ่ม่เหมาะต่อการเพาะปลกู 

ท�าให้ผู้คนต้องยังชีพด้วยการท�าประมง และ (2) ความพยายามของอาณาจักร
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อยุธยาและมัชปาหิตที่จะขยายอ�านาจเข้ามา มะละกาจึงรีบสถาปนาความ

สัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนเมื่อ ค.ศ. 1405 ดังปรากฏในบันทึกของหม่า

ฮวน (Ma Huan) ซึ่งร่วมเดินทางไปกับเจิ้งเหอว่า 

แต่ก่อนสถานที่นี้ไม่ได้มีสถานะเป็น ‘ประเทศ’ . . . ไม่มีพระเจ้า

แผ่นดินของตนเอง ปกครองโดยเพียงหัวหน้าคนเดียวเท่านั้น แผ่นดินนี้

เป็นเขตอ�านาจของประเทศเซียนหลัว (สยาม- ผู้เขียน) โดยทุกปีต้องส่ง

บรรณาการเป็นเงินจ�านวน 40 เหลี่ยง (47.96 ออนซ์ – ผู้เขียน) ถ้าไม่ส่ง

บรรณาการไป ประเทศเซียน-หลัวจะส่งทหารเข้ามาโจมตี

ในปีที่ 7 แห่งรัชสมัยหย่งเล่อ (ค.ศ. 1409 – ผู้เขียน) . . . ราชทูต

มหาขันทีเจิ้งเหอและคณะน�าพระราชโองการของจักรพรรดิ พร้อมด้วย

ตราเงิน 2 ตรา หมวก 1 ใบ เข็มขัดและเสื้อคลุมมามอบให้แก่หัวหน้า  

เจิ้งเหอได้ปักป้ายจารึกและยกสถานที่นี้ให้เป็นนคร ซึ่งต่อมาเรียกว่า 

‘ประเทศหม่าน-ล่า-เจีย’ (มะละกา – ผู้เขียน) หลังจากนั้นเซียน-หลัวก็

ไม่กล้ามารุกราน

หัวหน้าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้น�าพระชายา

และพระโอรสเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อขอบพระทัยและน�าผลิตผล

ท้องถิ่นถวายเป็นเครื่องบรรณาการ และราชส�านักได้มอบเรือเดินสมุทร

เพื่อให้พระองค์สามารถเดินทางกลับไปปกครองประเทศได้ (Ma Huan, 

1997, p. 108-109)

โวลเตอรส์ (Wolters, 1970, pp. 154-155) มองว่าการยอมเป็นรัฐ

บรรณาการท�าให้มะละกามสีถานะเทียบเท่ากบัอยธุยาและมชัปาหติ และอ�านาจ

ทางทะเลของจีนที่แสดงออกผ่านกองเรือของเจิ้งเหอท�าให้ทั้งสองอาณาจักร 

ต่างเกรงใจจีนและมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในการขยายอ�านาจเข้าสู่มะละกา  

หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า จีนเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับอาณาจักรที่

เกดิใหม่อย่างมะละกา ขณะทีส่พุฒัน์ ธัญญวบูิลย์ (2539, น. 44-51) มองว่าการ

เปิดความสัมพันธ์กับจีนท�าให้มะละกาได้สิทธิในการค้าขายกับจีน การปรากฏ

ตัวของกองเรือและสินค้าจีนที่มะละกาช่วยดึงดูดพ่อค้าจากดินแดนต่างๆไม่ว่า

จะเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศ ฟิลิปปินส์ อยุธยา พะโค รวมไปถึงดินแดนที่อยู่ห่าง

ไกลอย่างตะวันออกกลางและเปอร์เซียให้เข้ามาค้าขาย จนมะละกากลายเป็น

เมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้า (entrepôt) ที่ส�าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 15 และถึงแม้ว่าจีนจะยกเลิกนโยบายกองเรือหลัง ค.ศ. 1433 

แต่ก็มิได้ส่งผลทางลบต่อมะละกา เพราะในช่วงดังกล่าวมะละกาได้มีรากฐาน

ทางการเมืองและการค้าที่มั่นคงแล้วและมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนตกอยู่

ภายใต้การยึดครองของโปรตุเกสใน ค.ศ. 1511

 กำรเกิดยุคกำรค้ำและสมบูรณำญำสิทธิรำชย์
นอกจากมะละกาแล้ว การเดินเรือของเจิ้งเหอยังส่งผลโดยรวมต่อ

เศรษฐกจิและการเมืองของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้อกีด้วย นกัวิชาการคนส�าคัญ

ที่น�าเสนอแนวคิดนี้คือ แอนโทนี รีด (Anthony Reid) เขาตั้งข้อสังเกตว่า  

ก่อน ค.ศ. 1400 การค้าทางทะเลระหว่างมหาสมทุรอนิเดียกบัทะเลจนีใต้ซบเซา

ลง อันเป็นผลมาจากการระบาดของกาฬโรคในยุโรปช่วง ค.ศ. 1346 - 1348 

ความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิมในแถบตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์ 

เรเนยีน และนโยบายห้ามการค้าทางทะเลของจนีในต้นราชวงศ์หมิง แต่เมือ่พ้น 

ค.ศ. 1400 ไปแล้ว การค้าทางทะเลกก็ลับมาคกึคกั เหน็ได้จากการส่งออกเครือ่ง

เทศและพริกไทยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตลาดต่างๆ ได้เพ่ิมขึ้นมาก

โดยเฉพาะตลาดจีนและยุโรป และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการค้า (The Age of 

Commerce) ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ซึง่กินเวลาไปถงึกลางคริสต์ศตวรรษ

ที ่17 รดีมองว่าเรือ่งดงักล่าวเกีย่วข้องกบัการเดนิเรอืของเจิง้เหอ ดงัทีเ่ขาอธบิายว่า
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ดเูหมอืนจะไม่มข้ีอสงสยัเลยว่า กองเรอืทีจ่กัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์ 

หมิง (1402-24) ส่งไปเพื่อการค้า 6 ครั้ง รวมทั้งการขยายตัวของจีน 

ในช่วงเวลาเดียวกันไปยังเวียดนามและพม่า ท�าให้ความต้องการผลิตผล 

ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เพิม่ขึน้อย่างมาก ถ้าหากจะต้องเจาะจงเลอืก

ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ว่าเป็นจดุเริม่ต้น “ยคุการค้า” ของเอเชยีตะวันออก

เฉยีงใต้ การส่งผูแ้ทนการค้าของจนีคณะแรกในความควบคมุของนายพล

เรอืเจ้ิงเหอผูเ้ป็นขนัทใีน ค.ศ. 1405 น่าจะเป็นจดุเริม่ต้นทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

(รีด, 2548, น. 13)

ในทัศนะของรีด กองเรือของเจิ้งเหอกระตุ้นการผลิตพืชผลของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อป้อนสู่ตลาดจีน และแม้ว่าต่อมาจักรพรรดิราชวงศ์หมิง 

จะยกเลิกนโยบายกองเรือและการค้าทางทะเลโดยรัฐ แต่การค้าระหว่างเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้กับจีนก็ด�าเนินต่อไปด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ (1) การ

บงัคบัใช้กฎหมายของราชวงศ์หมงินัน้ไม่เคร่งครดั ท�าให้ในช่วงครึง่หลงัของครสิต์

ศตวรรษที ่15 ไปจนถงึต้นครสิต์ศตวรรษที ่16 ยงัมเีรอืแล่นไปมาระหว่างมณฑล 

ฝเูจีย้นกบัเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้อยูเ่สมอ (2) การทีร่ฐับรรณาการอย่างมะละกา 

มัชปาหิต และอยุธยา ยังคงส่งทูตไปถวายบรรณาการ ณ กรุงปักกิ่งเพื่อหวัง

ประโยชน์ทางการค้า ท�าให้จักรพรรดิจีนต้องผ่อนปรนให้ค้าขายได้ตามสมควร 

และ (3) อาณาจักรรวิกิวในทะเลจนีตะวนัออกมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัทัง้ราชส�านกั

จีนและพ่อค้าจีนที่ฝูเจี้ยน ริวกิวจึงมีสถานะเป็นพ่อค้าคนกลางที่ท�าให้การค้า

ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนด�าเนินต่อไปได้ (รีด, 2548, น. 11-18)

รดียงัเสนออกีว่า ผูป้กครองของอาณาจักรต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

น�าเอาความมั่งค่ังที่เกิดข้ึนจากการค้ากับจีนมาเสริมสร้างอ�านาจของตนให ้

เข้มแข็งจนเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolutist state) ตัวอย่างที่เขายก 

ข้ึนมาคอื อยธุยาในรชัสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (ค.ศ. 1448 – 1488) 

ซึง่กลายเป็นอาณาจกัรทีมี่ระบบราชการทีซ่บัซ้อนทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออกเฉยีง

ใต้ มปีระมวลกฎหมายทีก่�าหนดต�าแหน่งและสถานะของผูค้นในสงัคมให้แน่นอน 

โดยข้าราชการจะได้รับที่ดินตามต�าแหน่งราชการของตน และสูญเสียที่ดินเมื่อ

ถูกปลดจากต�าแหน่งหรือเสียชีวิต ท�าให้ข้าราชการไม่มีที่ดินตกทอดไปยังลูก

หลานจนเกดิเป็นอ�านาจส่วนตวัขึน้มาท้าทายกษัตรย์ิได้ (รดี, 2548, น. 283-284) 

นอกจากนี ้ความม่ังค่ังจากการค้ายงัท�าให้กษตัรย์ิอยธุยาในครสิต์ศตวรรษที ่17 

มพีระราชทรัพย์ท่ีจะจ้างชาวต่างชาตเิข้ามารบัราชการเพือ่เสรมิพระราชอ�านาจ

และจัดการกับขุนนางไทยที่ท้าทายพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็น

ได้ชัดในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ค.ศ. 1657 – 1688) ซึ่งหลัก

ฐานของชาวฮอลันดาระบุว่า พระองค์เคยจับกุมขุนนางนับร้อยคนเนื่องจาก

สงสัยว่าคนพวกนี้วางแผนจะวางยาพิษพระราชธิดา (รีด, 2548, น. 273-278) 

กล่าวโดยสรปุในทศันะของรดี การเดนิเรอืของเจิง้เหอนอกจากจะส่งผลทางตรง

คือความเฟื่องฟูของการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังส่งผลให้เกิดรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นอีกด้วย2

2 อย่างไรกด็ ีจดุก�าเนดิของสมบูรณาญาสทิธริาชย์ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัเป็นที่ถกเถยีงกนั 
กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด (Kullada, 2004, pp. 179-180) มองว่ารัฐอยุธยาไม่มีลักษณะของรัฐ
สมบรูณาญาสทิธริาชย์ ทัง้นเีพ้ราะ (1) พระราช อ�านาจของกษตัริย์ยงัจ�ากดัอยูแ่ต่บรเิวณราชธานี
และปริมณฑลใกล้เคียงเท่าน้ัน โดยในหัวเมืองที่ห่างไกลยังคงมีอ�านาจส่วนท้องถิ่นซึ่งอ�านาจ
ส่วนกลางยังไม่สามารถเข้าไปจัดการปกครองได้โดยตรง และ (2) ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ข้าราชการ จะต้องมีรายได้หลกัจากเงนิเดอืนทีไ่ด้รับพระราชทานจากกษตัรย์ิ เพือ่เป็นหลกัประกนั 
ว่าพวกเขาจะท�างานตามท่ีพระองค์ มอบหมาย หากแต่ข้าราชการของอยุธยายังคงมีรายได้ 
หลกัจากการอาศยัต�าแหน่งราชการเพือ่หาผลประโยชน์ กลุลดามองว่า รฐัสมบรูณาญาสทิธริาชย์
ทีแ่ท้จริงเกดิขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือตรงกับปลายคริสต์
ศตวรรษ ที่ 19
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 กำรแพร่กระจำยของศำสนำอิสลำม
ก่อนการมาถึงของเจิ้งเหอ ศาสนาอิสลามได้เข้ามาเผยแผ่ในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้บ้างแล้ว ดังปรากฏหลักฐานว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีชาว

อาหรบัอาศัยในอาณาจกัรจามปา และในบนัทกึของมาร์โคโปโล (Marco Polo) 

ระหว่างเดนิทางจากจนีกลบัไปยโุรปเมือ่ ค.ศ. 1292 กร็ะบวุ่าศาสนาอสิลามแพร่

หลายในภาคเหนือของเกาะสุมาตรา (ฮอลล์, 2549, น. 209) อย่างไรก็ตาม มี

ข้อน่าสังเกตว่าหลังจากการเดินเรือของเจิ้งเหอสิ้นสุดลงในกลางคริสต์ศตวรรษ

ที ่15 ศาสนาอสิลามได้เผยแผ่เข้าไปถงึแหลมมลายแูละหมูเ่กาะเครือ่งเทศอย่าง

รวดเรว็ ท�าให้มนีกัวชิาการจ�านวนหนึง่เสนอความเห็นว่า การเดนิเรอืของเจิง้เหอ

น่าจะมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เลี่ยวเจี้ยนอวี้ (Suryadinata, 2005) ตั้งข้อสังเกตว่า หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ของจีนไม่ได้บันทึกกิจกรรมของเจ้ิงเหอด้านการเผยแผ่ศาสนา

อิสลามเอาไว้เลย ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจหลักของเจิ้งเหอคือการสถาปนาความ

สมัพนัธ์ในระบบบรรณาการกบัอาณาจกัรต่างๆ ตามหลกัการของลทัธขิงจือ่ จนี

จึงไม่สนใจทีจ่ะบนัทกึเรือ่งอืน่นกั หากแต่ถ้าเราพิจารณาหลกัฐานของฝ่ายเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้อย่าง The Malay Annals of Semarang and Cerbon 

(MASC) แล้วจะพบว่ามีบันทึกเรื่องการเผยแผ่ศาสนาอิสลามของเจ้ิงเหออยู ่

ไม่น้อย บันทึกดังกล่าวระบุว่าช่วง ค.ศ. 1407 - 1419 เจิ้งเหอก่อตั้งชุมชนจีน

มุสลิมในปาเล็มบัง ชวา ฟิลิปปินส์ มลายู และจามปา การขยายตัวของชุมชน

จีนมุสลิมท�าให้ใน ค.ศ. 1423 จักรพรรดิราชวงศ์หมิงได้แต่งต้ังชาวมุสลิมเป็น

กงสุลบนเกาะชวาเพื่อดูแลชุมชนจีนมุสลิมทั้งหมดในแถบทะเลจีนใต้ ชวา และ

ปาเล็มบัง เล่ียวยอมรับว่าข้อมูลใน MASC อาจมีส่วนที่เป็นประวัติศาสตร ์

บอกเล่า (oral history) ที่คลาดเคลื่อนจากความจริงไปบ้าง หากแต่อย่างน้อย

บนัทกึดงักล่าวถอืเป็นความทรงจ�าร่วม (collective memory) ทีผู่ค้นในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรมีต่อเจิ้งเหอ 

ขณะที่ขงหย่วนจื้อ (Kong Yuanzhi) มองว่าเป็นไปได้มากที่เจิ้งเหอจะมี

บทบาทเผยแผ่ศาสนาอสิลาม เพราะนบัจากราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา ชาวมสุลมิ

ในจีนเพิ่มจ�านวนขึ้นจนเป็นก�าลังส�าคัญในการโค่นล้มราชวงศ์หยวนของชาว

มองโกลและสถาปนาราชวงศ์หมิงเม่ือ ค.ศ. 1368 อีกทั้งจักรพรรดิในต้น 

ราชวงศ์หมิงก็อุปถัมภ์ศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี นอกจากน้ี คณะเดินทางของ

เจ้ิงเหอยงัประกอบไปด้วยสมาชกิทีเ่ป็นมุสลมิอกีหลายคน สภาพดังกล่าวน่าจะ

เป็นปัจจัยทีเ่อือ้อ�านวยให้ชาวมสุลมิอย่างเจิง้เหอท�าการเผยแผ่ศาสนาอสิลามได้

สะดวกมากขึ้น (Kong, 2008)

 เรื่องเล่ำและสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจิ้งเหอ
ในอินโดนีเซีย เมืองเซมารังบนเกาะชวาถือเป็นศูนย์รวมเร่ืองราวและ 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจิ้งเหอ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในการเดินเรือครั้งที่ 

5 คนสนิทของเจิ้งเหอนามว่า หวังจิ่งหง (Wang Jinghong) ล้มป่วยลงจนต้อง

นอนพักรักษาตวัทีเ่ซมารงั หลงัจากหายป่วยแล้ว เขาตดัสนิใจตัง้รกรากอยูท่ีน่ัน่

ต่อไปโดยสอนให้คนในท้องถิน่รูจ้กัการเพาะปลกู รวมทัง้ยงัเผยแผ่ศาสนาอสิลาม

ให้แก่คนเหล่านี้ด้วย เมื่อเขาเสียชีวิตลง ผู้คนที่นั่นจึงสร้างศาลเจ้าเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่เขาและเจิ้งเหอ และมีพิธีบูชาบุคคลทั้งสองทุกวันที่ 1 และ 15 ของ

เดอืน และใกล้กับศาลเจ้ายงัมีบ่อน�า้ศักดิสิ์ทธิท่ี์เชือ่ว่าเจ้ิงเหอเป็นคนขดุขึน้ ผู้คน

จ�านวนมากพากันมาดืม่น�า้ในบ่อนีโ้ดยเช่ือว่าจะช่วยรกัษาโรคและท�าให้ร่างกาย

ดูอ่อนเยาว์ (Levathes, 1994, pp. 190-191) 

ในมาเลเซีย เรื่องราวของเจิ้งเหอรวมศูนย์อยู่ที่มะละกาเป็นหลัก มีเรื่อง 

เล่าสบืต่อกนัมาว่าเจิง้เหอน�าเจ้าหญิงจนีนามว่า ฮัน่ลีป่อ (Han Libo) มาอภเิษก

กับพระเจ้าแผ่นดินมะละกา พร้อมท้ังน�าชาวจีนกว่า 500 คนมาตั้งรกรากอยู่  

ณ เนนิเขาของมะละกาท่ีปัจจบัุนเรยีกว่า Bukit China เจิง้เหอจงึเปรยีบเสมือน
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ผู้ให้ก�าเนิดชุมชนจีนในมะละกา และมีการสร้างศาลเจ้าเจิ้งเหอเมื่อ ค.ศ. 1795 

(Levathes, 1994, pp. 183, 192-193) นอกจากนี้ในมะละกายังมีต�านานปลา

ซานเป่า (Sanbao fish) โดยเล่ากันว่า เรือของเจิ้งเหอชนหินโสโครกแต่กลับ 

ไม่จม เมื่อเจิ้งเหอตรวจสอบจึงพบว่ามีปลาเข้าไปอุดรูรั่วของเรือ เขาจึงใช้มือ 

จับปลาจนเกิดรอยนิ้วมือที่ตัวปลา ปลาชนิดนี้จึงได้ช่ือว่า “ซานเป่า” ซึ่งเป็น 

ชื่อเรียกเจิ้งเหอ และเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้  

(สืบแสง พรหมบุญ, 2548, น. 60) 

ในประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเล่าที่ผู้คนเชื่อกันว่าเกี่ยวข้อง

กบัเจ้ิงเหอเช่นกัน ส่ิงทีน่่าสนใจคอื สถานะของเจิง้เหอในไทยมิใช่เทพเจ้าเหมอืน 

ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย หากแต่เป็นพระพุทธรูปในวัดพนัญเชิง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ที่รู้จักกันในนามว่าพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)  

เรือ่งนีข้ดักบัข้อเทจ็จรงิทีว่่า วดัพนญัเชงิและพระพทุธไตรรตันนายกสร้างขึน้เมือ่ 

ค.ศ. 1324 ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาถึง 26 ปี และก่อนที่กองเรือของ

เจ้ิงเหอจะมาถึงอยุธยากว่า 80 ปี จึงมีความเป็นไปได้ว่า การผูกโยงเจ้ิงเหอ 

เข้ากับพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวอาจมาจากความเข้าใจผิดของชาวจีนโพ้นทะเล 

กล่าวคือ ค�าว่า “ซานเป่า” ซึ่งเป็นชื่อของเจิ้งเหอนั้นพ้องเสียงกับค�าว่า “ซาน

เป่า” ที่หมายถึงพระรัตนตรัย และพระพุทธไตรรัตนนายกก็มีชื่อเรียกในภาษา

จีนว่า “ซานเป่าโฝกง” ชาวจีนโพ้นทะเลจึงน�าเอาชื่อภาษาจีนของพระพุทธรูป

ไปปะปนกับค�าว่า “ซ�าปอกง” หรือ “ซานเป่ากง” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกเจิ้งเหอ 

ด้วยความเคารพ ความเข้าใจผดินีเ้องทีท่�าให้เขามสีถานะกลายเป็นพระพุทธรูป 

(ศรัณย์ ทองปาน, 2549) นอกจากนี้ บริเวณอ่าวไทยแถบจังหวัดเพชรบุรีและ

สมทุรสงครามยงัมตี�านานพืน้บ้านโบราณเรือ่ง “มหาเภตรา” ซึง่มลีกัษณะทีช่วน

ให้คิดถึงกองเรือของเจิ้งเหอ ต�านานเล่าว่า

แต่เมื่อครั้งดึกด�าบรรพ์โพ้น . . . ยังมีมหาเภตราส�าเภาใหญ่มหึมาล�า

หนึ่ง ว่าเป็นเทพย์นิมิตร . . . ได้ท่องเที่ยวอยู่กลางทะเล กว้างยาวใหญ่

แต่ละด้านนับด้วยโยชน์ๆ เป็นประมาณ ในล�าเภตรานั้นมีบ้านเรือน

เรือกสวนไร่นาแบ่งไว้เป็นแพนกๆ มีสิงสาราสัตว์เนื้อนกต่างๆ เล่ากัน

ว่าล�าเภตรานั้นลอยอยู่ในทะเล ปรากฏราวกับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บน 

พืน้ดนิฉะนัน้ สนิค้าในล�าส�าเภานัน้มีสารพดัทกุอย่าง (ศรณัย์ ทองปาน, 

2549)

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในต�านานระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นของชาวจีน โดยชาว

บ้านเล่าว่าเรือชนกับภูเขาจนอับปางลง ชาวจีนที่รอดชีวิตจึงขึ้นไปบนภูเขาแล้ว 

กู่ร้องเรียกหาพรรคพวกที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นที่มาของช่ือ “เขาจีนกู่” (ศรัณย์  

ทองปาน, 2549)

ทั้งหมดนี้คือมรดกของเจิ้งเหอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทัศนะของ 

นักวิชาการ โดยอาศัยการอ้างอิงเอกสารหลักฐานเท่าที่ปรากฏ สิ่งที่น่าเสียดาย

ก็คือ การวิเคราะห์เหล่านี้อาศัยเอกสารหลักฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และชาติอืน่ๆ มากกว่าของจนี เพราะเอกสารหลกัฐานของราชส�านกัจีนเกีย่วกับ 

เจิ้งเหอเหลืออยู ่น้อยมาก อันเป็นผลจากความไม่พอใจของขุนนางและ 

ปัญญาชนจีนซึ่งมองว่าการเดินเรือของเขาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นความ

ฟุม่เฟือยและขดักบัหน้าทีข่องรฐัในอดุมคตแิบบขงจือ่ทีไ่ม่ควรยุง่เกีย่วกับการค้า

โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการให้ขันทีท�างานเกินหน้าที่ ท�าให้หลัง ค.ศ. 1435 เมื่อ

ราชวงศ์หมิงยกเลิกนโยบายกองเรือไปแล้ว ก็มีการเผาท�าลายเอกสารหลักฐาน

จ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในครั้งนี้ (FitzGerald, 1993, pp.  

102-105) หากไม่เกิดการท�าลายดังกล่าว นักวิชาการก็อาจมีข้อมูลมากขึ้นใน

การวิเคราะห์มรดกของเจิ้งเหอในภูมิภาคแห่งนี้ให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่
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	สรุป

การเดินเรือของเจิ้งเหอทั้ง 7 ครั้งในช่วง ค.ศ. 1405-1433 ส่งผลอย่าง

ใหญ่หลวงต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

การเดินเรือของเขาน�าไปสู่การเติบโตของเมืองท่าอย่างมะละกา และยุคการค้า

ทีท่�าให้กษตัริย์ในภมูภิาคน้ีน�าความมัง่คัง่ไปสร้างระบบราชการทีม่ปีระสิทธภิาพ

จนเกิดเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขณะที่ในทางสังคมและวัฒนธรรม 

เจิ้งเหอมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งกลาย

เป็นต�านานเล่าขานและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีย่งัคงอยูใ่นความทรงจ�าของผู้คนในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อถึงวาระครบรอบ  

600 ปีการเดินเรือของเขาเมื่อ ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนจึงจัดงานเฉลิมฉลองโดย

น�าเจิง้เหอมาเป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นเพือ่นบ้านท่ีดต่ีอกนัระหว่างจนีกบัเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีคนเชื้อสายจีนกว่า 20 ล้านคน และยัง

เป็นดินแดนนอกประเทศจีนที่เจิ้งเหอทิ้งมรดกไว้เป็นจ�านวนมาก
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้เีป้าหมายเพือ่ศกึษาการเรยีนรูข้องชมุชนผ่านกระบวนการ

ผลิตข้าวนาโยน ของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว โดยเน้นการสร้าง

กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนกัน ในการเรียนรู้ผ่านการทดลองผลิตข้าวนา

โยนซึง่เป็นรปูแบบการเพาะปลกูข้าวแบบใหม่ในพืน้ที ่ซึง่มกีลุม่เกษตรกรทีส่นใจ

ร่วมโครงการกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต�าบลป่าตัน และต�าบล

ป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้

ประกอบไปด้วย 1) การเสรมิพลงัและสร้างความเชือ่มัน่ให้กลุม่เกษตรกรผูเ้พาะ

ปลูกข้าว 2) การร่วมเรียนรู้และสะท้อนปัญหาเรื่องข้าวผ่านประสบการณ์และ

มุมมองของแต่ละบุคคล 3) การศึกษาดูงานเพื่อยอมรับความรู้ใหม่และการ

ทดลองปรับใช้ในแปลงนาสาธิต 4) การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้และ

แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยตนเอง 5) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

ชุมชนผ่านการท�านาโยน

ทัง้นีก้ระบวนการเรยีนรูข้องกลุม่เกษตรกรดงักล่าวได้เกิดการขยายผลไป

สู่ความมั่นใจ ในการตัดสินใจด้วยตนเอง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในที่

สาธารณะ และยอมรบัองค์ความรู ้หรอืทางเลอืกใหม่ ๆ  อย่างมเีหตผุล จนกลาย

เป็นสงัคมแห่งการแบ่งปันความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนรูร่้วมกนั ผลจากการทดลอง

เรียนรู้ท�าข้าวนาโยนในปีแรกเป็นบทพิสูจน์ที่ท�าให้ “คนท�าข้าว” มีความมั่นใจ

ว่า “นาโยน” มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี โดยเกิดการเรียนรู้การตัดสินใจท่ีวาง

อยูบ่นความเหมาะสมของบรบิทพืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงไปจากอดตีมากกว่าการใช้

ความรู้สึกและเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของกลุม่เกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าวทีส่ามารถ

เลี่ยงข้อจ�ากัดเรื่องของต้นทุนการผลิต แรงงานที่ขาดแคลนมีราคาแพง ปัญหา

ด้านความเจบ็ปวดจากการท�านา รวมถงึเป็นการช่วยลดขัน้ตอนในการผลติท�าให้

ประหยัดเวลาส่งผลถึงการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลง 

ค�าส�าคัญ

ข้าวนาโยน กระบวนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ การมีส่วนร่วม

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  2726



had learnt to decide on the appropriation of area context that had 

changed from past instead of and the parachute was another choice 

for agriculturists to avoid the limits of cost, labor, growing rice 

problems, and reducing procedure to save time and cost of  

production. 

Keywords 

parachute rice, learning process, learning  

community, participation

Abstract

This research aimed at studying the learning of community 

through parachute rice growing in Patan Nakrua municipality  

focusing on social process supporting together in experiment of 

new method for rice growing. The agriculturists willing to participate 

lived in 8 villages of Patan and Nakrua subdistrict, Maeta district, 

Lampang province. Process of learning consisted of 1) encouragement 

to leader of agriculturists 2) learning and reflecting of rice problems 

through individual experience and viewpoint 3) real performance 

for learning and self-development 4) observation for accepting new 

knowledge and implementation to demonstration plot 5)  

developing connection for community learning through parachute. 

Learning process of these agriculturists found that there was 

an extension to self -confidence of decision. They were brave to 

comment in public and accepted new knowledge or choices  

reasonably until it became sharing knowledge community  

originating from co-learning. The result of parachute farming at the 

first year was a prove for encouraging to ‘rice makers’ that parachute 

was more suitable for their areas than using of feeling and they 
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 บทน�ำ
วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมของสังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวไทยที่วางอยู่

บนพื้นฐาน ในการพึ่งพาตนเองและการพออยู่พอกินเพื่อสร้างหลักประกันหรือ 

“ความมั่นคงแห่งการยังชีพ” (subsistence security) ได้เร่ิมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนับต้ังแต่การเข้ามาของระบบทุนนิยม ในช่วงคริสต์วรรษที่ 19 

เป็นต้นมา เม่ือการผลติข้าวถกูน�าเข้ามาอยูใ่นแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาตติัง้แต่ฉบบัที ่1 โดยรฐับาลมทิีศทางท่ีเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็นผูน้�า

ในการส่งออกข้าวและเชิดชูคนท�านาข้าวว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติผ่าน

บทเพลงทีว่่า “กสกิรแขง็ขนัเป็นกระดกูสนัหลขัองชาติไทยจะเรืองอ�านาจเพราะ

ไทยเป็นชาติกสิกรรม” ทั้งนี้ในงานศึกษาของ Moerman (1968) ได้อธิบายถึง

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวไทยในยุคการพัฒนา แบบ

ทนุนยิมนัน้ได้เปลีย่นวถิกีารผลติข้าวแบบด้ังเดมิของสงัคมเกษตรกรชาวนาไทย

ให้กลายเป็นระบบการผลิตเพื่อการค้าและส่งออก โดยหวังว่าเกษตรกรผู้เพาะ

ปลูกข้าวไทยจะมีรายได้เพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้งานศึกษาของ Scott (1976)  

ได้อธิบายให้เหน็ว่าสงัคมเกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าวไทยในกลุม่ประเทศโลกทีส่าม

ต้องเผชิญหน้ากับพลังกดดันจากภายนอกมากขึ้นเมื่อประเทศมหาอ�านาจ 

ตะวันตกเริ่มให้ความสนใจและต้องการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม

มากขึน้ จนท�าให้ระบบการผลติของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกข้าวมกีารเปล่ียนแปลง

รปูแบบการผลติใหม่ (reproduction) ทีต่อบสนองต่อการใช้ปัจจัยการผลิตจาก

ภายนอกสูง(high response varieties) และเกิดยุทธวิธีในการปรับความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสังคมชาวนากับระบบตลาดเพ่ิมมากข้ึนไปพร้อมกับ

การสร้างภาพ แห่งความหวังและท�าลายมายาคติ “หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” ให้กับ

สังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวเพื่อท่ีจะหลุดพ้นจากความล�าบากและสามารถ

สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ในท�านองเดียวกัน งานศึกษาเกี่ยวกับความ

สมัพนัธ์ระหว่างสงัคมเกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าวกับระบบเศรษฐกิจทนุนยิมแบบ

ตลาดของ Beal (1975) ได้แสดงให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบตลาดมี

อิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวทั้งระบบ คลอบคลุม 

ทั้งระบบการผลิต การบริโภค รวมถึงยังช่วยขยายโอกาสและสร้างทางเลือกให้

มากยิง่ขึน้ โดยท่ีเกษตรกรเป็นผู้ตดัสินใจ บนพืน้ฐานของข้อมูลความรู้ท่ีพวกเขา

ได้รับจากภายนอก

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวสมัยใหม่ที่ระบบ

เศรษฐกิจชุมชน ด�ารงอยู่ควบคู่กับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

และกระแสการปฏิวัติเขียว เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมในประเทศไทยที่เริ่ม

ปรากฏในช่วงปี 1950 กลับพบว่า แม้ประเทศจะสามารถท�ารายได้จากการส่ง

ออกข้าวได้มากติดอันดับของโลก แต่สังคมชาวนาไทยกลับยังมิได้อยู่ดีกินดีดัง

เช่นทีค่าดหวงัดนิท่ีใช้ประโยชน์มานานเส่ือมสภาพลง ปัจจัยการผลิต เมล็ดพนัธุ์ 

ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชต้องซื้อด้วยราคาที่สูงข้ึนทุก ๆ ปี ในขณะที ่

ค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลับเพิ่มมากขึ้นเพราะอาหารในธรรมชาติ เช่น กบ เขียด 

กุ้ง หอย ปู ปลา แทบไม่มีให้เห็นในผืนนาอีกต่อไป 

นอกจากนี้สังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวยิ่งถูกมองว่าเป็นสังคมล้าสมัย

ท่ามกลางความเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรมเกษตรและมีความเสี่ยงไร้

ความมัน่คงมากขึน้ ซึง่ท�าให้การจ้างแรงงานเข้ามาแทนทีก่ารแลกเปลีย่นแรงงาน

แบบเดิมและมกีารพึง่พาพลงัภายนอกมากขึน้ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของชมุชน 

ประกอบกับสังคมเมือง ตลาดและรัฐชาติเริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิตทางสังคมชาวนา

เพิ่มมากขึ้นกว่าความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบการผลิตแบบยังชีพ

ซ่ึงเป็นพื้นฐานของสังคมชาวนามาแต่เดิม (ยศ สันตสมบัติ,2546:13) สภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมของครอบครัวเกษตรกรผู้เพาะปลกูข้าวรายย่อยกลบัตกต�า่เกิด

หนี้สินจนต้องดิ้นรนหารายได้เสริมจากการไปท�างานรับจ้างต่างถิ่นหรือยอม

จ�านนละทิง้ท้องนาและวถิคีวามเป็นชาวนาไปโดยสิน้เชงิ อาชพีท�านากลายเป็น
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อาชพีทีเ่สีย่งและขาดหลกัประกนัไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความปลอดภยัจากการใช้สาร

พิษ เคมีภัณฑ์ในผืนนา สภาพดิน น�้า ภูมิอากาศที่ผันผวน รวมถึงความเสี่ยงต่อ

ราคาผลผลติตกต�า่ทีส่วนทางกบัต้นทุนการผลติท่ีสงูข้ึนจากการพึง่พาเทคโนโลยี

ในกระบวนการผลิต 

จากสถานการณ์ในช่วงยี่สิบปีท่ีผ่านมาจึงเริ่มท�าให้เกษตรกรผู้เพาะปลูก

ข้าวในจังหวัดล�าปาง และทั่วทุกแห่งในประเทศไทยเกิดข้อค�าถามว่า “ท�าไม

เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในฐานะ “กระดูกสันหลังของชาติ” ถึงยังคงมีฐานะที่

ค่อนข้างยากจนและมีภาระหนี้สินจ�านวนมากขึ้น ทั้งที่ประเทศไทยมีชื่อเสียง

เรื่องการเป็นอู่ข้าวอู่น�้า เป็นพื้นที่ที่ก่อเกิดวัฒนธรรมข้าว รวมถึงเป็นพื้นที่ปลูก

ข้าวที่มีคุณภาพที่ส�าคัญของภูมิภาค มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 

พร้อมกับการเริ่มทบทวนกลับไปสู่รากฐานการพึ่งตนเองในระบบการผลิตและ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตข้าวเหมือนเมื่อครั้งอดีตอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อให้สังคม

ชาวนายงัคงด�ารงอยูแ่ละสามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ทีไ่ด้อย่างยัง่ยนื จงึเป็นสิง่ท่ี

น่าสนใจว่ากระบวนการวจิยัอย่างมส่ีวนร่วม จะสามารถสร้างสงัคมแห่งการเรยีน

รู้ให้กับชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาและน�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนา

ได้อย่างไร

 พื้นที่ศึกษำและปัญหำที่พบ
ส�าหรับจังหวัดล�าปางพบว่ามีพื้นท่ีใช้ส�าหรับท�าการเพาะปลูกข้าว

ประมาณ 547,070 ไร่ (ลลิดา พิมาศกมลพัฒน์, 2546:11) ซึ่งในส่วนของพื้นที่

อ�าเภอแม่ทะจากการส�ารวจข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 

2556/57 พบว่ามีเกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าวจ�านวน 4,502 ครวัเรอืน และมพีืน้ที่

ส�าหรับใช้ท�าการเพาะปลูกข้าวจ�านวน 12,878 แปลงหรือคิดเป็น 26,100 ไร่ 

ส่วนพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลต�าบลป่าตนันาครวั อ�าเภอแม่ทะ จังหวดัล�าปาง พบว่า

มีจ�านวนครัวเรือนที่ท�านา สูงถึง 638 ครัวเรือน และถือเป็นต�าบลที่ใช้พื้นท่ี

ส�าหรบัเพาะปลกูข้าวมากทีส่ดุในอ�าเภอแม่ทะ คดิเป็นจ�านวน 1,871 แปลง หรือ

คดิเป็น 2,976.25 ไร่1 อนัเนือ่งมาจากสภาพพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบลุม่ และ

มรีะบบชลประทานทีด่จึีงท�าให้วถีิการท�านาจงึมกีารสบืทอดท�ามาแต่อดตีจนถึง

ปัจจุบัน โดยมีทั้งการเพาะปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและค้าขาย

เป็นอาชีพ จากการสัมภาษณ์ชาวนาในพื้นที่พบว่าในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 

เป็นต้น เมื่อการพัฒนาเพื่อความเจริญในชนบท ได้เข้ามาอย่างรวดเร็วจนไม่มี

เวลาให้ชาวนาในพ้ืนที่ได้เรียนรู้เพ่ือปรับตัวตั้งรับจึงท�าให้ต้องเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงของระบบการผลิตในภาคการเกษตรและการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างชนบท (Rural Restructuring) จากกระแสทุนนิยมที่เข้ามาในชุมชน

จนเป็นสาเหตุทีท่�าให้สงัคมเกษตรกร ผูเ้พาะปลกูข้าวในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต�าบล

ป่าตันนาครัว เกิดภาวะความอ่อนแอในหลายด้านจนท�าให้ต้องสูญเสียการ

ควบคุมการจัดการทรัพยากรของตนเองไปและมีผลเชื่อมโยงให้เกิดความสั่น

คลอน ต่อภูมิปัญญา องค์ความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาจนถูกลบเลือน

ไป ซ่ึงเห็นได้ชัดจากผลกระทบที่มีต่อลักษณะของระบบการผลิตในภาค

การเกษตร อาหารในชุมชน (Agro-Food System) ที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมุ่ง

เน้นการใช้เทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหม่ทีส่่งผลให้ปรมิาณ ประเภท ราคา เพือ่

ตอบสนองต่อนโยบายรฐัและความต้องการอาหารเพือ่ใช้ในการบรโิภคของกลุม่

คนภายนอก หากแต่ต้องแลกด้วยการแบกรับต้นทุนที่สูงของชาวนาจนน�าไปสู่

การเกดิภาวะหนีส้นิสะสมสงูขึน้ จนท�าให้เกษตรกรต้องท�าทกุอย่างเพือ่ให้ตนเอง

ได้ผลตอบแทนสูง อีกท้ังระบบการจัดการแรงงานในอดตีท่ีมีลักษณะแบบพึง่พา

1 รายงานผลการด�าเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอแม่ทะ
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อาศัยกัน เช่น การเอามื้อเอาวันถูกแทนที่ด้วยการจ้างงานด้วยเงินแทน รวมถึง

กลุม่วยัหนุม่สาว ซึง่เป็นแรงงานท่ีส�าคญัในพ้ืนท่ีเริม่ละทิง้ถิน่ฐานหลัง่ไหลสูเ่มอืง

เพ่ือเข้าไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น จนหลีกหนีไม่พ้นภาพ

ของการกลายเป็นชุมชนที่เข้าสู ่ความเป็นฐานการผลิตแบบทุนนิยม ภาค

การเกษตรอย่างไม่รู้ตัวและท�าให้ภาพของการท�านาถูกแทนที่ผ่านมุมมองของ

การเป็นงานหนักต้องใช้แรงงานตรากตร�า ความยากล�าบาก ไม่มีความก้าวหน้า

หรอืเจรญิขึน้ในแง่อาชพีการงาน และท�าให้ครอบครวัเกษตรกรผูเ้พาะปลูกข้าว

จ�านวนมากไม่ส่งเสรมิให้ลกูหลานท�าอาชพีท�านา ทัง้ทีร่ากฐานการด�ารงชีวติของ

คนบ้านป่าตันนาครัวได้พัฒนามาจากวิถีสังคมชาวนาที่มีผืนนาเป็นแหล่งผลิต

และสร้างความมั่นคงในการยังชีพมาโดยตลอด

“ท�ำนำสมยันีส่้วนใหญ่ขำดทนุกนั เพรำะต้องจ้ำงต้องซ้ือหมด 

ทั้งคนงำน ค่ำปุ๋ยค่ำยำ อย่ำงน้อยต้องจ่ำย สี่ห้ำพันบำท ไม่งั้นก็

ไม่ทนักิน แรงงำนลกูหลำนสมยันีพ่้อแม่กไ็ม่ให้สบืให้ท�ำกนั มองว่ำ

มันล�ำบำก ก็เลยเหลือ แต่คนแก่ท�ำนำ บำงรำยท�ำไม่ไหว ก็ปล่อย

ทิ้ง ให้เช่ำบ้ำง ขำยบำง และเดี่ยวนี้ก็ใช้ยำกันเยอะ จนน่ำกลัว”

