วารสาร
16
สหวิทยาการ
ปที่

1

ฉบับที่

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Journal of Integrated Sciences
College of Interdisciplinary studies
Thammasat University
Volume 16,Issue 1
(Oct. 2018 - Mar. 2019)

Journal

of Integrated Sciences

วารสารสหวิทยาการ

Journal of Integrated Sciences

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
Volume 16,Issue 1 (Oct. 2018 - Mar. 2019)
ISBN: 1685-2494
เจ้าของ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนธรเมธี
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์
อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกลานันท์

นักวิชาการอิสระ
ศาลปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการวารสาร
นางสาววลิตพร จิโนทา
นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ข�า

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกแบบปก อาจารย์บุษกร ฮวบแช่ม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
สหวิทยาการ : สายฝน สุเอียนทรเมธี,(บรรณาธิการ)
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2562
จ�านวน 400 เล่ม
พิมพ์ที่ : นิติธรรมการพิมพ์
76/251-3 หมู่ 15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0 2403 4567, 0 2449 2525, 08 1309 5215
E-mail : niti2512@hotmail.com, niti2512@gmail.com

ติดตอกองบรรณาธิการ

นางสาววลิตพร จิโนทา
นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ข�า
กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
E-mail : Ci.journal@tu.ac.th
โทรศัพท์ 02-6132841 (ท่าพระจันทร์)
โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5338 (ศูนย์ล�าปาง)

บทความทัศนะ ขอคิดเห็น ภาพที่ปรากฏ
ในวารสารเลมนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวย
และไมถือเปนความรับผิดชอบ
ลิขสิทธิ์เปนของผูเขียนและวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การตีพิมพตองไดรับอนุญาตจากผูเขียน
และวิทยาลัยสหวิทยาการโดยตรง
และเปนลายลักษณอักษร

บทบรรณาธิการ

editorial

วารสารสหวิทยาการยังมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้เชิงสหวิทยาการ
ในมุมมองและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
มุมมองวิชาการในเชิงสหวิทยาการ ฉบับบี้เราคัดเลือกบทความที่สะท้อนปรากฎการณ์
ที่หลายหลากแต่ยังคงใช้วิธีวิทยาและทัศนะทางวิชาการในเชิงสหวิทยาการในการศึกษา
บทความแรกเป็นงานศึกษาของ สิทธิพล เครือรัฐติกาล เป็นผลงานศึกษามิติ
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เข้าใจอิทธิพลของการเดินเรือเพื่อการค้าของจีนที่มีอิทธิพล
ต่อประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ รวมถึงไทยด้วย ไม่วา่ จะเป็นการแพร่กระจาย
ของศาสนาอิสลาม เรื่องเล่า ความเชื่อ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือของเจิ้งเหอ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเดินเรือของเจิ้งเหอส่งผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ท�ำให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองท่าอย่างมะละกา งานศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นอิทธิพลของการเดินเรือในประวัติศาสตร์ที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรม
บทความทีส่ องและสามเน้นไปทีก่ ารศึกษาปรากฎการณ์ในชุมชน ซึง่ การศึกษาชุมชน
เป็นหัวใจหลักของการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการที่ต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายสาขาใน
การท�ำความเข้าใจ งานวิจยั ของ ธนุพงษ์ ลมอ่อน เรือ่ งการเรียนรูข้ องชุมชนผ่านกระบวนการ
ผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
น่าสนใจตรงทีผ่ เู้ ขียนพยายามสะท้อนให้เห็นว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารสามารถช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชนได้ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวที่เคยปฏิบัติมานานเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาในอดีต เช่น การลดต้นทุนการผลิต การตรากต�ำที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นต้น
ผู้วิจัยใช้ค�ำว่า “การถูกแช่แข็งทางความคิด” อีกทั้งกระบวนการวิจัยของงานวิจัยนี้สามารถ
แก้ไขปัญหาของชาวนา ช่วยลดการละทิ้งที่ดินในการท�ำการเกษตรของชาวนา ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ของภาคการเกษตรที่ไทยก�ำลังเผชิญและตระหนัก โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคง
ทางอาหาร งานวิจัยจึงสะท้อนให้เห็นคุณูปการอย่างน้อยสองประเด็น คือ การใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการวิจัย และ การท�ำงานวิจัยของนักวิชาการสามารถช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชนได้ เป็นงานวิจัยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้ (SOCIAL INNOVATION)
บทความเรือ่ ง ชุมชนบ้านปงกับการจัดการความมัน่ คงด้านอาหาร ของ กิง่ แก้ว ทิศตึง
พยายามถ่ายทอดวิถีการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านในชุมชนชนบท ซึ่งพบว่า
ชาวบ้านมีวธิ กี ารจัดการความมัน่ คงทางอาหารทีไ่ ม่ได้แปลกแยกออกจากวิถใี นชีวติ ประจ�ำวัน