(สัมภาษณ์คุณช�านาญ จุงตระกูลรัตน์ ชาวนาในเขตเทศบาลป่าตัน 

นาครัว วันที่ 23 มกราคม 2558)

 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาเทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง

จากกระบวนการถอดบทเรียนและสะท้อนปัญหาสถานการณ์ในระบบ

การผลิตภาคการเกษตรที่เกิดข้ึนในพื้นที่ร ่วมกันระหว่างกลุ ่มเกษตรกร 

ผู้เพาะปลูกข้าว เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว เกษตรอ�าเภอแม่ทะ  

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ได้ท�าให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก

ข้าวในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ตระหนักถึงปัญหาการท�านาที่มักใช้ความรู้สึก

ในการตัดสินใจแบบลองผิดลองถูกโดยขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในการหนุนเสริม

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจึงท�าให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวพยายามที่จะเรียนรู้ 

การจัดการระบบการผลิตในภาคการเกษตรในลักษณะพึ่งตนเองเพิ่มมากขึ้น  

โดยใช้ “การท�านาโยน” ซึ่งถือเป็นระบบการผลิตข้าวแบบใหม่ในที่เพิ่งเริ่ม 

เข้ามาในชุมชนได้ประมาณ 2 ปี เป็นเครื่องมือช่วยสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อ

ค้นหาความรู้ใหม่ในการท�านาข้าวที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ของท้องถิ่นตนเอง 

ภายใต้ข้อจ�ากัดของกระแสการผลิตข้าวที่ใช้ต้นทุนสูง แรงงานมีจ�ากัด และ 

ห่างไกลจุดสมดุลแห่งการพึ่งพาตนเองที่มักพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกเป็นหลัก 
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ดงันัน้ในการวจัิยครัง้นีจ้งึสนใจท่ีจะพฒันาการเรยีนรูข้องชมุชนผ่านกระบวนการ

ผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวที่เหมาะสมควรเป็น

อย่างไรเพือ่ให้เกดิการสร้างทางเลอืก และองค์ความรูใ้หม่ในการผลิตข้าวในพ้ืนที่

ที่เหมาะสมในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิตข้าวที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน 

 

 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในเขต

เทศบาลป่าตันนาครัว ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยน

 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการมีส่วนร่วม

นโยบายการพัฒนากระแสหลักได้ให้ความส�าคัญกับ “การมีส่วนร่วม” 

ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก

นโยบายการพัฒนาชุมชน ซึ่งพยายามกระตุ้นเน้นให้ชุมชนเข้ามาร่วมก�าหนด

นโยบายและร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ จามะรี เชียงทอง มองว่า “การมีส่วน

ร่วม” มีฐานคิดที่แตกต่างกันอยู่ 2 ฐานหลัก คือ (1) ความเชื่อในศักยภาพของ 

“ปัจเจก” ที่จะมี “สิทธิ” ในการแสดงความคิดเห็นของตนในชุมชนที่ตนสังกัด 

รัฐมีอ�านาจอธิปไตยที่ได้รับมอบหมาย จากประชาชนให้สามารถจัดการกิจการ

ส่วนรวมบางประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การค้าและการท�า

สงคราม) แต่ในขณะเดียวกัน “ประชาชน” ก็สามารถรวมตัวกันในรูปแบบ 

“ประชาสังคม (Civil society)”เพื่อร่วมกันจัดการกิจการของชุมชนอันเกี่ยว 

เนื่องกับการอ�านวยความสะดวก ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน (2) “การมีส่วนร่วม” 

ในแนว “ชมุชนนยิม (Communitarianism)” ซึง่เน้นความส�าคญัของ “ชมุชน” 

หรือมนุษย์ที่รวมกัน (มากกว่าที่จะเป็นเชิงปัจเจกหรือมนุษย์แต่ละคน) ในการ

ร่วมกนัก�าหนดการกระท�าต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (จามะรี เชียงทอง, 2549: 

153) 

นอกจากนี้งานศึกษาของกรมอนามัย (2550) ได้แสดงให้เห็นถึงความ

ส�าคัญของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการ

สร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและของสังคม ได้ร่วมกิจกรรมซึ่ง

น�าไปสูแ่ละมอิีทธพิลต่อกระบวนการพฒันาและเอ้ือให้ได้รบัประโยชน์ จากการ

พัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 2) การมีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นถึงการเกี่ยวข้องโดย

สมคัรใจ และเป็นประชาธปิไตยในกรณขีองการเอ้ือให้เกิดความพยายามในการ

พัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกันการตัดสินใจ

เพื่อก�าหนดเป้าหมายนโยบาย และการวางแผนด�าเนินการโครงการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจและสังคม 3) การมีส่วนร่วม เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชน

และทรัพยากรเพื่อพัฒนาประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่นภูมิภาคและ

ระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรง

กับประโยชน์ที่ได้รับ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตาม

สภาพเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายและโครงสร้างการบรหิารรวมทัง้ลกัษณะ

เศรษฐกจิสังคมของประชากร การมส่ีวนร่วมของประชาชนมไิด้เป็นเพยีงเทคนคิ

วิธีการแต่เป็นปัจจัยส�าคัญในการประกันให้เกิดกระบวนการพัฒนา ที่มุ ่ง 

เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ Cohen and Uphoff (1980) ได้แบ่ง

กระบวนการมีส่วนร่วม ที่ส�าคัญมีอยู่ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมใน

การตดัสนิใจก�าหนดโครงการจากความต้องการ 2) การมีส่วนร่วมในการด�าเนนิ

กิจกรรมในรูปแบบการเข้าร่วมโครงการ การสนับสนุนการบริหารงานหรือการ

ประสานความร่วมมอื รวมทัง้การร่วมปฏบิติัด้วยแรงงาน แรงเงนิ และทรพัยากร
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อ่ืน ๆ 3) การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อ 

ผลที่จะเกิดขึ้น และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่ร่วมกันตรวจสอบ 

ผลการด�าเนินงานตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. แนวคิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น 

แนวคดิการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูข้องท้องถิน่ มบีทบาทส�าคญัทีจ่ะก่อ

ให้เกดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแก้ปัญหาร่วมกนั ท�าให้คนในท้องถิน่

มีโอกาสคิด วิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ทดลองปฏิบัติ และสรุป 

บทเรียนร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถยกระดับการเรียนรู้ในการจัดการ 

กับปัญหาต่าง ๆ  ในพื้นที่ให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้งานศึกษาของสมพันธ์ เตชะอธิก และ

คณะ (2540: 78-81) พบว่า แนวคิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น

เกิดขึ้น 2 กรณี คือ 1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นเครือข่ายที่เป็นสายใยของ

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ ในอดตีนัน้เกดิขึน้โดยธรรมชาติ ซึง่ความสัมพันธ์นี้

อาจเนื่องมาจากมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน หรือมีความเชื่อถือ อย่าง

เดียวกันเป็นครูเป็นศิษย์กัน หรือเคยแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน 2) เกิดขึ้น

โดยการจัดตั้งซึ่งการเกิดขึ้นของเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งอาจเกิดขึ้นจาก

ความพร้อม และความต้องการของผู้น�าและเครือข่ายเองในบางกรณีเกิดจาก

การต่อรอง ขององค์กรภายนอกท่ีเข้าไปจัดตัง้กลุม่เพือ่ให้เกดิเครอืข่าย นอกจาก

นี้ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 12) ได้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความ

เป็นเครอืข่ายทีก่่อให้เกดิกระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาทีต่่อเนือ่งของท้อง

ถิ่น ดังนี้ 

1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ ผู้เข้าด�าเนินงานเครือข่ายทุกคนจ�าเป็น

ต้องมีความรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์มากขึน้หลงัจากการแลกเปลีย่น

เรียนรู้และมีการท�างานร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้บุคคลและ

องค์การมีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นผลให้การท�างานในด้านต่าง ๆ  ของเครอืข่าย มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

2. การเพิม่โอกาสในการแก้ปัญหา กลุม่เครือข่ายพยายามผลกัดนัในการ

แก้ปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตนเอง การรวมกลุ่มและการประสานงานกับ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแก้ปัญหา เพราะเป็นการระดม

ความคิดเห็นและความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่ การแก้ปัญหาอย่าง

เป็นรูปธรรม 

3. เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการท�างานที่เข้มแข็ง 

และสามารถแก้ไขปัญหาของเครอืข่ายได้แล้ว เครอืข่ายและสมาชิกในเครอืข่าย

กส็ามารถทีจ่ะพึง่พาตนเองได้ ในเรือ่งของทนุ ทรพัยากร ความรู ้และการจัดการ 

ที่จะไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง

4. เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นความส�าเร็จของเครือข่ายใน

การร่วมกนัพฒันา และจัดการกับทรพัยากรในท้องถิน่ ซึง่เครอืข่ายดงักล่าวต้อง

มีพลังขับเคลื่อนในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านหินกรูดและบ้าน 

บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

5. เกดิกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย ปัจจบัุนประเดน็ปัญหาสาธารณะ

จ�านวนไม่น้อยที่เกิดขึ้น และสามารถน�าไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและ

การจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกลุ่มองค์การ เครือข่ายที่

ท�างานในด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีพ่ยายามผลกัดัน พ.ร.บ. ป่า

ชุมชนฉบับประชาชนให้มีการน�าเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภาและการจัด

ท�ามาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น

6. เกดิอ�านาจหรอืพลงัอ�านาจแฝงเกิดขึน้จากการรวมตวัของกลุม่องค์การ
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และเครือข่าย อ�านาจหรือการต่อรองนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นได้หากไม่มีการรวม

กลุ่มองค์การต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พลังอ�านาจของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่

ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลังหรือประโยชน์ ในทางอ้อมที่บรรดา 

กลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ๆ ให้ความเกรงใจและสามารถน�ามาเป็นการต่อรอง ใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้

3. แนวคิดว่าด้วยเรื่องทุนในชุมชน

ทัง้นีเ้มือ่พดูถงึทุนในชมุชน เรามกัจะมองเหน็ถงึความหลากหลายของทนุ

ท่ีมีท้ังทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า หรือทุนท่ีเป็น

ผลผลิตทุนความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นพี่น้องและความ

ไว้วางใจซึง่กนัของชมุชน ส�าหรบัการทบทวนแนวคดิเร่ืองทนุ ในครัง้นีไ้ด้จ�าแนก

ทุนออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) ในงาน

ศึกษาของ Sinad Treevanchai (2003) ได้อธิบายเรื่องทุนทางสังคมว่าเป็น

ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมที่เราสามารถเรียกเอาผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากมันได้ ตัวอย่างของทุนทางสังคมที่มักถูกกล่าวถึง

คอื ความเชือ่ถอืไว้วางใจกนั (Trust) เครอืข่าย (Network) สถาบนั (Institution) 

ซึง่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมหรอืโครงสร้างทางสงัคมรปูแบบใดทีเ่ป็นทนุทางสงัคม

น้ัน เราอาจพิจารณาง่าย ๆ ว่า ท้ายที่สุดแล้วมันสามารถให้ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจกับเราได้หรือไม่นั่นเอง 2) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural  

Capital) ส�าหรับแนวคิดของ Griswold (2004) ได้อธิบายความหมายทุนทาง

วัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมอาจถูกมองในฐานะเป็นทุนชนิดหนึ่งที่สามารถสะสม

และน�าไปลงทุนได้เหมอืนดังเช่น ทนุทางเศรษฐกจิหรอืสามารถน�าไปแปรรูปเป็น

ทุนทางเศรษฐกิจได้ ทุนทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้รสนิยมทางศิลป

วัฒนธรรมรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยการมองทุนทางวัฒนธรรม ว่า

เป็นการสะสมทุนชนิดหนึ่งที่น�าไปสู่การรับรู้ของอ�านาจที่มีอิทธิพลในสังคม 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ก็อาจสามารถ

เปลีย่นมมุมองในการตคีวามคุณค่าของทนุทางวฒันธรรมขึน้มาได้ใหม่ ดงัเช่นท่ี 

Gupta and Ferguson (1999) ได้กล่าวว่า วฒันธรรมมิได้ เป็นส่ิงท่ีหยดุนิง่หรอื

ถูกจ�ากัดอยู่แค่เพียงภายในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างจ�าเพาะเจาะจง 

อีกต่อไป วัฒนธรรมสามารถที่จะเลื่อนไหลไปมาได้เสมอ พื้นที่ ผู ้คนและ

วฒันธรรม จงึเป็นเสมือนสิง่สร้างทางสงัคม และประวตัศิาสตร์เพือ่แสวงหาทาง

เลือกใหม่ ๆ ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่รอดและหลีกหนีความเหลื่อมล�้า ความ 

ไม่เท่าเทียม

ทัง้นีก้ารเรยีนรูข้องชุมชนอย่างมีประสทิธภิาพอาจต้องอาศยักระบวนการ

ท่ีคนในชุมชนจะต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการ

ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสิน

ใจหาทางเลือกได้ถกูต้องตามความต้องการของตนเอง ซึง่วางอยูบ่นฐานของการ

พ่ึงตนเองจากการใช้ทนุและศักยภาพทีต่นเองมีอยู่ นอกจากนีก้ารสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้ของชุมชนก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพลังขีดความสามารถ

ของชุมชน ในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการควบคุมกิจกรรม 

ต่าง ๆ มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ

 วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
โดยภาพรวมของการก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 

(Methodology) ที่น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกระบวนวิธีการการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Participatory Research) โดยให้
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ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

“องค์ความรู้ พัฒนาคนอย่างเท่าเทียม” การสร้างความเข้าใจในกลุ่มทีมวิจัย ที่

มองผ่านหลักการและแนวคิดในการสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยชาวบ้าน

หรือ “วิธีวิทยาของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น” (Community-Based Research 

Methods) ถึงขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่จ�าเป็น ดังนี้

1. การก�าหนดพ้ืนทีก่ารวจัิย ศกึษาครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าวในเขต

เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนากว้าว 

หมู่ที่ 2 บ้านปง หมู่ที่ 8 บ้านดอกสะบันงา หมู่ที่ 5 บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 6 

บ้านป่าตันใต้ หมู่ที่ 7 บ้านสบทะ และหมู่ที่ 4บ้านนาคตแพะ รวมถึงหมู่ที่ 4 

บ้านหัวฝาย ต�าบลป่าตัน อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง

2. การแสวงหาตวันกัวจิยัหรอืกลุม่ประชากรท่ีร่วมศกึษา ประกอบด้วย 

เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัวและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นายกเทศมนตรี

ต�าบล ป่าตันนาครัว เจ้าหน้าที่ในส่วนงานพัฒนาชุมชนต�าบลป่าตันนาครัว  

เจ้าหน้าที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอแม่ทะ บุคลากรศูนย์การศึกษาโรงเรียนป่าตัน

นาครัว ตลอดจนภาคีพัฒนาในทุกระดับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่าง ๆ กัน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

(1) แผนที่ความคิด (Mind Mapping) น�ามาใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรือ

การแตกประเด็นย่อยเพื่อให้งานมีเนื้อหาเชิงลึกและสมบูรณ์มากขึ้น

(2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้ในการระดมความรู้ให้รู้ถึง

ข้อมูล ความคิดเห็นจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน และกลุ่มผู้ที่สมัครใจเข้า

ร่วมกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ ความรู้ ความต้องการ

ต่อการพัฒนาหรือแก้ไขการเพาะปลูกข้าว

(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

ที่มีความละเอียดอ่อน หรือท�าความเข้าใจได้ยาก รวมถึงยังใช้เครื่องมือดังกล่าว

เมื่อพบว่าข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์

(4) แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลจากการด�าเนินการทดลองเพาะ

ปลูกข้าวนาโยน 

(5) การถอดบทเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการด�าเนินการเพื่อ

สะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้ ร่วมถึงยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน 

4. การด�าเนินกจิกรรมในโครงการวิจยัในครัง้นีไ้ด้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

ตามระยะเวลา การด�าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 (1) การวิเคราะห์ปัญหาและก�าหนดแนวทางร่วมกัน 

โดยเริ่มจากการช้ีแจงวัตถุประสงค์และทบทวนแนวทางของการด�าเนิน

งานวิจัยชี้แจงกรอบแนวคิดงานวิจัยและเป้าหมาย ในการงานวิจัย 

ทบทวนแนวทางของการด�าเนินงานและแบ่งบทบาทการท�างาน และ

พิจารณาถึงอุปสรรค ข้อจ�ากัดในการท�างานและแนวทางการแก้ไขเพ่ือ

น�าไปสู่แนวทางการด�าเนินการวิจัยท่ีมีทิศทางเดียวกัน และช่วยให้มอง

เห็นถึงข้อมูลที่จ�าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและท�าการวิเคราะห์เพิ่มเติม

(2) การศึกษาทบทวนข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวนาโยนจาก

ชุดประสบการณ์ จากกลุ่มเกษตรกรถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องเพื่อก�าหนด

แนวทางร่วมกันในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการผลิตข้าวนาโยน 

โดยการน�าเครื่องมือเทคนิคการเก็บข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากนักวิชาการ 

สกว. โดยศูนย์ประสานงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่จังหวัดล�าปางมาพฒันาสร้าง

เครื่องมือการเก็บข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม และสมุดบันทึกองค์

ความรู้ในการเพาะปลูกและรายจ่ายจากการผลิต
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(3) การประมวลความรู้ท่ีได้จากทบทวนข้อมลูเพือ่สรปุข้อมลูเชงิ

เนื้อหาในการผลิตและ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

(4) การศึกษาการสร้างเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

เปรียบเทียบข้อมูลการผลิต ข้าวนาโยนกับวิธีการผลิตแบบอื่นเพื่อน�า

ข้อมูลมาประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

(5) การศกึษาเรียนรูใ้นพ้ืนทีต้่นแบบ เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก

วิทยากรผู้ประสบผลส�าเร็จ ในการท�านาโยนพร้อมก�าหนดแนวทางวิธี

การและแผนงานในการแก้ปัญหา 

ระยะที่ 2 (1) การร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้การหาแนวทาง

การแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการทบทวนแนวทางที่ได้จากการด�าเนินงานระยะที่ 

1 และวางแผนการศึกษาทดลองปฏิบัติเพื่อเปรียบเทียบในแปลงปลูกของกลุ่ม

เกษตรกรเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกในการผลิตภายใต้ความ

เหมาะสมของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตนันาครวัโดยมกีารสรปุบทเรยีนและ

จดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ถานการณ์ในพืน้ทีเ่ป็นระยะ ๆ  ทัง้ก่อนปลกู 

ระหว่างปลูก ออกรวง และเก็บเกี่ยว มีการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะห์

ผลร่วมกัน โดยมีเน้ือหาทีส่อดคล้องกบัระยะการผลติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลติ 

(พันธุ์/ค่าแรง/เวลา/ปุ๋ย) ฯลฯ

(2) สรปุบทเรียนการด�าเนนิงาน การทดลองปฏบิตั ิและแนวทาง

ในการสร้างชมุชนแห่งการเรียนรูผ่้านกระบวนการผลติข้าวนาโยนของ

เกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ได้แก่ องค์ความรู้ที่ได้ (ความรู้/

กระบวนการ) การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน เช่น การเปลีย่นแปลงด้านจติใจ 

(สขุภาวะ/ความเชือ่ม่ัน/ทศัคต)ิ การเปลีย่นแปลงด้านการผลติ (การลดละ

เลิกสารพิษ, ลดต้นทุน, ยกระดับผลผลิต ความคุ้มทุน) การเปลี่ยนแปลง

ฐานคดิเพือ่แก้ไขปัญหา (ตวัชีวั้ด: มองโจทย์ชดั, รูส้าเหตทุีม่า, มองเป้าหมาย

ชัด และคิดแนวทางแก้ได้อย่างเหมาะสม)

(5) แนวทางในการพัฒนาและขยายผลในพื้นที่ (เกษตรกร 
ผู้สนใจ/โรงเรียน ฯลฯ) และการคืนข้อมูลและชุดความรู้สู่แนวทางการ

ขยายผลในพื้นที่

 

ภาพที ่2 กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมของกลุม่ชาวนาในเขตเทศบาลต�าบลป่าตนันาครวั

กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
ผู้เพำะปลูกข้ำวเทศบำลต�ำบลป่ำตันนำครัว	
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 ผลกำรศึกษำ
1. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชาวนา

งานวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวที่มีความ

สนใจในการเพาะปลูก ข้าวนาโยนรวมถึงชาวนาที่มีประสบการณ์ทดลองปลูก

ข้าวนาโยนในพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลป่าตนันาครัว ซึง่พบว่ากระบวนการพัฒนาการ

เรียนรู้ที่ส�าคัญส�าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว มีดังต่อไปนี้

1.1 การเสรมิพลงัและสร้างความเชือ่มัน่ให้กลุม่เกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าว

จุดเร่ิมต้นที่ส�าคัญในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของ

กลุม่เกษตรกร ผูเ้พาะปลกูข้าวเริม่จากการสร้างความเข้าใจร่วมกนัผ่านการชีแ้จง

แผนงานและวตัถุประสงคข์องการด�าเนนิงาน รวมถึงลกัษณะของโครงการวิจยั

ชิ้นนี้ว่าไม่ได้เป็นการมาสอนท�านา ไม่ได้เอาสิ่งของมาให้เพราะวิธีการรอรับ 

ฝ่ายเดียว ไม่ได้น�าไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหาการท�านาของตนเองได้อย่าง

แท้จรงิ แต่เป็นการชวนกนัมาแลกเปล่ียนเรยีนรู ้มาลองท�าร่วมกนัเพือ่หาค�าตอบ

จากข้อสงสัยที่ตนเองสนใจผ่านการท�านาโยน ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการ

สร้างการเรยีนรู้และแนวทางการวเิคราะห์ทางเลอืกทีเ่หมาะสม ในการผลติข้าว

ภายใต้ข้อจ�ากดัของวถิกีารผลติท่ีใช้ต้นทนุสงูในปัจจบัุน นอกจากนีย้งัต้องสร้าง

ความมั่นใจถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับและการด�าเนินงานที่เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องร่วมกันระหว่างนักวิชาการท่ีต้องการเรียนรู้กระบวนการท�างานกับ

ชมุชนบนฐานคิดในงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่กบักลุ่มเกษตรกรทีอ่าสาเข้าร่วมด�าเนนิ

งานเพื่อลดความกังวลและเชื่อมั่นว่าที่ตนเองสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองได้ 

1.2 การร่วมเรยีนรู้และสะท้อนปัญหาเรือ่งข้าวผ่านประสบการณ์และ 

มุมมองของแต่ละบุคคล

จุดเร่ิมที่ผ่านมาในการพัฒนาของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่เกิด

ขึ้นจากการลองผิดลองถูก ใช้ความรู้สึกในการแก้ไขปัญหาและการยึดติดกับวิธี

การผลิตแบบดัง้เดมิซึง่เริม่ไม่สอดคล้องกบัระบบการผลติในพืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นแปลง

ไป อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าความรู้ที่เกิดจากการ ลองผิดลองถูกจะไม่มี

คุณค่า หากแต่เป็นความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด

ด้วยตนเองและสามารถน�าไปใช้ได้จริงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและอาจสามารถ

กลายเป็นทุนที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้จึงพบว่าการพัฒนา 

จุดประกายความใฝ่รู้ที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การเรียนรู้ผ่านการถอดบท

เรยีนจากชุดประสบการณ์ในเรือ่งการท�านาของเกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าวภายใน

พื้นที่ทั้งที่เคยท�านาโยนและไม่เคยท�านาโยน ทั้งนี้จากการโยนประเด็นค�าถาม

ว่าท�านาสมัยนี้มีปัญหาอะไร และ “เฮาฮู้อะหยั่งผ่องเรื่องข้าวนาโยน” เพื่อ

เป็นการต้ังค�าถามให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม

เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาโยน 2) กลุ่มที่ก�าลังเริ่มทดลอง

ท�าการเพาะปลูกข้าวนาโยน และ 3) กลุ่มท่ียงัไม่มีประสบการณ์ปลูกข้าวนาโยน

แต่มีความสนใจได้เกิดการคิดและตั้งค�าถามจากปรากฏการณ์ท่ีตนเองพบเห็น

ในพื้นที่พบว่า ประเด็นปัญหาร่วมส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว

หันมาสนใจท�านาโยนเกิดขึ้น จาก 3 เงื่อนไขส�าคัญ ดังนี้ 

1) การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนในการเพาะปลูกในพื้นท่ีช่วง

ฤดูกาลผลิตสูง ทั้งนี้จะพบว่า การจ้างแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่

มค่ีาใช้จ่ายสงูขึน้นัน้เกิดจากการทีป่ระชากรวยัแรงงานในพืน้ทีเ่ริม่เดนิทางออก

ไปนอกพ้ืนที่เพื่อไปรับจ้างภายนอกหมู่บ้านมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าไปเป็น

แรงงาน ในภาคบริการและอุตสาหกรรมรวมถึงค่านิยมในการส่งเสริมให้บุตร
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หลานได้รับการศึกษายังสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจึง

น�าไปสู่ผลกระทบกับกลุม่ครวัเรอืนทีม่จี�านวนสมาชกิในครัวเรอืนทีจ่�ากดัและมกั

จะเหลือแต่แรงงานที่สูงอายุและขาดผู้สืบทอด

2) ปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้จากการสะท้อนประสบการณ์จากการท�านาโดย

เฉพาะเรื่องของอาการปวดเมื่อยเจ็บหลังที่มักเกิดขึ้นจากวิธีการผลิตข้าวแบบ

ดั้งเดิม เช่น การท�านาด�าพบว่า ส่วนใหญ่จะต้องก้มตัวลงเพื่อปลูกข้าวอยู่ตลอด

เวลาจนเกิดปัญหาส�าคัญที่ตามมา คือ อาการปวดหลังและเอวจนต้องหยุดพัก

การท�านาหรอืต้องหาแรงงานไม่ช่วยปลกู ส่วนเกษตรกรผูส้งูอายถุงึขัน้ต้องหยดุ

ท�านาและทิ้งร้างผืนนาไว้เพราะความจ�ายอมต่อความเจ็บปวด นอกจากนี้ผลที่

สืบเนื่องจาก ความเจ็บปวดภายหลังการท�านายังส่งผลต่อการสร้างค่านิยมใน

การบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเพราะกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อว่า

แอลกอฮอล์ช่วยท�าให้หายเหนื่อย นอนหลับสบาย และลดความเจ็บปวดจาก

การท�านาได้

3) การประกอบอาชีพหลายอย่าง ท้ังนี้พบว่าปัจจุบันเกษตรกรหลาย

คนในเขตพืน้ทีไ่ม่ได้ท�านาเป็นอาชพีหลกัเหมือนในอดตีเนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิ

ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ด้วยการที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพ

หลกัและรบัจ้างท�างานหลายอย่างจงึท�าให้เวลา ในการจดัการเพาะปลกูและดแูล 

ต้นข้าวจึงมีจ�ากัดและมักต้องจ้างแรงงานในการเพาะปลูกแทน จึงท�าให้วิธีการ

ผลิตข้าวนาโยนจงึกลายเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจเพราะลดขัน้ตอนการท�าประหยดั 

เวลาประหยัดแรง เนื่องจากการเพาะปลูกนาโยนต่อไร่นั้น มีขั้นตอนในการ 

เพาะปลูกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาน้อย 

อย่างไรก็ตามกลับยังพบว่าแม้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวจะมีความ

สนใจเกีย่วกบัข้าวนาโยนแต่กย็งัขาดความมัน่ใจในการเปล่ียนแปลงการผลิตซ่ึง

มีสาเหตมุาจาก 1)การท่ีคนในครวัเรอืนส่วนใหญ่ยงัยดึติดกบัการเพาะปลกูแบบ

ด้ังเดิมที่เคยท�ามาและยังคงเป็นวิธีการผลิตที่ดีและยังมองไม่เห็นถึงปัญหา 2)

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจทีมี่อยูม่ากจงึท�าให้การยอมรบัและปรบัเปลีย่นสู่การ

ผลิตรูปแบบใหม่นั้นถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงรวมถึง 3) ความไม่มั่นใจเนื่องจาก 

“การขาดหลักฐานเชิงประจักษ์” หรือชุดความรู้ ที่สามารถยืนยันถึงการท�านา

โยนแล้วได้ผลลัพธ์ในทางที่ดี เช่น ท�านาโยนแล้วลดต้นทุน ใช้เวลาน้อย และได้

ผลผลิตดีจริงหรือ ซ่ึงกลายเป็น“การกระตุ้นสร้างบรรยากาศแห่งการคิดและ

การระดมสมองเพื่อมองเห็นถึงปัญหาร่วมกัน” เพ่ือให้หลุดพ้นจากวงจรของ

การก้มหน้าปิดปาก และความไม่รู้ จนน�าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการร่วมกันคิด 

ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาปัญหา (problems) การเปลี่ยนแปลง (dynamic) 

ผลกระทบ (effect) ที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องการผลิตขา้วในพืน้ที่ ซึ่งการระดมความ

คิดแบบนี้ท�าให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมเริ่มเรียนรู้การก�าหนดประเด็นปัญหา และ

มองเห็นข้อจ�ากัด จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาสของการพัฒนาแก้ไขปัญหา  

รวมถงึได้สะท้อนให้เหน็ความตระหนกัถงึความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

เรยีนรู ้การพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคดิ การวเิคราะห์ การแก้ปัญหา

ผ่านการมองประเด็นเรื่องความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

ทั้งความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ทั้งฤดูกาลที่แปรปรวน ความเสี่ยงต่อปริมาณ

ผลผลิตที่ได้รับและความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่น�าพาเกษตรกร  

ผู ้เพาะปลูกข้าวตกอยู ่ในระบบการกู้หนี้ยืมสินสะสมหนี้ การพึ่งพาคนอื่น 

ตลอดเวลา และตกอยู่ในวังวนของค�าว่า “เจ็บ จน ไม่รู้” 
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1.3 การศึกษาดูงานเพื่อยอมรับความรู้ใหม่และการทดลองปรับใช้ใน

แปลงนาสาธิต

 เป็นการจัดกระบวนการเรยีนรู ้โดยให้เกษตรกรได้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั

ผู้ที่ประสบผลส�าเร็จ ในการท�านาโยนท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียน

รู ้จากประสบการณ์จริงดังเช่น การศึกษาเรียนรู ้ที่ศูนย์เรียนรู ้การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (กจิกรรมการลดต้นทนุ การผลิตข้าวโดยวธิี

การท�านาโยน) ต�าบลจอมหมอกแก้ว อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยการ

ล้อมวง พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้แกนน�าเกษตรกรบ้านป่าตันนาครัว ชาวนา

ในพื้นที่อ�าเภอแม่ลาว และแกนน�าผู้ประสบความส�าเร็จในการท�านาโยน ทั้งนี้

ความรู้ที่ได้นอกเหนือจากการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการผลิตข้าวนาโยนของพื้นที่

แม่ลาวให้ประสบความส�าเรจ็แล้วนัน้ยงัมปีระเดน็แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งของ

การพัฒนา โดยการพึ่งตนเอง (เมื่อนักพัฒนาถอนตัวจากพ้ืนที่) การบริหาร

จดัการร่วม และการช่วยเหลอืกนัของกลุม่กิจกรรมในชมุชนและการสบืทอดงาน

พัฒนาสู่ลูกหลาน (การสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่) ซึ่งช่วยสร้างความ

มัน่ใจให้กับกลุม่เกษตรกรเพราะรปูแบบของปัญหาท่ีเกดิขึน้ ในพืน้ทีศ่กึษาดงูาน

น้ันไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งประเด็นหลักอยู่ท่ีการขาดแคลนแรงงานและการ

พยายามพฒันาเพ่ือหาวิธใีนการท�านาทีส่ะดวกและใช้ต้นทนุน้อย หากแต่การที่

จะประสบผลส�าเร็จได้นั้นต้องมาจากการท่ีคนในชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา

และน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ดังเช่น การทดลองเพาะ 

ต้นกล้านาโยน แบบ 1) ข้าว 1 ส่วน : ดิน 7 ส่วน 2) ข้าว 1 ส่วน: ดิน 9 ส่วน  

3) ข้าว 1 ส่วน: 14 ส่วน และ 4) การเพาะกล้าแบบใช้เมล็ดเดียวเพื่อน�าไป

ทดลองเพาะปลูกและเปรียบเทียบกับวิธีการท�านารูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่

เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกในการผลิตภายใต้ความเหมาะสม 

ของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว

จากการศกึษาดูงานท�าให้เกษตรกรได้เรียนรูว่้าแม้ว่าการปลกูข้าวนาโยน

จะมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงาน 

เวลาที่เป็นเรื่องส�าคัญของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่เทศบาลป่าตัน

นาครัวกต็าม หากแต่ทมีวจิยักลบัเรยีนรูเ้พิม่เตมิว่าแท้ทีจ่รงิแล้ว การเพาะปลกู

ข้าวในพืน้ท่ีเทศบาลป่าตนันาครวันัน้ ไม่สามารถทีจ่ะยึดใช้วิธีการผลติเพยีง

วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพ

แวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ต้องพิจารณาจากสภาพอากาศ ปริมาณน�้าใน

การเพาะปลูก และต้นทนุทีต่นเองม ีดงัเช่นในช่วงฤดกูาล ทีผ่่านมาซึง่เกดิปัญหา

ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งอันเป็นข้อจ�ากัดของการท�านาโยนและนาด�าจึงท�าให้

เกษตรกรต้องหันมาเพาะปลูกโดยวิธีการท�านาหว่านแห้งแทนในช่วงเวลาดัง

กล่าว เป็นต้น นอกจากนีย้งัท�าให้เหน็ว่าการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากการใช้ความรูส้กึ

หรือความเช่ือของคนส่วนใหญ่เป็นตัววัดผลลัพธ์นั้นแท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้

เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป ดังเช่น ความเช่ือที่เกิดจากการเพาะปลูกข้าวโดย

อตัราส่วน 1:7 ทีใ่นช่วงเวลาแรก ถูกมองว่าเป็นอตัราส่วนท่ีดีท่ีสุดและได้ปรมิาณ

ข้าวมากที่สุด หากแต่จากการร่วมเรียนรู้กลับพบว่าการเพาะปลูกแบบข้าวต้น

เดยีวเป็นวธิกีารทีไ่ด้ผลผลติมากท่ีสดุแทน เป็นต้น นอกจากนีบ้ทเรยีนส�าคัญอีก

ประการหนึง่ คือ การเรยีนรูที้แ่ท้จรงิต้องเกิดจากการลงมือปฏบัิตด้ิวยตวัเองได้

เหน็กบัตาและสามารถน�าข้อมลูไปร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด้ ซึง่จะเป็นสิง่ทีท่�าให้

เห็นถึงต้นเหตุของปัญหาและวิธีการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นด้วยตนเอง 
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ภาพที่ 4 การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบและการทดลองเพาะปลูกข้าวนาโยน

1.4 การปฏบิตัจิรงิเพือ่สร้างการเรยีนรูแ้ละแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม

ด้วยตนเอง 

เป็นกระบวนการเรียนรูด้้วยตนเองเพือ่ให้เกดิประสบการณ์ในการท�างาน

ที่ด�าเนินการอยู่ โดยเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวจะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อตอบข้อสงสัยกับประเด็นที่พวกเขาเห็นว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรค 

ในการท�านาโยนให้บรรลุเป้าหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การทดลองคัดเมล็ดพันธุ์ก่อน

น�าไปเพาะต้นกล้า การจดบันทกึเพือ่เปรยีบเทยีบระยะเวลาทีใ่ช้ในการเพาะต้น

กล้า และการคดิทบทวนค่าใช้จ่ายในการท�านาแต่ละประเภท จ�านวนแรงงานที่

ใช้และปัญหาความเจบ็ปวด ของร่างภายหลงัจากท�านา ทัง้นีจ้ากการเรยีนรูร่้วม

กันโดยผ่านการปฏิบัติจริงพบว่ากลุ่มเกษตรกร ผู้เพาะปลูกข้าวได้ข้อมูลในการ

ผลติข้าวนาโยนในแบบฉบบัของตนอนัประกอบไปด้วย 1) ชดุความรู้ ในการคดั

เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว 2) ชุดความรู้ในการผลิตข้าวนาโยนได้แก่ การเตรียมดิน 

การเพาะต้นกล้า การก�าหนดอัตราส่วนในการเพาะข้าว 3) ชุดความรู้รูปแบบ

ของการโยนต้นกล้าที่เหมาะสมกับพื้นที่นาในเขตเทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว

และ 4) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการเพาะปลูกข้าวที่แสดงให้เห็นถึงการลด

ต้นทุนในการผลิตข้าว ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าวเกิดจากการร่วมกันปฏิบัติและ

วเิคราะห์ผลร่วมกันซ่ึงก่อให้เกิดการเรยีนรูท้ีท่กุคนได้รู ้ได้เหน็ ได้ปฏบัิต ิและได้

น�าไปแลกเปลีย่นเผยแพร่ต่อไป อนัจะกลายเป็นเครือ่งมือส�าคัญทีน่�าพาให้กลุม่

เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ป่าตันนาครัวได้พัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ทีแ่ท้จรงิ ทัง้นีอ้าจกล่าวได้ว่าความรูท้ีไ่ด้มานัน้ล้วนเกิดจากการพดูคุย

แลกเปลีย่นเรียนรู้ระดมสมองกับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางที่จะน�า

ไปสู่ การแก้ปัญหาโดยผ่านการทดลองเรียนรูจ้ากการท�าหน้าท่ีในการเป็นวทิยากร

กระบวนการ (Facilitator) ซึง่ถอืเป็นสิง่ส�าคญัของการด�าเนนิการจดักระบวนการ

เรยีนรูโ้ดยยดึเกษตรกรเป็นศนูย์กลางเพราะการฝึกเรยีนรู ้เป็นวทิยากรกระบวนการ

ท�าให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ยืดหยุ่น 

ไม่เคร่งครัดอึดอัดเกินไป

ภาพที่ 3 ลักษณะการท�านาข้าวในเขตพื้นที่ต�าบลป่าตันนาครัว

การจดบนัทึก (ชดุความรูใ้นการผลิตข้าวนาโยน)

- การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

- เตรียมดินส�าหรับเพาะ

- เตรียมถาด/ชนิดถาด พื้นที่วางถาด

- เตรียมแปลงนา เพาะต้นข้าวไม่เกิน 14 วัน

- การโยนกล้า (รูปแบบการขึ้นฟ้า การหยอด)

- ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการเพาะปลูกข้าว

 ข้อดีข้อเสีย

ลองผิดถูก

- เตรียมดินส�าหรับเพาะ

- เตรียมถาด/ชนิดถาด

- เตรียมเมล็ด+พื้นที่วางถาด

- เตรียมแปลงนา

- การโยนกล้าขึ้นฟ้า

นาหยอด

นาด�า

นาหว่าน

การท�านาโยนของเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกข้าว บ้านป่าตันนาครัว

การท�านาโยน
แบบลองผิดถูก

การท�านาที่นิยม
ท�าในพื้นที่

ต�าบลป่าตันนาครัว
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ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ย/ไร่

วิธีการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบ
การผลิตข้าว

วิธีการปลูกข้าว

นาโยน+ 
ถาดเพาะ นาโยน นาหว่าน นาด�า นาโยน นาหว่าน นาด�า

ค่าจ้างเตรียมแปลง 800 800 800 800
ปริมาณ

การใช้เมล็ดพันธุ์ 

4-5 
กิโลกรัม
ต่อไร่ 

25-30 
กิโลกรัม
ต่อไร่ 

5-10 
กิโลกรัม
ต่อไร่

ค่าเมล็ดพันธุ์ ดิน 
ถาดเพาะกล้าข้าว

700 50 200 100 
ปริมาณ

ของวัชพืช
น้อย มากกว่า น้อย

ค่าจ้างปลูก 
เหมาจ่าย

0 0 0 1,500 
การใช้สารเคมี
ก�าจัดวัชพืช

น้อย มากกว่า น้อย

ค่าปุ๋ยเคมี 600 600 600 600
การแพร่ระบาด

และความเสียหาย
จากแมลงศัตรูพืช

น้อย มาก น้อย

ค่าสารก�าจัดศัตรูพืช
(สารก�าจัดวัชพืช 

และสารก�าจัดแมลง)
100 100 300 100 การเข้าดูแลรักษา

ท�าได้
สะดวก 

ท�าได้
ล�าบาก 

น้อย

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 
เครื่องดื่มชูก�าลัง

300 300 300 500 ต้นทุนการผลิต ต�่ากว่า ปานกลาง 
ท�าได้

สะดวก

ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 
(ค่าเกี่ยว,ค่าโม่ข้าว)

1,000 1,000 1,000 1,000 ผลผลิต
มีแนวโน้ม

สูงกว่า 
มีแนวโน้ม
ต�่ากว่า 

สูง

รวมต้นทุนการปลูก 3,500 2,850 3,200 4,600

ภาพที่ 4 ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเกษตรกร

ภายหลังจากการด�าเนินการทดลองเพาะปลูกข้าว

1.5 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนผ่านการท�านาโยน

การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้จัดเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการ

เรียนรู้ของเกษตรกร ผู้เพาะปลูกข้าวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ชี้ชวนให้ชาวบ้านได้

แสดงศักยภาพและภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท�างาน

อย่างเต็มที่ ซึ่งในงานวิจัยน้ีพบว่าเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดข้ึนของ

เครอืข่ายการเรยีนรูเ้กิดขึน้จากบทเรยีนการเผชิญกับวกิฤตกิารณ์ปัญหาร่วมกัน

ของเกษตรกรทีท่�านาทีไ่ด้เรยีนรูปั้ญหาและบทเรยีนร่วมกนั และเม่ือกลุม่แกน

น�าเกษตรกรประสบความส�าเร็จ ในการแก้ไขปัญหาจนได้ชุดความรู้ในการผลิต

ข้าวนาโยนที่เหมาะสมกับเกษตรกรป่าตันนาครัว จึงได้ด�าเนินการถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาหรือคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยในที่นี้

จะพบว่า รูปแบบการถ่ายทอดของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาโยนในพื้นที ่

ป่าตนันาครัวนัน้ ได้ด�าเนนิผ่านการรวมกลุม่เกษตรกรทีส่นใจภายในพืน้ทีต่�าบล

ป่าตัน และต�าบลป่าตันนาครัว จ�านวน 8 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มพระวัดศรีอ้วน 

กลุม่ผูส้งูอายุและผูพ้กิารในพืน้ทีท่ีส่นใจเข้ามาสะท้อนปัญหา และทดลองท�านา 

เป็นต้น โดยการเสรมิสร้างกจิกรรมให้มกีารแลกเปลีย่นถ่ายทอดความรู ้กระจาย

ความรู้ ตลอดจนมกีารเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยการร่วมวเิคราะห์สภาพปัญหา 

แสวงหาทางเลือกส�าหรับการแก้ปัญหา ทดลองและสรุปผลการเรียนรู ้ซึ่ง 

ภายหลังการเพาะปลกูและเก็บเก่ียวแล้วเสรจ็ก็ได้มีการน�าเสนอ ข้อมูลแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม

นอกจากนีก้ลุ่มเกษตรกรผู้ท�านาโยนยงัได้มีการประสานเช่ือมโยงหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ในชมุชน และองค์กรภายนอกชุมชน เช่น เกษตรอ�าเภอแม่ทะ นกัพฒันา

ชุมชนในหน่วยงานเทศบาลต�าบล ป่าตันนาครัว นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง และกลุ่มการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต�าบลจอมหมอกแก้ว อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามี

บทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรท่ีท�านาโยนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 5 กิจกรรมการการขยายผลการด�าเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ

แนวทางการเพาะปลูก ข้าวนาโยนโดยกลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

2. การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

2.1 ด้านฐานคิด

ในการท�าวจัิยร่วมกบัเกษตรกรผูเ้พาะปลกูข้าวในพ้ืนท่ีคร้ังนี ้ถือเป็นเร่ือง

ใหม่และเป็นก้าวแรกในการท�างานในลักษณะท่ีเป็นเชิงวิชาการ ซึ่งรวมไปถึง 

งานวิจัยเร่ืองข้าวนาโยนซึ่งก็เป็นรูปแบบ การผลิตที่พ่ึงเข้ามาในพ้ืนที่ในช่วง  

1-2 ปี และได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก ส�าหรับ

การด�าเนินงานในครั้งนี้ได้เริ่มต้นจากความไม่รู้ ซึ่งความไม่รู้นี้เกิดจากการที่

ชุมชนท้องถิน่ เริม่ไม่รูจ้กัตวัเองว่ามทุีนอะไรบ้างในชุมชนจนปล่อยให้คนภายนอก

เข้ามาช้ีทางถูก ๆ ผิด ๆ ให้เดินตาม ท้ังนี้ภายหลังจากการเริ่มลงมือในการ 

ท�าวิจัยแล้วนั้น พบว่า งานวิจัยช้ินน้ีได้เริ่มสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องที่ว่าความ

ต้องการนั้นต้องเกิดขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนและเรียนรู้ 

โดยคนในชุมชน โดยไม่ใช่ถูกก�าหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงาน รวมถึงการกล้า

แสดงความคดิเหน็ การโต้ตอบปัญหาหรอืการลกุขึน้มาเป็นผู้ด�าเนนิเวท ีรวมถงึ

ยังได้ข้อค้นพบใหม่บางประการ จากการปฏิบัติการที่ท�าร่วมกันถือเป็นชุด

ประสบการณ์ส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารพฒันาทักษะและการสร้างการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมายที่เห็นชัดเจน คือ การก�าหนดวงพูดคุย การตั้งค�าถาม เพื่อ

ค้นหาแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยได้รับความรู้จากนักวิชาการ ทั้งน้ีท�าให้

ชุมชนเข้าใจถึง แนวทางในการด�าเนินงานมากขึ้น รวมถึงมีการคิดอย่างเป็น

ระบบมากขึ้นผ่านกระบวนการวิจัย การพูดคุยตั้งแต่การค้นหาข้อมูลพื้นฐาน 

การค้นหาปัญหาในเรื่องการท�านาโยน หรือแม้กระทั่ง การออกแบบเครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูลเรื่องข้าวนาโยน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทีมวิจัยเริ่มรู้จัก  

การแสวงหาความรู ้ความสามารถในระดบัทีเ่รยีกว่า คิดเป็น ท�าเป็น จนมีความ

สามารถที่จะค้นหาปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาและด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเองได้ ทัง้นีจ้ากการท�าโครงการวจิยัในครัง้นี ้ยงัช่วยให้เปิดมุมมองวธิคิีดของ

เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดกับการแช่แข็งทางความคิด ผ่าน 

มุมมองที่ว่าการท�านาโยนนั้นไม่มีแนวคิดอะไรที่เป็นหลักตายตัวเสมอไป หาก

แต่มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของ

ตนเองมากกว่า 

2.2 ด้านกระบวนการผลิต

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว ไม่ว่าจะเป็นจากต้นทุนการผลิตที่

สงูขึน้ แรงงานน้อยลง และเวลาส�าหรับการเพาะปลกูและการดแูลเริม่มข้ีอจ�ากดั

จากภาระหน้าที่ส่วนอื่นนั้น ได้มีผลน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตใน

พืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลป่าตนันาครัว นาโยนกลายเป็นระบบ การผลติทางเลอืก

ใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน และกลายเป็นที่สนใจจากกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน ใน

ช่วงทีผ่่านมาและจากการท�างานวจิยัทีมี่ฐานคิดเก่ียวข้องกับเรือ่งของนาโยนจงึ

ท�าให้เห็นถึง การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิตโดยในเรื่อง
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ของต้นทุนทางการเงิน และเวลา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการท�านาด�าที่

เป็นที่นิยมในการเพาะปลูกในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการผลิตแบบ

ข้าวนาโยนได้ก่อให้เกิดแนวทางในการลดต้นทุนในลกัษณะของการพึง่พาตนเอง 

และลดข้อจ�ากดัทีเ่กดิข้ึนในกระบวนการผลติ ด้วยวิธกีาร “ให้ยมืถาดเพาะกล้า” 

จากเกษตรกร ที่มีถาดเพาะข้าวจ�านวนมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ตาม คือ ช่วยท�าให้

เกษตรกรที่มีรายได้น้อย แต่สนใจการท�าข้าวนาโยนได้มีโอกาสทดลองในการ

ผลติข้าวนาโยน ประกอบกบัเกษตรกรบางรายเริม่เหน็ช่องทาง ในการหารายได้ 

โดยเฉพาะในช่วงทีต่นเองเพาะปลกูเสรจ็ เช่น การรบัจ้างเพาะกล้านาโยนจ�าหน่าย 

แก่ผู้สนใจในพ้ืนที่เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว และในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึง 

การคดิรปูแบบ การรวมกลุม่เครอืข่ายเกษตรกรผู้เพาะปลกูข้าวในระดับหมูบ้่าน

ทั้งในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง 

2.3 ด้านสุขภาวะ

ปัจจุบันปัญหาต้นทุนการท�านาได้บีบให้เกษตรกรในเขตพื้นที่เทศบาล

ต�าบลป่าตนันาครวั หลายรายไม่สามารถก้าวข้ามวฎัจกัรของค�าว่า เจ็บ จน ไม่รู้ 

ได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สุขภาวะของตนเองเสียไปและมีผลต่อความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวที่น�าไปสู่การเกิดความแตกแยก แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่าใน

การผลิตข้าวนาโยนมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถช่วยท�าให้สุขภาวะของ

เกษตรกรนัน้ดขีึน้ โดยสะท้อนผ่าน 1) เวลาทีเ่หลอืจากการเพาะปลกู ทีส่ามารถ

ท�าให้เกษตรกรสามารถท�างานอื่น ๆ ได้ 2) เกิดรูปแบบการท�างานแบบพึ่งพา

ตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้แรงงานภายในครัวเรือน ในการเพาะปลูก  

ซ่ึงสามารถเข้าร่วมมือช่วยเพาะปลูกได้หลายวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ 

รวมถงึยงัเป็นสิง่ทีช่่วยกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างคนในครอบครวัได้เป็นอย่าง

ดี (3) การท�านาโยนสามารถช่วยลดอาการ บาดเจ็บ เมื่อยล้าจากการขั้นตอน

การเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี

 สรุป
ความน่าสนใจของงานวจิยันีเ้ป็นการแนวทางของการแสวงหา “ทางออก” 

หรือ “ทางเลือก” ภายใต้การผลิต “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลัก ผ่านการเรียนรู้
รปูแบบการผลติแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า “นาโยน” ในลกัษณะทีพ่ึง่พาตนเองมากกว่า
การพึง่พากลไกท่ีเป็นกระแสการผลติใช้ต้นทุนสูงและใช้เป็นเครือ่งมือท่ีจะสร้าง
กระบวนการค้นหาความรูใ้หม่ผ่านวธิกีารผลิตข้าวท่ีเหมาะสมกับภมิูนเิวศน์ของ
ท้องถิ่นตนเองในลักษณะ “เป็นการลองผิดลองถูก” แม้กระบวนการผลิตโดย
การโยนกล้าจะเป็น เรื่องใหม่ส�าหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านมามีเกษตรกรบาง
กลุม่มคีวามพยายามในการเรยีนรู ้และปรบัวิธกีารผลิต วเิคราะห์ข้อจ�ากัดท่ีเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทเรียนดังกล่าวมีแนวโน้ม ต่อการผลิตข้าวนาโยนไปใน
ทศิทางทีด่ ีทัง้ต้นทุนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกับค่าเมล็ดพนัธุข้์าวท่ีต้องจ่าย ในราคา
สูงตามปริมาณพื้นที่จากการเพาะปลูกแบบเดิม ค่าแรงในการปักด�า-ถอนกล้า
ตามระยะเวลาในการเพาะปลูก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินจากการปลูกด้วย
เคร่ืองปักด�าการใช้ยาก�าจัดวัชพืช ในแปลงปลูก สุขภาพที่เกิดจากอาหาร 
ปวดเมือ่ยจากการด�านาหรอืแม้กระทัง่สามารถพึง่พาแรงงานในครวัเรือนในการ
โยนกล้าเพือ่เป็นการเชือ่มความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั ซึง่บทเรยีนดงักล่าว
ยังคงต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นความรู้อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามกระบวนการทางสังคมท่ีเกื้อหนุนที่เกิดขึ้นผ่านการผลิต 
ข้าวนาโยน ทีส่่งเสรมิให้เกษตรกรเกิดการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีล่งมือปฏบัิติ
ด้วยตัวเองจนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ ระบบการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จะช่วยท�าให้
ชุมชนนั้นเกิดพลังสร้างสรรค์และเกิดเป็นภูมิปัญญาที่คอยตระหนักถึงความ
จ�าเป็นของ การแสวงหาทางออกร่วมกัน เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตข้าวนา
โยนของพ้ืนที่ป่าตันนาครัวแห่งนี้ ท่ีพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตข้าวที่
ช่วยลดต้นทุน สร้างทางเลอืกทีเ่หมาะสมและพยายามก้าวข้ามข้อจ�ากดัด้านการ
ผลิตอยู่เสมอตลอดชีวิต 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. ศึกษาสถานการณ์ความ
มั่นคงทางอาหารในประเด็นผักและผักพื้นบ้านในชุมชน 2. ค้นหารูปแบบการ
จัดการความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางอาหาร
เชิงสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์ความ
มั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของบ้านปง ต�าบลป่าตัน
นาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปางมีความม่ันคงทางอาหารอยู่ในระดับที่ดี 
กล่าวคือผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจยังเป็นฐานทรัพยากรที่ส�าคัญของชุมชน 
การตัดสินใจในการเลือกปลูกยังเป็นของคนที่อยู ่ในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมการบริโภคของคนในชุมชน รวมถึงองค์ความรู้ในเรื่องการเก็บเมล็ด
พันธุ์ การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก 

ส่วนรูปแบบการจัดการความมั่นคงด้านอาหารเป็นเรื่องของการจัดการ
ความรู้โดยชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการหารูปแบบการจัดการความมั่นคง
ทางอาหารผ่านการปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้านของตนเอง การปรุง
เมนทูีป่ระกอบไปด้วยผกัพืน้บ้านทีส่ามารถเก็บหาจากบรเิวณบ้านซึง่ชุมชนถอืว่า
เป็นรปูแบบการสร้างความมัน่คงทางอาหารทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมและบรบิท
ของชุมชน 

ค�าส�าคัญ 

ความมัน่คงทางอาหาร การจัดการความรู ้รปูแบบ 

การมีส่วนร่วม 
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Abstract

This research had 2 objectives that were 1) to study the  
situation of food security in vegetable and indigenous crop in the 
community 2) to find the model of food security management 
reducing the risk of food insecurity and economic dimensions of 
household. From the study found that the situation of food security 
and biodiversity of Ban Pong community, Patan Nakrua subdistrict, 
Maeta district, Lampang province was at good level which the  
indigenous and economic crops an important communities, here 
natural resources. The decision on what cultivation belonged to 
community and linked to consume culture of community including 
body of knowledge on saving seeds and appropriate location.

Regarding, model of food security management, a knowledge 
management by community. The local residents participated to 
find model of food security via raising vegetables in their own yard 
and cooking with indigenous crop came from household. These 
were models of food security appropriated to community context.

Keywords 

food security, knowledge management, model, 

participation

 บทน�ำ
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมาความมัน่คงทางอาหารถอืเป็นประเดน็

ที่ทุกประเทศให้ความสนใจ ถึงแม้ว่าความมั่นคงทางอาหารจะถูกกล่าวถึงแต่

ทว่ายงัมปีระชาชนทีอ่ยูใ่นหลายพืน้ทีบ่นโลกต้องเผชญิกับภาวการณ์ขาดแคลน

อาหาร อาหารแพง ปนเปื้อนสารพิษ เกิดวิกฤติอาหารโลก ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 

ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (2013:8-10) ได้ 

คาดการณ์ไว้ โดยวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและ

ท�าให้สดัส่วนคนจนเพิม่มากขึน้ มีการวเิคราะห์สาเหตขุองวกิฤตอาหารทีจ่ะเกิด

ขึน้บนโลกว่ามาจากสาเหตหุลายประการนบัตัง้แต่การลดลงของพ้ืนทีที่ใ่ช้ในการ

ท�าการเกษตร โดยแสดงผ่านการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ จากการขยายตวัของ

เมืองที่มีอัตราการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดินส�าหรับ

ปลูกพืชอาหารเป็นการปลูกพืชส�าหรับท�าน�้ามันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการบรโิภคของคนในสงัคม การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก

ที่เชื่อมโยงการเพิ่มและลดของผลผลิตพืชอาหาร

ส�าหรับชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัด

ล�าปางมีจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด 258 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 808 คน 

จากการส�ารวจบริบทชุมชนประชากรร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดของ

ชมุชนบ้านปง ประกอบอาชีพการท�าเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท�านาและเพาะ

ปลกูผกัขาย แต่จากสภาวการณ์ในปัจจบัุนชุมชนบ้านปงมีการเปลีย่นแปลงจาก

ภาวะความทันสมัย มีวัฒนธรรม การบริโภคนิยม การค้าเชิงพาณิชย์ที่ได้เข้ามา

ในชุมชนอย่างรวดเร็ว ท�าให้คนในชุมชนบ้านปงต้องเผชิญกับความเสี่ยง ความ

ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเร่ืองของการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

จากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร โดยผักที่คนในชุมชนปลูกก็มีสารพิษเจือปนอยู่ 

แม้ว่าชุมชนบ้านปง หมู่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง จะ
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มีพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตผัก และผักพื้นบ้านที่อยู่ตามเรือกสวน บริเวณบ้าน แต่

ปัจจุบนัเริม่มีการใช้สารเคมใีนการผลิตผกัเพิม่สงูข้ึน และอาจมีแนวโน้มเพิม่มาก

ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ท�าให้ชุมชนต้องพบกับความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ท้ังจาก

เงือ่นไขของการผลติเพือ่ขาย และการเปลีย่นแปลงรปูแบบการผลติพชืผกัทีอ่ดตี

ไม่นยิมใช้สารเคมี หากแต่ปัจจบัุนมเีงือ่นไขของการผลติเพือ่ขายเข้ามาเป็นปัจจยั

ส�าคัญจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีมีผลท�าให้เกษตรกรในชุมชนหันมาใช้สารเคมีในการ

ผลิตพืชผัก

บทความชิ้นนี้ต้องการน�าเสนอเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 

บริเวณชุมชน ในประเด็นพื้นที่ในการปลูกผัก ผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปงหมู่ 2 

ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง และรูปแบบการจัดการความ

ม่ันคงด้านอาหาร เพือ่ลดความเสีย่งหรอืความไม่มัน่คงทางอาหารเชงิสงัคมและ

เศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนสะท้อนสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารใน

ประเด็นการปลูกผัก ผักพื้นบ้าน ตลอดจนการพยายามน�าเสนอรูปแบบการ

จดัการความมัน่คงทางอาหารของชุมชนผ่านข้อเสนอของคนในชมุชนซึง่เขาเป็น

เจ้าของชมุชน และเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ความ

มั่งคงทางอาหารของชุมชน 

 แนวคิด
ส�าหรับบทความชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในประเดน็ความม่ันคงทางอาหาร ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะท�าความเข้าใจแนวคิด และงาน

วจิยัเพือ่สงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคดิ โดยแบ่งเป็นประเดน็ดงันี ้ความมัน่คงทาง

อาหารในระดบัชุมชน ตวัชีว้ดัความมัน่คงทางอาหารในระดับชมุชน และรูปแบบ

การจัดการความมั่นคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วม 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ให้ความ

หมายของค�าว่า ความม่ันคงทางอาหาร ว่าหมายถงึ “การเข้าถงึอาหารทีมี่อย่าง

เพียงพอส�าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารที่ปลอดภัย และมี

คณุค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวยัเพือ่การมีสขุภาวะทีด่ี 

ร่วมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา 

และความคงอยูข่องฐานทรัพยากร อาหารทางธรรมชาตขิองประเทศ ทัง้ในภาวะ

ปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้าย อันเก่ียวเนื่องจาก

อาหาร”

นอกจากนี้ ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคณะ (2555, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ 

รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ, 2559 : 22-25) ได้ให้ความหมายของความมั่นคง

ทางอาหารในงานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารท้องถิ่นใต้ว่า 

หมายถึง ความสามารถพึ่งตนเองทางอาหารในการจัดการอาหาร การจัดหา

วตัถดุบิในการน�ามาประกอบอาหาร การแปรรปูอาหาร รปูแบบการปรงุอาหาร

ประเภทอาหาร ส�ารับอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 

ในขณะเดยีวกัน ไกรสทิธิ ์ตนัติศิรนิทร์ (2554:12-16) ได้ชีใ้ห้เหน็ว่า ความ

มั่นคงด้านอาหารมีความส�าคัญ ตั้งแต่ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ 

ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ ทั้งนี้หากไม่ดูแลจะเกิดความเสี่ยง ในเรื่อง

ทรัพยากรได้ ดังนั้นต้องมีการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตอาหาร ที่เชื่อมโยงกับความ

ต้องการของผูต้้องการในตลาด ซึง่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถมีความม่ันคง

ในชีวิตได้ ตลอดจนได้น�าเสนอข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร ที่สะท้อนผ่าน

แผนภูมิห่วงโซ่อาหาร เชื่อมโยงไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วย

ประเด็นท่ีส�าคัญ คือ การใช้ที่ดิน การจัดการน�้าความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพชืสตัว์ (พันธกุรรม)โภชนาการส�าหรบัพชืสตัว์ การควบคุมและการป้องกัน

โรคพืช และสตัว์ โดยอธบิายว่าปัจจยัดงักล่าวข้างต้น เป็นเสมือนต้นน�า้ทีต้่องได้
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รับการดูแลบวกกับการจัดการที่ดี จะน�าไปสู่อาหารปลอดภัย 

อย่างไรก็ตามจากการทบทวนนิยามความหมาย เรื่องความมั่นคงทาง

อาหาร จะเห็นถึงความส�าคัญของอาหารต่อการด�ารงอยู่ของมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียง

เพื่อการบริโภค และการค้าขาย หากแต่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยปัจจัย

การเข้าถึงอาหารต้องประกอบด้วยมิติเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอด

จนมนุษย์ต้องมีความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการมีอาหารที่พอ

เพียง การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพของ

อาหาร ที่จะน�าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร 

 ควำมมั่นคงทำงอำหำรในระดับชุมชน
ส�าหรับแนวคิดว่าด้วยเรื่องความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน มีนัก

วิชาการได้ให้ความหมาย หลักการ ตลอดจนวิธีการประเมินภาวะความมั่นคง

ด้านอาหารระดบัชมุชน นบัตัง้แต่ Winne and Fisher (1997:8) กล่าวว่าแนวคดิ

เรื่องความม่ันคงอาหารของชุมชนเกิดขึ้นจากการขยายตัวของแนวคิดความ

มั่นคงทางอาหารเดิมให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชน โดยความมั่นคงทางอาหาร

ของชุมชนมีความสัมพันธ์กับบริบทของพื้นท่ีในแต่ละชุมชน ที่จะส่งผลต่อ

ปรมิาณ คณุภาพและราคาของสนิค้าอาหารภายในชมุชน กล่าวได้ว่าความมัน่คง

อาหารของชุมชนเป็นรปูแบบความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนและทรพัยากรภายใต้

บริบทของชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ Hamm และ Bellows (2003:23) ได้

ให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนว่าหมายถึง สภาวะท่ีคนใน

ชุมชนทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัย มีภาวะโภชนาการที่ดี เป็นการยอมรับใน

ทางวัฒนธรรม ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างเป็นความเป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมการ

ตดัสนิใจแบบประชาธปิไตย ทัง้นีเ้รือ่งความมัน่คงทางอาหารของชุมชนจงึมเีรือ่ง

ความแตกต่างของชนิดอาหารในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ระบบการผลิตและ

การบริโภค ทีเ่ป็นตวัสะท้อนความมัน่คงทางอาหารในท้องถิน่นัน้ว่าความยัง่ยนื

หรือไม่ 

 ตัวชี้วัดควำมมั่นคงทำงอำหำร
ส�าหรับดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ศจินทร์ ประชาสันติ์ (2552:26-

28) ได้เสนอว่าหมายถึง ชุดของปัจจัยที่ใช้วัดมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติของ

ความมั่นคงทางอาหาร ที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนหรือผลลัพธ์ที่ได้จากมาตรการแทรกแซง โดยพัฒนาการที่ส�าคัญของ

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหารมี 3 ลักษณะได้แก่ 1) จากความพอ

เพียงของอาหารสู่ประเด็นการเข้าถึงอาหาร เนื่องจากในระยะแรกท่ีแนวคิด

ความมั่นคงทางอาหารถูกมองว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอุปทาน ดัชนีที่

ใช้เป็นหลักจะอยู่ในรูปของส่วนต่างระหว่างปริมาณผลผลิตอาหารและความ

ต้องการอาหาร ของประชากรในระดบัภมูภิาคหรอืประเทศ หรอืทีเ่รยีกว่าตาราง

สมดุลอาหาร (food balance sheet) ส่วนในระดับย่อยลงไป คือระดับครัว

เรือนและปัจเจกจะใช้ภาวะโภชนาการเป็นดัชนีวัดความมั่นคงทางอาหาร 

เนือ่งจากความเชือ่ทีว่่าการขาดแคลนอาหารในระดบัมหภาคจะส่งผลกระทบให้

เกดิภาวะทพุโภชนาการ 2) จากการวดัภววสิยั (objective) สูอ่ตัวสิยั (subjective) 

พัฒนาการในส่วนนี้ได้รับอิทธิพลมาจากงานศึกษาเรื่องความยากจน ซึ่งได ้

หันมาให้ความส�าคัญกับการฟังประสบการณ์ของคนจน แทนที่จะวัดจากมูลค่า

ท่ีเป็นตัวเงินแบบเดิม ดัชนีความม่ันคงทางอาหารโดยอัตวิสัยคือ ดัชนีที่อยู่ 

บนฐานของความรู้สึกหรือการรับรู้หรือประสบการณ์ของครัวเรือนหรือปัจเจก 
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ซึง่ยงัรวมถงึการให้ความส�าคญักับคณุค่าและวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์

ทางอาหาร 3) จากการใช้ดัชนีตัวแทน (proxy) สู่ดัชนีพื้นฐาน (fundamental) 

การวัดความมั่นคงทางอาหารในงานจ�านวนมากมักใช้ดัชนีตัวแทน เช่น ระดับ

รายได้ ปรมิาณ ทัง้นีผู้ว้จิยัน�าแนวคดิความมัน่คงทางอาหาร ตลอดจนถงึตวัชีว้ดั

ความมั่นคงทางอาหารเข้ามาอธิบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านปง 

ผ่านการวเิคราะห์สถานการณ์ความมัน่คงทางอาหาร ตลอดจนการค้นหารปูแบบ

การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 รูปแบบกำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงอำหำรแบบมีส่วนร่วม	
ส�าหรับรปูแบบการจดัการความมัน่คงทางอาหารแบบมส่ีวนร่วม พจนาถ 

อินทรมานนท์ และคณะ (2559) ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริม

สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนผู้พลัดถ่ินภายในประเทศของชุมชนลาหู่

บ้านโป่งไฮ่ พบว่ารูปแบบการมส่ีวนร่วมชมุชนในการสร้างความมัน่คงทางอาหาร 

ประกอบไปด้วยการเลือกกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสวนครัวเพ่ือสร้างความ

มั่นคงด้านอาหาร จัดตั้งกลุ่มปลูกผักสวนครัว ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ มีการ

ก�าหนดกิจกรรมคือการศกึษาดงูาน ก�าหนดพชืผกัชนดิทีป่ลกู เลอืกพืน้ที ่เตรยีม

พื้นที่ปลูก ตลอดจนการปลูกและดูแลรักษาพืชผัก ในส่วนของการประเมินผล

การมีส่วนร่วมได้ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเชื่อ

มัน่ว่าการปลกูผกัสวนครวัเป็นรปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยมข้ีอเสนอแนะ 

ว่าให้มกีารส่งเสรมิการเก็บเมลด็พันธ์ุผกัท่ีเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละสภาพแวดล้อม

ของพื้นที่ซึ่งสามารถเติบโตได้ดี ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านได้ใน

ระยะยาว 

นอกจากนี้จอมขวัญ ชุมชาติ (2557) ได้วิเคราะห์การจัดการความมั่นคง

ทางอาหารของชุมชนโคกพยอม คือ การจัดการแหล่งอาหารเนื่องจากแหล่ง

อาหารเป็นสาธารณะท่ีทกุคนมสิีทธเิข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ดงันัน้คนในชมุชนต้อง

ดูแล ซึ่งเขาเสนอแนวทางในการจัดการป้องกัน พัฒนาและแก้ไขดังนี้ ประกำร

แรก การเข้าถงึแหล่งอาหารธรรมชาตคิวรเข้าไปเกบ็หาไม่เกนิศกัยภาพทีอ่าหาร

ผลิตได้ ประกำรทีส่อง การดแูลรกัษาแหล่งอาหารธรรมชาตขิองชมุชนต้องอาศยั

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล ประกำรที่สำม กฎเกณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ต้องปฏิบัติ

อย่างจรงิจงั ประกำรท่ีส่ี ควรส่งเสรมิการจัดการแหล่งอาหารตามธรรมชาตขิอง

ชมุชน โดยมีคณะกรรมการของชุมชนดแูล ตลอดจนคนในชุมชนช่วยกันสอดส่อง

ดูแล นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการแหล่งอาหารผลิตเอง  

โดยการส่งเสริมการปลูกพืช โดยการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยหลากหลาย 

ปลูกข้าวเพ่ิมมากขึ้นส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ตลอดจนการ 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 

จากข้างต้นแนวคิดเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ตัวชี้วัด

ความมั่นคงทางอาหารและรูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารแบบมี 

ส่วนร่วม มส่ีวนส�าคัญส�าหรบังานวจัิยช้ินนีคื้อ การเป็นแนวคิดท่ีช่วยท�าให้ผู้วจัิย

สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ความมัน่คงด้านอาหารของชมุชนบ้านปง ตลอดจน 

ถึงการน�าไปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหารูปแบบการจัดการ

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  7170



 กรอบแนวคิด	

รูปแบบการจัดการความมั่นคงด้านอาหาร 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม

สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน

ร่วมกันอนุรักษ์
ความหลากหลาย

ครัวเรือนได้เรียนรู้

กระบวนการ
มีส่วนร่วม

การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

1. ข้อตกลง ผ่านครัวเรือน

อาสา การปรงุเมนผูกั และ 

การปลกูผักทีห่ลากหลาย

2. ระบบการพึง่ตนเองสร้าง 

แหล่งผลติผกัในพ้ืนทีบ้่าน 

และหัวไร่ปลายนา 

ตัวชี้วัด
ความมั่นคง
ด้านอาหาร

 ระเบียบวิธีวิจัย
ส�าหรบังานวจิยัช้ินนีม้เีป้าหมายสดุท้ายในเชงิผลลพัธ์ เพือ่หารปูแบบการ

จัดการความม่ันคงด้านอาหารในประเด็นผักและผักพ้ืนบ้านเพ่ือลดความเสี่ยง

หรือความไม่ม่ันคงทางอาหารเชิงสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน 

โดยผู้วิจัยให้ความส�าคัญกับการค้นหาความหมายของความมั่นคงทางอาหาร

โดยการนิยามโดยชุมชนพื้นที่ศึกษา ตลอดจนถึงการศึกษาสถานการณ์ความ

มั่นคงทางอาหารในประเด็นผักและผักพื้นบ้านและได้ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ

การจัดการความม่ันคงทางอาหาร จ�านวน 10 ครวัเรอืน และประชาชน จ�านวน 

10 คน ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในประเด็นความ

มั่นคงทางอาหารเพื่อน�าไปสู่การร่วมกันหารูปแบบการจัดการความม่ันคงทาง

อาหารของชุมชนในประเด็นผักและผักพื้นบ้าน 

การวจิยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ โดย 1) ศกึษาสถานการณ์สร้าง

ความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นผักและผัก

พื้นบ้านในชุมชน โดยการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน�ามาใช้วางกรอบประเด็นในการศึกษา ส�ารวจสถานการณ์

ความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่

หมู่บ้านปง หมู่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง ผ่านเครื่อง

มือศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คือ เส้นเวลา ตัวอย่างเช่น 

ประวัติศาสตร์การปลูกพืช การมีอาหารพอเพียง การเข้าถึงอาหาร การบริโภค

ผกัทีป่ลอดสารพษิ และความหลากหลายของพนัธุผั์กพืน้บ้าน ตลอดจนถงึ เครือ่ง

มอืปฏทิินฤดกูาล ในการศกึษาช่วงเวลาของการปลกูผกัแต่ละชนดิในชมุชน การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประชาชนในหมู่บ้าน แกนน�าชุมชน 

การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผ่านการใช้แผนที่ทางความคิด เพื่อแลก
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เปลีย่นเรยีนรูกั้บผูท้ีเ่กีย่วข้องตามประเดน็ลกัษณะ สถานการณ์ความมัน่คงทาง

อาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

2) ค้นหารปูแบบการจดัการความมัน่คงด้านอาหาร โดยชมุชนมส่ีวนร่วม

เพือ่ลดความเสีย่งหรอืความไม่มัน่คงทางอาหารเชงิสงัคมและเศรษฐกจิของครวั

เรอืน ผ่านการสนทนากลุม่ เพือ่หารปูแบบการจดัการความมัน่คงทางอาหารเชงิ

เศรษฐกิจและสังคม ระดับครัวเรือน การใช้การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

หารูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและวิธีกำรคัดเลือก	
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ หมู่บ้านปง หมู่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอ

แม่ทะ จังหวัดล�าปาง ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัย ผู้วิจัยเลือก

กลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมตีวัอย่างดังนี ้ตวัแทนครวัเรอืนต้นแบบทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ

วิจัย จ�านวน 10 ครัวเรือน ประชากรบ้านปง หมู่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอ

แม่ทะ จังหวัดล�าปาง 

 ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
1. สถานการณ์การความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

ชุมชนบ้านปง ที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรมาตั้งแต่สมัยอดีต มีการใช้

ล�าน�า้จาง เป็นปัจจัยหลักในการท�าเกษตร และใช้วสัดตุามธรรมชาตใินการปลกู

ผกัทีม่อียูใ่นชมุชน เช่น ฟางข้าว และปุย๋คอกจากมลูสตัว์ ซึง่การปลกูผกัในอดตี

เป็นการปลกูผักสวนครวัในพืน้ท่ีแต่ละครวัเรอืน เพือ่น�ามาบริโภคกันภายในครวั

เรอืน เมือ่เหลอืจากการบรโิภคจงึน�ามาแบ่งครวัเรอืนข้างเคียงหรอืน�าไปจ�าหน่าย

ในตลาดชุมชน มีการปลูกผักหมุนเวียนไปกับการท�านาตลอดทั้งปี จึงมีการใช้

ทรัพยากรในชุมชนอยู่ตลอดเวลามีผลท�าให้ทั้งสภาพดิน ส่ิงแวดล้อม สภาพ

อากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อความต้องการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม

มากขึ้นจึงมีการน�าปุ๋ยเคมีมาใช้ ส่งผลท�าให้การใช้ปุ๋ยคอกลดน้อยลง

 โดยปัญหามลพษิทางอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจกรรม

ต่างๆ ของคนในชุมชน เช่น การเผาท�าลาย การเผาไหม้จากยานพาหนะ และ

โรงงานอตุสาหกรรมใกล้เคียง คนในชมุชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพี เกษตรกรรม 

ท�าไร่ ท�าสวน ท�านา ปัจจบัุนมีการใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร มีการเผาถาง

ไร่นา เพื่อท�าการเกษตรหรือมีการเผาท�าลายป่า เพื่อขยายพื้นที่ท�ากินต่างๆ

 ปัญหามลพิษทางดิน ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีทางการ

เกษตรและการฝังกลบสารเคมีต่างๆ รวมไปถึงการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธี ส่งผลต่อ

สุขภาพของคนในชุมชนและเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในชุมชน เกิดการตกค้าง

ของสารเคมีในร่างกาย เมื่อน�าเอาผักที่ปลูกไว้มาบริโภคก็จะท�าให้เกิดอันตราย

ต่อร่างกาย และสารเคมีตกค้างในดิน

 ปัญหามลพิษทางน�้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท�ากิจกรรมทางการ

เกษตร ท่ีมกีารน�าสารเคมีมาใช้จงึท�าให้เกิดการตกค้างในดนิ เม่ือฝนตกจงึท�าให้

เกดิการชะล้างสารเคมทีีม่อียูใ่นดนิให้ไหลลงสูแ่ม่น�า้ ท�าให้คุณภาพน�า้จางค่อยๆ 

เสื่อมลงและการเน่าเสียในระยะยาว จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงปัจจัย

ในการผลิตพืชอาหารซ่ึงในที่นี้คือผักของชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตท่ีผลิตเพื่อจ�าหน่วยในระบบตลาด จึงมีผลโดยตรงต่อ

สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในมิติของการที่ชุมชนต้องได้

บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เก้ือหนุน รักษาความ

สมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากร ซึ่งดิน น�้า และ
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อากาศล้วนเป็นปัจจัยในการผลติอาหารทีส่�าคญัของชมุชน ถ้าหากปัจจยัในการ

ผลิตข้างต้นเกิดการปนเปื้อนจะมีผลต่ออาหารของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จากสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้ทรพัยากรท่ีเป็นปัจจยัส�าคญัในการ

เพาะปลกู ทีเ่ริม่ส่งผลต่อคนในชมุชนในด้านลบมากยิง่ขึน้ ชมุชนจงึได้มแีนวทาง

ในการน�าหลักการท�าเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในการ

ปลูกพืชผักให้มีน้อยลง โดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและ

สร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และ

โลก ซึ่งสุขภาวะของสิ่งมีชีวิตและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของ

ระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท�าให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง 

ส่งผลต่อสตัว์เลีย้งและมนุษย์ ท่ีอาศยัพชืพรรณเหล่านัน้เป็นอาหาร โดยสขุภาวะ

เป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่การ

ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ แต่รวมถงึภาวะแห่งความเป็นอยูท่ีด่ขีองกายภาพ จติใจ 

สงัคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแขง็แรง ภมูต้ิานทาน และความสามารถ

ในการฟื้นตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของสุขภาวะที่ดี

2. ปฏิทินการท�าการเกษตรของชุมชนบ้านปง

จากการสอบถามข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและท�า

อาชีพการปลูกผักในชุมชนเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน วิถีชีวิต

การท�ากิจกรรมการปลูกผัก จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนไปกับการท�านา ตลอด

ทั้งปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เมื่อหมดฤดูกาลท�านาหรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าว

แล้วนั้น จะมีการเตรียมพื้นท่ีในการลงปลูกผักตามสภาพอากาศในช่วงนั้นตาม

ความเหมาะสม และผลผลติจะสามารถเจรญิเตบิโตได้ดีและให้ผลผลิตเพียงพอ

ต่อการบริโภคและน�าไปจ�าหน่ายต่อไป (สัมภาษณ์ นางเพชร สายปินตา 16 

มีนาคม 2560) ดังปฏิทินการผลิตพืชผักดังนี้ 

ปฏิทินการท�าการเกษตรของชุมชนบ้านปง
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรมการปลูกพืชผักของบ้านปง หมู่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว 

อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง ประจ�าปี 2560 

ท�านา

หว่านกล้า

ผักกาด

มะเขือ

พริก

ถั่วฝักยาว

ผักชี

กะหล�่าดอก

หน่อไม้

3. ชุมชนบ้านปง: ชุมชนผู้ปลูกผักเพื่อยังชีพสู่การปลูกเพื่อจ�าหน่าย
ชุมชนบ้านปง ถือเป็นชุมชนที่มีรากฐานการพัฒนาชุมชนและการสร้าง

ความม่ันคงด้านอาหารของชุมชนผ่านการเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ 
แม่น�้าจาง โดยในยุคก่อน ปีพ.ศ.2540 เป็นยุคที่ชาวบ้านปงมีการเข้าไปจับจอง
พ้ืนท่ีบริเวณข้างล�าน�้าจางเพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก โดยเฉพาะในฤดูน�้าหลาก 
ชุมชนจะนิยมปลูก มะเขือ ผักกาด ถั่วฝักยาว ข้าวสาลีดอย และกะหล�่าปลี 
เป็นต้น ซ่ึงการท�าการเกษตรบรเิวณเนนิดนิใกล้เคียงกับล�าน�า้จางเป็นการจบัจอง
ที่ดินโดยใช้สิทธิการใช้ของชุมชนบ้านปง โดยเน้นความขยันของสมาชิกในครัว
เรอืนแต่ละครวัเรอืนท่ีสามารถบุกเบิกท่ีดนิในการสร้างแปลงได้ ท้ังนีก้ารด�าเนนิ
กิจกรรมการผลิตผักที่ใช้ในการบริโภคของคนบ้านปงเป็นไปในลักษณะการ 
ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในวิธีการ ตลอดบริเวณที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือ 
แม้กระทั่งการเลือกพันธุ์ผักท่ีใช้ปลูก ซึ่งในอดีตชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้
ขนานนามบ้านปงว่าเป็น “บ้านปงมะเขอื” เนือ่งจากอดตีจนกระทัง่ปัจจบุนัมกีาร

ปลกูมะเขอืในทุกครวัเรอืน 
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ทั้งนี้นอกจากมะเขือจะเป็นพืชที่สามารถรับประทานได้ในครัวเรือนแล้ว

ยงัเป็นพชืทีส่ามารถน�าไปจ�าหน่ายในกาดมัว่ หรอืตลาดค้าส่งผกัของคนในชมุชน

ได้อีกด้วย โดยนายแก้ว สายปินตา อายุ 69 ปี ได้เล่าว่า 

“ในช่วงฤดูน�้ำหลำกสมัยก่อนจะปลูกผักกำด มะเขือ ข้ำง

น�ำ้จำง ทีป่ลกูมะเขอืเพรำะอำยยุนืเกบ็ได้หลำยรอบ ส่วนผกัอย่ำง

ผักกำดอำยุไม่ยืน ส่วนฉำยำบ้ำนปงมะเขือก็ได้มำจำกกำรที่ชำว

บ้ำนพ่อแม่ พีน้่อง ปลกูมะเขอืมำก บำงครัง้ชำวบ้ำนทีบ้่ำนอืน่เข้ำ

ก็บอกว่ำถ้ำไปบ้ำนปงก็กลัวได้กินต�ำมะเขือ”

(สัมภาษณ์ นายแก้ว สายปินตา 24 กันยายน 2560)

ภายหลังจากการดาดล�าน�้าจางบริเวณตลิ่ง และการพัฒนาระบบการ

ชลประทานที่เริ่มมีการรุกคืบขององค์กรภาครัฐท่ีต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการน�้าเป็นระบบมากขึ้น ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปรับพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการส่งน�้าที่เป็น

มาตรฐานท�าให้พื้นที่ในการปลูกผักบริเวณริมตลิ่งหายไปในช่วงปลายปี พ.ศ. 