ความรู้และการถ่ายทอดด้านอาหารภายในครัวเรือนจะผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สายใยความสัมพันธ์ในครอบครัวในชนบทมีความส�ำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
แม้ระบบการผลิตทางการเกษตรจะเปลีย่ นเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดก็ตาม แต่ครัวเรือน
ชนบทยังคงรักษาความหลากหลาย ความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหารให้แก่สมาชิก
ในครัวเรือน
บทความทีส่ ไี่ ด้คดั เลือกการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็น
ประเด็นที่ส�ำคัญในห้วงเวลาของการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของสังคมไทย งานนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสายบริหารรัฐกิจอยู่มาก การศึกษาเรื่อง
การสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นที่ภาคตะวันออก: ปัจจัยแห่ง
ความส� ำ เร็ จ และสภาปั ญ หาอุ ป สรรค ของ ชั ช วิ น ธ์ ตั น ติ เวชวาณิ ช ย์ และ วสั น ต์
เหลืองประภัสร์ ต้องการพิจารณาว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนและต้องการให้ผลการ
ศึกษาเป็นตัวแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ เป็นความพยายามของวงการวิชาการ
ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูเ้ ขียนได้ทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างละเอียด การศึกษาพบประเด็นที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา
และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอว่าแม้แต่รัฐบาลเองยังต้องปรับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สามารถจัดบริการ
สาธารณะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
มีข้อจ�ำกัดอีกหลายประการ
สุดท้ายบทความของ อภิเดช เตปิน เรื่องรูปแบบการล่าแม่มดออนไลน์ในบริบท
สังคมไทย เป็นงานที่สะท้อนแนวคิด “การล่าแม่มด” ได้ชัดเจนมาก การล่าแม่มดซึ่งเป็น
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและกระทบกับทั้ง “ผู้ล่า” และ “ผู้ถูกล่า” มาเมื่อไม่นาน
นี้เองหลังจากจ�ำนวนการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยมีมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ข้อมูลที่ทั้งเป็นจริง
และเป็นเท็จถูกสื่อสารออกไปโดยไม่มีการกลั่นกรอง ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อย
ไปจนถึงรุนแรงงานแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามงานชิ้นนี้เสนอแนะว่า สังคมสามารถช่วยกัน
ป้องกันและแก้ไขได้ในระดับการก�ำหนดนโยบายรัฐ และ ใช้อย่างเข้มแข็ง
ทั้งปรากฎการณ์ แนวคิด และระเบียบวิธีที่ในใช้การศึกษาตามบทความทั้งห้าเรื่อง
มีความหลากหลายถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของวงวิชาการ ส่วนผลการศึกษาเป็นประโยชน์
ต่อทั้งการสร้างความรู้และการก�ำหนดนโยบายของประเทศต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
บรรณาธิการ
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9

การเดินเรือของจีนสมัยราชวงศ์หมิงน�าโดยขันทีจนี มุสลิมนามว่า เจิง้ เหอ
ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใหญ่หลวง บทความนีส้ า� รวจงานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นมรดกของเขาในภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งได้แก่ (1) ความเจริญ
ของมะละกาในฐานะเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้า (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
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บทน�ำ

การเดินเรือของขันทีจีนมุสลิมนามว่า เจิ้งเหอ (Zheng He) ถือเป็น
เหตุการณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์โลก กล่าวคือ ในช่วง ค.ศ. 1405 - 1433
จักรพรรดิหย่งเล่อ (Yongle) และจักรพรรดิเซวียนเต๋อ (Xuande) แห่งราชวงศ์
หมิงมีพระราชโองการให้เขาน�ำกองเรือขนาดใหญ่ราว 200 ล�ำออกไปท่องทะเล
จีนใต้และมหาสมุทรอินเดียรวมกัน 7 ครั้ง และติดต่อกับอาณาจักรต่างๆ
36 แห่ง1 โดยไปไกลที่สุดถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา การเดินเรือ
ครัง้ นีน้ อกจากจะขยายเกียรติภมู แิ ละความยิง่ ใหญ่ของจีนแล้ว ยังมีความส�ำคัญ
ในประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเดิ น เรื อ อี ก ด้ ว ย เพราะเกิ ด ขึ้ น เกื อ บ 100 ปี ก ่ อ นที่
มหาอ�ำนาจตะวันตกอย่างโปรตุเกสจะสามารถเดินเรืออ้อมทวีปแอฟริกาไปยัง
อินเดียส�ำเร็จ ดังที่เอ็ดวิน โอ. ไรสเชอร์ (Edwin O. Reischauer) และจอห์น
เค. แฟรแบงค์ (John K. Fairbank) นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษาคน
ส�ำคัญของสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้ยกย่องว่าการเดินเรือของ
เจิง้ เหอเป็นความส�ำเร็จอันยิง่ ใหญ่ทไี่ ม่เคยปรากฏมาก่อน (ไรสเชอร์ และแฟรแบงค์,
2510, น. 644)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่เจิ้งเหอเดินเรือผ่านทุกครั้ง
การเดินทางของเขาทิ้งมรดกอันใหญ่หลวงที่ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของภูมภิ าคนี้ บทความนีน้ ำ� เนือ้ หามาจากวิทยานิพนธ์ของผูเ้ ขียน
เรือ่ ง “ภาพลักษณ์ของเจิง้ เหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน” ซึง่ เป็น
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2553
1 นับตามที่ปรากฏในประวัติของเจิ้งเหอใน หมิงสื่อ (ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงฉบับหลวง)
ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ชิงเรียบเรียงเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1739 ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 1
ของ Dreyer (2007, p. 190)
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โดยมุ่งส�ำรวจมรดกของเจิ้งเหอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานศึกษาของ
นักวิชาการ โดยชี้ให้เห็นมรดกส�ำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความเจริญของมะละกา
ในฐานะเมืองท่าแลกเปลีย่ นสินค้า (2) การเกิดยุคการค้าและสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(3) การแพร่กระจายของศาสนาอิสลาม และ (4) เรื่องเล่าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวกับเจิ้งเหอ