2540 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 มีร้านขายเมล็ดพันธุ์ผัก และเพาะกล้าผัก 

เกิดขึ้น 1 ร้าน โดยเจ้าของร้านเป็นลูกหลานของคนบ้านปง 

หากกล่าวโดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตผักพ้ืนบ้านและผัก

ทีใ่ช้ในการปรงุอาหารของคนบ้านปง เริม่เปลีย่นแปลงไปทลีะน้อยภายหลงัจาก

การสร้างเขื่อนน�้าจาง ตลอดจนการดาดล�าเหมืองคอนกรีตบริเวณตล่ิงน�้าจาง 

โดยในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตผักอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านของชาวบ้านเป็น

หลัก โดยผักส่วนใหญ่เป็นผักพื้นที่บ้านที่ใช้ในการประกอบอาหาร คือ ตะไคร้ 

ใบมะกรูด ใบชะพลู มะเขือ และพริกเป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยผัก

ทีส่ามารถน�าไปจ�าหน่ายและบรโิภคภายในครัวเรอืนได้เช่น กะหล�า่ดอก ผกักาด 

กะหล�่าดอก และคะน้า เป็นต้น

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ (Timeline) 

ของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของบ้านปง 

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกที่ส�าคัญ

100 ปีที่ผ่านมา ก่อตั้งชุมชน

พ.ศ. 2518 เริ่มท�าการเกษตร โดยมีพ่ออุ้ยใจ๋ สายปินตา เป็นผู้ริเริ่ม (ผักพื้นบ้าน 

และเลี้ยงสัตว์)

พ.ศ. 2519 ขาดแคลนน�้า เริ่มระดมเงินทุนซื้อเครื่องสูบน�้า

พ.ศ. 2520 เริ่มปลูกผัก เช่น มะเขือ ผักกาด และพริก ในพื้นที่หัวไร่ปลายนา

เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เหลือจ�าหน่าย

พ.ศ. 2530 คนหนุ่มสาวเริ่มไปท�างานนอกชุมชน

พ.ศ. 2538 มีร้านขายเมล็ดพันธุ์ผัก และเพาะกล้าผัก

ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านปงจับจองที่ดินบริเวณน�้าจางเพื่อปลูกผัก

ปลายปี พ.ศ. 2540 รัฐเข้ามาดาดล�าเหมืองคอนกรีตบริเวณตลิ่งน�้าจาง 

ท�าให้พื้นที่ในการปลูกผักลดลงไป

ประมาณปี พ.ศ. 2540 เริ่มใช้ปุ๋ยเคมีการปลูกผักและท�าการเกษตรอื่นๆ (เร่งผลผลิต)

พ.ศ. 2550 ท�ากิจกรรมทางการเกษตรโดยอาศัยล�าน�้าจางเป็นแหล่งน�้าหลักส�าคัญ

เร่ิมมีการเลีย้งสตัว์ และปลกูพชืผกัสวนครวั บริโภคในครวัเรอืน (ผกัพืน้บ้าน)

พ.ศ. 2552 ปลูกผัก โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์

ประมาณปี พ.ศ. 2553 เริ่มน�าผักที่เหลือจากบริโภคมาจ�าหน่ายในตลาดชุมชน

ประมาณปี พ.ศ. 2552 เปลีย่นแปลงจากการปลกูผกัเพือ่บรโิภคเป็นปลกูเพือ่จ�าหน่าย (ผกัเศรษฐกจิ)

ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านปงเลี้ยงครั่งเพื่อจ�าหน่ายและส่วนหนึ่งน�าไปใช้ในครัวเรือน

ภายหลังปี พ.ศ. 2557 ปรมิาณครัง่กล็ดจ�านวนลง ชาวบ้านล้มต้นจามจรุ ีเพือ่น�าไปเป็นไม้แกะสลกั 

ท�าให้พื้นที่ในการปลูกผักของชาวบ้านปงเพิ่มมากขึ้น 

พ.ศ. 2559 ชาวบ้านปงปลกูผักแบบผสมผสานในครัวเรอืน และพืน้ทีน่าในช่วงหลงัจาก

การเก็บเกี่ยวข้าว 
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4. รปูแบบและการจัดการความมัน่คงด้านอาหาร : องค์ความรูเ้รือ่งการผลติ

ผัก ในชุมชนบ้านปง

4.1 รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชน   

ส�าหรับรปูแบบการจดัการองค์ความรูเ้รือ่งการเพาะปลกูผกัพืน้บ้าน เพือ่

สร้างการเรียนรู้ในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของชาวบ้านปงจากการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบวา่ ชาวบ้านปงมกีารสือ่สารองคค์วามรู้เรือ่งการปลูกผกัที่

เป็นไปในลกัษณะของการส่งต่อจากรุน่สูรุ่น่ ผ่านการท�าให้ดู ทัง้ในเร่ืองของการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่ให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ โดยส่วนใหญ ่

จะเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาด หอมแดง แมงลัก โหรพา เป็นต้น นอกจากการเก็บ

รวบรวมเมลด็พนัธุแ์ล้ว การส่งต่อความรูเ้รือ่งการปลกูผกัส่วนใหญ่เป็นการท�าให้

เหน็เป็นตวัอย่าง เริม่ตัง้แต่ในระดบัครวัเรอืน จากนัน้ขยายเป็นระดบัเพือ่นบ้าน 

และกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายให้ครัวเรือนของตนเองในที่สุด  

ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นผลผลติของการสร้างองค์ความรู ้และสบืสาน

องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้านปง 

ดงัเช่นในกรณ ีของยายหลนั สายเครอืเป้ีย ปัจจุบนัอาย ุ76 ปี ไม่มอีาชพี

เนื่องจากชราภาพอาศัยอยู่กับลูกชายอายุ 47 ปี 2 คนแม่และลูก บ้านของยาย

หลนัมีเน้ือทีอ่ยูป่ระมาณ 1 งานเศษ แต่ยายหลนัสามารถสร้างความหลากหลาย

ให้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของยายหลัน โดยการปลูกพืชผักที่หลากหลายซึ่งวัดจาก

การนับชนิดของผักพ้ืนบ้านและผกัทีป่ลกูไว้เพือ่จ�าหน่ายและปรโิภคภายในครวั

เรอืน จ�านวนทัง้สิน้ 32 ชนดิพนัธุด์งันี ้มะเขอืยาว ผกัต�าลึง ผักข้าว พริก หอมแดง 

ฝักทอง โหรพา แมงลัก กะเพราใบใหญ่ ผักปลัง กัญชาใส่แกง ผักเผ็ด ผักไฮ  

ใบเตย หอมด่วน ใบมะกรูด ขิง แตงกวา ผักชีฝรั่ง ใบตูน ผักชะอม กะเพราขาว 

ข่า ผักหวานกะเพราด�า บวบเหลี่ยม ผักชี กะหล�่าดอก กะหล�่าปลี ผักมะเฮืด  

พลู และดีปลี 

จากกรณีข้างต้นจะเห็นว่าชุมชนบ้านปงมีวัฒนธรรมการบริโภคผัก 

พ้ืนบ้านเป็นพืน้ฐานอย่างยาวนานจนกระทัง่ปัจจบุนั เนือ่งจากผกัเป็นพชือาหาร

ทีส่�าคญัเชือ่มโยงกับวัฒนธรรมการกินของชุมชน ซ่ึงสะท้อนผ่านการใช้พืน้ทีป่ลกู

ผักสวนครัว ในเขตพืน้ทีบ้่านในทกุหลงัคาเรอืนทีมี่พืน้ทีเ่หลอืจากการสร้างบ้าน 

ยิ่งไปกว่านั้นจากการจัดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการสนทนา

กลุ่มพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเลือกรูปแบบในการสร้างความม่ันคงด้าน

อาหารในมติผิกัคอืการเพาะปลกูพชืผักสวนครวัเพือ่สร้างความมัน่คงทางอาหาร

ให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นไปตามบริบทของชุมชนแต่เดิม และเลือกที่จะสร้างความ

มัน่คงทางอาหารผ่านการบรโิภคผกัพืน้บ้านผ่านการปรงุอาหารในครวัเรอืนของ

ตนเองเพือ่สร้างความยัง่ยนืผ่านวฒันธรรมการกิน ทัง้นีใ้นส่วนของการประเมิน

ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มท�าให้พบว่าคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า 

การผลิตพืชอาหารตามบริบททางสังคมเป็นเรื่องจ�าเป็น ซึ่งในที่นี้คือวัฒนธรรม

การกินที่ได้จากการปลูกผักสวนครัว และมีพื้นที่ว่างเปล่าปลูกผักเพื่อการ

จ�าหน่ายเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชน

ซ่ึงสอดคล้องกบังานศกึษาของ พจนาถ อนิทรมานนท์ และคณะ (2559) 

ที่ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารของ

ชุมชนผู้พลัดถิ่นภายในประเทศของชุมชนลาหู่บ้านโป่งไฮ่ โดยใช้กระบวนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้าไปวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนพบว่า ชุมชนเลือกกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสวนครัวในการสร้างความ

มั่นคงทางอาหาร โดยจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชสวนครัว นอกจากนี้รูปแบบของการ

ผลิตผักชาวบ้านปง ส่วนใหญ่จะมีอาชีพท�าการเกษตรเป็นหลัก โดยการท�านา

หมนุเวยีนไปกบัการปลกูพชืผกัต่างๆ โดยมีการปลกูพชืผกั แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ 

คือ การปลูกพืชผัก เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและการปลูกผักเพื่อการ

จ�าหน่าย ทั้งในตลาดภายในชุมชนและตลาดภายนอกชุมชน (พ่อค้า – แม่ค้า

คนกลาง)
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นอกจากนีร้ปูแบบการจดัการความมัน่คงด้านอาหารในชมุชนบ้านปงยงั

ให้ความส�าคัญกับเร่ืองของการจดัการแหล่งอาหารทีช่มุชนผลติเอง ซึง่ในทีน่ีค้อื 

ที่ดินบริเวณหัวไร่ปลายนา บริเวณที่ว่างของพื้นที่บ้าน โดยชุมชนบ้านปงส่วน

ใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนพืชผักเศรษฐกิจเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ท้ังนี้ในที่ดินดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายของพืชผักท่ีเป็นพืชอาหาร

ของชุมชน ซึ่งคล้ายคลึงกับข้อค้นพบของ จอมขวัญ ชุมชาติ (2557) ในประเด็น

การท่ีชุมชนได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการแหล่งอาหารผลิตเอง โดยการ 

ส่งเสริมการปลูกพืช โดยการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยหลากหลาย ส่งเสริม

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

จากข้างต้น ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ตัวช้ีวัดความมั่นคง

ทางอาหารของชุมชนบ้านปง ส�าหรับงานวิจัยนี้คือ ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่

อยูชุ่มชนมีพืน้ทีป่ลกูผกัทีเ่ป็นพชือาหารทีห่ลากหลายไว้ในพืน้ทีบ้่านของตนเอง 

การเลือกที่จะปรุงอาหารด้วยผักที่อยู่ในบริเวณบ้าน บริเวณหัวไร่ปลายนาภาย

ใต้สถานการณ์ความไม่มัน่คงด้านอาหาร ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ทัง้นีผ้กัทีช่มุชน

บ้านปงสามารถปลกูและจ�าหน่ายได้มากทีส่ดุ คอื พรกิหนุม่ มะเขอื และผกักาด 

เนื่องจากเป็นผักที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว ภายใต้สภาพพื้นที่และสภาพ

อากาศของชุมชน สามารถให้ผลผลติได้จ�านวนมากมรีะยะเวลาในการเกบ็เกีย่ว

ได้นาน และยังเป็นพืชผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลักมากที่สุด ทั้งนี้หาก

พิจารณาแล้วรูปแบบการผลิตผักของชุมชนบ้านปง เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และ

เช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมอย่างแยกไม่ออกโดยเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนซ่ึง

สามารถน�าเสนอเป็นแผนภาพความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัแนวคดิความมัน่คงทาง

อาหารดังนี้ 

รูปแบบการผลิตและการจัดการผักของชุมชนบ้านปง

เพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหาร 

การปลูกพชืผกั
เพือ่บรโิภค

ภายในครัวเรือน 

การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตผักในชุมชน 

การปลูกผัก
เพื่อการจ�าหน่าย

รูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร

โดยชุมชน

คนในชุมชนปลูกบริเวณหลังบ้าน ถือเป็นพืชผัก

สวนครวั ตลอดจนปลกูบรเิวณท่ีว่างหัวไร่ปลายนา

เป็นต้น ท้ังนีม้รีปูแบบการผลติท่ีใช้ภมูปัิญญาความ

รู้ของชุมชนเป็นตัวน�าในการผลิต

คนในชุมชนบ้านปงยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่องการผลิตผัก ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่

รุ่นผ่านการบริโภคผักพื้นบ้าน ผ่านการน�าผักไป

จ�าหน่ายในตลาดของชุมชน

คนในชุมชนบ้านปงสามารถปลูกผักจ�าหน่าย           

และบริโภคภายในครัวเรือน เนื่องจากชุมชนมี

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยที่ส�าคัญคือ ล�าน�้าจาง 

ตลอดจนท่ีดินในแปลงนาหลังจากการปลูกข้าว        

และบริเวณพื้นที่ว่างในเขตบ้านของตน

คนในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่าน 

การปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านท่ีมีความ 

หลากหลาย
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สรุปผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของบ้านปง 

ต�าบลป่าตนันาครวั อ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปางยงัเป็นสถานการณ์ท่ีมคีวามเป็น

บวกมากทัง้น้ีหมายถงึ ผกัพืน้บ้านและผักเศรษฐกจิยังเป็นฐานทรัพยากรทีส่�าคัญ

ของชุมชน ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ การเลือกพื้นที่

ท่ีเหมาะสมในการปลูก ทั้งนี้เนื่องจากผักพื้นบ้านและพืชผักสวนครัวเป็นเร่ือง

จ�าเป็นต่อการบริโภคของชุมชนโดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นความจ�าเป็นที่ 1 ผักมีความส�าคัญเนื่องจากวัฒนธรรมการปลูก

และการเลือกชนิดพันธุ์เป็นมรดกทางความคิดของบรรพบุรุษ ในเรื่องการสร้าง

ภาพลักษณ์ของการเป็นชุมชนผู้ปลูกผัก เพื่อใช้ในการบริโภคและจ�าหน่าย จึง

ท�าให้เกดิการสบืทอด รวมไปถึงการเป็นชมุชนท่ีเรยีนรูเ้พือ่สร้างความมัน่คงทาง

ด้านอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถท�าได้และท�าอยู่แล้วในชีวิตประจ�าวัน 

ประเด็นความจ�าเป็นที่ 2 ผักเป็นความมั่นคงทางอาหารในเรื่องของการ

ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่คนในครัวเรือนท่ีอยู่ในชุมชนบ้านปง โดยการลด

รายจ่ายเกดิขึน้จากการไม่ต้องซือ้ผกั จากตลาดเนือ่งจากครัวเรือนสามารถผลิต

ผกัได้ด้วยตนเอง และในเรือ่งของการเพิม่รายได้เกดิจากการแบ่งผกัทีอ่ยูภ่ายใน

รั้วบ้าน พื้นที่ว่างตามหัวไร่ปลายนาไปจ�าหน่ายที่กาดมั่ว ในเขตบ้านนาคต โดย

ในทุกเช้าจะมีการน�าผักที่มัดเป็นก�าในตอนเย็นไปขายให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และ

ชาวบ้านที่ต้องการซื้อเพื่อน�าไปบริโภค

ประเดน็ความจ�าเป็นประการที ่3 ผกัเป็นเสมอืนแหล่งอาหารทีป่ลอดภยั

จากสารเคมี ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ปลอดภัยจากสารเคมี แต่ส�าหรับชาวบ้าน

แล้วการได้ปลกูผกัเองดูแลตามสภาพตามบรบิทของตนเอง ซ่ึงเป็นเร่ืององค์ความรู้

และความเต็มใจของชาวบ้าน 

นอกจากนี้สภาพความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนบ้านปง สามารถ

อธิบายตามตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนดังนี้ คือการพ่ึงพาตัว

เองและพึ่งพาทรัพยากรจากล�าน�้าจางเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผักในพื้นที่การเกษตรที่

ชุมชนมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองซึ่งเป็นประเด็นที่เอื้อต่อการผลิตผักเพื่อ

จ�าหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน ส�าหรับมิติทางด้านการมีพืชอาหารไว้

บริโภคภายในครัวเรือน พบว่าชุมชนบ้านปงมีศักยภาพในการผลิตผักพื้นบ้าน 

ผ่านการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณที่ว่างของบ้าน ส่วนมิติทางวัฒนธรรม 

เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร พบว่าชุมชนมีการส่งต่อองค์ความรู้ในการปลูก

ผกัจากรุน่สูรุ่น่ ผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมผ่านการบรโิภคอาหารในครวั

เรือน ตลอดจนการปลูกพืชผักส่วนครัวในบริเวณบ้านของตนเอง 

4.2 การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

การจัดการความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมนั้น 

ส�าหรับงานวิจัยช้ินน้ีคือการจัดการให้มีความม่ันคงทางอาหารของชุมชนด�ารง

อยูต่่อไป ซึง่หมายถงึการมผีกัในการบรโิภคทีห่ลากหลาย มพีืน้ทีใ่นการปลกูและ

ผักมกีารปนเป้ือนจากสารเคมีน้อยทีส่ดุ ทัง้นีพ้บว่าผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิยัมีการ

วางแผนในการจัดการความม่ันคงทางอาหารผ่านการพดูคุยในเรือ่งสถานการณ์

ความรุนแรงเรื่องสารเคมี พื้นที่ว่างในการปลูกผัก ตลอดจนสมาชิกในครัวเรือน

ที่ต้องบริโภคเมนูอื่นที่ไม่มีผักในชุมชนเป็นส่วนประกอบเนื่องจากต้องเข้าไป

ท�างานในเมอืงล�าปาง ยงัผลให้ครวัเรอืนท่ีเข้าร่วมโครงการวจัิยมีการวางแผนให้

ทุกครัวเรือนปลูกผักในบ้าน พื้นที่ว่างตลอดจนปรุงเมนูผักซึ่งข้างต้นคือการ

วางแผนในระยะแรก ซึ่งชุมชนมองว่าสามารถท�าได้ในระยะยาวได้ 

ในขั้นตอนของการจัดการองค์กร การขอมติชุมชน การประสานงาน 

ตลอดจนการควบคุมแผนการจัดการท่ีจะน�ามาซึง่ความม่ันคงทางอาหาร (ประเดน็

ผัก) ชุมชนมองเห็นว่าโดยธรรมชาติชุมชนมีโครงสร้างของชุมชนอยู่แล้วซึ่ง

สามารถท�างานประสานกับทุกครัวเรือนในชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริหาร
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ชุมชน ซึ่งในประเด็นนี้ครัวเรือนเห็นร่วมกันว่าประเด็นเรื่องการจัดการความ

มั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับทุกครัวเรือนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้

ความสนใจเพราะเป็นเรือ่งของปากท้อง ซึง่ผลจากการจดัการความมัน่คงอาหาร

ชุมชนปรากฏผ่านการเลอืกกจิกรรมการปลกูพชืผกัสวนครัวเพือ่สร้างความมัน่คง

ด้านอาหารภายในครัวเรือน โดยการก�าหนดเมนูการปรุงอาหารที่ต้องประกอบ

ด้วยผกัพืน้บ้านในทกุเมน ูปลกูและดแูลพชืผกั ตลอดจนถงึมกีารนบัชนิดของผกั

ในสวนครัวของตนเอง ซึ่งข้อเสนอของชุมชนในประเด็นการจัดการความมั่นคง

ทางอาหารสะท้อนถึงความสามารถในการพ่ึงตนเองทางอาหาร ทั้งการจัดการ

วตัถดุบิคอืผกั การจดัการทีด่นิในการปลกู การแปรรูปอาหารทีส่อดคล้องไปกบั

สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของชมุชนบ้านปง ยิง่ไปกว่านัน้ชมุชนยงัให้ความ

ส�าคญักับการจัดการความมัน่คงด้านอาหารของชมุชนตัง้แต่ระดบับคุคลซึง่เป็น

สมาชกิของครวัเรอืน ผ่านการส่งต่อความคดิเรือ่งการปรุงอาหารจากผัก ตลอด

จนการลงมอืปฏบิตัผ่ิานการปรงุอาหารทีม่ผีกัเป็นส่วนประกอบให้สมาชกิในครวั

เรือนได้บริโภค 

 สรุปผลกำรศึกษำ
การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านปง คือ การสร้างความ

มัน่คงทางด้านความหลากหลายของชนดิผกัทีอ่ยูใ่นบรเิวณบ้าน และชมุชนผ่าน

การเพาะปลูกผัก ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชนปรุงเมนูผักเพื่อการคง

อยู่ของผักพื้นบ้านที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความรู้เรื่องผักจากรุ่นสู่

รุน่ผ่านการบรโิภคผักเป็นอาหารในชวีติประจ�าวนั เนือ่งจากชมุชนให้ความส�าคญั

ต่อผกัทีอ่ยูบ่รเิวณบ้านเป็นเสมอืนการมพีชือาหารไว้รอบบ้านของตนเองซ่ึงคนใน

ชุมชนสามารถน�าไปบริโภคเป็นอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นผักที่คนในชุมชนปลูก

โดยการหลีกเลี่ยงสารเคมี ซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นท้าทายของคนในชุมชน

เนือ่งจากเกษตรกรผูป้ลกูผกับรเิวณโดยรอบชมุชนบ้านปง มกัใช้สารเคมใีนการ

ดูแลพืชผักของตนเองเมื่อพวกเขาปลูกเพื่อจ�าหน่าย  

 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ในประเด็นพื้นที่

ในการปลูกผัก ผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปงหมู่ 2 ต�าบลป่าตันนาครัว อ�าเภอ

แม่ทะ จังหวัดล�าปาง และรูปแบบการจัดการความม่ันคงด้านอาหาร เพื่อลด

ความเสี่ยงหรือความไม่ม่ันคงทางอาหารเชิงสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องการจัดการความมั่นคงด้านอาหารใน

ชมุชน โดยมติทิีช่มุชนมส่ีวนร่วม โดยเสนอในประเดน็นโยบายการจดัการความ

มั่นคงในอาหาร (ในประเด็นผักและผักพื้นบ้าน) ต้องอยู่ในภารกิจการส่งเสริม

หลักขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น หรือทุกหมู่บ้าน เนื่องจากมีประโยชน์ทั้ง

ด้านสุขภาวะที่ดีที่จะเกิดขึ้นต่อสมาชิกในชุมชน หรือแม้กระทั่งการลดรายจ่าย

และเพิม่รายได้ในชุมชนท่ีมีวฒันธรรมการปลูกผัก อีกท้ังยงัสนบัสนนุให้เกิดการ

ใช้สิทธิชุมชนเข้ามามีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน ตลอดจนส่ง

เสริมให้ชุมชนจัดการตนเองภายใต้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง 
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ และ

สภาพปัญหาอุปสรรคที่พบในกระบวนการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จัดบรกิารสาธารณะ โดยใช้ระเบียบวธิวีจัิยเชิงคุณภาพ

ด้วยการศกึษาเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลกึทัง้แบบเดีย่วและแบบกลุม่จาก

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทน

ประชาชน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 26 คน โดยใช้กรณีศึกษาจากหน่วยความร่วมมือ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิารสาธารณะ 3 แห่ง ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี เป็นตัวแทนของพื้นที่ภาคตะวันออก

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการสร้างความร่วม

มอืมากทีส่ดุสามล�าดบัแรก คือ บทบาทของหน่วยงานภายนอก ผูน้�ามีวสิยัทศัน์

ร่วมกัน และภาวะผู้น�าท้องถิ่นแกนกลาง ส�าหรับสภาพปัญหาอุปสรรคระยะ

สร้างความร่วมมือ ได้แก่ ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย การขาดความรู้และเข้าใจและ

ไม่เหน็ความส�าคัญของท้องถิน่บางแห่ง ท้องถิน่แกนกลางขาดประสบการณ์ ข้อ

ค้นพบจากการศกึษา หนึง่ ความร่วมมอืในบรบิทท้องถิน่ไทยอาจเป็นเพยีงกลไก

ย่อยทีห่น่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาผลกัดนัเพือ่เคลือ่นงานระดบัสากล สอง 

ความร่วมมือรูปแบบซื้อขายบริการ พบว่า ท้องถิ่นผู้ให้บริการอาจมีการกีดกัน

ผู้รับบริการโดยใช้กลไกราคา เม่ือเหน็ว่าผูร้บับรกิารมีมากเกินไปจนอาจสญูเสยี

ขีดความสามารถด�าเนินการในพื้นที่ตนเองลง เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเลือกซื้อ
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บริการจากท้องถิ่นแห่งอื่นแทน และสาม กลุ่มการเมืองระดับจังหวัดอาจไม่มี

อิทธิพลต่อเวทีนโยบายมากนัก หากมีเงื่อนไขส�าคัญกว่า เช่น อุปสงค์ที่เข้มข้น 

ตัวแสดงหลักเป็นฝ่ายข้าราชการ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มิติความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ได้แก่  

ออกกฎหมายรองรับโดยเฉพาะรูปแบบนิติบุคคล มีมาตรการกระตุ้นจูงใจและ

อ�านวยความสะดวก สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินระดับบน-ล่าง 

เพื่อบูรณาการเชิงนโยบายทุกจังหวัด และเน้นใช้มาตรการในการสร้างความ 

ร่วมมือกับพื้นที่ชนบท ส่วนพื้นท่ีเขตเมืองเน้นไปที่การยุบรวมท้องถิ่นด้วยกัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเอกภาพ บางกรณีอาจมอบหมายให้ภาคส่วนอื่น 

ท�าหน้าที่แทนหากมีประสิทธิภาพมากกว่า

ค�าส�าคัญ: 

ความร่วมมอื, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, บรกิาร

สาธารณะ, ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ, ปัญหาอุปสรรค

Abstract

The objective of this study is to study the factors that affect 

the success. And obstacles found in the process of establishing a 

cooperative unit of a local governance organization to provide 

public services by using qualitative research methods by document 

study and in-depth interviews, both individually and in groups from 

key informants, consisting of Local administrators, Local official 

Commissioner of the Department of Local Administration Expert 

,Private sector representatives and the people’s representatives a 

total of 26 peoples, using the case study from the cooperation unit 

of the local governance organization to provide 3 public  

services in Chonburi, Chachoengsao and Chanthaburi provinces, 

representing the eastern region.

The study found that most successful factors for establishing 

cooperation involved the roles of external agencies, shared vision 

from leaders, and core local governance leadership. Barriers to 

established cooperation consisted of legal restrictions, lack of 

knowledge and understanding, no sense of advantages, and lack 

experience especially core local. Results were that international 

agencies may impose some initial developments. Using service 

contracts, some service providers use high tariffs to local service 
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 ที่มำและควำมส�ำคัญ
ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้ขีดความ

สามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ�ากัด

หรือลดลง อาทิ การกระจายอ�านาจเชิงภารกิจจากรัฐบาลกลางหรือมลรัฐ การ

เผชิญวิกฤติทางการคลัง กระบวนการโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรการเติบโตขึ้นของเมือง จึงจ�าเป็น 

ต้องบูรณาการการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ผังเมือง สิ่งอ�านวยความ

สะดวก ขณะเดียวกัน มีการเรียกร้องบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ

ความเท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว 

พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หลายประเทศ ยงัมีโครงสร้างทีก่ระจดักระจาย

เชงิพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก (Territorial fragmentation) จงึไม่มศีกัยภาพทีเ่พยีงพอ

ต่อการจัดบริการสาธารณะที่ดีได้ การแสวงหาทางมาตรการปฏิรูปของระบบ

การปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศเพื่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง

มีอยู่ด้วยกัน 2 แนวทาง คือ การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 

(amalgamation) เช่น ญี่ปุ่น จากเดิมปี ค.ศ. 1945 มีเทศบาล 10,520 แห่ง 

แต่ลดจ�านวนลงเหลือเพียง 1,719 แห่งในปี ค.ศ. 2014 (Ministry of Internal 

Affairs and Communications of Japan : 2015) และมาตรการสร้างระบบ

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cooperation) เช่นสหรัฐฯ

พบว่าแนวโน้มการสร้างความร่วมมือในรูปแบบเขตพิเศษ (Special districts) 

ทีไ่ม่ใช่เขตพเิศษโรงเรยีนมีจ�านวนเพิม่สงูมากขึน้จากเดิมปี ค.ศ. 1992 มีจ�านวน 

33,131 แห่ง เพิม่เป็น 38,266 แห่ง ในปี 2012 (U.S. Census Bureau, : 2012) 

ส่วนกรณีของฝรั่งเศสมีเทศบาลเป็นภาคีสมาชิกหน่วยความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถึงร้อยละ 90 ท�าให้รัฐบาลต้องปรับโครงสร้างให้

หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่เป็นทางการของรัฐในปี ค.ศ. 2014 ข้อสังเกต

buyers, causing pressure on excluded locals. In case of conflict, the 

crisis results in network collapse. Political factions govern provincial 

political conditions. The cooperation policy arena may not be  

affected. Under significant conditions such as intense demand, 

government officials are the main protagonists. 

These findings suggest that inter-local cooperation, including 

policy makers, should support legal entity forms of legislations, 

incentives and facilities, and establish cooperation between  

localities at the upper and lower levels in all provinces, while  

focusing on cooperative measures with rural areas. Urban areas 

should focus on amalgamation.

Keywords 

Cooperation, Local Governance, Public Service, 

Success factor, obstacle
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ที่น่าสนใจคือ แนวคิดทั้งสองต่างมีจุดยืนที่เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยเพ่ิมความ

ประหยัดในเชิงขนาด (economic of scale) เช่น ต้นทุนธุรกรรมค่าจ้าง การ

จัดซื้อจัดจ้าง การผลิตบริการสาธารณะเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

และส่วนต่างท่ีประหยดัลงสามารถน�าไปใช้ในการจดับรกิารสาธารณะอืน่ ๆ  สร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างความเท่าเทียมบริการได้เช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีของไทย ได้เคยมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าแนวทาง

การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันมาใช้ แต่พบว่าประสบกับ

ปัญหาหลายประการ เช่น ขัดผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่น ประชาชน

เล็งเห็นถึงความสะดวกรวดเร็วในการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดเล็กและมีความใกล้ชิดกับประชาชนและการยึดมั่นในเอกลักษณ์ของ 

ท้องถ่ิน (นรนติ ิเศรษฐบตุร และคณะ : 2545)จงึมคีวามน่าสนใจส�าหรับการศึกษา

และน�ามาเป็นบทเรยีนของไทยในการจดัวางแนวทางทีเ่หมาะสมหรือการปฏรูิป

โครงสร้างใหม่ ผ่านการตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกับประโยชน์ ผลกระทบ ความเหมาะสม 

และปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็หรอืล้มเหลวของการใช้มาตรการทัง้สองดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เคยท�าการศึกษาความร่วมมือ

รปูแบบสหการเหมือนฝรัง่เศส และญีปุ่น่ พบว่าในส่วนของไทยไม่มกีฎหมายลกู

มารองรับท�าให้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย จึงได้มีการศึกษา โครงการเสริมสร้างขีด

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้มาตรฐานความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International 

Cooperation Agency: JICA) ในปี พ.ศ. 2549 เน้นความร่วมมือระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัล่างด้วยกนั ระยะต่อมาจงึขยายแนวทางความ

ร่วมมอื โดยเพิม่บทบาทองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในฐานะแกนหลักและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างเป็นสมาชิก มีการจัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติเผย

แพร่ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัด ต่อมาได้มี

การออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง การท�าความตกลงร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ก�าหนดแนวทางและ

วธิกีารจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีชั่ดเจน

ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าไปปฏิบัติ

แพร่หลายมากนักเช่นเดิม

ขณะทีค่วามน่าสนใจของภาคตะวนัออกของไทยมหีลายมติ ิทัง้เคยเป็นพืน้ที่

พฒันาอตุสาหกรรมหลกัผ่านแผนการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก และพืน้ที่

ขบัเคล่ือนโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) มสีดัส่วนของผลติภณัฑ์มวลรวมสงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัภมูภิาคอืน่ๆ ส่งผลให้ 

รายได้ประชากรต่อหัวในภาคตะวันออกสูงมากที่สุดของประเทศตามไปด้วย 

(ส�านักงานสถติแิห่งชาต ิ: 2555) นอกจากนี ้หากพจิารณาแนวคดิเกีย่วกบัการสร้าง

ความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิารสาธารณะ พบว่า 

สาเหตปัุจจยัหลกัทีส่�าคัญควรจะเกิดจากการขาดแคลนทรพัยากร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งงบประมาณทางการคลังเพื่อการจัดการ แต่กรณีของภาคตะวันออกเม่ือน�า

ตัวเลขรายรับท้ังหมดในปี 2558 กลับพบว่ามีรายได้เฉล่ียสูงที่สุด (ไม่นับรวม

กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยในปี พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาคตะวันออก มีรายได้เฉลี่ย 79.34 ล้านบาท/แห่ง ส่วนค่าเฉลี่ยทุกแห่งของ

ประเทศอยู่ที่ 68.43 ล้านบาท/แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

: 2558) ซ่ึงเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าเหตุใดทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีรายได้ หรือทรัพยากรมากกว่าพื้นที่ภาคอื่นๆ แต่กลับยังคงเกิดความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ด้านบริบทเชิงพื้นที่ พบว่า ด้านการเมืองมีโครงสร้างการเมืองแตกต่าง

หลากหลายไม่เหมือนภูมิภาคอื่น โดยแต่ละจังหวัดสามารถสังเคราะห์ข้อมูล

โครงสร้างอ�านาจได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ขั้วอ�านาจเดียว (2) สองขั้วอ�านาจ (3) 

สามขั้วอ�านาจ (4) หลายขั้วอ�านาจ (โอฬาร ถิ่นบางเตียว : 2551)นัยดังกล่าว

สามารถส่งผลต่อความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวของการสร้างความร่วมมอืได้ (สาโรช 

คัชมาตย์ : 2550) แม้ในทางวิชาการจะมีข้อโต้แย้งว่าความแตกต่างของกลุ่ม

การเมืองระดับสูง อาจส่งผลให้ความร่วมมือด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการตัดสินใจต้องผ่านกลไกฉันทามติและการประนีประนอมง่ายขึ้น 

(Robert Hertzog, PawelSwianiewicz, Ken Davey and Massimo Balducc 

: 2010) เหตุที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองมีนัยส�าคัญนั้น สืบเนื่องกระบวนการ

สร้างความร่วมมืออาจน�าไปสู่การสูญเสียต้นทุนทางการเมือง (Political costs 

of Cooperation) ทัง้การแบ่งปันหรอืจัดสรรอ�านาจ ช่ือเสยีง และบารมรีะหว่าง

กัน นอกจากนี้ ภาคตะวันออกมีลักษณะทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที ่

แตกต่างกันออกไปสาม ลักษณะ ได้แก่ (1) สังคมเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 

(2) สงัคมเศรษฐกิจแบบกึง่อตุสาหกรรมกึง่เกษตรกรรม (3) พืน้ทีส่ภาพทางสงัคม

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นบริบท (Context) ส�าคัญใน

การก�าหนดเนื้อหาของหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงภูมิภาคเพื่อ

ท�าการศึกษาเชิงลกึ ขณะทีพ่ืน้ทีข่องภาคตะวนัออกปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การย้ายถิ่นฐานของประชากร การเติบโตของ

ประชากรแฝง และการขยายตวัของเมอืง ดงัท่ีได้กล่าวมานี ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

จะศึกษาในประเด็นเกี่ยวข้องกับ ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจดับรกิารสาธารณะ กรณพีืน้ทีภ่าคตะวนัออก ในประเด็นเกีย่วกบัปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้

ส�าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่พบ ทั้งนี้เพือ่ถอดบทเรยีนให้กบัพืน้ทีอ่ืน่ และตอบ

ค�าถามส�าคัญ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยแนวทางสร้างความร่วมมือยงัเหมาะสมกับสภาพบรบิท

ของไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีข้อติดขัดอะไรบ้าง โดยการศึกษาผ่าน

กรอบแนวคิดคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดการ

บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย รวมทั้งงานวิจัยและวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง

 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดตั้งหน่วยความ 

ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

2. เพือ่ศกึษาปัญหา อุปสรรคในการจัดตัง้หน่วยความร่วมมอืขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

 แนวคิด	ทฤษฎี	และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1 แนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัด

บริการสาธารณะ

1.1 ความหมาย ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายถึงการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตัง้แต่สองแห่งขึน้ไปร่วมมอืกนัด�าเนนิ

กจิการใดกจิการหนึง่หรอืหลายกิจการอาจเป็นกิจการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการได้โดยล�าพัง อาจด�าเนินการได้แต่ต้อง

อาศยัทรพัยากรเป็นจ�านวนมากอันเป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้

โดยลักษณะของความร่วมมืออาจกระท�าผ่านการจัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วม

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืในลกัษณะขององค์กรความร่วมมือทีม่ี

สถานะเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายกไ็ด้(นครนิทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ : 2551) 
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ความร่วมมือยังสามารถรวมถึงการเข้าร่วมของภาคส่วนอื่นได้อีกด้วย อาทิ  

ภาคธุรกิจ (Private sector) ภาคประชาสังคม (Civil society) และองค์กรที่

ไม่ใช่รัฐอื่นๆ (Holger Osterrieder, Hachemi Bahloul, Glendal Wright, 

Kathryn Shaffner and Mark Mozur. : 2006) และอาจเกิดขึ้นหลายรูปแบบ

ตัง้แต่การจัดตัง้นิตบิคุคลร่วมกนัอย่างเป็นทางการ หรอื การจดัท�าข้อตกลงหรอื

พันธะสัญญาระหว่างกัน หรือ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 

แต่ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู ้วิจัยศึกษาเฉพาะหน่วยความร่วมมือที่เป็น

ทางการเท่านั้น

1.2 รูปแบบความร่วมมือ แบ่งออกได้ 8 ประเภท(เรื่องเดิม : 2006) 

ได้แก่ (1) หน่วยความร่วมมอื (Joint-service provision) มกัเกดิขึน้เมือ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มขีนาดเลก็และไม่มศีกัยภาพเพยีงพอต่อการจดับรกิารหรอื

ยังขาดประสิทธิภาพส�าหรับการจัดบริการบางอย่าง (2) การบริหารงานร่วมกัน 

(Joint administration) เฉพาะกจิกรรมบางประการ เช่น การบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ การเงิน และการจัดซื้อ มีส�านักงานร่วมกัน (3) การบูรณาการความ 

ร่วมมือเพื่อการวางแผนและพัฒนา (Joint planning and development) 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกนัประเมนิ วางแผน วิเคราะห์และออกแบบ

ทิศทางการพัฒนาร่วมกัน เช่น การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ฯลฯ  

(4) การจัดซื้อการบริการ (Purchase of services) โดยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ซือ้ขายบรกิารระหว่างกนัโดยหน่วยทีท่�าหน้าทีใ่ห้บริการจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากหน่วยผู้ใช้บริการ (5) การลงทุนร่วมกัน (Joint funding of 

investments) เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนเงินทุนส�าหรับ

โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากหรือเคร่ืองจักรกลอุปกรณ์

ที่มีมูลค่าสูง เช่น รถโดยสารรับส่งนักเรียน เครื่องจักรก่อสร้าง (6) การร่วม 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Exchange of experience) เป็นการปรึกษาหารือ 

สนับสนุนเชิงเทคนิค รูปแบบการท�างาน องค์ความรู้ ทักษะ ข้อมูล ฯลฯ  

อาจเป็นการสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศระหว่างท้องถิ่น (7) การร่วมกัน 

จัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใหม่ (Creation of a new tier of  

government) การเกิดขึ้นของหน่วยความร่วมมือที่มีสถานะเป็นหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นฐานกับรัฐ

ส่วนกลาง หรอืส่วนภมูภิาคโดยทีภ่าคสีมาชกิจะถ่ายโอนหรอืมอบหมายให้หน่วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ที่จัดตั้งขึ้นนี้ท�าหน้าที่แทนตนเอง (8) การสร้าง

ความร่วมมือหลายรูปแบบ (Multiple modalities) หากเห็นว่าการน�ารูปแบบ

ต่างๆ มาผสมผสานร่วมกันภาคีสมาชิกต้องมีความยืดหยุ่นและใจกว้างต่อการ

จะใช้วิธีการต่างๆ

1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการสร้างความร่วมมือ Turk ได้

กล่าวถงึสมัพนัธภาพระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) สามารถ

สร้างจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ (Herman Turk : 1973) การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่น�าไปสู่การสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ส�าเร็จ ในที่นี้ จึงพิจารณาตัวปัจจัยประกอบ 2 ส่วนที่ส�าคัญ คือ ส่วนแรก คือ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุและความจ�าเป็นอันน�าไปสู่ความต้องการให้เกิดขึ้น และส่วนที่

สอง คอื ปัจจยัทีต่อบสนองให้ความต้องการดงักล่าว โดยแต่ละส่วนมีประเดน็ที่

ผู้ศึกษาน�ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและตีความ จากข้อมูลที่ผู้

วิจัยรวบรวมได้และน�ามาสังเคราะห์ ดังนี้

ส่วนแรกปัจจัยอุปสงค์ ประกอบด้วย (1) ความเกี่ยวเนื่องของสภาพ

ปัญหา (Cross of problem) โดยมากแรงกดดันมากจากความหนาแน่นของ

ประชากรที่ส่งผลกระทบข้ามเขตอ�านาจ แรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกและ

ความต้องการประหยัดเชิงขนาด (Manoj Shrestha and Richard Feiock : 

2007) (2) โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มขีนาดเลก็และกระจัดกระจาย 

(Territorial fragmentation) การร่วมมือกันเป็นการสร้างขนาดที่เหมาะสม 

และเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคการรับบริการสาธารณะ (3) การ 
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กระจายอ�านาจเพิ่มขึ้น (Decentralization) แต่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ น�าไปสู่การสร้างข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันมากยิ่งขึ้น (Robert L. Bish : 

2000) (4) การยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 

ท�าให้การจัดการประเด็นปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�าเนิน

การได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ชาย ไชยชิต : 2555) (5) ความต้องการเชิง

ผลประโยชน์ของผู้บริหารเพื่อสร้างกิจกรรมหรือภาพลักษณ์อันเป็นประโยชน์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมักได้ผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการขยายผลผลติส่วนเกนิจากขดีความสามารถของ

ตนและขยายอิทธิพลทางการเมืองไปพร้อมกัน (Frederic Blaeschke : 2016) 

หรอืเห็นว่าตนจะมีความได้เปรยีบในเวทกีารต่อรองและมสีดัส่วนของการระดม

ทุนหรือทรัพยากรมากกว่าภาคีสมาชิกอื่นๆ (Richard C. Feiock : 2007) และ 

(6) เป็นทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อิสระ 

สวุรรณบล และ ปธาน สวุรรณมงคล : 2547) เช่น สหการของฝรัง่เศส เนือ่งจาก

ประชาชนมีความผกูพนักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของตนเองสงูและต่อต้าน

การยุบรวมอย่างแข็งขัน

ส่วนที่สอง ปัจจัยสนองตอบ แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ปัจจัยสนองตอบ

ภายใน (Internal supply) และปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก (External supply) 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนโยบาย (Policy Arena) ในระดับเครือข่ายความร่วม

มือ นับจากการมีผู้บุกเบิกได้คิดริเริ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา (Initiative) ไป

จนถึงกระบวนการจัดตั้ง (Establishing) จนกระท่ังสามารถจัดตั้งหน่วยความ

ร่วมมอืเกิดขึน้ได้เป็นผลส�าเร็จ ประกอบด้วยตัวแปร 9 ประการ ได้แก่ (1) นักการ

เมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง (Strong political leadership) สามารถใช้

ประโยชน์จากความอ่อนแอของฝ่ายอืน่ๆ ให้เข้ามามส่ีวนร่วมจัดท�าข้อตกลงร่วม

กันได้ (Stephanie Post : 2004; Annette Steinacker : 2004) (2) ผู้น�ามี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision of leaderships) เพื่อมุ ่งเน้นถึง 

ผลประโยชน์อันเกิดจากความร่วมมือ (3) สภาพการเมืองท้องถิ่นเอื้ออ�านวย 

(Political situation) ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติ หากมีความขัดแย้งมักท�าให้

ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ยาก (นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ : 2545) ส่วนระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้สภาพปัญหาจะเร่งด่วนเพียงใด หากขาดความ

สัมพันธ์ทีดี่ระหว่างผูน้�าท้องถิน่ด้วยกันเองก็ยากทีจ่ะเกิดความร่วมมือได้ในทาง

ปฏิบัติ (สาโรช คัชมาตย์ : 2550) (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนและความ

โปร่งใสของกระบวนการสร้างความร่วมมือ (Participation and transparency) 

หากเป็นไปได้การจดัตัง้คณะท�างานร่วมควรประกอบจากตวัแทนภาคประชาชน

ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจมีคนกลางท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวย

ความสะดวก (Facilitator) (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โกวิทย์ พวงงาม และ  

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ : 2550) (5) การออกแบบความร่วมมือที่เหมาะสม สมาชิก

จึงควรแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดร่วมกัน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ : 

2551) (6) ภาคีสมาชิกมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นและมีความเท่าเทียมกัน 

(เรื่องเดิม : 2551) (7) จ�านวนภาคีสมาชิกความร่วมมือที่เหมาะสม ระยะ 

เริ่มต้นนั้นจ�านวนไม่ควรมีมากจนเกิน และหากลักษณะประชากรร่วมกัน  

(Homogeneity) ยังสามารถเกิดสร้างความร่วมมือได้ง่ายยิ่งขึ้น (Stephanie 

Post : 2004) (8) ข้อมูลสนับสนุนเชิงบวก (Positive information) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) (สถาบัน 

วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2550) (9) ความร่วมมือ

ควรเกิดข้ึนโดยสมัครใจ (Voluntary Cooperation) หากปราศจากความ 

ต้ังใจจริงกระบวนการผลิตบริการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ย่อมไม่เกิดขึ้นและเห็นเป็น 

รูปธรรมอย่างแน่นอน (เรื่องเดิม : 2550) 
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ส�าหรบัปัจจยัเก้ือหนนุภายนอก (External supply) เป็นสภาพแวดล้อมที่

เอือ้อ�านวยหรือส่งเสรมิการสร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้

เกดิขึน้ได้ส�าเรจ็ตวัแปรเหล่านีส้ามารถวเิคราะห์อทิธพิลผ่านมมุมองแนวคิดสถาบนั

นิยมใหม่ (New Institutionalism) ม ี3 ประการ ประกอบด้วย (1) มาตรการจงูใจ 

(Incentive system) รฐับาล หน่วยงานสนบัสนนุภายนอก หรอืผูบ้รจิาค (Donors) 

อาจให้มมีาตรการสนบัสนนุ 4 ลกัษณะได้แก่ เงนิอดุหนนุหรอืสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษเีงินอุดหนนุแต่ละพืน้ท่ีตามความเหมาะสมการให้รางวลั/งบประมาณพเิศษ

กระตุ้นจูงใจ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความรู้ต่างๆ (Holger  

Osterrieder : 2006) (2) สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal Environment)  

ควรระบชุดัเจนเกีย่วกบัลกัษณะการจัดตัง้ความร่วมมอื อ�านาจหน้าที ่ภารกจิ การ

ใช้ทรพัยากร อิสระในการตดัสนิใจ รวมไปถงึเหตผุลความจ�าเป็นในการเสรมิสร้าง

ขีดความสามารถการจัดบริการสาธารณะการบริหารงาน การควบคุม การเงิน  

การก�ากับดูแลของรัฐ เป็นต้น (เรื่องเดิม : 2006) (3) บทบาทของหน่วยงาน 

ภาครัฐให้การสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ การริเริ่มกรอบความ

ร่วมมอืไม่ควรเป็นกระบวนการทีร่ฐัหรอืราชการส่วนกลางเป็นผู้ชีน้�า (Top-down 

Process) ในทางกลบักนัความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้ควรเกดิจากการทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ตระหนักถงึสภาพความส�าคญัของปัญหาและมคีวามปรารถนาทีจ่ะ

ร่วมมอืกนัเป็นภาคสีมาชกิเพือ่จดัการกบัสภาพปัญหาดงักล่าวอนัจะช่วยให้ความ

ร่วมมือที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ : 2551)

1.4 ปัญหา อปุสรรค และข้อจ�ากดัการสร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในประเทศไทยท่ีเป็นองค์การพบว่า ปัญหาโดยส่วนใหญ่มาก

จากความไม่ชดัเจนของกฎหมายและนโยบายของรฐั ขาดมาตรการกระตุ้นส่งเสรมิ

ท่ีชัดเจนมข้ีอจ�ากัดทางกฎหมายและมีขัน้ตอนทียุ่ง่ยากซับซ้อน เพราะกระท�าได้

เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บางประเภทและต้องออกเป็นพระราชกฤษฎกีาร

ในการจดัตัง้สหการ ไม่มกีระบวนการแนวทางปฏิบัตท่ีิชดัเจน ขณะเดียวกนันกัการ

เมอืงท้องถิน่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจประชาชนในท้องถิน่ไม่ตืน่ตวัและตระหนกัถงึ

สทิธกิารเรยีกร้องการพฒันาคณุภาพของบรกิารสาธารณะ ไม่สามารถแสดงพลงัได้

ดีเพียงพอท่ีจะสร้างปฏิกิริยาการตอบสนองของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ 

เป็นต้น(นครินทร์เมฆไตรรตัน์, โกวทิย์ พวงงาม และศุภสวสัดิ ์ ชชัวาลย์ : 2550;  

นรนติิ เศรษฐบุตร และคณะ : 2545)กล่าวโดยสรปุได้ว่า ประเทศไทยมีอปุสรรคและ

ข้อจ�ากดัในระดบัมหภาคและจลุภาค ทัง้ในเชงิสถาบนัและพฤตกิรรมไปพร้อมกัน 

การสร้างความร่วมมือในระดบัทีเ่ป็นทางการหรอืจดัตัง้องค์การในรปูแบบนติบิคุคล

จงึเกดิขึน้ได้ยาก 

2 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Network  

governance)

แนวคิดระบบราชการแบบเดิม ได้ถูกท้าทายด้วยการท�างานผ่านความ

สัมพันธ์ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในแนวนอน (Horizontal Collabo-

ration) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเสมือนสะพาน

ที่เชื่อมโยงหน่วยการปกครองระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอยู ่

กระจัดกระจายจ�านวนมาก่อรูปเป็นความสัมพันธ์ในระบบเครือข่าย ผ่านความ

สัมพันธ์เชงิแลกเปลีย่นและความไว้วางใจเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างมาก (GermàBel 

and Mildred E. Warner : 2015) เพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาร

กจินัน้ๆ มอี�านาจหน้าทีก่ระจดักระจาย การเกิดขึน้ของความร่วมมือเป็นไปเพือ่

ให้เกิดการบูรณาการและลดข้อจ�ากัดที่หน่วยงานหนึ่งๆ ไม่อาจจัดบริการดัง

กล่าวได้ส�าเร็จเพียงล�าพัง โดยท่ัวไปแล้ว ความร่วมมือกันก่อให้เกิดการบูรณา

การและเพิม่ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ไป อาท ิความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐั

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงาน

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น (Sue Goss : 

2001)
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2.1 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ

การท�างานในรปูแบบการบริหารจดัการเครอืข่ายให้สามารถประสบความ

ส�าเรจ็ให้สามารถสร้างขึน้ได้ส�าเรจ็นัน้ Williams D. Eggers & Stephen Gold-

smith ระบวุ่ามอีงค์ประกอบส�าคญั ดงัน้ี(1) สมาชิกก�าหนดพนัธกจิทีช่ดัเจนและ

เน้นคุณค่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ (2) ผู้น�าหรือผู้ริเริ่มผลักดันมีกลยุทธ์ใน 

การบรูณาการให้เครอืข่ายเกดิเป็นสถาบนั (Institutionalization) (3) การเลือก

หุ้นส่วน/ภาคีสมาชิก เช่น การเข้ากันของวัฒนธรรม การประเมินขีดความ

สามารถ และความใกล้ชดิกบัผูร้บับรกิาร (4) การเลอืกประเภทตวัแบบทีเ่หมาะสม

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยืดหยุ่น (5) ความ

สามารถของนักบูรณาการต้องประสานความร่วมมือเผชิญหน้ากับปัญหา และ

ข้อท้าทายต่างๆ (6) การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การท�างานที่

สลบัซบัซ้อนมาสูค่วามเข้าใจท่ีถูกต้องผสานสอดคล้องกัน(7) สร้างความสมัพนัธ์

อันดีระหว่างกันให้เกิด “Trust”โดยจัดให้มีกลไกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ และร่วมกันตัดสินใจที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

(8) ธ�ารงรกัษาความสมดลุในการก�ากบัดูแล ทัง้การก�าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสม

และเป็นไปได้ ออกแบบผลประโยชน์ทีจู่งใจ มเีกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลผลติและผลลัพธ์ มีการกระจายความเสี่ยง มกีลไกบริหารความเปลี่ยนแปลง 

และมีแผนงานระยะยาวโดยเฉพาะแหล่งที่มาของงบประมาณที่ชัดเจน (9)  

การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเครือข่าย โดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ  

(10) การมีแผนงานในอนาคตรองรับความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตาม

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว(จักร ติงศภัททิย์ และกฤษฎา ปราโมชน์

ธนา, แปล, 2552; จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร : 2552)

นอกจากนี ้Hulst และคณะได้ท�าการศกึษาเชิงเปรยีบเทยีบความร่วมมอื

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิารสาธารณะทีเ่กดิขึน้ในประเทศ

ยุโรป 8 ประเทศ แนวคิดส�าคัญที่ใช้ในการศึกษาคือแนวคิดสถาบันนิยมเชิง

ประวตัศิาสตร์และสงัคมวทิยา (Sociological and Historical Institutionalism) 

ในฐานะตัวแปรเชงิบรบิททีม่อีทิธิพล และพฤตกิรรมและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุผลเชิง

สถาบันและตัวแสดงต่างๆ โดยมองว่าตัวแสดงท้ังภาครัฐและเอกชนล้วนมีเป้า

หมายและเหตุผลของตนเองและอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดต่างๆ โดยหยิบยกบริบท

ส�าคัญได้แก่ บริบทเชิงสถาบันระดับชาติ (National Institutional Context) 

เช่น กฎหมาย และมาตรการจูงใจที่เก่ียวข้อง วัฒนธรรมบริหารงานภาครัฐ 

(Public administrative culture) และต้องเผชิญกับแรงกดดันหรือปัจจัย

แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกด้วย(RudieHulst, André van 

Montfort, ArtoHaveri, JenniAiraksinen and Josephine Kelly : 2009)

ส�าหรับปัจจยัทีส่่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในวรรณกรรมอ่ืนๆ พบว่า

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกล่าวคือ เกิดจากปัจจัยด้านแรงกดดันจาก

ภายนอกและภายในท้องถิ่น อาทิ Belและ Warner พบว่า มาตรการรัดเข็มขัด

และวิกฤติทางการคลัง น�าไปสู่แนวทางการปฏิรูปค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจึงเป็นแนวทางท่ีอาจถกูหยบิน�ามาใช้(GermàBel and Mildred E. 

Warner : 2015) โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าความประหยัดในเชิงขนาดขึ้นอยู่กับ  

1) โครงสร้างต้นทุนการให้บริการเก่ียวข้องกับขนาดและความหนาแน่นหรือ 

เข้มข้นทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม 2) โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของขนาด (Size) ลักษณะของพื้นที่ (เช่น มหานคร-

เมือง-ชนบท) และอ�านาจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลกลางหรือภูมิภาค และ 3) 

กรอบในการก�ากับดูแลระดับในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค

ที่มีความแตกต่างกันของความร่วมมือในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ ส่วน James A. Coon อธิบายเหตุผลและความเป็นไปได้อันน�าไปสู่

การตดัสนิใจสร้างความร่วมมอืในระดับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ 

ขึ้นอยู่กับการประหยัดในเชิงขนาด (economic of scale) การร้องขอจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงด�าเนินการแทน (entrustment) เพ่ิม

ความสะดวกในการปฏิบัติท�างานมากขึ้นเช่น การจัดการทางหลวงที่เชื่อมต่อ

หลายพืน้ท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละพืน้ทีร่่วมกนัดแูล แก้ปัญหาการ

กระจายทรัพยากรธรรมชาติไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งอาจเกิดจากเกิดส่ิงอ�านวย

ความสะดวกส่วนเกนิทางกายภาพ (Surplus Physical Facilities) เช่น เทศบาล

บางแห่งมกีารลดลงของประชากรพบได้ในพืน้ท่ีเช่ือมต่อของเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

สูง และลดความซ�้าซ้อนการจัดบริการ(James A.Coon : 2015) Kettunen 

และ Teles ระบุว่า เหตุผลส�าคัญเชิงการบริหาร คือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มประสิทธิภาพ และความประหยัดในเชิงขนาด และการกระจายทรัพยากร

ในหมู่สมาชิก การสร้างความร่วมมืออาจไม่ได้เป็นทางเลือกเดียว แต่วิธีการ 

Privatization อาจได้ผลดีและได้รับการยอมรับมากกว่า ดังเช่นกรณีอังกฤษ

และเนเธอร์แลนด์ ส่วนในสหรัฐฯ การสร้างความร่วมมือได้รับการยอมรับอย่าง

แพร่หลาย โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ขนาดเลก็ (PekkaKettunen 

and Filipe Teles : 2015)แต่สิ่งที่พึงระวัง คือ ผลกระทบเรื่องการลดลงของ

การควบคุมประชาธปิไตยของแต่ละหน่วยสมาชกิโดยเฉพาะกรณขีองสหรฐัฯ ที่

น�ารูปแบบผู้จัดการมาใช้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การสร้างความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรปกครอง

ส ่วนท้องถ่ินประสบ

ความส�าเร็จ

ปัจจยัส�าคญัแห่งความ

ส�าเร็จ (Key Success 

Factors)

Global Context

Regional Context

National Context

Local Context

ปัญหา อุปสรรค 

และข้อจ�ากัด
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 ระเบียบวิธีวิจัย
1 วิธวิีจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย วธิกีาร

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง 26 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descript Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

(Comparison Analysis) เพื่อสรุปรวบยอดทางความคิดจากการสร้างข้อสรุป

ทั่วไป (Generalization) เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุด (Key 

Success Factors) ใน 3 ล�าดับแรก และปัญหาอุปสรรคที่พบ (Obstacles) 

จากกรณีศึกษาในครั้งนี้

2 การเลือกกรณีศึกษา (Case Study) จ�านวน 3 หน่วยความร่วมมือ 

เพือ่เป็นตวัแทนของความร่วมมอืบนพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อาศยัหลักเกณฑ์คละ

ความแตกต่างด้านบริบทโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นภายในจังหวัด (Political 

Circumstances) แบ่งออกเป็น หน่วยความร่วมมือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มี

การเมืองท้องถิ่นแบบขั้วอ�านาจเดียว สองขั้วอ�านาจ และหลายขั้วอ�านาจ และ

เกณฑ์ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมเศรษฐกิจ (Social-Economic 

Circumstances) ได้แก่ พืน้ท่ีอุตสาหกรรม พืน้ท่ีเกษตรกรรม และกึง่เกษตรกรรม

กึ่งอุตสาหกรรม 

(1) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวดัฉะเชงิเทรา เป็นตวัแทนหน่วยความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่มีโครงสร้างการเมืองและสองข้ัวอ�านาจ และตัวแทน

หน่วยความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูบ่นพ้ืนทีซึ่ง่มสีภาพ

เศรษฐกิจสังคมแบบกึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม

(2) โครงการจดัการชายฝ่ังทะเลแบบบรูณาการจงัหวดัชลบรุ ีเป็นตวัแทน

หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู ่ในจังหวัดที่มี

โครงสร้างการเมอืงขัว้อ�านาจเดยีว และตวัแทนหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนพื้นที่ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจสังคมแบบอุตสาหกรรม

(3) โครงการปรบัปรงุและเพิม่เตมิประสทิธภิาพในการจดัการขยะมูลฝอย 

เทศบาลจันทบุรี เป็นตัวแทนหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัทีม่โีครงสร้างการเมอืงหลายข้ัวอ�านาจ และตวัแทนหน่วย

ความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูบ่นพืน้ทีซ่ึง่มีสภาพเศรษฐกิจ

สังคมแบบเกษตรกรรม

 ผลกำรศึกษำ
1. ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการสร้างความร่วมมอื (Key 

Success Factors) 

ผลจากการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าการริเริ่มหน่วยความร่วมมือในสามกรณี

ศึกษา เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขส�าคัญสองลักษณะ ลักษณะแรก เกิดจากการเข้า

มาผลักดันของหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานระหว่างประเทศ ภาค

รัฐ และสถาบันการศึกษา เกิดขึ้นกับกรณีศูนย์ความร่วมมือฯ และโครงการ

จัดการชายฝ่ังทะเลฯ ทัง้ทีช่่วงเวลาทีเ่กดิขึน้นัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มไิด้

มีความต้องการหรือเผชิญสภาพปัญหาร่วมกัน เพียงแต่ทั้งสองกรณีเกิดขึ้นภาย

ใต้บริบทที่อาจมีวัตถุประสงค์ของผู้ที่ริเริ่มผลักดันแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ 

กรณศีนูย์ความร่วมมอืฯ เกดิขึน้ภายใต้โครงการเสรมิสร้างขดีความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อใช้พื้นที่จังหวัด

ฉะเชงิเทราส�าหรบัทดลองและวจิยัแนวทางการแก้ปัญหาเชงิโครงสร้างทีอ่งค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนทรัพยากรและไร้ขีดความสามารถในการจัด

บรกิารสาธารณะ ดงันัน้ เป้าประสงค์หลกัหรอืธงน�าจงึเป็นการพยายามผลกัดนั

แนวคดิความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิารสาธารณะ

โดยตรง ส่วนภารกิจการจัดการการท่องเที่ยวนั้น เป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยอธิบาย

สภาพแวดล้อมและปัญหาท่ีพบให้กับคณะท่ีปรึกษาทราบ ขณะท่ีโครงการ

จัดการชายฝั่งทะเลฯ พบว่า โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลใน

ภมูภิาคเอเชียตะวนัออก(PEMSEA) ซึง่เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทีเ่ข้ามาริ

เริ่มผลักดันการบูรณาการการจัดการชายฝั่งทะเลระดับภูมิภาคร่วมกันในกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเพื่อให้มีกลไกจัดการชายฝั่งทะเลในเอเชียตะวันออก

ให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2021 แนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะมิได้เป็นเป้าประสงค์หลักแต่เป็น

เพียงเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน�ามาใช้เท่าน้ัน กระนั้นก็ตามทั้งสองกรณีเกิดขึ้นเพื่อ

เสริมสร้างขีดความสามารถจากการท�างานในรูปแบบเครือข่ายระหว่างหน่วย

งานและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพมากขึ้น

เมื่อพิจารณาบทบาทของหน่วยงานภายนอกพบว่า เป็นที่มาของปัจจัย

อื่นๆ ที่เอื้อต่อความส�าเร็จในการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือหลายประการ ได้แก่ 

(1) หน่วยงานภายนอกอยู่ในฐานะผู้เริ่มเร่ิมจุดประกายทางความคิด ช้ีให้เห็น

ความจ�าเป็น ความส�าคัญ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ทั้งที่มิได้ปรากฏสภาพปัญหาที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จ�าเป็นต้องร่วมมอืกนัแต่อย่างใด (2) การเป็นนกับรูณาการ

เครือข่าย หรือ Network Manager โดยกระตุ้นให้เกิดการประสานงานเป็นระ

ยะๆ ให้มกีารจดัประชมุร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่สร้างความ

ไว้วางใจระหว่างกนั การจดัวางแนวทางการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วย

งาน และอ่ืนๆ (3) การเป็นผูอ้�านวยความสะดวก (Facilitator) ในเวทีจดัประชมุ

จัดตั้งองค์กรความร่วมมือฯ (4) การสร้างความเช่ือมั่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้

ทางกฎหมาย เช่น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เข้าไปอธบิายข้อกฎหมายทีเ่ปิดช่อง

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน ทั้งที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จ�านวน

มากขาดประสบการณ์และความรูค้วามเข้าใจ และหวัน่เกรงการละเมดิกฎหมาย

ของรัฐ (5) การให้ข้อมูลเชิงบวกและสร้างภาพอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปได้

ในเชงิเทคนคิ จนเกดิวสิยัทศัน์ร่วมกนัได้เป็นผลส�าเรจ็ (Common vision) ท�าให้

ทุกฝ่ายยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือ และวางแผนงานร่วมกัน (6) การ

แนะน�าการเลือกภาคีหุ้นส่วนที่เหมาะสม สิ่งที่น่าสนใจในกรณีโครงการจัดการ

ชายฝั่งทะเลฯ พบว่า PEMSEA ก�าหนดเงื่อนไขให้การออกแบบกิจกรรมและ 

โครงการต้องมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน อันเป็นทีม่าของแผนงานต่างๆ แนบ

ท้ายบันทกึขอ้ตกลงระหว่าง PEMSEA กบัจงัหวัดชลบุร ีตลอดจนมใีช้มาตรการ

จงูใจทางการเงนิและมใิช่เงนิเข้ามาโน้มน้าวชกัจงูถึงประโยชน์ทีท้่องถิน่จะได้รบั 

ส่วนลกัษณะทีส่อง คือ การเกิดขึน้จากแรงกดดนัเชิงโครงสร้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่โดยแท้ กล่าวคอื ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างภารกิจท่ีต้องกระท�าตามกฎหมาย กับ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ดังที่ปรากฏในโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพฯ 

ในรูปแบบการมอบหมายภารหน้าที่ ซึ่งไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก กระนั้น

กต็าม เมือ่ประสบปัญหาเกนิกว่าขดีความสามารถ หน่วยงานแกนกลางพยายาม

ที่แก้ปัญหาด้วยการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพ

มากกว่า คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดท�าหน้าที่แทนภายใต้โครงสร้างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่สองระบบทีก่ฎหมายเปิดช่องไว้ให้ แต่ไม่ประสบความส�าเรจ็ 

จงึใช้รปูแบบการสร้างหุน้ส่วนกบัภาคเอกชนเข้ามารบัสัมปทาน แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินแกนกลางยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนผู ้เชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายและสัญญาจ้าง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งส่วนใหญ่ไปอยู่ใน
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หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานแกนกลาง จึง

ปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกในข้อสัญญาเพื่อป้องกันการเสียเปรียบ 

(ส�านักงานอัยการสูงสุด) ขณะเดียวกัน ในช่วงการพิจารณาข้อเสนอเชิงเทคนิค 

จากภาคเอกชนแจ้งความประสงค์เข้ามารับสัมปทานจ�านวนมาก เทศบาล

จนัทบรุกีลบัขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีท่ีมคีวามรูเ้ละเช่ียวชาญการจดัการขยะมลูฝอย

และสิง่แวดล้อม จงึจ�าเป็นต้องเชิญผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการส่วนภมูภิาคเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหน่วยความร่วมมือในสองกรณีนี้ บทบาทของหน่วย

งานภายนอกเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดของความส�าเร็จในการจัดต้ังหน่วยความ 

ร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอาจอยูใ่นฐานะของผูเ้ข้าไปรเิริม่ 

ผูจั้ดการเครอืข่ายในช่วงการจดัตัง้ ผูอ้�านวยความสะดวก การสร้างความเชือ่ม่ัน

ทางกฎหมายและเชิงเทคนคิทัง้ในรปูแบบให้ค�าปรกึษา หรอืร่วมประชมุ ในบาง

กรณีมีการใช้มาตรการจูงใจทางการเงินและมิใช่เงินร่วมด้วย กล่าวอีกนัยหน่ึง 

หน่วยงานภายนอกมักน�ามาสู่ปัจจัยอื่นๆ เกื้อหนุนและเอื้อต่อการสร้างความ

ร่วมมือให้ประสบความส�าเรจ็ และทีส่�าคญัคอื จ�าเป็นต้องสร้างวสิยัทศัน์ร่วมกนั 

อนัเป็นทีม่าของความมุ่งมัน่ในการร่วมมอืกนัจงึถือเป็นปัจจยัส�าคญัในล�าดบัถดัมา

วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) เป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างความ

ร่วมมือให้ประสบความส�าเร็จที่ส�าคัญในล�าดับรองลงมา เหตุที่การมีวิสัยทัศน์

ร่วมกนัมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เนือ่งจากหลายกรณพีบว่า ความพยายามทีจั่ดต้ัง

หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ประสบ

ปัญหาข้อติดขัดจากการที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแสดง

ส�าคัญหลกั ไม่เหน็พ้องหรือหวัน่เกรงปัญหาต่างๆ (เช่น ข้อกฎหมาย ประโยชน์) 

ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกัน หรือมีภาคส่วนอื่นๆ เข้าร่วมนั้น ถือเป็นเรื่องใหม่ในทางปฏิบัติอยู่พอ

สมควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีประสบการณ์หรือตัวอย่าง 

และมักได้รับการทัดทานจากฝ่ายข้าราชการ ด้วยเพราะหวั่นเกรงการท�าผิด

กฎหมายและบางส่วนทีเ่กรงว่าความร่วมมืออาจน�ามาสูผ่ลเสยีมากกว่าผลดต่ีอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้น

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลต่อความราบร่ืนในการประชุม 

จัดตั้งหน่วยความร่วมมือทุกรูปแบบ 

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ร่วมกันอันน�ามาสู่การจับมือและ

แรงมุง่มัน่ (passion) อาจมีมูลเหตแุละเงือ่นไขแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ กรณี

ศนูย์ความร่วมมอืฯ เป็นวสิยัทศัน์ทีเ่กดิขึน้จากหน่วยงานภายนอกเข้าไปชีใ้ห้เห็น

ประโยชน์ต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้จากการท�างานในรปูแบบเครอืข่าย แต่กรณโีครงการ

จัดการชายฝั่งทะเลฯ เพ่ิมเติมคือ การเล็งเห็นประโยชน์จากมาตรการจูงใจ

ทางการเงนิทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะได้รบัจากหน่วยงานภายนอก ตลอด

จนโอกาสในการเดินทางไปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากต่างประเทศ ขณะที่

โครงการปรบัปรงุและเพิม่เตมิประสทิธภิาพฯ วสิยัทศัน์ส�าคญัอนัน�าไปสูก่ารเข้า

ร่วมโครงการฯ ของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สมาชกิร่วมมอืกันระยะ

จัดต้ังมาจากเหตผุลเร่ืองความคุ้มค่าและยัง่ยนืทีภ่าคเอกชนและเทศบาลจนัทบุรี

ให้ข้อมูล 

สิ่งที่น่าสนใจ คือ โครงการจัดการชายฝั่งทะเลฯ และโครงการปรับปรุง

และเพิม่เตมิประสทิธภิาพฯ พบว่า บทบาทส�าคญัของความเป็นผูน้�าท้องถิน่แกน

กลางมีนัยส�าคัญต่อการเกิดขึ้นของหน่วยความร่วมมือกล่าวคือ กรณีโครงการ

จัดการชายฝั่งทะเลฯ นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา 

ขณะนัน้ ได้ขบัเคลือ่นงานด้านสิง่แวดล้อมมาก่อนการเข้ามาของความร่วมมอืเพือ่

การพฒันาทางทะเลในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก (Partnerships in Environmental 

Management for the Seas of East Asia: PEMSEA) และชื่อเสียงเป็นที่
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ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ PEMSEA เลือก

จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สาธิต โดยให้เทศบาลเมืองศรีราชาเป็นผู้บุกเบิก ขณะ

เดยีวกนั คุณลกัษณะและความชืน่ชอบด้านสิง่แวดล้อมของบคุคลดงักล่าว ท�าให้

การพดูคุยและปรกึษาหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง PEMSEA กบัเทศบาล

เมืองศรรีาชาเป็นไปอย่างราบรืน่ นายฉตัรชยั ทมิกระจ่าง ยงัมบีทบาทส�าคญัใน

การบูรณาการหลายภาคส่วนให้มาร่วมมือกันท้ังในระยะจัดตั้งและขับเคลื่อน

งานพื้นที่สาธิต โดยอาศัยความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับหลายภาคส่วน ทั้ง

สถาบนัวจัิย มหาวทิยาลยั ชมุชนท้องถิน่ ชาวประมง ตลอดจนมคีวามสนทิสนม

กับนายสมชาย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและเป็นศูนย์กลาง

โครงสร้างการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบขั้วอ�านาจเดียวขณะนั้น 

ท�าให้การเจรจากบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ เป็นไปได้โดยสะดวก เพราะ

มกีารพดูคยุทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางควบคูก่นั นอกจากนี ้นายฉตัรชัย 

ทิมกระจ่าง มีความชาญฉลาดเชิงกลยุทธ์ในการแสวงหาพันธมิตร กล่าวคือ 

PEMSEA เทศบาลเมืองศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเลือก

พืน้ท่ีแบบเฉพาะเจาะจงให้มาเข้าร่วมจดัตัง้ โดยค�านงึถงึจ�านวนและความเหมาะ

สมกับการเป็นพื้นที่สาธิตตามที่ PEMSEA ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ 

จงึมกีารจดัตัง้ทมีงานเพือ่แสวงหาภาคสีมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เชิงรกุ

เพ่ือพบปะพูดคุยและปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 

4 แห่ง เพือ่สร้างวสิยัทัศน์ร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ ตลอดจนชีแ้จงวัตถปุระสงค์ 

ประโยชน์ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะได้รบั จนสามารถมาเข้าร่วมจัดต้ังได้

ในที่สุด

ส่วนโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพฯ พบว่า นายจักรเพ็ชร 

จติงามสจุรติ นายกเทศมนตรเีมอืงจนัทบรุขีณะนัน้ ได้สานต่อนโยบายความร่วม

มอืให้เกดิความต่อเนือ่ง มุง่เน้นประโยชน์สาธารณะโดยรวมมากกว่าการประโยชน์

ตนเองเพียงแห่งเดยีว เพราะจงัหวัดจนัทบุรมีีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาด

เล็กไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการก่อสร้าง ขยาย หรือบริหารจัดการขยะ และ

บางแห่งได้รับการต่อต้านจากประชาชนอย่างแข็งขัน องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นเหล่านั้นอาจน�าขยะมูลฝอยไปทิ้งหรือก�าจัดแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลน�าไป

สู่ความเสียหายต่อส่วนรวมได้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ คุณลักษณะการเป็นผู้น�าที่ไม่

ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2553-2554 ปริมาณขยะ

สะสมเพิม่สงูขึน้ถงึ 8 แสนตนั ผูว้จิยัพบว่า เทศบาลเมืองจนัทบุรไีม่มีนโยบายใน

การกีดกันหรือสร้างเงื่อนไขที่ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น�าขยะมาทิ้ง

ต้องถอนตวัออกไป ในทางกลบักนัพบว่า ยงัคงเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภาคีสมาชิกน�าขยะมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีขยะเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่

สภาวะวิกฤติ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้บริการบางแห่งด�าเนิน

กลยุทธ์การขึ้นราคาค่าบริการจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ไม่

สามารถทิ้งขยะในพื้นที่บ่อขยะตนได้ เทศบาลเมืองจันทบุรีพยายามแก้ปัญหา

หลายวธิ ีอาท ิว่าจ้างบรษิทัสัญชาตจีินแห่งหนึง่เข้าตดิตัง้เตาเผาขยะในพืน้ท่ี แต่

ไม่ประสบความส�าเร็จ เนื่องจากการใช้เตาเผาขยะในการจัดการมูลฝอย ได้ส่ง

ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียง ตลอดจนผลักดันให้

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดจดัหาพืน้ที ่แต่ประชาชนต่อต้านอย่างแขง็ขนั จนใน

ที่สุดได้อาศัยเวทีพูดคุยในสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และน�าแนวทาง

จัดการด้วยเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การเป็นผู้น�าที่มีความสามารถในการผสานผล

ประโยชน์ (synergy) ในฐานะผู้แทนการเจรจา (broker) ของทุกฝ่าย ทั้งการ

รกัษาผลประโยชน์ของเทศบาลเมืองจนัทบุรทีีก่�าหนดให้ภาคเอกชนจดัสรรราย

ได้ร้อยละ 20 ให้เทศบาลจันทบุรี การพยายามรักษาประโยชน์ของรัฐในการ

เจรจาต่อรองราคาค่าบริการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราที่ไม่สูง

เกินไปที่ หรือ 320 บาท/ตัน ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ตั้งอยู่บนความยากล�าบาก เพราะ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิกทั้ง 24 แห่ง มีการเสนอราคาที่แตกต่าง

กัน และบทบาทสุดท้าย คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่เข้ามา

ลงทนุรบัสมัปทาน โดยใช้กลยทุธ์การจดัพธิลีงนามพร้อมกนัทัง้ 24 แห่ง ภายใน

วันเดียวเพ่ือเป็นค�ามั่นให้แก่ภาคเอกชน ท้ังท่ีโดยปกติแต่ละแห่งลงนามในช่วง

เวลาแตกต่างกัน

ภาวะผู้น�า (Leadership) จึงมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการจัดต้ัง

กลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมาก แต่อาจอยูภ่าย

ใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น กรณีจังหวัดชลบุรีมีปัจจัยความสัมพันธ์การเมือง

เข้ามาเกือ้หนนุ ขณะทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ีเกดิขึน้จากบทบาทผูน้�าทีม่คีวามเดด็เดีย่ว 

กล้าเผชิญความเสี่ยงและข้อท้าทาย และความสามารถส่วนตัวในการผสาน

ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ส่วนกรณีศูนย์ความร่วมมือฯ ไม่พบบทบาทของ

ผู้น�าที่โดดเด่นในกระบวนการจัดตั้ง อันมีนัยส�าคัญต่อความส�าเร็จในการจัดตั้ง

ความร่วมมือ หากแต่ผู้น�าท้องถิ่นทุกแห่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นปฐมส�าคัญ

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสรปุปัจจยัส�าคญัสามอนัดบัแรก ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จของ

การจัดตั้งหน่วยความร่วมมือในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้แก่ (1) บทบาทของ

หน่วยงานภายนอกในฐานะผูร้เิริม่ จดุประกาย อ�านวยความสะดวก บรูณาการ

เครอืข่าย สร้างความเช่ือมัน่และป้อนข้อมลูเชิงบวกให้ภาคสีมาชกิจนเกดิความ

ตระหนกัและวสิยัทศัน์ร่วมกัน (2) วสิยัทศัน์ร่วมกันของผูบ้รหิารท้องถ่ินทีร่่วม

จดัตัง้ มีความมุ่งม่ันและยนิดเีข้าร่วมกระบวนการจดัตัง้ ท�าให้การพดูคยุอยูภ่าย

ใต้เหตผุลและข้อเท็จจรงิ การมุง่เนน้ประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

สาธารณะร่วมกัน กลไกการประชุมจึงมีความราบรื่น (3) ภาวะผู้น�าเครือข่าย 

มักเป็นผู้น�าท้องถิ่นแกนกลางจัดตั้ง สามารถบูรณาการหลายภาคส่วน มีความ

ชาญฉลาดเชิงกลยุทธ์ กล้าเผชิญความเสี่ยง ข้อท้าทายและปัญหาต่างๆ และมี

ความสามารถในการประสานประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับได้

2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสร้างความร่วมมือ

กรณศูีนย์ความร่วมมอืฯ ภาคสีมาชกิขาดความรูค้วามเข้าใจความถกูต้อง

ชอบธรรมทางกฎหมายและประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ 

ขณะเดียวกัน ยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือฯ ที่เป็น

นติบิคุคลและเง่ือนไขทีส่ะดวกต่อการสมทบงบประมาณของภาคีสมาชิกได้โดย

สะดวก ท�าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ภาคีสมาชิกจึงเลือกให้แนวทางการ

ประสานแผนงานและรบัการสนบัสนนุช่วยเหลอืจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

ซ่ึงปัญหาการไม่สามารถน�าเงนิไปอดุหนนุรวมกนัได้ภาคสีมาชิกจ�านวนหนึง่มอง

ว่าเป็นจดุอ่อนเพราะท�าให้การร่วมมือกันของภาคีสมาชิกไม่มีประสทิธภิาพดงัที่

ควรจะเกิดขึ้นสอดคล้องกับ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โกวิทย์ พวงงาม และ 

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2550) ที่กล่าวว่าความไม่ชัดเจนของกฎหมายและนโยบาย

ของรัฐ และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะการจัดตั้งสหการและไม่มี

กระบวนการแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการจัดต้ังองค์กร

ความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เช่นเดยีวกับ นรนติ ิเศรษฐบตุร 

(2545) ที่ระบุว่าแม้จะมีพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระบุให้ร่วมมือกันได้ แต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติ

ชดัเจน และนกัการเมืองท้องถิน่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ ส่วนโครงการจดัการ

ชายฝั่งทะเลฯ ภาคีสมาชิกไม่เคยมีแนวคิดเก่ียวกับการสมทบงบประมาณไว้ที่

ส�านักงานบริหารฯ หรือหน่วยงานที่เป็นแกนกลาง เนื่องจากแนวคิดการบูรณา

การจัดการชายฝั่งทะเลถูกน�าเข้ามาโดย “Partnerships in Environmental 

Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)”มไิด้ระบแุนวทางดงักล่าวไว้ 

แต่ภาพของการบรูณาการ คอื การประสาน/ผนวกแผนยทุธศาสตร์เป็นแนวทาง

เดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งยังคงมีอิสระในการออกแบบ

กิจกรรมภายใต้ แต่อุปสรรคเพียงประการเดียวที่ภาคีสมาชิกเห็นว่าเป็นเรื่อง

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  119118



ส�าคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถลงนามกับหน่วยงานระหว่าง

ประเทศได้โดยตรง แต่ต้องกระท�าในนามผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท�าให้เกิด

ความล่าช้าและกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

ขณะทีโ่ครงการปรบัปรงุและเพิม่เตมิประสทิธภิาพฯ พบว่า ความร่วมมอื

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดขึ้น เป็นการแก้ปัญหาเชิงอุปสงค์ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผชิญเป็นหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น(Principle of municipal autonomy) โดยตรง และสามารถใช้พระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

การดึงภาคเอกชนเข้ามารับสัมปทานในฐานะหุ้นส่วน (Partner) แม้พระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 22 ให้อ�านาจไว้ แต่ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงแก้

ปัญหาดงักล่าวโดยปรกึษาหารอืกับส�านกังานอยัการสงูสดุ ซึง่ถอืเป็นปรากฏการ

แก้ปัญหาท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจาก (1) เป็นการแสดงให้เห็นข้อจ�ากัดเชิง

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เก่ียวกับการขาดแคลนผู้

เชีย่วชาญทางด้านกฎหมายทีด่ต่ีอการแก้ปัญหาทีส่ลบัซบัซ้อน (2) ความรูค้วาม

สามารถส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดกับเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ซึ่งในทางปฏิบัติควรเป็นหน่วยงานท่ีเทศบาลเมืองจันทบุรีควรนึกถึงเป็นอันดับ

แรก (3) ความสลับซับซ้อนของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ

ขั้นตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสไว้แล้ว แต่ไม่

สามารถท�าได้ในทางปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า มิใช่เพียงแค่กฎหมายว่าด้วยการ 

จัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคล 

ดังเช่นกรณีสหการเท่านั้น ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผชิญปัญหาและ 

ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย แต่รปูแบบสญัญาซือ้ขายบรกิารทีม่ภีาคส่วนอืน่ๆ เข้ามา

เกีย่วข้องอาจท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องเผชญิความยุง่ยากและความ

ไม่ชัดเจนอีกด้วย

กล่าวโดยสรุป รูปแบบศูนย์/ส�านักงาน มีปัญหาอุปสรรคส�าคัญ ได้แก่ 

ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นความ

ส�าคัญ บางกรณีพบว่า กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง

นามกบัหน่วยงานระหว่างประเทศโดยตรงท�าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ

ลงนาม ส่วนความร่วมมือรูปแบบสัญญาซื้อขายบริการที่มีเอกชนรับสัมปทาน

ด�าเนนิการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แกนกลางขาดประสบการณ์และ

บคุลากรทีม่คีวามรู้ในการมอบหมายภารกจิให้ภาคเอกชนเข้ามาด�าเนนิการแทน 

ภาคสีมาชิกบางแห่งขออนเุคราะห์ค่าบรกิารเป็นพิเศษด้วยเหตผุลด้านข้อจ�ากัด

ด้านความสามารถในการอดุหนนุงบประมาณ ส่งผลให้การเจรจาด�าเนินไปอย่าง

ยากล�าบากมากยิ่งขึ้น

3 ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา

3.1 ด้านปัจจัยเชิงอุปสงค์ (Demand sides) พบว่า ความร่วมมือ 

รูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนสูง เช่น จัดตั้งส�านักงานความร่วมมือฯ มีแนวโน้ม

ที่มิได้เกิดจากภาคีสมาชิกเผชิญสภาพปัญหาแรงกดดันหรือข้อเรียกร้องจาก

ประชาชน แต่เกดิจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาผลกัดนัและกระตุน้ส่งเสรมิเพือ่

ใช้เป็นพืน้ทีส่าธติหรอืวจิยั มากกว่าแก้ปัญหาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก�าลงั

เผชิญอยู ่ณ ขณะนัน้ เหตทุีเ่ป็นเช่นนี ้เนือ่งจากท้องถิน่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ 

และหวั่นเกรงการท�าผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะจากหน่วยงานตรวจสอบ

ภายนอก 

3.2 ด้านปัจจัยอุปทาน (Supply sides) พบว่า หนึ่ง ความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย อาจถูกผลักดันจากหน่วยงาน
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ระหว่างประเทศ เพ่ือบรรลผุลลพัธ์ในระดบัภมูภิาคหรือขบัเคลือ่นแนวคดิสากล 

เช่น การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศ 

สอง รูปแบบสัญญาซื้อขายบริการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้

ขายบริการบางแห่งออกมาตรการกีดกันผู้ซื้อบริการโดยใช้กลยุทธ์การต้ังราคา

สงูขึน้ (คล้ายกบัการกดีกนัด้วยก�าแพงภาษ)ี เมือ่เหน็ว่าจ�านวนผู้รับบริการมมีาก

เกนิไปจนอาจบัน่ทอนขดีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาของพืน้ทีต่นเอง

ได้ ท�าให้ผูน้�าท้องถิน่ผูซ้ือ้บรกิารเกดิแรงกดดนัจงึเลอืกซือ้บรกิารจากหน่วยงาน

ที่ต้นทุนรวมถูกกว่าแทน 

สามฝักฝ่ายการเมืองระหว่างฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับล่างกับฝ่ายที่คุมเสียงข้างมากในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่

คนละขั้วอ�านาจอาจไม่ส่งผลต่อการเป็นปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดต่อ

กระบวนการจัดตั้ง เนื่องจากมิได้เป็นการน�างบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้าไปผูกพันกับศูนย์ความร่วมมือฯ อันก่อให้เกิดภาระหน้าที่ด้าน

งบประมาณหรอืทรพัย์สนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงไม่มเีหตุผลการต่อ

รองผลประโยชน์ของฝ่ายสภาและฝ่ายบรหิารท้องถ่ิน ความร่วมมอืแบบนีจึ้งเกดิ

ขึ้นได้ง่าย

นอกจากนี้ การอธิบายด้วยสภาพการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัด ใน

ฐานะปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัตัง้หน่วยความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่อาจไม่เหมาะสมกบัการน�ามาใช้ในการศึกษาและอธบิายในบางกรณ ีหาก

มีเงื่อนไขอื่น ๆ  เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างความร่วมมือมากกว่า โดย

เฉพาะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวนมากประสบปัญหาขาดแคลน

ทรพัยากรในบางภารกจิและหากไม่ด�าเนนิการแก้ไขจะน�าไปสูปั่ญหาส�าคัญตาม

มา ดังสังเกตได้จากกรณีโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพฯ จังหวัด

จันทบุรี และยังความสัมพันธ์ทางการตลาด (Market-based relationship) 

เป็นปัจจัยแทรกซ้อนอีกด้วย บางกรณียังพบว่า หากการสร้างความร่วมมือ

ปราศจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ บรบิทแวดล้อมทางการเมืองระดับจังหวดั 

อาจไม่มอีทิธิพลและไม่เหมาะสมต่อการน�ามาอธบิายบนเวทีการสร้างความร่วม

มอืได้อกีต่อไป ดงัทีป่รากฏในกรณศีนูย์ความร่วมมอืฯ ในเบือ้งต้นคณะทีป่รกึษา

แนะน�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่งร่วมมือกันจดับรกิารสาธารณะ

ด้านการจดัการขยะ ซึง่เป็นบรกิารสาธารณะทีม่แีรงจงูใจทางเศรษฐกจิ มนัีกการ

เมืองท้องถ่ินแสดงบทบาทในเวทีนโยบายอย่างแข็งขัน แต่เมื่อคณะที่ปรึกษา

ชี้แจงว่าไม่มีการอุดหนุนงบประมาณและเปลี่ยนจากการจัดการขยะมูลฝอย

เป็นการจดัการการท่องเทีย่ว บทบาทของเวทนีโยบายได้เปลีย่นไปสูข้่าราชการ

ระดับสูงเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังคงสนใจเข้ามาอยู่ในเวที

นโยบาย (Policy arena) ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจ�านวน

มากถอนตัวออกไป 

3.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัด

หนึ่ง ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหุ้นส่วนเป็น

หน่วยงานระหว่างประเทศ พบว่า กฎหมายไทยยงัไม่อนญุาตให้ผูบ้รหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยตรง แต่

สามารถร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแทนในนามองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น อาจร่วมลงนามในฐานะสักขี

พยาน ส่วนการท�าให้เกิดสภาพบังคับใช้เพื่อจัดวางโครงสร้างหรือกลไกการ

ท�างานสามารถอาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดออกค�าส่ังเป็นหนังสือราชการให้

สอดคล้องกับพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติได้

สอง ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดบริการ

สาธารณะด้วยกัน อาจไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ 

เนื่องจากอ�านาจหน้าที่หลายประการอยู่ในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค การ
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ท�างานโดยทั่วไปจึงยังเป็นลักษณะคู่ขนานค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอต่อการก�ากับดูแล 

ผลกระทบที่เกิดจากการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน

 ข้อเสนอแนะ
1. ภาพรวมแนวทางปรบัปรุงโครงสร้างท้องถิน่เพือ่พฒันาประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 1) มีมาตรการบังคับให้มีการจัดต้ัง

หน่วยงาน/ส�านกังานประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ภายในเขตจังหวัด เพื่อบูรณาการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็น

รปูธรรม ซึง่จะช่วยกระตุน้ปฏิสมัพนัธ์ในหมูผู่บ้รหิารและเจ้าหน้าทีท้่องถิน่ เพ่ือ

สร้างความไว้วางใจระหว่างกันมากขึ้น 2) ส่งเสริมมาตรการยุบรวมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดเลก็ในพืน้ทีเ่ขตเมอืง เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพ เอกภาพ 

และความรวดเร็วเด็ดขาดในการบริหารจัดการ ส่วนในพื้นที่ชนบทหรือมี

ประชากรอาศยัอยูอ่ย่างเบาบาง ควรเลอืกแนวทางส่งเสริมความร่วมมอืระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กด้วยกัน เนื่องจากพื้นที่ชนบทประชาชน

ยังมีความจ�าเป็นต้องเข้าถึงการบริการหลายชนิดจากส�านักงานที่ต้ังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังน้ี รูปแบบความร่วมมือควรพัฒนาเป็นรูปแบบไม่เป็น

ทางการสูร่ปูแบบทีเ่ป็นนติบุิคคลมากขึน้แต่ไม่ควรจ�ากดัอยูใ่นหมูอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเพียงอย่างเดียว ในทางปฏิบัติหน่วยความร่วมมือควรค�านึง

ถึงความคุ้มค่า ประสิทธิผล และความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะให้

ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ “หุ้นส่วน (Partner)” ร่วมกันโดย

พิจารณาจากความสามารถ ทักษะ ทรัพยากร เทคโนโลยี และอื่นๆ เช่น NGOs 

มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชนเป็นต้น

2 แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

2.1 เร่งส�ารวจความร่วมมือทั่วประเทศและจัดท�าระบบจัดการ

องค์ความรู ้เพือ่ให้ได้ข้อมลูส�าคญั เช่น รปูแบบ โครงสร้าง ภารกจิ กระบวนการ

จัดตั้ง กลไกท�างาน การบริหารงบประมาณ บุคลากร สภาพปัญหาอุปสรรค ผล

การด�าเนนิงานท่ีเกิดขึน้ น�ารวบรวมและจัดท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้

ในการวเิคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความคุม้ค่า จดุแขง็และจดุอ่อน

ในแต่ละภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าร่วมกัน น�ามาสังเคราะห์

เปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในเงื่อนไขต่างๆ และค้นหาตัวอย่างการ

ปฏบิติัทีดี่ (Best practice) พจิารณาเทยีบเคยีงกบักรณทีีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ 

การวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์และความเหมาะสมเชงิเทคนคิในภารกจินัน้ๆเพือ่

จดัท�าแนวทางปฏบัิตแิละข้อเสนอแนะในการสร้างความร่วมมือในแต่ละภารกิจ 

เพื่อพัฒนาสู่การส่งเสริมความร่วมมือหลากหลายวัตถุประสงค์ต่อไปและน�า 

มาสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Knowledge  

management system) ดังเช่น ดังเช่นการสร้างเว็บไซต์ http://www. 

municipal-Cooperation.org และคู่มือการจัดตั้งความร่วมมือที่ชื่อว่า  

“Toolkit Manual Inter-Municipal Cooperation” ซึ่งเป็นเป็นคู่มือที่เกิด

จากความร่วมมอืระหว่างสภาแห่งยโุรป โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิและ 

Local Government and Public Service Reform Initial

2.2 รัฐควรมีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

โดยควรเปิดกว้างให้ออกแบบความร่วมมือได้หลากหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ ในกลุ่มประเทศยุโรปพบว่า 

สิง่ทีท่อีทิธพิลและส่งต่อการก�าหนดรูปแบบของความร่วมมอืมากทีส่ดุและทนัที 

คือ กฎหมายของรัฐบาลและมาตรการจูงใจ แต่หากตัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
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ส่วนกลางออกไป การออกแบบองค์กรความร่วมมอืจะขึน้อยูก่บัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ผลการศึกษาหลายกรณี ยืนยันว่ากฎหมายของรัฐส่วน

กลางและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก มีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบ

โครงสร้าง กลไกการท�างาน ตลอดจนวัฒนธรรมการท�างาน 

2.3 การกระตุ้นและอ�านวยความสะดวกโดยหน่วยงานภายนอก

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ อาจร่วมกับคณะกรรมการกระจายอ�านาจฯจัด

ท�า “หลักสูตรผู้ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกการสร้างความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิารสาธารณะ” เพือ่ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่

ในส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินประจ�าจงัหวดั รบัผดิชอบในการเข้าไป

เป็นผู้อ�านวยความสะดวก (Facilitator) กระตุ้นส่งเสริม มีทักษะด้านการ

ประสานงานและศิลปะในการโน้มน้าวชักจูง สามารถชี้ให้เห็นประโยชน์ที่เกิด

ขึน้โดยมีข้อมูลเชิงบวกทีช่ดัเจนและน่าเชือ่ถอื ไปจดุประกายให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเหล่าน้ัน และความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในการสร้างความร่วมมือให้ถือ

เป็นผลงานส่วนหนึง่ของเจ้าหน้าท่ีส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ประจ�า

จงัหวดัในด้านค่าตอบแทนพเิศษ การเลือ่นต�าแหน่ง เพือ่สร้างแรงจงูใจและเป็น

ขวัญก�าลังใจในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

2.4 การสร้างมาตรการจงูใจและรางวลัตอบแทน ผูก้�าหนดนโยบาย 

ควรมีการส�ารวจหน่วยความร่วมมือที่สามารถเป็นแบบอย่างสามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นกรณีพิเศษและมอบ

รางวัลให้กับภาคีสมาชิกทุกแห่งในนามหน่วยความร่วมมือ เพื่อเป็นเกียรติและ

สร้างความภาคภูมิใจให้ผู ้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีหลักเกณฑ์ให้รางวัลแก่ 

ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีใ่นรปูแบบรายได้ค่าตอบแทนพิเศษในสดัส่วนทีพ่จิารณา

เหมาะสมเพิ่มเติมให้เป็นขวัญและก�าลังในในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยความ

ร่วมมือที่อยู่นอกเหนือภารกิจหน้าที่โดยปกติทั่วไป

	สรุปผลกำรศึกษำ	และข้อเสนอแนะ
การสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บนพื้นที่ภาค 

ตะวันออก: ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ และสภาพปัญหาอุปสรรค ในครั้งนี้ ผู้วิจัย

เลือกกรณีศึกษาจากหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ท้องถ่ินด้านการส่งเสรมิการท่องเทีย่วจังหวดัฉะเชงิเทรา โครงการจดัการชายฝ่ัง

ทะเลแบบบรูณาการจงัหวดัชลบรุ ีและโครงการปรบัปรงุและเพิม่เตมิประสทิธภิาพ

ในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลจันทบุรี ซึ่งท้ังสามกรณีศึกษามีพัฒนาการ

ของหน่วยความร่วมมือระหว่างท้องถิน่แบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อตวัของ

เครือข่าย ระยะขับเคลื่อนงาน และระยะขยายเครือข่าย ส่วนรูปแบบความร่วม

มือพบว่า มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

และสัญญาซือ้ขายบริการหรอืมอบหมายภารกจิ โดยมกีารจดัวางโครงสร้างและ

กลไกทีเ่กดิขึน้ 3 ระบบ คือ ระบบคณะกรรมการร่วม ระบบผูจ้ดัการ และระบบ

มอบหมายให้ผู้ให้บริการมีอ�านาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการสร้างความร่วมมือมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1) บทบาท

ของหน่วยงานภายนอก 2) วสัิยทัศน์ร่วมกันของผู้น�า และ 3) ตวัผู้น�าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแกนกลาง ส�าหรับสภาพปัญหาอุปสรรคระยะสร้างความ

ร่วมมอื ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เผชญิกับข้อจ�ากัดทางกฎหมายจ�านวน

มากและแตกต่างกันออกไปตามภารกิจ รปูแบบท้องถิน่ และภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 

นอกจากนีพ้บว่า ทีผ่่านมายงัพบว่าผูบ้รหิารและข้าราชการท้องถิน่การขาดความ

รู้และเข้าใจและไม่เหน็ความส�าคญัเท่าทีค่วร โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแกนกลางแม้จะมีความมุ่งมั่นแต่ยังขาดประสบการณ์ 
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ข้อค้นพบจากการศกึษาในครัง้น้ีพบว่า ความร่วมมอืในบรบิทท้องถิน่ไทย

อาจเป็นเพียงกลไกย่อยที่หน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาผลักดันเพื่อเคลื่อน

งานระดับสากล เช่น กรณีการเข้ามาของ PEMSEA ในจังหวัดชลบุรี ส่วนความ

ร่วมมอืรปูแบบซือ้ขายบรกิารนัน้ พบว่า ในบางกรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผู้ให้บริการอาจมีนโยบายกีดกันผู้รับบริการโดยใช้กลไกราคาเป็นเคร่ืองมือโดย

การปรบัขึน้ค่าบรกิาร เมือ่เหน็ว่าผูร้บับรกิารมมีากเกนิไปอาจส่งผลให้หน่วยงาน

ผู้ให้บริการสูญเสียขีดความสามารถด�าเนินการในพื้นที่ตนลง เป็นเหตุให้ผู้รับ

บริการเลือกซื้อบริการจากท้องถิ่นแห่งอื่นแทน อันน�าไปสู่การเกิดขึ้นของความ

ร่วมมือหรือการขยายจ�านวนสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้บริการ

ที่มีขีดความสามารถมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มการเมืองระดับจังหวัด

อาจไม่มีอิทธิพลต่อเวทีนโยบายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นมากนัก หากมีเงื่อนไขส�าคัญกว่า เช่น อุปสงค์ที่เข้มข้น ตัวแสดงหลักในเวที

เป็นของฝ่ายข้าราชการประจ�า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มิติความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน ได้แก่ ออก

กฎหมายรองรับโดยเฉพาะรูปแบบนิติบุคคล ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีมาตรการ

กระตุ้นจูงใจและอ�านวยความสะดวก สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

ระดับบนลงล่างเพื่อบูรณาการเชิงนโยบายทุกจังหวัด และเน้นใช้มาตรการใน

การสร้างความร่วมมือกับพื้นที่ชนบท ส่วนพื้นที่เขตเมืองเน้นไปที่การยุบรวม

ท้องถิ่นด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเอกภาพจะท�าให้มีประสิทธิภาพ

มากกว่า และในบางกรณอีาจมอบหมายภารกจิให้ภาคส่วนอืน่ เช่น ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ด�าเนินการแทนในบางภารกิจ หากเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิล มคีวามคุม้ค่า สร้างความเสมอภาคและความทัว่ถงึในการให้บรกิาร

ได้มากกว่า
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาถึงรูปแบบของการล่าแม่มดออนไลน์ในบริบท

สงัคมไทย โดยการศกึษาครัง้นีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพในรปูแบบของการศกึษา

เฉพาะกรณี ผู้วิจัยได้เลือกใช้เคร่ืองมือในการวิจัยใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การ

แกะรอยผ่านอินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกน�าเสนอประเด็น

การเห็นต่าง 2 ประเด็น ได้แก่ การวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และการ

รับน้องแบบโซตัส ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของการล่าแม่มดออนไลน์มี 4 

รปูแบบ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตวั การด่วนตดัสนิทางศีลธรรม การคุกคาม 

ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง และการปฏิเสธที่จะอยู่

ร่วมกนัในสงัคม ซึง่มีสาเหตมุาจากการถกูคกุคามความเชือ่หรอืถูกดหูมิน่สิง่ทีรั่ก 

และเคารพมาก การต่อสู้ทางการเมือง การมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ในการมอง

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต่างกัน และการรับรู้และตีความขอบเขตเสรีภาพของ

การส่ือสาร (Free Speech) ไม่สอดคล้องกัน ซึง่กระบวนการล่าแม่มดออนไลน์

ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ล่าและผู้ถูกล่าทั้งทางด้านการเรียน การท�างาน 

สุขภาพ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ค�าส�าคัญ : 

การล่าแม่มดออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, 

รูปแบบการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง
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Abstract

This article aims to study of the patterns of online witch 
hunting (vigilantism) in the context of Thai society. This study is a 
qualitative research derived from case studies. Internet tracking and 
in-depth interviews were used for data collection. These study 
methods were conducted for two different disagreements that are 
to be presented in this paper, namely criticism of the monarchy 
and the practice of hazing tradition, known as SOTUS. This study 
has shown that there are 4 forms of online witch hunt that are 
personal information disclosure, moral judgment, threats,  
intimidation and harassment both in real life and online, and  
refusing to live together in the society. All the above-mentioned 
caused by the violation of beliefs or insult of highly respected and 
dearly loved figure, political struggle, different perspectives and 
ideologies towards social phenomena and different perceptions 
and interpretations of free speech. The online witch hunt causes 
effects on both witch hunters and those who got harassed in  
education, work, health and daily living.

Keywords 

Online witch hunting, Social Media, The Patterns 

of Hate Speech

 บทน�ำ
การล่าแม่มดออนไลน์ เป็นการใช้ค�าเลียนแบบพิธีกรรมการล่าแม่มดใน

อดีตของยุโรปและอเมริกาเหนือ ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 15 – 18 ถือเป็น

ยุคกลางของยุโรป (Medieval Age) ในยุคที่สังคมยุโรปถูกปกครองโดยคริสต

จักร ศาสนาคริสต์อยู่ในยุคที่เรืองอ�านาจอย่างสูงสุด แนวคิดเรื่องเอกเทวนิยม 

(Monotheism) ถกูน�ามาใช้เป็นกรอบในการด�าเนนิชวีติ กล่าวคอื เน้นเรือ่งของ

ความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว มีแบบแผนปฏิบัติที่ถูกรองรับโดยสังคมที่เรียกว่า 

“จารีต” ผู้ใดก็ตามที่คิดหรือปฏิบัติต่างจากจารีตดังกล่าว ก็จะถูกกล่าวหาว่า 

“นอกรตี” โดยปรยิาย และการนอกรตีถอืว่าเป็นสิง่ทีร้่ายแรงในสงัคมยโุรปสมัย

นั้น ถึงขั้น “มีการตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีโทษถึงชีวิต...” (ธนัชชนม์ 

ธนาธปิ-ปริพฒัน์, 2557) การล่าแม่มดในสมยันัน้เป็นกระบวนการตามล่า จบักมุ 

ทรมาน และลงทัณฑ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า “นอกรีต” กล่าวคือ “...ผู้ใดก็ตามที่มี

ลักษณะ วิถีชีวิต พฤติกรรม หรือความเชื่อที่แตกต่างไปจากคนในหมู่บ้าน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด...”  

(Edward Miguel, 2555 อ้างถึงใน ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์, 2557) 

แม่มดจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย เชื่อว่าแม่มดเป็นคน

ที่มีมนต์ด�า (Magic) และจ้องจะท�าลายคริสต์ศาสนา ลดทอนค่านิยมอันดีงาม

ของสังคม Francis X. King (1990, p.30 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 

2548, น.42-43) อธิบายว่า “...แม่มดคือบุคคลที่ถูกเข้าใจว่าบูชาลูซิเฟอร์  

(Lucifer) ซาตาน (Devil) ผู้ถูกขับออกจากสวรรค์ ถือว่าเป็นความผิดอันใหญ่

หลวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมควรได้รับโทษในโลกนี้คือความตาย และได้รับการสาป

แช่งในโลกหน้า” สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์ 

(Dehumanization) ให้กลายเป็นเพยีงสตัว์ การท�าร้ายหรอืฆ่าสตัว์ในร่างมนษุย์

นัน้ไม่ถือว่าเป็นความผดิบาป ยิง่ไปกว่านัน้คอืจ�าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิให้กระท�า 
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เห็นได้ชัด “...ในช่วง ค.ศ.1480 – 1750 ประเทศอังกฤษมีการประหารชีวิตคน

จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมากกว่า 60,000 ครั้ง” (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 

2558, น.10-18) โดยรปูแบบและสาเหตสุ่วนใหญ่ของการล่าแม่มด เกดิจากการ

แสดงตัวเป็นคู ่ขัดแย้งกับค่านิยมของสังคม ซึ่งในขณะนั้นมักเกี่ยวข้องกับ

ศาสนจักร กล่าวคือ พฤติกรรมหรือองค์ความรู้ใดท่ี ขัดแย้งกับศาสนจักรหรือ

การตคีวามของศาสนจักรในขณะนัน้ กถื็อว่านอกรตี เช่น การรักร่วมเพศ หรอืกรณี

ของกาลเิลโอทีม่กีารประกาศว่าโลกกลม ในขณะทีค่นในสมยันัน้และศาสนจกัร

ตีความว่าโลกแบนและโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แม้ว่าคนแรกที่ค้นพบ

ทฤษฎีนี้คนแรกจะเป็น นิโคลัส โคเปอร์นิคัส แต่ด้วยความเกรงกลัวต่ออ�านาจ 

ของศาสนจักรท�าให้เขาไม่ได้ประกาศออกมา เป็นต้น นอกจากการกระท�าท่ี 

นอกรีตแล้ว ในสมัยนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกสืบทอดต่อมา คือเชื่อว่าอ�านาจ

เหนือธรรมชาติท�าให้เกิดเหตุร้ายกับสังคม ความเจ็บป่วย และความตาย เป็น

ฝีมอืของปีศาจชัว่ร้ายผ่านตวักลางคอื แม่มด (ธนัชชนม์ ธนาธปิ-ปรพิฒัน์, 2557)

เมือ่เทคโนโลยมีกีารพฒันาอย่างมพีลวตัจนเกดิการรวมกลุม่ มกีารปฏสิงัสรรค์

ทางสังคมขึ้นเป็นสังคมเสมือนจริง (Virtual Community) ท�าให้ปฏิบัติการล่า

แม่มดก็ได้พัฒนาวิธีกำรและรูปแบบของปฏิบัติการตามมาด้วย โดยในปี 2551 

ค�าว่า “ล่าแม่มด” ถูกน�ากลับมาใช้อีกครั้งในประเทศไทยในบริบทแห่งความ 

ขัดแย้งทางการเมือง โดย “แม่มด” ในบริบทครั้งนี้คือกลุ่มการเมืองที่สนับสนุน

อดีตนายกทักษิณ  ชินวัตร “...ซึ่งกลุ่มการเมืองทักษิณถูกมองและขยายความ

โดยสายตาของสื่อ นักวิชาการ กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง และกลุ่มอ�านาจ

ต่างๆว่าเป็นภัยต่อความมัน่คงของชาต ิอนุมานได้ราวกับเวทย์มนต์ของแม่มด...” 

(เราก�าลังอยู่ในยุคล่าแม่มด (ทางการเมือง), 2551) หลังจากนั้นในปี 2553 ก็

ปรากฏเหตุการณ์ล่าแม่มดที่ได้รับความสนใจจากคนจ�านวนมาก นั่นก็คือกรณี

ของ “ก้านธูป” ที่ถูกล่าแม่มดจากประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ท้ายที่สุดถูกล่าแม่มดจนได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการเรียน และการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน โดยกรณีของก้านธูป ถือว่าเป็นกรณีแรกๆของการล่าแม่มดใน

สือ่สงัคมออนไลน์ในประเทศไทย แต่ต่อมาในปี 2558 ได้เกดิเหตกุารณ์ล่าแม่มด

ออนไลน์ขึน้ในกรณทีี ่อาจารย์ลลติา หาญวงศ์ อาจารย์ประจ�าภาคประวตัศิาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในขณะนั้น) 

วจิารณ์กจิกรรมรบัน้องใหม่ของวทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

และอาจารย์ลลติาถกูล่าแม่มดจากทัง้นสิติปัจจบุนั นสิติเก่า รวมไปถงึคณาจารย์

ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แต่กระบวนกำรการล่าแม่มดในกรณีของอาจารย์ 

ลลิตากลับไม่ได้ด�าเนินไปในลักษณะเดียวกันกับกรณีของก้านธูป แต่ได้ปรากฏ 

รปูแบบของการโต้กลบัปฏิบัตกิารล่าแม่มดนัน้ ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลต่อระดบั

ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น

กล่าวโดยสรปุแล้วการล่าแม่มดออนไลน์ หมายถงึ รปูแบบหนึง่ของปฏบัิติ

การต่อคนเห็นต่างในสื่อสงัคมออนไลน ์โดยใชพ้ฤติกรรมการขดุคุย้ การคุกคาม 

และการบิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวคือ ขุดคุ้ย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มีความคิด

เห็นต่างจากตน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภูมิหลังครอบครัว 

ตลอดจนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีใ่ช้อยู ่การคกุคาม ข่มขู ่ไล่ล่า ทัง้ในโลกความ

เป็นจริงและโลกเสมือนจริง รวมไปถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น ตัดต่อ

รูปภาพ หรือวิดีโอล้อเลียน เพื่อให้เกิดความเครียด อับอาย และสูญเสียความ

มั่นใจที่จะอยู่ในสังคม โดยไม่ได้สนใจว่าการกระท�านั้นจะถูกหรือผิดตามหลัก

กฎหมายหรือไม่ก็ตาม

อย่างไรกต็ามจากกรณขีองก้านธปูและอาจารย์ลลติา ทีเ่หตกุารณ์เกดิขึน้

ในช่วงระยะเวลาห่างกัน 5 ปี กลับพบรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการ

ล่าแม่มดออนไลน์ในบริบทสังคมไทยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบขึ้น 

(อธบิายในส่วนถดัไป) และจากงานศึกษายงัพบรปูแบบของปฏบัิตกิารต่อคนเหน็
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ต่างในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่ากระบวนการล่าแม่มดในส่ือสังคม

ออนไลน์ ดังนั้นบทความชิ้นนี้จึงมุ่งที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ “การล่าแม่มด

บนสื่อสังคมออนไลน์” โดยน�าเสนอให้เห็นถึงรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบที่

เกิดขึ้นอย่างมีพลวัต

 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อศึกษารูปแบบของปฏิบัติการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์

 ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาถงึปฏบัิตกิารล่าแม่มดบนสือ่สงัคมออนไลน์นัน้ผูว้จิยัมองว่าเป็น

รูปแบบหน่ึงของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) เนื่องจาก

เป็นการกระท�าท่ีมุง่สร้างความเกลียดชัง รวมถึงการสร้างความแบ่งแยกในสงัคม 

ผู้วิจัยจึงได้ใช้กรอบแนวคิดการส่ือสารแห่งความเกลียดชัง มาเป็นกรอบและ

เกณฑ์เบื้องต้นในการพัฒนาโมเดลรูปแบบปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างและปฏิบัติ

การโต้กลับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้

ค�าว่า Hate speech เป็นค�าที่เกิดจากการรวมกันของ 2 ค�า คือค�าว่า 

Hate ที่หมายถึง ความเกลียดชัง และ Speech ที่หมายถึง ถ้อยค�า วาจา หรือ

ค�าพูด แต่ความหมายของ Hate Speech นั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ ถ้อยค�า วาจา 

หรือค�าพูด ที่สร้างความเกลียดชัง แต่ยังครอบคลุมถึงการสื่อสารในหลาย

ประเด็น ในประเทศไทย Hate Speech ถูกแปลไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็น วาทะเกลียดชัง ถ้อยค�าแห่งความเกลียดชัง ประทุษวาจา หรือค�าพูดที่ก่อ

ให้เกิดความรุนแรง เป็นต้น อย่างไรก็ตามในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะให้ความ

หมายของ Hate Speech ว่าเป็น “การสื่อสารแห่งความเกลียดชัง” ซ่ึงมี 

นักวิชาการหลายท่านได้นิยามและให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายโดย

สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม นกัวชิาการกลุม่แรกมองว่าการสือ่สารแห่งความ

เกลยีดชงันัน้เป็นเรือ่งของการใช้ค�าพดู หรอืถ้อยค�าทีใ่ช้ค�าหยาบ ในการด่า หรอื

โจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งในการให้ค�านิยามของ 

นกัวิชาการในกลุม่แรกนัน้มีการให้ความหมายในทางทีแ่คบ โดยเน้นไปทีค่�า หรอื

การแสดงออกทางการสื่อสารทางกายภาพ ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มกลับ

มองว่าการสื่อสารแห่งความเกลียดชังนั้นไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าพูด ถ้อยค�า หรือ

การแสดงออกใดๆ แต่หาก ความหมาย หรือเจตนาของการสื่อสารนั้นมุ่งสร้าง

ความเกลยีดชังแล้ว กจ็ะถอืว่าการส่ือสารนัน้เป็นการส่ือสารแห่งความเกลยีดชัง 

ส่วนนักวิชาการกลุ่มสุดท้ายจึงได้รวมการให้นิยามของนักวิชาการในสองกลุ่ม

แรก โดยมองการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง ในฐานะ “การสื่อสาร” ในทุก 

รูปแบบ ท้ังการใช้ถ้อยค�าที่รุนแรง และการสื่อความหมายหรือเจตนาของการ 

สื่อสารนั้นๆ หากมุ่งสร้างความเกลียดชังแล้ว ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแห่งความ

เกลียดชังทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี หากจะพูดถึงประเด็นของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง 

(Hate Speech) แล้ว ประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งดงักล่าวคอืสทิธเิสรภีาพในการ

พูดและการแสดงความคิดเห็น (Free Speech) เนื่องมาจากในแต่ละประเทศ

นัน้มเีส้นแบ่งทีไ่ม่เหมือนกัน ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บปัจจยัหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบ

กฎหมาย ระบบการปกครอง ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว Hate Speech กับ Free Speech เป็นเรื่องของเสรีภาพใน

การส่ือสารทั้งสิ้น ผู้วิจัยมองว่ามนุษย์ในสังคมระบอบประชาธิปไตยควรมีสิทธิ

เสรีภาพในการพูด หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ แต่การจะพิจารณาถ้อยค�า

ต่างๆ (Speech) ว่าเป็นการสือ่สารแห่งความเกลยีดชงั หรอืเป็นเสรภีาพใน

การสื่อสารแล้วนั้น ต้องขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร กล่าวคือ หาก
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การสื่อสารนั้นเป็นการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นก็เพ่ือเปิดโอกาสให้

แนวคิดต่างๆเกิดขึ้นและไหลเวียนให้กับสื่อ หรือเกิดการแลกเปลี่ยนอันเป็น

ประโยชน์แล้วย่อมถอืว่าเป็นเสรภีาพในการสือ่สาร แต่หากเป็นการสือ่สารที่

มจีดุมุง่หมาย เพือ่ ขู ่อาฆาต มุง่ท�าให้เกดิความเสียหายหรอืความรนุแรงทาง

กายภาพแล้ว ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง

จากคลิปวิดีโอเรื่อง “Hate Speech เบื้องต้นส�าหรับคนไทย” (2557) ที่

จัดท�าโดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และ พิรงรอง รามสูต (2559, น.37) ได้แบ่งระดับของการสื่อสารแห่งความ

เกลียดชังออกเป็น 4 ระดับ ตามระดับความรุนแรงจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด  

ดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1 การแบ่งแยกแบบไม่ตั้งใจต่อกลุ่มเป้าหมาย (Unintentional 

Discrimination) กล่าวคือ เกิดจากความไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยมัก

อยูใ่นรูปของการกระท�าหรอืทศันคตใินเชงิแบ่งแยกของผูท้ีเ่ป็นสมาชกิของกลุม่

ที่เป็นส่วนใหญ่ของสังคมต่อคนกลุ่มน้อย เช่น การเรียกผู้มีเชื้อสายแอฟริกา

อเมริกันว่าคนด�า หรือผิวสี โดยการสื่อสารแห่งความเกลียดชังในระดับนี้ 

สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้การศึกษาหรืออธิบายถึงเหตุและผลเพื่อสร้างความ

เข้าใจในสังคม

ระดับที่ 2 การตั้งใจแบ่งแยก กีดกัน สร้างความเป็น เขา – เรา ต่อกลุ่ม

เป้าหมาย (Conscious Discrimination) กล่าวคอื เป็นการแสดงความจงเกลยีด

จงชังบนฐานอคติอย่างรุนแรง (Intense Dislike) แบ่งแยกกีดกันพวกเรา พวก

เขา และชกัชวนให้กีดกนัทางสงัคม รวมถงึการเปรยีบเทยีบในลักษณะทีท่�าให้ผู้

อ่ืนไม่ใช่คน (Demonizing) หรือการน�าเสนอเรื่องราวว่า “กลุ่มอื่น” คุกคาม 

“กลุ่มเรา” อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น มีการเรียกผู้ชุมนุมคนเสื้อส้มว่าเป็นพวก

ควายส้ม เป็นต้น โดยการท่ีจะจดัการกบัการสือ่สารแห่งความเกลยีดชงัในระดับ

นีน้อกเหนอืจากการให้การศกึษาและสร้างความรูค้วามเข้าใจแล้ว ควรต้องมีการ

บงัคบัใช้กฎ กตกิา มารยาทภายในเพือ่ห้ามไม่ให้เกดิการสือ่สารในเชงิสร้างความ

แตกแยก รวมถึงอาจมีการฟ้องร้องเมื่อมีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

ระดับที่ 3 มีการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย (Inciting 

Discriminatory Hatred) ประกอบด้วยการกล่าวหา กล่าวโทษที่รุนแรง 

ประณาม แฉ ว่าร้าย พูดดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม สบประมาท ท�าให้น่าขบขัน 

ลดคุณค่าลง ท�าให้ด้อยในสายตาผู้อื่น การเยาะเย้ยท่ีรุนแรง สมน�้าหน้า หรือ

ทับถม ยกตัวอย่างเช่น เรียกผู้นับถือศาสนาพุทธที่วัดแห่งหนึ่งว่าพวกเปรตห่ม

ขาวเป็นมารสงัคม เป็นต้น การสือ่สารแห่งความเกลยีดชังในระดบันีถ้อืว่ามีความ

รุนแรงอย่างมาก การให้การศึกษาเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะแก้ไขทศันคติ

ที่ไม่ดีของบุคคลที่มีความเชื่อในเชิงลบเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันการแบ่งแยก

ในระดับดังกล่าวมักถูกแสดงออกในที่สาธารณะ ท�าให้กฎ กติกา มารยาทใน

สังคมไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้เท่าที่ควร ดังนั้นแล้วจึงต้องอาศัยการฟ้องร้อง

เพื่อเป็นกลไกในการจัดการและลงโทษตามหลักกฎหมาย

ระดับที ่4 มกีารยัว่ยใุห้เกิดการใช้ความรนุแรงต่อกลุม่เป้าหมาย (Inciting 

Discriminatory Violence) ประกอบไปด้วยการปฏเิสธทีจ่ะอยูร่่วมกันในสงัคม 

การยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการกระท�าที่ผิดกฎหมาย หรือชักชวนให้ท�าลายล้างคน

หรอืกลุม่คนทีม่คีวามคดิ ความเช่ือ อดุมการณ์ทีแ่ตกต่างออกไปเพ่ือปกป้องกลุม่

ของตน ยกตัวอย่างเช่น ค�าพูดที่ว่าฆ่าคนกลุ่มนี้ไม่บาปเพราะเป็นการช่วยเหลือ

ประเทศชาต ิหรอืคนนี ้กลุม่นีส้มควรตาย แผ่นดนิจะได้สูงขึน้ เป็นต้นการสือ่สาร

แห่งความเกลียดชังในระดับนี้มักน�าไปสู่การกระท�าผิดที่รุนแรง ซึ่งมีบทลงโทษ

ทางกฎหมายก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาถึงระดับของการสื่อสารแห่งความเกลียดชังของศูนย์ศึกษา

นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พิรงรอง รามสูต
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แล้วพบว่าในการล่าแม่มดในสือ่สงัคมออนไลน์ ในกรณศีกึษาทีย่กมาอธบิายครัง้
นี้ ถือว่าเป็น การสื่อสารแห่งความเกลียดชัง ระดับที่ 2 ที่มีโอกาสพัฒนาต่อไป
จนถึงระดับที่ 3 และ 4 ซึ่งจะท�าให้ความรุนแรงถูกเคลื่อนย้ายจากสังคมเสมือน
จริง (Virtual Community) ไปสู่สังคมกายภาพ (Physical Community)

เม่ือใช้กรอบระดับของการสื่อสารแห่งความเกลียดชังของศูนย์ศึกษา
นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พิรงรอง รามสูต 
มาเป็นกรอบในการศกึษาปฏบิตักิารต่อคนเหน็ต่างและปฏบิติัการโต้กลับในส่ือ
สงัคมออนไลน์แล้ว ผลการศกึษาพบระดบัของการสือ่สารแห่งความเกลยีดชงั มี
รายละเอียดเยอะและสามารถจ�าแนกได้มากกว่า 4 ระดับ และการล่าแม่มด
ออนไลน์ก็เป็นหน่ึงในปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับที่ค่อนข้างสูง 

ดังรูปภาพ ที่ 1

 วิธีกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ในรปูแบบของการศกึษาเฉพาะกรณ ี(Case Study Method) กล่าว

คือ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งบทความ

ทางวิชาการ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานศึกษา และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ ่มตัวอย่างท่ีผู ้วิจัยได้ท�าการคัดเลือกโดยยึดตามจุด 

มุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเป็นหลกั โดยได้มกีารก�าหนดคณุลกัษณะ

ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือกรณีศึกษาขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผ่านการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ

วเิคราะห์ ท�าให้ผูว้จิยัได้รบัผลการศกึษาท่ีชัดเจนหลงัจากการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

และท้ายที่สุดแล้วผู้วิจัยได้ท�าการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลและมีการน�าเสนอด้วยวิธี

การบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

รปูภาพที ่1 รปูแบบปฏบิติัการต่อคนเหน็ต่างและปฏบิติัการโต้กลับโดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์3

3 สงัเคราะห์จากงานวจิยัของ อภเิดช เตปิ น. ปฏบิตักิารต่อคนเหน็ต่างและปฏบิตักิารโต้กลบัโดยใช้สือ่
สังคมออนไลน์” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาการพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขา
วิชา), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
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ดงัทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้นว่างานวิจยัเรือ่งน้ีใช้รปูแบบของการศกึษาเฉพาะ

กรณี (Case Study Method) ซึ่งประเด็นของการเห็นต่างอันน�าไปสู่การล่า

แม่มดที่ผู้วิจัยได้ท�าการคัดเลือกเพื่อมาเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะน�าเสนอ 2 

ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และการรับน้อง

แบบโซตสั (SOTUS) เนือ่งจากประเดน็แรกเป็นประเดน็ทีค่่อนข้างละเอยีดอ่อน

และสร้างผลกระเทือนทางความรู้สึกต่อกลุ่มคนจ�านวนมาก อีกท้ังกรณีศึกษา 

ท่ีได้คดัเลอืกมานัน้ ถอืว่าเป็นกรณแีรก ๆ  ของประเทศไทย ทีม่กีารใช้ค�าว่า “ล่า

แม่มด” ในบริบทของการกระท�าต่อ “คนเห็นต่าง” ส่วนในกรณีศึกษาต่อมาใน

ประเด็นเร่ืองการรับน้องแบบโซตัส กรณีของอาจารย์ลลิตาเป็นประเด็นท่ีเพิ่ง

เกิดขึ้นและจบลงในช่วงที่ผู้วิจัยก�าลังท�าการศึกษา ท�าให้สามารถเข้าถึงตัวกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลได้ค่อนข้างครบ ทั้งตัวอาจารย์ลลิตาเอง กลุ่ม “ผู้ล่า” เอง กลุ่ม 

ผูส้นบัสนนุอาจารย์ลลิตา หรอืแม้แต่กลุม่ท่ีสนับสนุนผูล่้า ก็ยงัสามารถเกบ็ข้อมูล

ได้ครบ ยิง่ไปกว่านัน้ การล่าแม่มดกรณศีกึษาการรับน้องแบบโซตสั ทีผู่ว้จัิยเลอืก

มายังสะท้อนพัฒนาการ รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มด

ออนไลน์ในบริบทสังคมไทยได้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยได้เลือกก้านธูป มา

เป็นผู้เห็นต่าง ส่วนผู้ปฏิบัติการล่าแม่มดนั้น เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในสื่อ

สังคมออนไลน์ ไม่สามารถระบุผู้ปฏิบัติการได้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การเก็บข้อมูล

จากการแกะรอยทางอินเทอร์เน็ต 

ประเด็นการวิจารณ์รูปแบบกิจกรรมการรับน้องแบบโซตัส (SOTUS)  

ผู้วิจัยได้เลือกอาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ มาเป็นผู้เห็นต่าง เลือกอาจารย์ และ

นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ทีไ่ด้แสดงความเหน็ต่อประเดน็ดงักล่าวผ่านดชันข้ีอความ4 ทีมดรุยิางค์

มาเป็นผู้ปฏิบัติการล่าแม่มด 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1) การแกะรอยผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Tracking) โดยมีลักษณะเป็น 

การสังเกต (Observation) ในประเภทการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- 

Participant Observation) เนื่องจากในบางกรณีศึกษาของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ

นั้น อาจจะเกิดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลการสัมภาษณ์ หรือการสนทนาผ่าน

ช่องทางต่างๆ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการติดตาม แกะรอยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ร่วมด้วย โดยเน้นการสงัเกตพฤตกิรรม กระบวนการ องค์ประกอบ และรปูแบบ 

ของปฏิบัติการล่าแม่มดบนใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-Depth Interview) ทัง้ผูล่้าและผูถ้กูล่า โดยข้อค�าถามจะเป็นลกัษณะค�าถาม

ปลายเปิด เพือ่ให้กลุม่ตวัอย่างได้แสดงทศันคตไิด้อย่างหลากหลายมมุมอง กว้าง

ขวาง และครบถ้วน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท�าแบบสัมภาษณ์โดยมีข้อค�าถามไว้แล้วล่วง

หน้า และผูว้จิยัจะสมัภาษณ์ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม รปูแบบการสมัภาษณ์

นั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างยินดีที่จะให้

ผู้วิจัยเข้าพบ เพื่อท�าการสัมภาษณ์ก็จะเป็นการสัมภาษณ์แบบหน้าต่อหน้า 

(Face-to-Face) แต่ในกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Facebook Fan Page ที่

ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ ผู้วิจัยก็จะใช้การสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ หรือการ

สนทนาผ่าน Facebook Fan Page 

4 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ของผูเ้ขยีน เรือ่ง “ปฏบิตักิารต่อคนเหน็ต่างและปฏบิตัิ
การโต้กลับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาการพัฒนา
มนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
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 ผลกำรศึกษำ
การล่าแม่มดออนไลน์ในบริบทสงัคมไทย กรณศีกึษาประเด็นการวจิารณ์

สถาบันพระมหากษัตริย์และประเดน็ประเดน็การรบัน้องแบบโซตสั พบรปูแบบ

ของการล่าแม่มด 4 รูปแบบ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เห็นต่าง 

การด่วนตดัสนิทางศีลธรรม การปฏเิสธทีจ่ะอยูร่่วมกนัในสงัคม และการคกุคาม 

ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง โดยมีสาเหตุส�าคัญมา

จากการถูกคุกคามความเชื่อหรือถูกดูหมิ่นสิ่งที่รัก และเคารพมาก การต่อสู้

ทางการเมอืง การมแีนวคดิหรอือดุมการณ์ในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมที่

ต่างกัน การรับรู้และตีความขอบเขตเสรีภาพของการสื่อสาร (Free Speech) 

ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียน การท�างาน ผลกระทบด้าน

จิตใจ ผลกระทบด้านสุขภาพ และผลกระทบด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้

1 รูปแบบการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาประเด็นการ

วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์

ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาของ 

“ก้านธูป” ที่ถูกล่าแม่มดในช่วงปี 2552 - 2555 โดย “ก้านธูป” เป็นนามแฝง

ผู้ใช้กระดานสนทนา (Web Board) ของเว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน เพื่อใช้แสดงความ

คิดเหน็ทางการเมอืง ก้านธปูเริม่แสดงความคิดเหน็ทางการเมอืงในช่วงปี 2550 

ขณะก�าลงัศึกษาในช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 ข้อความส่วนใหญ่ทีก้่านธปูแสดงความ

คิดเห็นมีลักษณะวิพำกษ์วิจำรณ์สถำบันพระมหำกษัตริย์ โดยมักจะถูกผู้ใช้ท่าน

อืน่ทีมี่มุมมองทางการเมอืงเชงิอนรุกัษ์นยิมโจมตว่ีามคีวามคดิล้มล้างสถาบันพระ

มหากษัตริย์มาโดยตลอด (iLaw Freedom, 2555)

ด้านทัศนคติและกิจกรรมทางการเมืองน้ันก้านธูปเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (League of Liberal Thammasat for 

Democracy - LLTD) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น ร่วมรณรงค ์

ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2550 เข้าร่วมการ

ชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  

ช่วงเดือนเมษายน 2552  โดยมีโอกาสขึ้นเวทีปราศรัยที่ราชด�าเนิน เป็นต้น

ด้านบรบิทของสงัคมในช่วงนัน้อาจเรยีกได้ว่าอยูใ่นช่วงเปราะบาง เพราะ

มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ “ล้มเจ้า” ยิ่งไปกว่า

นั้นได้เริ่มมีใช้ข้อกฎหมายตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือใน

การโจมตีผู้เหน็ต่างทางการเมือง จนกระทัง่ช่วงเดอืนเมษายน ปี 2552 ได้มีการ

เดินขบวนประท้วงทางการเมือง การตั้งเวทีปราศรัย โดยที่ก้านธูปได้ขึ้นเวที

ปราศรัยในนาม “แกนน�ากลุ่มเยาวชนต่อต้านเจ้า” และเปิดเผยว่าตนเองคือ 

ผู้ใช้นามแฝง “ก้านธูป” ในกระดานสนทนาฟ้าเดยีวกัน หลงัจากนัน้ในสือ่สงัคม

ออนไลน์ก็เริ่มมีการพูดถึงพฤติกรรมของก้านธูปที่มีลักษณะหมิ่นสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมีการขุดคุ้ย คุกคาม และการบิดเบือนข้อเท็จจริง  

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภูมิหลังครอบครัว  

ตลอดจนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ที่ใช้อยู ่ของ

ก้านธูป และส่งต่อกัน

อย่างแพร่หลายในอเีมล

จนเป็นกระแสในสงัคม

ออนไลน์ตลอดทั้งปี 

2552

รูปภาพที่ 2 การส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของก้านธูปในอีเมล5

5 ที่มา FW E-Mail. (26 พฤษภาคม 2553). เลว ส่งต่อ !! น.ส. ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ. สืบค้น
เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2560, จาก <https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/
AQMkAABZKYJqAAAA/>
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ต่อมาช่วงเดือนเมษายน ปี 2553 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองก็

ยังด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง กอปรกับเป็นช่วงที่ก้านธูปส�าเร็จการศึกษาในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และก�าลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในช่วงนั้น

มีข่าวแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ว่าก้านธูปสอบติด โครงการพิเศษสาขา

เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย

กบัการกระท�าของก้านธปู ได้รวบรวมข้อมลู ประวตั ิรวมถงึพฤติกรรมการแสดง

ความคดิเหน็ทางการเมอืงต่าง ๆ  ทีผ่่านมาของก้านธปู ส่งให้กบัทางมหาวทิยาลยั

เพื่อคัดค้านการรับเข้าศึกษาต่อ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณา 

ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดี

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร (ในขณะน้ัน) ได้ให้สมัภาษณ์กบัมติชน

ออนไลน์ (2553) ถึงสาเหตทุีต้่องตดัสทิธิเ์ข้าศกึษาต่อด้วยเหตุผลขาดคณุสมบติั

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) ในหมวดคุณสมบัติของผู้สมัคร 

ข้อ ก (1) ที่ว่า “นักศึกษาต้องเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ” อกีทัง้ยงัพบว่าเป็นผู้ทีบ่คุลิกภาพมีปัญหา 

หากเข้ามาเรียนอาจเข้ากับเพื่อนไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องตัดสิทธิ์

หลงัจากทีถ่กูมหาวทิยาลยัศลิปากรตดัสทิธิเ์ข้าศกึษาต่อแล้ว ในปีเดยีวกนั

นี้ก้านธูปได้ไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนมีสิทธิ์ได้เข้าสอบ

สัมภาษณ์เข้าสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็

พบว่าเกิดกระแสต่อต้านในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีแฟนเพจในเฟซบุ๊ก ที่ชื่อว่า 

“มั่นใจชาวเกษตรศาสตร์ทั้งหมดไม่ยินดีต้อนรับก้านธูปเข้าเรียน” และมีการ 

นัดหมายกันชุมนุมขับไล่ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา แต่ท้ายที่สุดแล้วก็พบว่า 

ก้านธูปไม่ได้ไปรายงานตัวเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจาก 

เกรงว่าจะได้รับความอันตราย

ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2553 ก้านธูปเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และยุติการท�า

กจิกรรมทางการเมอืง จนผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อในคณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แต่ก้านธูปไม่ผ่านการสัมภาษณ์

และไม่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

จงึท�าให้ในปีการศกึษา 2553 ก้านธปูไม่สามารถเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาได้

ปี 2554 ก้านธูปใช้ชื่อและนามสกุลใหม่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อที่ คณะ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ เกดิกระแสคดัค้าน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทีร่บัก้านธปูเข้าศกึษาต่อในส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ แต่

ท้ายที่สุดก้านธูปก็ผ่านการคัดเลือกจนได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 วันแรกของการเปิดภาคการศึกษา ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ อาจารย์ทีป่รกึษาได้เรยีกก้านธปูเข้าไปพบ 

และแจ้งให้ทราบว่ามีนักศึกษาช้ันปีที่ 2-3 รวมกลุ่มต่อต้านและยื่นหนังสือให้

ทางคณะถอดถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา รวมถงึมีคนจ�านวนมากส่งอเีมลและ

จดหมายร้องเรียนมายังมหาวิทยาลัยกรณีที่ก้านธูปได้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

ก้านธูปได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ (2555) ว่า “การใช้ชีวิตอยู่ใน

มหาวิทยาลัยในช่วงแรกๆ หลายครั้งมีคนจ�าได้ บางรายเข้ามาต่อว่าโดยตรง  

บางครั้งก็ไล่ออกนอกประเทศ ที่ร้ายแรงที่สุดคือ มีคนปารองเท้าใส่ขณะที่นั่ง

ท�างานอยู่กับกลุ่มเพื่อน”

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีหมายเรียกผู้ต้องหาจากส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ ให้ก้านธปูเดนิทางไปรบัทราบและชีแ้จงข้อกล่าวหาในคดหีม่ินพระบรม

เดชานุภาพ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ที่

สถานีต�ารวจนครบาลบางเขน แต่เนื่องจากสถานการณ์น�้าท่วมท�าให้พื้นท่ีของ

สถานตี�ารวจนครบาลบางเขนถกูน�า้ท่วม ท�าให้ก้านธปูไม่สามารถเดนิทางไปตาม

ก�าหนดได้ และตัวก้านธูปเองก็อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามา

ในกรุงเทพมหานคร ก้านธูปจึงโทรไปขอเลื่อนการรายงานตัวออกไปเป็นวันที่ 
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30 พฤศจิกายน 2554 ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ใกล้ก�าหนด

นัดรายงานตัวแต่สถานการณ์น�้าท่วมก็ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติถกูน�า้ท่วมกเ็ลือ่นการเปิดภาคเรยีนเป็นวนัที ่9 มกราคม 

2555 ก้านธูปจึงติดต่อไปยังพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดี เพื่อขอเลื่อนวัน

เข้ารายงานตัวอีกครั้ง เป็นวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่

บทความกล่าวหาก้านธูปกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเปิดเผยข้อมูลส่วน

ตวั ชือ่ นามสกุลจรงิ รวมถงึรหสันกัศกึษา คณะ และมหาวทิยาลยัทีส่งักัดอยูอ่กี

ครั้งหน่ึง ท�าให้เครือข่ายนักศึกษาประกอบไปด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย กลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อ

ประชาชน กลุม่ธรรมศาสตร์เสรเีพือ่ประชาธปิไตย กลุม่ประชาคมมหดิลเสรเีพือ่

ประชาธิปไตย กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ และกลุ่มแนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษา

เสรชีนล้านนา ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนกึถงึ สมาคมนกัข่าว นกัหนงัสอืพมิพ์

แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้ง

น้ีได้แสดงจุดยืน ได้แก่ เรียกร้องให้สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย ออกมาตรวจสอบจรรยาบรรณเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ในฐานะ

ส่ือท่ีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการน�าข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับ

อนุญาตอีกทั้งยังน�าเสนอข้อมูลอันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง และก่อ

ให้เกิดความเสยีหายต่อบุคคลในข่าว เรยีกร้องให้คณะกรรมการสทิธมินษุย์แห่ง

ชาตอิอกมาปกป้องสทิธิส่วนบุคคลท่ีมนษุย์ทุกคนพึงมแีละตรวจสอบการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนว่าด้วยการหมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้

รบัอนญุาต และเรยีกร้องให้องค์การนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ออกมา

แสดงจุดยืนในการปกป้องนักศึกษาของตนที่ถูกคุกคาม

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ก้านธูปติดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ซึ่ง

เล่ือนมาจากสถานการณ์น�า้ท่วม ท�าให้โทรไปขอเลือ่นการเข้ารายงานตวักับเจ้า

พนกังานออกไปเป็นครัง้ทีส่าม โดยจะเข้ารายงานตัวในวนัเสาร์ที ่11 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2555

วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2555 องค์การนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ได้ออกแถลงการณ์กรณบีทความพาดพิง “ก้านธูป” ในเว็บไซต์ผูจ้ดัการออนไลน์ 

เรียกร้องให้นักสื่อสารมวลชนทุกแขนงต้องน�าเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่

ปราศจากอคตแิละข้อคดิเหน็ส่วนตวั และแสดงจดุยนืว่า “ก้านธปู” เป็นผูม้สีทิธิ

ในการเข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พันต�ารวจโทแบ๊งค์ บัวนวล (iLaw 

Freedom, 2555) พนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจนครบาลบางเขน ผู้รับผิด

ชอบคดี แจ้งกบัผู้ต้องหา “ก้านธปู” ว่า ให้เลือ่นการรายงานตัวรบัทราบข้อกล่าว

หาออกไปก่อนอย่างไม่มีก�าหนด เนื่องจากทางต�ารวจอาจจะตัดสินใจไม่สั่งฟ้อง

จ�าเลย เพราะพยานหลักฐานอาจไม่เพียงพอในการระบุตัวผู้กระท�าความผิด 

เพราะทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ได้ตรวจสอบ

หลักฐานแล้วไม่ได้ยืนยันว่าก้านธูปเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนั้นจริง

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาดังกล่าวก็มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์กดดันทาง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้ไล่ก้านธปูออกจากการเป็นนกัศกึษา จน ศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ในขณะนั้น)  

ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดังกล่าว พร้อมแสดงจุดยืนว่าไม่มีกฎข้อ บังคับใด 

ของมหาวิทยาลัยบอกว่า นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องเคารพชาติ ศาสนา  

พระมหากษตัริย์ กอปรกับไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนว่าก้านธปูได้กระท�าความผิดจริง 

หากทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และ ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เขาถึง

จะไล่ก้านธูปออก
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1.1 รูปแบบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์สถาบัน 

พระมหากษัตริย์

รูปแบบของปฏิบัติการท่ีผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ปฏิบัติต่อกันในกรณี

ของการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ประกอบไปด้วย 6 ปฏิบัติการทั้งที่

ก่อให้เกิดความรุนแรง และไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ดังแผนภูมิต่อไปนี้

รูปภาพที่ 3 รูปแบบปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างกรณี

การวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์6

ในบทความชิ้นนี้จะเน้นการวิเคราะห์ไปที่รูปแบบของ “การล่าแม่มด

ออนไลน์” อันประกอบไปด้วย 3 ปฏิบัติการ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว

ของผู้ที่เห็นต่าง การด่วนตัดสินทางศีลธรรม และการปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันใน

สังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6 อภิเดช เตปิน. (2559). ปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างและปฏิบัติการโต้กลับโดยใช้ส่ือสังคม 
ออนไลน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม  
(สหสาขาวิชา), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

1) การเผยแพร่ข้อมลูส่วนตวัของก้านธูป ไม่ว่าจะเป็นช่ือและนามสกุล

จริง ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเครือข่ายสังคมที่ใช้อยู่ ข้อมูลด้านการศึกษา และ

รูปถ่ายของก้านธูป

รูปภาพที่ 4 ปฏิบัติการการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของก้านธูป

2) การด่วนตดัสนิทางศลีธรรม (Premature Judgement) เป็นรูปแบบ

ของปฏิบัติการที่ก้านธูปได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยคนในสื่อสังคมออนไลน์ที่

ไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ตามกระบวนการทาง

กฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่อาจน�าไปสู่ความเกลียดชังต่อผู้เห็นต่าง 

กล่าวคอื กระแสของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในช่วงนัน้ ได้มกีารส่งต่ออเีมลฉบบั

หนึง่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัประวตัส่ิวนตวัของก้านธปู ไม่ว่าจะเป็น ชือ่ นามสกลุ เลข

ประจ�าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ข้อมูลสถานศึกษาที่สังกัด และที่ส�าคัญคือ

รปูภาพท่ีถกูจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) โดยอ้างว่าเป็นภาพจากเฟซบุก๊
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ส่วนตัวของก้านธูปที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง

ภายหลังก้านธูปได้ให้สัมภาษณ์กับทาง มติชนออนไลน์ (2553a) ว่า “...ก้านธูป

ไม่ได้เป็นผู้แสดงความคิดเห็นดังกล่าว แต่ถูกตัดต่อรูปภาพ” ประกอบกับการ

ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจออกหมายเรียกว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 จากภาพดังกล่าว “...ซึ่งถูกตรวจสอบแล้วโดยกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าก้านธูปเป็นผู้แสดง

ความคิดเห็นดังกล่าว” (iLaw Freedom, 2555)

รูปภาพที่ 5 ปฏิบัติการการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของก้านธูป7

ที่น่าสนใจคือ ทุกพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงพฤติกรรมของ

ก้านธปูจากรปูภาพดงักล่าวข้างต้น จะใช้รปูภำพชดุเดยีวกนัเสมอ มกีำรขดีเน้น

ข้อควำมในแบบเดียวกัน มีกำรตีควำมข้อควำมดังกล่ำวเหมือนกัน และถูกจับ

หน้ำจอในเวลำเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารูปภาพที่ถูกส่งต่อกันอย่าง

แพร่หลายน้ัน มาจากต้นฉบบัแค่แหล่งเดยีว แต่หากตคีวามว่ารปูภาพเหล่านีถ้กู

บิดเบือน หรือตัดต่อจริงอย่างที่ก้านธูปได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ผู้วิจัย

7 ที่มา การแกะรอยในอินเทอร์เน็ตในดัชนีข้อความ “ก้านธูป”

มองว่าผู้ปฏิบัติการได้ด่วนตัดสินความผิดของก้านธูปผ่านศีลธรรมว่าด้วยความ

รกัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ โดยไม่ได้รอการตรวจสอบจากกระบวนการยตุธิรรม 

จึงปรากฏรูปแบบปฏิบัติการในลักษณะการล่าแม่มดออนไลน์ขึ้น 

ผลทีต่ามมาจากการปฏบิตักิารทางสงัคมดงักล่าวคอื การแสดงความยนิดี

เมื่อผู้เห็นต่างได้รับความล�าบาก กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติการเช่ือว่าการกระท�า

ต่างๆ ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการออกมาด่า ออกมาเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั ออก

มาล่าแม่มดออนไลน์ รวมถงึการกีดกันการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

ก้านธปู นัน้เป็นสิง่ทีถ่กูต้อง และก้านธปูสมควรได้รบั โดยไม่ค�านงึถงึหลกักฎหมาย 

หลกัสทิธมินษุยชน จงึปรากฏรปูแบบการแสดงความยนิดเีมือ่ก้านธปูได้รบัความ

ล�าบาก โดยเฉพาะเรื่องการตัดสิทธิ์การศึกษาต่อของบางสถาบันการศึกษา 

รูปภาพที่ 6 ปฏิบัติการการด่วนตัดสินทางศีลธรรม8

8 ที่มา FW E-Mail. (26 พฤษภาคม 2553). เลว ส่งต่อ !! น.ส. ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ. สืบค้น
เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2560, จาก <https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/
AQMkAABZKYJqAAAA/>
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3) การปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม กล่าวคือ ก้านธูปถูกกีดกันออก

จากสังคม ทั้งในระดับสังคมสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ออก

มาแสดงวามคดิเหน็ในเชงิไม่ต้องการให้ทางมหาวทิยาลัยรับก้านธปูเข้ามาศกึษา 

เช่น “ไม่รบัเป็นรุน่น้องในคณะ” “จะออกมาประท้วงคณะทีร่บัก้านธปูเข้าศกึษา

ต่อ” หรือในสังคมระดับประเทศ ได้แก่ “ไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศ” “ไม่ให้ม ี

แผ่นดินอยู่” เป็นต้น

รูปภาพที่ 7 ปฏิบัติการการปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม

1.2 สาเหตุของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์สถาบัน 
พระมหากษัตริย์

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณี
ศกึษา การวจิารณ์สถาบันพระมหากษตัรย์ิ พบสาเหตหุลกัของปฏบัิตกิารทัง้สิน้ 
2 สาเหตหุลกั ได้แก่ 1) การถกูคกุคามความเชือ่หรือถกูดหูมิน่สิง่ทีร่กั และเคารพ
มาก และ 2) การต่อสู้ทางการเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) การถูกคุกคามความเชื่อหรือถูกดูหมิ่นสิ่งที่รัก และเคารพมาก
เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติการเช่ือว่าก้านธูปนั้นได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคม

ออนไลน์ในลักษณะหม่ินพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
สถานะของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ผูว้จิยัมองว่าอยูใ่นสถานะท่ีเป็นบรรทดัฐาน
ของสังคม ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติการมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่รัก และ
เคารพ การที่ก้านธูปวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็เท่ากับว่าก้านธูปได้
คกุคามความเชือ่หรอืถกูดหูมิน่สิง่ทีร่กั และเคารพมาก จงึท�าให้เกดิอารมณ์โกรธ
และแสดงพฤตกิรรมทีร่นุแรงตามอารมณ์ต่อผูท้ีม่าคกุคามความเชือ่ของกลุม่ ซึง่
ประเด็นนีส้ามารถอธบิายได้โดยใช้ทฤษฎกีารกระท�าทางสงัคม (Social Action) 
ของ แมกซ์ เวเบอร์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2557, น.62) ที่มองว่า ความมีเหตุผล 
(Rationality) จะเป็นปัจจัยเบื้องหลังการกระท�าทางสังคมต่างๆ โดยสามารถ
แบ่งรูปแบบของการกระท�าทางสังคมเป็น 4 รูปแบบได้แก่ 

1) การกระท�าอย่างมีเหตุผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
2) การกระท�าอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุค่านิยม 
3) การกระท�าอย่างไม่มีเหตุผลแต่เกิดจากอารมณ์ 
4) การกระท�าที่เป็นไปตามประเพณี 

เมือ่พจิารณาถงึกรณศีกึษาครัง้น้ีพบว่า กลุม่ผูป้ฏบิตักิารในขณะนัน้ก�าลงั
อยูใ่นอารมณ์โกรธจากการได้รบัข้อมลูมาว่าก้านธปูได้ดหูมิน่สิง่ทีพ่วกเขารกัและ
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เคารพมาก จึงท�าให้รูปแบบปฏิบัติการทางสังคมที่มาจากกลุ่มผู้ปฏิบัติการใน

ตอนนัน้ อธบิายตามทฤษฏขีองเวเบอร์อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “การกระท�าทีเ่กดิ

จากอารมณ์” ซึ่งอาจจะไม่มีเหตุผลในแง่ของกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง การหา

หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการใช้กระบวนการตามหลักกฎหมาย จึงได้ปฏิบัติ

การต่อก้านธูปในรูปแบบของการแสดงออกความรุนแรง เช่น การใช้ถ้อยค�า

หยาบคาย การด่าทอ และการดถููกสตปัิญญา ให้ผู้เห็นต่างเกดิความอบัอาย หรอื

รูส้กึเจบ็ปวด ท้ังการใช้ค�าหยาบคาย รนุแรง บริภาษโดยตรง การวพิากษ์วิจารณ์

รูปร่างหน้าตาด้วยการเปรียบเทียบกับสัตว์ รวมไปถึงการบริภาษถึงครอบครัว

และบุพการี เป็นต้น หรือแม้แต่การยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพและ

ปฏิเสธการอยู่ร่วมกันในสังคม

(2) การต่อสู้ทางการเมือง

แม้ว่าประเด็นหลักของการเห็นต่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาคือ การวิจารณ์

สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อลงสนามศึกษาแล้วกลับพบว่า ในกรณีของก้าน

ธูปน้ันมีลักษณะของเกมการเมืองแอบแฝงอยู่ กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่เกิด

ปรากฏการณ์ของก้านธปูคอืช่วง พ.ศ.2552 – 2555 ซึง่เป็นช่วงทีใ่นบรรยากาศ

ของสงัคมไทยทัง้สงัคมกายภาพ (Physical Community) และสังคมเสมอืนจริง 

(Virtual Community) เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง มีการแบ่งขั้ว

ทางการเมอืงอย่างชดัเจนเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คอืกลุม่การเมอืงทีส่นบัสนนุทักษณิ 

(กลุ่มคนเสื้อแดง) และกลุ่มการเมืองที่ไม่สนับสนุนทักษิณ (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) 

โดยก้านธูปได้ประกาศตัวเองชัดเจนว่ามีจุดยืนทางการเมืองคือเป็นคนเส้ือแดง 

จงึถกูผูไ้ม่หวงัดีใช้ประเดน็การวจิารณ์สถาบันพระมหากษตัรย์ิ ซึง่มคีวามผิดตาม

กฎหมายอาญา มาตรา 112 มาเป็นเครือ่งมอืในการโจมตคีูขั่ดแย้งทางการเมอืง 

การต่อสู้ทางการเมืองที่ปรากฏ คือ ในปี 2552 ได้มีกระแสในสื่อสังคม

ออนไลน์ผ่านการส่งต่ออเีมล (Forward Mail) เกีย่วกบัพฤตกิรรมของก้านธปูที่

มลีกัษณะหม่ินสถาบนัพระมหากษตัรย์ิอย่างรนุแรง ผ่านการแสดงความคดิเหน็

ในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยในอีเมลท่ีส่งต่อกันนั้นจะเป็นรูปการจับภาพหน้าจอ 

(Screen Capture) จ�านวนหลายรูปท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นเฟซบุ๊กของก้านธูป

เป็นผู้แสดงความคิดเห็น พร้อมกับมีการเน้นข้อความโดยผู้สร้างในเชิงตีความ

ชี้น�าว่าก้านธูปก�าลังกล่าวถึงใคร สิ่งที่ท�าให้ผู้วิจัยมองว่าประเด็นนี้เป็นการต่อสู้

ทางการเมอืง คือ ทกุพืน้ทีใ่นสือ่สงัคมออนไลน์ทีมี่การพดูถึงพฤตกิรรมของก้าน

ธูปจากรูปภาพดังกล่าวข้างต้น จะใช้รูปภาพชุดเดียวกันเสมอ มีการขีดเน้น

ข้อความในแบบเดียวกัน มีการตีความข้อความดังกล่าวเหมือนกัน และถูกจับ

หน้าจอในเวลาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารูปภาพที่ถูกส่งต่อกันอย่าง

แพร่หลายนั้น มาจากต้นฉบับแค่แหล่งเดียว ซึ่งหาต้นตอของที่มาไม่ได้ อีกทั้ง

เมือ่เวลาผ่านไปจนเรือ่งเข้าสูก่ระบวนการของกฎหมายกลับพบว่า ไม่มหีลกัฐาน

เชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าก้านธูปเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนั้นจริง และเจ้า

หน้าที่ต�ารวจก็ไม่ได้สั่งฟ้องก้านธูปตาม ความผิดมาตรา 112 ซึ่งรูปแบบของ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผู้วิจัยมองว่าเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติทางการเมืองที่ไม่ตรงกับ

ก้านธูปได้ใช้ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือและ

สร้างความชอบธรรมในการโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมือง 

1.3 ผลกระทบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์

สถาบันพระมหากษัตริย์

จากการศึกษาพบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับก้านธูปท้ังหมด 2 ด้าน ได้แก่ 

ผลกระทบด้านการเรยีน และผลกระทบด้านการด�าเนนิชีวติประจ�าวัน กล่าวคือ 

ผลกระทบทางด้านการเรยีนของก้านธปูนัน้ในช่วงทีเ่กิดเหต ุอยูใ่นช่วงทีก้่านธปู

ก�าลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2553 แต่ถูกปฏิบัติการต่อ

คนเห็นต่างท�าให้ถกูปฏเิสธการเข้าศึกษาต่อจากหลายมหาวทิยาลัย โดยก้านธปู 

(มติชนออนไลน์, 2555) ได้อธิบายว่า 
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ปี 2552 ติดที่คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

และไปสอบสัมภำษณ์ตำมปกติ แต่ผลออกมำไม่ผ่ำน แล้วในปี

เดียวกันนั้นก็ติดสำขำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ แต่เดินทำงไปสัมภำษณ์แล้วตัดสินใจไม่เข้ำ

สัมภำษณ์ เพรำะดูจำกสถำนกำรณ์ที่มีคนมำเยอะ คิดว่ำตัวเอง

อำจไม่ปลอดภยั และหนกูไ็ปคนเดยีว จงึสละสทิธิไ์ม่เข้ำสัมภำษณ์ 

ส่วนปี 2553 สอบตดิทีม่หำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร 

แตเ่มื่อเข้ำไปสัมภำษณ์ เรำกแ็นะน�ำตัวยงัไมท่ันจบ อำจำรยเ์ขำก็

เบรกเรำแล้วบอกว่ำ ครูก็พอรู้ว่ำเธอท�ำอะไรไว้บ้ำง เพรำะฉะนั้น

กลับไปรอลุ้นผลกำรสัมภำษณ์ที่บ้ำน ปรำกฏว่ำไม่ผ่ำน จำกนั้น 

ปี 2554 ก็มำสอบติดที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส่วนผลกระทบด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวันนั้น ก้านธูปถูกด�าเนินคดี

ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 และถูกการลงทัณฑ์ทางสังคม (Sanction) ทั้ง

ในสังคมระดับมหาวิทยาลัย และสังคมท่ัวไป กล่าวคือ ในระดับมหาวิทยาลัย

ขณะที่ก้านธูปศึกษาที่ธรรมศาสตร์ ก็ถูกรังแก ท�าร้ายร่างกาย ด่าทอ จากกลุ่ม

คนท่ีไม่เห็นด้วยกับก้านธูปในมหาวิทยาลัย ส่วนในสังคมทั่วไปคือ ก้านธูปถูก

คุกคามด้วยการมีกลุ่มคนทีไ่ม่หวงัดีตามมาถึงบ้านที่ต่างจังหวัด และอ้างตัวเป็น

เจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยก้านธูป (มติชนออนไลน์, 2555) ได้อธิบายประเด็นนี้ว่า 

ตอนเรียนอยู่ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ก็ถูก sanction 

บ้ำง โดยกำรเสียดสี ประชดประชัน เอำไปพูดกลำงชั้นว่ำ ใครไม่

รัก (สถำบัน) ก็ออกไปจำกประเทศนี้ซะ ท่ีหนักที่สุดคือท�ำร้ำย

ร่ำงกำยด้วยกำรปำรองเท้ำใส่ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง

แรกๆ ทีเ่ข้ำมำเรยีน ตอนน้ันเป็นช่วงกลำงคนื แล้วมกีลุม่นกัศกึษำ

ออกค่ำยและมอีำกำรเมำ มำเป็นกลุม่ เมือ่ลงจำกรถบรเิวณทีพ่วก

หนูนั่งท�ำงำนอยู่กับเพื่อนๆ เขำยืนคุยกันอยู่แล้วรองเท้ำก็ลอยมำ

โดนหลังเรำ แล้วเขำก็วิ่งมำเก็บและบอกว่ำรองเท้ำหลุด

ทางด้านประเดน็ทีถ่กูด�าเนนิคดคีวามนัน้ ก้านธปู (มตชินออนไลน์, 2555) 

ได้อธิบายประเด็นนี้ว่า 

คดีน่ำจะเป็นปี 2553 คือมีคนเผยแพร่ข ้อควำมใน

อินเทอร์เน็ต โดยกำรแคป(Capture) ภำพในเฟซบุ๊กหลำยอัน 

มำลงในฟอร์เวิร์ดเมล์ ซึ่งไม่แน่ใจว่ำ กำรน�ำภำพตัดแปะใน

อนิเทอร์เนต็มำเป็นหลกัฐำนในกำรฟ้อง จะเป็นหลักฐำนฟ้องร้อง

ได้จริงหรือ ในเมื่อมันตัดต่อยังไงก็ได้ แต่เรำก็ท�ำทุกอย่ำงให้เป็น

ปกติ ไม่อยำกให้เข้ำมำมีอิทธิพลกับชีวิตเรำนัก เพรำะยังไงก็ต้อง

ด�ำเนินชีวิตต่อไป คดีควำมก็ปล่อยให้เป็นไปตำมกระบวนกำร

2 กระบวนการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาประเด็น

ประเด็นการรับน้องแบบโซตัส

ในประเด็นการรับน้องแบบโซตัส ผู ้วิจัยเลือกกรณีที่อาจารย์ลลิตา  

หาญวงศ์ วิจารณ์รูปแบบการรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

บรบิทภาพรวมของเหตกุารณ์ประกอบไปด้วยทางฝ่ังวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์

มแีนวคดิเรือ่งระบบการรบัน้องแบบโซตสัเป็นวถีิปฏบัิตขิองกิจกรรมต้อนรบันสิติ

ใหม่ของวทิยาลยัฯ แต่ในขณะทีฝ่ั่งอาจารย์ลลติา หาญวงศ์ ทีไ่ม่เหน็ด้วยกับระบบ

การรับน้องแบบโซตัส โดยเหตุการณ์เริ่มจาก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 

อาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์ประจ�าภาคประวัติศาสตร์ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แสดงความ

คิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีใจความประมาณว่าอาจารย์ 

ลลิตานั้นไม่เห็นด้วยกับรูปแบบของการรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ

มองว่ารูปแบบการรับน้องแบบนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน ซึ่งเป็น

หวัใจหลกัของการศกึษา อกีท้ังอาจารย์ลลติายงัมองว่าเป็นเรือ่งทีขั่ดต่อหลกัสทิธิ 

เสรภีาพ ซึง่การกระท�าดงักล่าวของอาจารย์ลลติาสร้างความไม่พอใจต่อบคุลากร

ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า ส่งผลให้

บุคลากรวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ได้แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

แสดงความคิดเห็นลงในสื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่การรวมตัวกันเพื่อที่จะไป

พูดคุยกับอาจารย์ลลิตาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบของ

การแสดงออกนัน้ส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะของการข่มขู ่คกุคาม และต้องการ

ที่จะท�าร้ายอาจารย์ลลิตา

จากการแสดงความคดิเหน็ของอาจารย์ลลติา หาญวงศ์ และบคุลากรของ

วทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ลงในสือ่สงัคมออนไลน์แล้วนัน้ กเ็กดิเป็นกระแสต่าง ๆ  ใน

สังคมออนไลน์ มีผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น วิพากษ์

วิจารณ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง จนสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่ม “ทีมลลิตา” และ กลุ่ม “ทีมดุริยางค์” โดยความเห็นใน 

กลุ่มทีมลลิตานั้น ส่วนใหญ่จะโจมตีรูปแบบการรับน้องแบบโซตัสของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ รวมไปถึงพฤติกรรมการข่มขู่ คุกคาม มุ่งหวังจะท�าร้ายอาจารย์

ลลติาของบุคลากรวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ นอกจากนัน้ทมีลลติาบางส่วนได้ท�าการ

เก็บรวบรวมหลักฐานโดยการถ่ายภาพข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ ที่กลุ่มทีม

ดุริยางค์ได้แสดงพฤติกรรมข่มขู่ เพื่อส่งให้อาจารย์ลลิตาไว้ใช้หากต้องการจะ

ด�าเนินคด ีส่วนทางด้านของกลุม่ทีมดริุยางค์นัน้ กจ็ะแสดงความคดิเหน็มุง่โจมตี

อาจารย์ลลิตาในเชิงว่าเป็น “คนนอก” ไม่เข้าใจถึง “ประเพณี” หรือวิถีปฏิบัติ

เร่ืองการรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และการแสดงความคิดเห็นของ 

อาจารย์ลลิตานั้นท�าให้ชื่อเสียงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เสียหาย

ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 เครือข่ายปฏิรูปรับน้องประชุมเชียร์

เพือ่สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(Anti SOTUS) ได้ออกจดหมายเปิดผนกึถงึอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกร้องให้มีการสอบสวนและเอาผิดกับบุคลากร

ของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ที่ได้แสดงพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม อาจารย์ลลิตา  

รวมถึงเรียกร้องให้มีการปกป้องเสรีภาพทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ทาง

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาสารคามในขณะนั้น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมติชนออนไลน์ว่าเหตุการณ์ที่ 

เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล มหำวิทยำลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้น รอง

ศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ในขณะนั้น ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมติชนออนไลน์อีกเช่นเดียวกันว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องรับผิดชอบ

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้มีกลุ่มเพื่อนนักวิชาการและบุคลากร

ทางการศึกษา จ�านวน 120 คน ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย

มหาสารคามออกมาตรการปกป้องบุคลากร และระงับการคุกคามอาจารย์โดย

เร็วที่สุด จนท้ายที่สุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาการอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้น ได้นัดหารือ อาจารย์ นิสิต ทั้งจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อหาข้อยุติ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผลการหารือนั้นคือการที่นิสิตดุริยางคศิลป์น�า

พวงมาลัยมาขอขมาอาจารย์ลลิตา 
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2.1 รูปแบบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์การ

รับน้องแบบโซตัส

รูปแบบของปฏิบัติการท่ีผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ปฏิบัติต่อกันในกรณี

ของการวิจารณ์รูปแบบกจิกรรมรบัน้องแบบโซตสัทีอ่าจารย์ลลติาถกูกระท�านัน้

เป็นรูปแบบของการคุกคาม ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน

จริง มีการแสดงออกท่ีอาจจะน�าไปสู่ความรุนแรง หรือปลุกเร้าให้เกิดความ

รุนแรง การปลุกระดม การรวมตัวท�าให้ผู้อื่นร่วมเกลียดชัง มีการสนับสนุนให้มี

การใช้ความรุนแรงกับอาจารย์ลลิตา มีการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 

เช่น “ตีก่อนถามทีหลัง” และ “...โดนพวกผมฟาดปากแล้ววิ่งหนีก่อน” และ 

“...อยากเดินไปล่ันกบาล...” หรือ “เอามันมาลงแขกแหม่” จนกระทั่งมุ่งหวัง

ท�าร้ายร่างกายจนถงึแก่ชวีติ เช่น “...สงสยัอป้ิาคนนีจ้ะไม่อยากแก่ตาย...” หรือ

แม้แต่การสบืหาห้องท�างานของอาจารย์ลลติาและแสดงความเหน็ในเชงินีน้�าให้

มีการรวมตัวและบุกไปหาอาจารย์ลลิตา เป็นต้น

แต่ในกรณีของอาจารย์ลลติาต่างจากก้านธปูตรงที ่เมือ่อาจารย์ลลิตาถกู

ล่าแม่มดแล้วระดับความรุนแรงของเหตุการณ์กับทวีความรุนแรงเมื่อมีกลุ่มคน

ทีส่นบัสนุนอาจารย์ลลติา ได้แสดงความคดิเหน็ประกาศอย่างชดัเจนว่าต้องการ

จะ “ล่าแม่มด” กลบั นัน่หมายความว่าเป็นการประกาศข่มขูว่่าจะท�าการคกุคาม

ในโลกออนไลน์ด้วยการน�าข้อมลูส่วนตวัของผูป้ฏบัิติการออกมาเปิดเผยภายใน

สือ่สงัคมออนไลน์ ได้แก่ ข้อมลู

ชือ่ นามสกลุ และต�าแหน่งของ

กลุม่ผูป้ฏบิตักิารออกมาประจาน 

รูปภาพที่ 8 ความคิดเห็นในลักษณะการคุกคามออนไลน์

2.2 สาเหตขุองกระบวนการล่าแม่มดในประเดน็การรบัน้องแบบโซตสั
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการรับ

น้องแบบโซตัส พบสาเหตุหลักของปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ การมี
แนวคิดหรืออุดมการณ์เบ้ืองหลังในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมที่แตกต่าง
กัน ประเด็นต่อมาคือการขาดความเข้าใจในเรื่องของเสรีภาพในการสื่อสาร 
(Free Speech) และ การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) การมแีนวคดิหรืออุดมการณ์ในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมทีต่่างกนั
อาจารย์ลลิตาได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการรับน้องของ

วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์นัน้ เมือ่พิจารณาแนวความคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความคดิเหน็
นั้น จะเห็นได้ว่า อาจารย์ลลิตา มองกิจกรรมการรับน้องนี้แค่เพียงในฐานะของ 
“กิจกรรม” หนึ่งในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในขณะที่ทางด้านของผู้
ปฏบิตักิาร หรอืบุคลากรของวทิยาลยัดรุยิางคศิลป์เอง มองกิจกรรมการรบัน้อง
นี้เป็น “ประเพณี” เป็นวัฒนธรรมของวิทยาลัย ที่มีการสืบทอดและปฏิบัติกัน
มารุ่นต่อรุ่น ดังที่จะเห็นในการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ เช่น

“เขำก็ท�ำกันมำอย่ำงนี้ทุกปีอยู่แล้ว”
“ผมยังผ่ำนมำได้ ไม่เห็นจะมีปัญหำอะไร”
“ไม่รู้ลึกตื้นหนำบำงอย่ำมำพูดดีกว่ำ”
“อย่ำมำดูถูกวัฒนธรรมคณะอื่น”
“ลลิตำคุณคือใคร มำด่ำคณะผมทั้งๆ ที่
คุณไม่รู้จักคณะผมดีพอ”

เมือ่พิจารณาถงึแนวคิดทีจ่ะมาสนบัสนนุรปูแบบการกระท�าดงักล่าวของ
กลุม่ผูป้ฏบิตักิารแล้วนัน้ ผู้วจัิยได้ใช้แนวคิดในเรือ่งของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
(Group Identification) และแนวคิดการส่งผ่านทางวัฒนธรรม (Cultural 
Transmission) มาเป็นกรอบในการอธบิายถงึสาเหตขุองปฏบิติัการดงักล่าว ดงันี้
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แนวคิดเรื่องการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น พิรงรอง รามสูต (2559, น.33) 

ได้มองว่า “...การเป็นสมาชิกของกลุม่นัน้เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลอย่างมากในการ

สร้างอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล กล่าวคือคนที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกันจะ

ถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม คนที่อยู่นอกกลุ่มจะถูกเหยียบย�่า ดูถูก หรือ

วิจารณ์ในทางเสียหาย...” ในประเด็นนี้สอดคล้องกับรูปแบบของปฏิบัติการ

ท่ีทางกลุม่ผูป้ฏบิตักิารได้ด�าเนนิการกบัอาจารย์ลลติา ทีถ่กูมองว่าเป็น “คนนอก” 

และมองว่าการกระท�าของคนนอกกลุม่ทีไ่ม่ได้รูเ้รือ่งราวอย่างลึกซึง้ภายในกลุ่ม 

จะเข้ามาท�าลายอัตลักษณ์ หรือวัฒนธรรมที่กลุ่มตนเองมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 

บุคคลที่ได้รับการปลูกฝังมาในฐานะสมาชิกของกลุ่มแล้ว ก็จะรับเอามาตรฐาน

ของกลุ่มตนเองในการมอง หรือตัดสินบุคคลหรือกลุ่มอื่นในสังคม เช่นข้อความ

ท่ีบอกว่า “ผมยงัผ่ำนมำได้ ไม่เหน็จะมีปัญหำอะไร” เราในฐานะคนนอกไม่อาจ

รู้ได้ถึงมาตรฐานของกลุ่มท่ียอมรับกันมา เช่นเดียวกับอาจารย์ลลิตาที่อาจจะ

มองว่ากิจกรรมรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้นเกินมาตรฐานของตัว

อาจารย์เองจึงท�าให้ตัดสินใจแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ 

และในขณะเดยีวกัน การกระท�าของอาจารย์ลลติาก็ได้ละเมดิอตัลกัษณ์ ละเมดิ

บรรทัดฐานของกลุ่มวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จนเป็นสาเหตุให้เกิดปฏิบัติการ 

ดังกล่าวขึ้น

แนวคิดเรื่องการส่งผ่านทางวัฒนธรรมนั้นผู้วิจัยจะใช้อธิบายถึงความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นภายในปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ โดย 

พิรงรอง รามสูต (2559, น.32) ได้อธิบายถึงการสื่อสารแห่งความเกลียดชังกับ

การส่งผ่านวัฒนธรรมไว้ว่า “ความเกลียดชังและความรุนแรงถือว่าเป็นผลผลิต

ทางวัฒนธรรม ที่มีส่วนในการส่งต่อและปลูกฝังการสื่อสารที่สร้างความเกลียด

ชงัให้แก่สมาชกิในกลุม่วฒันธรรม....” กล่าวคอื ความเกลียดชงัและความรุนแรง

น้ันสามารถส่งต่อกันภายในกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 

“ระบบโซตัส” นั้นเป็นระบบที่บ่มเพาะความรุนแรง แม้ว่าในทางทฤษฎีนั้น  

โซตัสจะพูดถึงเรื่องการเคารพผู้อาวุโส การปฏิบัติตามระเบียบวินัย ความเป็น

หนึ่งเดียว ความสามัคคี และการมีน�้าใจ แต่ในทางปฏิบัติในประเทศไทยนั้น  

โซตัสถูกน�ามาใช้ในทางที่มิชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับ การท�าร้าย

ร่างกาย การคว�่าบาตรทางสังคม ไปจนถึงการบ่มเพาะวัฒนธรรมอ�านาจนิยม 

และการท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อยู่ในระบบโซตัสมานานพอที่กลุ่มจะยอมรับ

เป็นวฒันธรรมของกลุม่ตวัเอง ดงัตวัอย่างความคิดเหน็ข้างต้นแล้วนัน้ หากตาม

แนวคิดเรื่องการส่งผ่านวัฒนธรรมแล้วนั้น ย่อมไม่แปลกที่ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติการ

จะซึมซับและได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมความรุนแรงและความเกลียดชังมา 

โดยรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัวก็ตาม แต่ท้ายที่สุดรูปแบบของการแสดงออกของกลุ่ม 

ผู้ปฏิบัติการนั้นก็ปรากฏในลักษณะที่มุ่งสร้างความเกลียดชังและความรุนแรง

ต่อคนเห็นต่างเป็นส่วนใหญ่

เมือ่พจิารณาแนวความคิดทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัความคิดเห็นของอาจารย์ลลติา

แล้วพบว่า แนวคิดที่สามารถน�ามาใช้อธิบายความคิดของอาจารย์ลลิตาได้คือ 

แนวคดิเชงิวพิากษ์ (Critical Theory) เป็นแนวคดิวภิาษวธิทีางด้านประวตัศิาสตร์ 

ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยการพยายาม

แสวงหาค�าตอบท่ีมีความสมเหตุสมผล มีการตรวจสอบ และสืบค้นความจริง 

โดยทีร่ะบบโซตสันัน้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดเชงิวพิากษ์นีเ้กิดขึน้ 

ดังจะเห็นได้จากข้อความที่อาจารย์ลลิตา (Lalita Hanwong, 26 สิงหาคม 

2558) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ 

“...พอเข้ำมหำวทิยำลยัควำมเป็นปัจเจกของเขำก็ถกูกดทบั 

เด็กไม่ได้อยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้คิด แต่เอื้อให้เชื่องและท�ำ

ตำม ลองท�ำวิจัยนะ ท้ำเลยถ้ำเด็กที่ผ่ำนกำรว้ำกหรือกำรรับน้อง

แบบบังคับอย่ำงนี้แล้วเรียนดีข้ึนหรือเข้ำสังคมง่ำยขึ้นจริงมำด่ำ 

อ.ลลิตำได้เลยค่ะ...”
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เช่นเดียวกบักลุ่มผูส้นบัสนนุอาจารย์ลลติาทีเ่ป็นนิสิตภาควชิาประวติัศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็มีแนวคิดเช่น

เดียวกับอาจารย์ลลิตาในการมองปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนี้

“หนูเรียนจะถูกฝังหัวว่ำทุกอย่ำงที่ต้องมีเหตุและผล หรือ

ข้อมูลหลักฐำนเสมอ เรำก็เห็นว่ำอย่ำงท่ีอำจำรย์ลลิตำพูดมันมี

เหตุผลนะ กำรที่เรียนวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มันคือศิลปะแขนง

หนึ่ง เป็นเรื่องของกำรใช้ควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เรำ

ควรทีจ่ะเปิดกว้ำงให้แก่เดก็ให้คดิ ให้แสดงออก ไม่ใช่บงัคบัให้เดก็

อยู่ในกรอบ” (ขวัญชนก ตำยัง, สัมภำษณ์, 17 กันยำยน 2559)

(2) การรบัรูแ้ละตคีวามขอบเขตเสรภีาพของการสือ่สาร (Free Speech) 

ไม่สอดคล้องกัน 

เสรีภาพในการสื่อสารหรือเสรีภาพในการแสดงออก (Free Speech) 

เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักนิติรัฐ เนื่องจากเส้นแบ่งของเสรีภาพ

ในการสือ่สารนัน้แตกต่างกนัออกไปในแต่ละวฒันธรรม หรือแต่ละประเทศโดย

ขึ้นอยู่กับปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย การปกครอง ค่านิยม ความเชื่อ และ

วัฒนธรรม หากล�้าเส้นแบ่งนั้นแล้วเสรีภาพในการสื่อสารก็จะกลายเป็นการ

สื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ดังนั้นการที่จะพิจารณาการสื่อ

สารใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ถ้าไม่ได้เป็นการสื่อสารที่มีจุด

มุ่งหมายทีมุ่ง่ท�าให้เกดิความรนุแรงท้ังทางโครงสร้างและกายภาพแล้วนัน้กถ็อืว่า

เป็นเสรีภาพในการสื่อสารอันจะเกิดการถกเถียง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

อย่างมีอารยะ

ในบริบทที่อาจารย์ลลิตาได้วิจารณ์กิจกรรมการรับน้องของวิทยาลัย

ดุรยิางคศลิป์นัน้ ผู้วจิยัมองว่ายงัเป็นสิทธ ิเสรภีาพของอาจารย์ลลิตาในการแสดง

ความคิดเห็นดังกล่าว ยิ่งในบริบทของสถานศึกษาอันเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนแล้วนั้น การแสดงความเห็นนั้นเป็นการตั้งค�าถามกับสังคมท้ังใน

ระดับสังคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสังคมไทย ว่าท�าไมระบบการรับน้อง

แบบโซตัส (แบบไทย) ยังคงด�ารงอยู่ แม้ว่ารูปแบบกิจกรรมดังกล่าวจะถูก

สถาปนาให้เป็นวัฒนธรรม เป็นแบบแผนปฏิบัติที่มีการสืบต่อกันมาของกลุ่ม 

ผูป้ฏบิติัการ และการแสดงออกของอาจารย์ลลติานัน้อาจจะล�า้เส้นของเสรภีาพ

การส่ือสารในมุมมองของกลุม่ผูป้ฏบัิตกิาร แต่ในความเป็นจรงินัน้วฒันธรรมของ

กลุ่มผู้ปฏบิตักิารนัน้ไม่ได้แยกขาดออกจากสงัคมไทยอย่างสิน้เชิงทีอ่าจกล่าวได้

ว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับระบบโซตัส

แนวคิดการรับรู้และการตีความเช่ือว่าแต่ละคนหรือแต่ละสังคมจะรับรู้

และตีความข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับค่านิยม วัฒนธรรม 

บรรทัดฐานของแต่ละสังคม ประกอบกับปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยคือ

ยังไม่สามารถนิยามเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเสรีภาพของการสื่อสารกับการ

ส่ือสารท่ีสร้างความเกลียดชัง สังคมไทยไม่สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการหม่ินประมาท จึงท�าให้คนขาดความ

เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้และใช้บรรทัดฐานหรือเส้นแบ่งที่ต่างกันไปในแต่ละ

ความเชือ่ แต่ละวัฒนธรรมของตนเอง จึงท�าให้เกิดปัญหาดงัเช่นกรณขีองอาจารย์

ลลติากบัวทิยาลัยดรุยิางคศิลป์ ท่ีกลุ่มผู้ปฏบัิตกิารนัน้ตคีวามว่า การแสดงความ

คิดเห็นของอาจารย์ลลิตานั้นได้ล�้าเส้นเสรีภาพในการสื่อสารแม้ว่ายังไม่ถึงขั้น

ของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง แต่ก็คุกคามความเชื่อของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ

ผ่านการรบัรู้ในมุมมองความเช่ือในกลุ่มตนเอง และตคีวามว่าการกระท�าของอา

จารย์ลลิตามุ่งหวังท�าลายชื่อเสียงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั่นเอง

2.3 ผลกระทบของกระบวนการล่าแม่มดในประเดน็การรบัน้องแบบโซตสั

จากการศึกษาพบผลกระทบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการ 

รับน้องแบบโซตัส แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ลลิตา และ

ส่วนที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ ดังนี้
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(1) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัอาจารย์ลลติา หาญวงศ์ มผีลกระทบทัง้หมด 

4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านจิตใจ ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้านการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และผลกระทบด้านการท�างาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1.1) ผลกระทบด้านจิตใจ

ทางด้านจิตใจนัน้อาจารย์ลลติานัน้รูส้กึเสยีใจต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ โดย

เฉพาะอย่างยิง่ต่อตวัผูบ้รหิารคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ทีไ่ม่ได้ให้การช่วยเหลอื หรอืสนบัสนนุอาจารย์ลลติา โดยทีอ่าจารย์

ได้กล่าวว่า (ลลิตา หาญวงศ์, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)

คณบดียืนยันว่ำยังไงพี่ก็ต้องไปขอโทษ ควรไปขอโทษ ใช้

ค�ำว่ำ “ควร” พี่ถำมคณบดีว่ำ “ทำงน้ันไม่ควรจะมำขอโทษหนู

เลยหรอ” คิดกลบักนัทำงฝ่ังนัน้ควรมำขอโทษเรำดีกว่ำไหม เพรำะ

ท�ำให้ชีวิตเรำยุ่งขึ้นมำกๆ เขำตอบว่ำ “ไม่ค่ะ เรำมีควำมสัมพันธ์

ทีด่กีนัมำนำน เรำไม่อยำกตดัควำมสมัพนัธ์ท่ีดนีัน้” ซ่ึงพีก่อ็ึง้ และ

ไม่คุยกับเขำอีกเลย พีรู่ส้กึว่ำคยุกนัไม่รูเ้รือ่งวธิคีดิมนัคนละ Men-

tality กัน กำรมองสังคม กำรมองสิทธิของมนุษย์ คุณค่ำควำม

เป็นมนุษย์ กำรมองระบบโซตัส มันคนละอย่ำงกัน เขำรู้จักเพียง

อย่ำงเดียวว่ำพี่ท�ำลำยชื่อเสียงเขำหมด ซึ่งพี่รับไม่ได้ พี่ผิดหวังกับ

อำจำรย์ กับเพื่อนร่วมงำนจริงๆ พี่ก็เลยคิดว่ำมันมีผลกระทบกับ

จิตใจของพี่
 

(1.2) ผลกระทบด้านสุขภาพ

จากปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างและปฏิบัติการโต้กลับโดยใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ลลิตานั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอาจารย์ 

ได้แก่ สบกรามเคล่ือน โรคเครยีดสะสม ซึง่อาจเป็นสาเหตุหนึง่ทีน่�าไปสูเ่นือ้งอก

ในกระเพาะอาหาร 

ผลกระทบกับร่ำงกำยถ้ำมีระดับควำมรุนแรงเต็ม 7 พี่ให้ที่ 

8 เลย เพรำะหลังจำกเหตุกำรณ์ตอนนั้นมำคือพี่เริ่มรู้ตัวว่ำตัวเอง

เครียด ท�ำให้โรคหลำย ๆ โรคตำมมำเลย ตั้งแต่สบกรำมเคลื่อน 

ซึ่งหมอบอกว่ำเกิดจำกภำวะเครียด จะท�ำให้พี่นอนกัดฟัน 

อย่ำงรุนแรง ก็เลยสบกรำมเคลื่อน เคี้ยวอะไรจะดัง ก๊อกๆ แก๊กๆ 

ตลอดเวลำ จนมำเป็นโรคกระเพำะ คือตั้งแต่เกิดเรื่องตอนเดือน

สิงหำคม ปี 2558 พี่ตรวจเจอ โรคกระเพำะ และติดเชื้อใน

กระเพำะ จนกลำยเป็นเนือ้งอกในกระเพำะอำหำร ช่วงสักประมำณ 

เมษำยน – พฤษภำคม ปี 2559 ซึ่งมันก็ต่อเนื่องมำจำกตอนนั้น 

พี่เสียเงินไปกี่หมื่นเพื่อรักษำเนื้องอกในกระเพำะ พี่ใช้เวลำ 4 – 5 

เดือนกว่ำจะรักษำหมด ไปกลับ มหำสำรคำม - กรุงเทพฯ ตลอด 

เขำมีมำชดใช้ให้พี่ไหม ก็ไม่มี (ลลิตำ หำญวงศ์, สัมภำษณ์,  

10 กันยำยน 2559)
 

(1.3) ผลกระทบด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

หลงัจากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้แล้วนัน้ การด�าเนนิชีวติประจ�าวนัของ

อาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ก็ได้รับผลกระทบ โดยอาจารย์ลลิตาจะต้องคอย

ระมัดระวังตลอดเวลาออกไปในที่สาธารณะว่าโดนจ้องมองหรือไม่ การด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันก็กลายมาเป็นออกจากบ้านเพื่อมาสอน และก็กลับ จึงท�าให้เกิด

ความเครียด และรบกวนคนรอบข้าง ซึ่งอาจารย์ลลิตาได้กล่าวว่า (ลลิตา หาญ

วงศ์, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)

หลังจำกเกิดเร่ืองทำงครอบครัวของเรำก็อยำกให้เรำย้ำย

ออกมำจำก มมส. จริงไม่ใช่แค่ที่บ้ำน ทุก ๆ คนที่เป็นห่วง ที่หวัง

ดี ที่รักเรำ เขำมองว่ำมันอยู่ไม่ได้แล้ว แฟนจำกเดิมที่ต้องท�ำงำน

อยูท่ี่นครรำชสมีำกต้็องมำอยูด้่วยตลอดตอนทีเ่กดิเรือ่ง อย่ำงตอน
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ทีเ่รำไปกนิข้ำวแบบนี ้เรำต้องคอยสอดส่องตลอดว่ำมคีนคอยมอง

เรำไหม เพรำะตอนนั้นสถำนกำรณ์ค่อนข้ำงรุนแรง ขนำดไปกิน 

MK ยงัต้องคอยมอง เขำกบ็อกว่ำเขำไม่สบำยใจ เพรำะบรรยำกำศ

มันเป็นปฏิปักษ์กับเรำไปแล้ว

(1.4) ผลกระทบด้านการท�างาน

จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ด้านแล้วนั้น ส่งผลให้อาจารย์ลลิตา 

หาญวงศ์ ไม่สนิทใจทีจ่ะเป็นอาจารย์อยูท่ีม่หาวทิยาลยัมหาสารคามต่อไป จงึได้

ท�าการลาออกและย้ายมาเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2) ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตักิาร มทีัง้หมด 2 ด้าน ได้แก่ผลกระทบด้านการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และผลกระทบด้านการเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(2.1) ผลกระทบด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

การด�าเนนิชวีติประจ�าวันปกตขิองนสิติวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์นัน้โดยปกติ

ในวันที่จะต้องมามหาวิทยาลัยนั้น นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมีเคร่ืองแบบ

ของวทิยาลยัฯ เอง ทีบ่่งบอกถงึอตัลกัษณ์ของกลุม่ตนเอง แต่เมือ่เกดิปฏิบตักิาร

จากปฏิบตักิารต่อคนเหน็ต่างและปฏบัิติการโต้กลบัโดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์ขึน้ 

บรรยากาศเริ่มมคีวามตงึเครียด และนิสิตวิทยาลยัดุรยิางคศลิปก์็ถกูเพ่งเลง็ ถกู

จับตามองจากคนอื่นในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มนิสิตว่าให้ใส่

ชดุไปรเวทเวลาเข้าวทิยาลยัฯ เพือ่ความปลอดภัยของนสิติโดยเกรงว่าเหตกุารณ์

ความรุนแรงจากภายในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลถึงสังคมกายภาพ

อำจำรย์เขำกเ็ตอืนมำว่ำมนัแรงขึน้ อย่ำเพิง่ใส่เสือ้คณะ เสือ้

สำขำ อย่ำงช่วงนัน้น้องปี 1 กจ็ะมสีญัลักษณ์ป้ำยชือ่อะไรแบบนัน้ 

ให้งดเก็บหมดเลยนะ คือไม่รู้ว่ำทำงนั้นเขำจะมำว่ำเด็กเรำอะไร

บ้ำง เพรำะตอนนัน้มนัเหมอืนเปิดศกึกนัเลยระหว่ำง ประวตัศิำสตร์

กับดุริยำงค์ (นิสิตปี4 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม, สัมภำษณ์, 30 กันยำยน 2559)

(2.2) ผลกระทบด้านการเรียน

ผลกระทบด้านการเรียนท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มผู้ปฏบัิตกิารท่ีแสดงออกถงึความ

รุนแรงและความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้มี

การท�าทัณฑ์บนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติการที่กระท�าการรุนแรง โดยหากมีการพบการ

ใช้ความรุนแรงและความเกลียดชังอีก ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะท�าการพัก

การเรียน 1 ภาคการศึกษา และด�าเนินคดีตามกฎหมาย

 สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
บทความเรื่อง รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มดออนไลน์

ในบริบทสงัคมไทย มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารูปแบบ สาเหต ุและผลกระทบของ

ปฏิบัติการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 

รูปแบบของการล่าแม่มดออนไลน์มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว กล่าวคือ มีลักษณะการน�าข้อมูลส่วนตัว

ของผู้เห็นต่างออกมาเปิดเผยภายในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลชื่อ

และนามสกุลจริง ข้อมูลด้านการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 

เป็นต้น ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้อยู่ ข้อมูลด้านการศึกษา รวมไปถึง

รูปถ่าย เพื่อที่จะน�าไปสู่การประจาน หรือการคุกคามผู้เห็นต่าง

2) การด่วนตัดสินทางศีลธรรม กล่าวคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติการได้ตัดสินผู้เห็น

ต่างว่ามีความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางกฎหมาย หรือความผิดทางศีลธรรม 

ความผิดทางบรรทัดฐาน โดยไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเชิง

ประจักษ์ตามกระบวนการทางกฎหมาย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่อาจน�าไปสู่

ความเกลียดชังต่อผู้เห็นต่าง
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3) การคุกคาม ข่มขู่ ไล่ล่า ท้ังในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง 

กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติการโต้กลับได้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงข่มขู่เหยื่อ ว่าจะ

ปฏิบัติการล่าแม่มดออนไลน์

4) การปฏเิสธทีจ่ะอยูร่่วมกนัในสงัคม กล่าวคอื เป็นปฏบิตักิารในลกัษณะ

การแสดงออกทีม่กีารสือ่ความหมายในเชิงปฏิเสธการอยูร่่วมกนั หรอืกีดกนัออก

จากสังคม ทั้งในสังคมระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงสังคมระดับประเทศ ซึ่งอาจ

จะน�าไปสู่ความรุนแรง หรือปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง หรือการสนับสนุนให้มี

การใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่าง

ซึ่งการล่าแม่มดออนไลน์มีสาเหตุมาจากการถูกคุกคามความเชื่อหรือ 

ถูกดูหมิ่นสิ่งที่รัก และเคารพมาก การต่อสู้ทางการเมือง การมีแนวคิดหรือ

อดุมการณ์ในการมองปรากฏการณ์ทางสงัคมทีต่่างกนั และการรบัรูแ้ละตคีวาม

ขอบเขตเสรีภาพของการสื่อสาร (Free Speech) ไม่สอดคล้องกัน 

โดยกระบวนการล่าแม่มดออนไลน์ก่อให้เกดิผลกระทบท้ังต่อตัวผูล่้าและ

ผู้ถูกล่าทั้งทางด้านการเรียน การท�างาน สุขภาพ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

จากผลการศึกษาถึงรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มด

ออนไลน์ในบรบิทสงัคมไทย ซ่ึงเป็นงานศกึษาทีย่งัไม่เคยมกีารศกึษาในประเดน็

นี้โดยตรง แต่เมื่อทบทวนไปถึงประเด็นการศึกษาเรื่องการส่ือสารแห่งความ

เกลียดชัง หรือแม้แต่งานศึกษาในเชิงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และ

ระดับการรู้เท่าทันสื่อของสังคมไทยแล้ว งานศึกษาชิ้นนี้ได้สะท้อนบทเรียนที่

ส�าคัญ คือ สังคมมีความตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการล่า

แม่มด และก�าลังเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะต่อต้าน

กระแสความเกลียดชังท่ีเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่ามีแนวโน้มที่รูปแบบ

ของปฏิบตักิารจะมคีวามรุนแรงขึน้เร่ือยๆ (อภเิดช เตปิน : 2561) โดยสามารถ

อภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

1 ลักษณะของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) ใน

สังคมเสมือนจริงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ

ลักษณะของการสื่อสารความเกลียดชัง (อภิเดช เตปิน : 2559, น. 30) 

มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 ลักษณะกว้างๆ ได้แก่ 1) การสื่อสารแห่งความเกลียดชังใน

ลักษณะของการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2) การสื่อสารแห่ง

ความเกลียดชังในลักษณะของการใช้ถ้อยค�า ค�าพูด ในการด่าทออย่างรุนแรง 

3) การส่ือสารแห่งความเกลยีดชงัในลกัษณะของการสร้างความเข้าใจผดิ น�าไป

สูก่ารแบ่งแยก และ 4) การสือ่สารแห่งความเกลยีดชังในลกัษณะทีช้ี่น�าไปสูค่วาม

รุนแรง และปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน โดยผู้วิจัยมองว่ากระบวนการล่าแม่มด

ออนไลน์ เป็นการสือ่สารแห่งความเกลยีดชังขัน้สงูทีส่ดุและเป็นการยกระดบั

จากความเกลียดชังไปสู่ความรุนแรง  ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ ชาญชัย  

ชยัสขุโกศล (2552 : น.495-496) ท่ีมองแนวโน้มของการส่ือสารในอินเทอร์เนต็

ว่า เทคโนโลยีการส่ือสารมีลักษณะข้ามส่ือ (Cross-media) ข้อมูลข่าวสารมีการ

ไหลเวียนอย่างเข้มข้น และมหาศาล จนเกิดสภาวะ “มีแต่คนพูด ไม่มีคนฟัง” 

รวมไปถึงความรวดเร็วของการสื่อสารที่ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งต่อเนื้อหาได้

ทุกนาที จึงท�าให้สติในการใคร่ครวญ ไตร่ตรองของผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ส่งต่อ

เนือ้หานัน้น้อยลง ยิง่ไปว่านัน้ เทคโนโลยถีกูน�าไปใช้ในสถานการณ์ความขดัแย้ง 

ซ่ึงอาจจะท�าให้เกดิผลกระทบในวงกว้าง อาจถกูใช้ในแง่การโหมกระพอือารมณ์

โกรธแค้นและเกลยีดชงั จนเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการใช้ความรนุแรงต่อฝ่ายตรงข้าม 

และท่ีส�าคัญไปกว่านั้น ยังพบว่ารูปแบบการกระท�าดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นมา

ได้จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในสองข้างของขั้วขัดแย้งก็ตาม

ยิง่ในปัจจบัุนเกิดการพฒันาของเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็จนเข้าสูย่คุเวบ็ 2.0 

ที่เกิดเป็นรูปแบบเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดการเช่ือมโยงผู้ใช้ให้

สามารถแสดงความคิดเหน็ซึง่กันและกันได้ จนน�าไปสูส่ิง่ทีเ่รยีกว่าการประมวล
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ปัญญาแบบร่วมกัน (Collective Intelligence) แต่ด้วยลักษณะอันเปิดกว้าง 

ฉับพลนั และการยดืหยุน่ของการสือ่สารในเวบ็ 2.0 กท็�าให้มคีวามเสีย่งเพิม่มาก

ขึ้นที่จะเกิดการละเมิดทั้งในเชิงลิขสิทธิ์ของเนื้อหา และการละเมิดในลักษณะ

อื่น ไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล การจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออก ไปจนถึงการฉ้อโกง หลอกลวง หรือ

ประกอบอาชญากรรม ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง

กล่าวโดยสรปุแล้ว ลกัษณะของการสือ่สารแห่งความเกลยีดชงัโดยเฉพาะ

เมื่อถูกสร้างหรือผลิตซ�้าในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยี

เว็บ 2.0 และถูกน�าไปใช้ในบริบทของความขัดแย้งหรือการคิดต่าง มีแนวโน้มที่

จะน�าไปสู่ความรนุแรงท่ีไม่สามารถควบคมุได้ เพราะไม่ใช้ความรนุแรงทีเ่กดิจาก

คู่ขัดแย้ง แต่เป็นความรุนแรงและความเกลียดชังท่ีเกิดจากใครก็ได้ในขอบเขต

ของสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางและเป็นพลวัต

2 เส้นแบ่งระหว่างการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) 

และเสรีภาพในการสื่อสาร (Free Speech)

ความหมายของเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็น (Free 

Speech) เครือข่ายสันติวิธี (2555) ได้อธิบายไว้ว่า Free Speech คือ การ

วิพากษ์ วิจารณ์ ให้ความเห็น บนความไม่หยาบคาย เคารพความแตกต่าง เห็น

ไม่เหมือนกันก็ไม่ล้อเลียนกัน เคารพในเหตุผลส่วนตัวของแต่ละฝ่าย ไม่บังคับ

ให้ใครเช่ืออย่างทีเ่ราเชือ่ วพิากษ์วจิารณ์โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความไม่มุง่อาฆาต

มาดร้าย ท�าลายให้ผูอ้ืน่เสือ่มเสยีหรอืลดคณุค่าในความเป็นมนษุย์ของบคุคลอืน่ 

เสรีภาพในการสื่อสารเป็นการเมืองว่าด้วยเร่ืองการสื่อสารความคิดของบุคคล

ผ่านการพูด รวมไปถึงพฤติการณ์ใด ๆ ในการแสวงหา ได้รับและน�าข้อสนเทศ

หรือความคิดโดยไม่ค�านึงถึงสื่อที่ใช้ ในทางปฏิบัติสิทธิในเสรีภาพการพูดมิได้มี

สมบูรณ์ในทุกประเทศ และสิทธินี้โดยทั่วไปมักถูกจ�ากัด เช่นเดียวกับการหมิ่น

ประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า ความลามก และการยุยงให้ก่ออาชญากรรม ซึ่งใน

ปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) 

และเสรีภาพในการสื่อสาร (Free Speech) ไม่มีความชัดเจน โดยจะขึ้นอยู่

กับการพิจารณาจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนั้นๆ ว่ามุ่งท�าให้เกิดความเสียหาย

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีจดุมุ่งหมายดงักล่าวก็ยงัไม่ถอืว่าเข้าข่ายของการสือ่สารแห่ง

ความเกลียดชัง แต่ปัญหาคือเราไม่อาจรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการสื่อสารที่แท้จริง

นัน้ได้ ยิง่ไปกว่านัน้เส้นแบ่งของเสรีภาพในการสือ่สารนัน้ยงัแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ การตีความ สังคมไทยไม่สามารถสร้าง

ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการสื่อสารแห่งความ

เกลียดชัง เห็นได้จากกรณีศึกษา การรับน้องแบบโซตัส หากมองตามหลักการ

ของเสรีภาพในการสือ่สารแล้ว การแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์ลลติายงัถอืว่า

เป็นเสรีภาพในการสื่อสาร เพราะไม่ได้มีการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง หรือ

ความรุนแรง แต่เป็นการแสดงออกเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะ

เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ในทางกลับกัน เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนและปล่อยให้

เส้นแบ่งของ Free Speech กับ Hate Speech ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ หรือ

การตคีวามส่วนบคุคลแล้ว ด้วยอคต ิด้วยวัฒนธรรม ด้วยค่านยิม ทีถ่กูปลกูฝังกนัมา

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ จึงตีความการกระท�าของอาจารย์ลลิตาเป็นการสื่อสาร

แห่งความเกลียดชัง และน�าไปสู่ความรุนแรงในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นในบริบท

สถานการณ์ความขดัแย้งของสงัคมไทยในปัจจบุนั ทัง้ความขัดแย้งในสงัคมเลก็ๆ 

อย่างสังคมในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงความขัดแย้งระดบัประเทศ ที่มกีารแบ่งขัว้

อ�านาจทางการเมืองอย่างชัดเจน ปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่ง จึงท�าให้ 

Free Speech ถกูใช้เป็นข้ออ้างในการสร้าง Hate Speech มากขึน้ในบรบิท

ของความขัดแย้ง เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการโจมตผีูเ้หน็ต่าง มากกว่าทีจ่ะเป็นการ

เรียกร้องหาเสรภีาพในการส่ือสารและแสดงออกตามหลักของสิทธิ เสรภีาพอย่าง
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แท้จริง เช่นในกรณีของการวจิารณ์สถาบันพระมหากษตัรย์ิ ทีม่กีารบดิเบอืนข้อมลู

การแสดงความคิดเห็นของก้านธูป และน�ามาเผยแพร่ต่อในฐานะของเสรีภาพ

การสื่อสาร แต่จุดมุ่งหมายจริงๆ แล้วต้องการสร้างให้เกิดความเกลียดชังต่อตัว

ก้านธูป จึงถือว่าเป็นการการกระท�าที่เข้าข่ายการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง

 ข้อเสนอแนะ
บทความเรื่อง รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มดออนไลน์

ในบริบทสงัคมไทย มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของ

ปฏิบัติการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาท่ีส�าคัญ นอกเหนือไป

จากรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มดออนไลน์แล้วนั้น สิ่งที่

สะท้อนออกมาจากรปูแบบทัง้ 4 ทีเ่กดิขึน้ รวมไปถงึพฒันาการของรูปแบบความ

รนุแรงทางสงัคมทีเ่พิม่ข้ึนตามพลวตัของเทคโนโลยนีัน้ คอื เรือ่งการรูเ้ท่าทันสือ่ 

รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ตระหนักถึง “จรรยาบรรณ

ส�าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Netiquette)9” ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น

แล้วผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อค้นพบทีน่่าสนใจคอืประเดน็เรือ่งของการรูเ้ท่าทนัสือ่ของสงัคมไทย 

ที่ระดับการรู้เท่าทันส่ือของสังคมไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ไม่สามารถต่อต้าน

กระแสความเกลียดชังในสังคมออนไลน์ได้ ดังนั้นแล้วควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน

ประเด็นแนวทางการสร้างการรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและประเด็น

แนวทางการลดกระแสความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ และจากผลการ

ศึกษายังพบว่า ระดับการรู้เท่าทันสื่อแปรผกผันกับระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น

จากปฏิบัติการความขัดแย้งในสื่อสังคมออนไลน์ แต่งานศึกษาคร้ังนี้เป็นงาน

ศึกษาเชงิคณุภาพยงัขาดข้อมลูเชงิปรมิาณมาสนบัสนนุ ดงันัน้แล้วสามารถศกึษา

9 ที่มา การแกะรอยในอินเทอร์เน็ตในดัชนีข้อความ “ก้านธูป”

หาความสัมพันธ์ของระดับการรู้เท่าทันสื่อกับระดับความรุนแรงในเชิงปริมาณ

2. การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ควรมีการก�ากับดูแล ซ่ึงผู้วิจัยได้เสนอ

แนวทางการก�ากับดูแลอินเทอร์เน็ต ใน 3 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ การก�ากับดูแล

โดยตรง (Direct Regulation) การก�ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) และ

การก�ากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 การก�ากับดูแลโดยตรง (Direct Regulation)

เป็นการก�ากับดูแลโดยหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ผ่านการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวล

กฎหมายอาญา หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การก�ากับดูแล 6 แนวทาง ได้แก่ การสร้างองค์กรกลางในการก�ากับดูแล การ

จดัอันดบัเนือ้หาอินเทอร์เนต็อย่างเหมาะสมและชัดเจน การผสานความร่วมมือ

กับผู้ให้บริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สร้างจรรยาบรรณ

ส�าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล

2.2 การก�ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation)

เป็นการก�ากับดูแลในระดับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลรวมตัวกันเพื่อ

สร้างอ�านาจในการควบคุมพฤติกรรมของกันและกัน เช่น การสร้างและบังคับ

ใช้กฎ ระเบยีบ กตกิา มารยาท ในการใช้พืน้ท่ีของแต่ละสังคมออนไลน์ หรอืการ

แต่งต้ังผู้ดูแลระบบในการกลั่นกรองเนื้อหา เป็นต้น ซึ่งก็มีการด�าเนินงานบ้าง

แล้วในบางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นแล้วผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการก�ากับดูแล

อนิเทอร์เนต็ด้วยการดแูลตนเองเพิม่เตมิ ไว้ 3 แนวทางใหญ่ ได้แก่ มีการก�าหนด

ค่าความเป็นส่วนตวั การเข้าไปมส่ีวนร่วมในกระบวนการก�ากบัดแูลอินเทอร์เนต็ 

และการรณรงค์ให้ความรูเ้ก่ียวกับการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
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2.3 การก�ากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation)

เป็นการก�ากับดูแลผ่านการที่ภาครัฐ ได้มอบอ�านาจให้ภาคเอกชน รวม

ถงึภาคประชาสงัคม ได้ร่วมพฒันาไปพร้อมๆกนั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการบงัคบั

ใช้กฎ กติกา มารยาท หรือมาตรฐานร่วมกันในการก�ากับดูแลในภาคส่วนนั้นๆ 

เป็นเสมอืนตวักลางเชือ่มระหว่างการก�ากบัดแูลโดยตรง ทีม่กัจะถกูต่อต้านจาก

ประชาชน และการก�ากับดูแลตนเองที่ไม่มีอ�านาจในการต่อรอง หรืออ�านาจใน

การควบคุมสังคมในภาพรวมได้ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นรูปแบบการก�ากับดูแล

ที่เห็นผลมากที่สุด โดยสามารถแบ่งบทบาทในการก�ากับดูแลอินเทอร์เน็ตนั้น 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชน

จากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ

การแสดงออกบนอินเทอร์เน็ต และกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังน้ันแล้วผู้วิจัยจะน�าเสนอแนวทางการก�ากับดูแลร่วมกัน

เพิ่มเติมจากแนวทางการด�าเนินงานในปัจจุบันบางประเด็น ได้แก่ ทุกภาคส่วน

ต้องมีส่วนร่วมกันอย่างมากในประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ และควรมกีารส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการก�ากบัดูแลอนิเทอร์เนต็

ในเชิงสหวิทยาการ

ซึ่งการน�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นแนวทางการก�ากับดูแลทาง

อนิเทอร์เนต็ไปใช้ ต้องค�านึงถึงหลกัเสรภีาพในการสือ่สาร และหลกัสทิธมินษุยชน
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