ความเจริญของมะละกา
ในฐานะเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้า

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั จีนในทางการเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว โดยมีหลักฐานการติดต่อใน
ระบบบรรณาการระหว่างจีนกับอาณาจักรฟูนันบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง
ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 (ฮอลล์, 2549, น. 27-33) อิทธิพลทางการเมือง
และวัฒนธรรมของจีนปรากฏชัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพืน้ ทวีป ดังกรณี
ของเวียดนามซึง่ ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีนตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 จนถึง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 10 เมื่อราชวงศ์ถังล่มสลายลงและจีนเข้าสู่ยุคแห่งความ
แตกแยก เวียดนามจึงสามารถปลดแอกตนเองได้สำ� เร็จ แต่เวียดนามก็ยงั คงรักษา
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนและรับเอารูปแบบการปกครองตาม
ลัทธิขงจือ่ มาใช้ตราบจนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 หรืออีกกรณีหนึ่งคือ พม่า
ซึ่งการรุกรานของราชวงศ์หยวนของจีนได้น�ำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิ
พุกามใน ค.ศ. 1287 กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า จีนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เจริญและการล่มสลายของอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาค
พื้นทวีป
แม้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรจะห่างไกลจากจีนและได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนน้อยกว่าภาคพืน้ ทวีป แต่จนี ก็มอี ทิ ธิพลต่อการเมือง
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และเศรษฐกิจในแถบนีไ้ ม่นอ้ ย การทีจ่ นี เป็นอาณาจักรใหญ่ทผี่ กู ระบบบรรณาการ
เข้ากับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่รัฐบรรณาการ ท�ำให้อาณาจักรต่างๆ
พากันแสวงหาการรับรองจากจีน ซึ่งช่วยให้อาณาจักรเหล่านี้ได้เปรียบเหนือ
อาณาจักรข้างเคียงหรืออาณาจักรคู่แข่ง เห็นได้จากกรณีของอาณาจักรศรีวิชัย
ซึ่งกลายเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลชั้นน�ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสต์
ศตวรรษที่ 7 - 13 ดังที่มิลตัน ออสบอร์น (Milton Osborne) บรรยายว่า
ข้อเท็จจริงของการเป็นรัฐบรรณาการ แน่นอนว่า ย่อมเป็นเรื่อง
ของการตกลงที่จะไม่กระท�ำการใดๆ เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของ
จีน แต่สัมพันธภาพนี้ยังมีนัยอีกด้วยว่า จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของ
รัฐบรรณาการของตนจากผู้ที่อาจจะลองดีด้วย สิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ
รัฐที่ท�ำการค้าอย่างศรีวิชัยคือ การได้รับการรับรองจากจีน ซึ่งก็เป็นไป
พร้อมๆ กับการได้รับสถานภาพรัฐบรรณาการ สถานภาพนี้เชื่อมโยงกับ
สิทธิที่จะค้าขายกับจีนด้วย เมื่อจีนมอบสถานะดังกล่าวให้แก่ศรีวิชัย
รัฐการค้าทางทะเลอื่นๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งของศรีวิชัยจะตกอยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบอย่างร้ายแรงทีเดียว (ออสบอร์น, 2544, น. 39)
ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้เกิดอาณาจักรการค้าทางทะเลใหม่ในแหลม
มลายู นามว่า มะละกา ซึ่งงานศึกษาของสุพัฒน์ ธัญญวิบูลย์ (2539) และ
โอ. ดับเบิลยู. โวลเตอรส์ (Wolters, 1970) ชี้ให้เห็นว่ากองเรือของเจิ้งเหอและ
การสนับสนุนจากราชวงศ์หมิงมีส่วนส�ำคัญอย่างมาก อาณาจักรนี้ก่อตั้งขึ้นใน
ต้นทศวรรษ 1400 โดยเจ้าชายปรเมศวร (Paramesvara) แห่งราชวงศ์ปาเล็มบัง
บนเกาะสุมาตรา ผูต้ อ้ งการหนีการครอบง�ำของอาณาจักรมัชปาหิต ปัญหาส�ำคัญ
ทีม่ ะละกาต้องเผชิญมี 2 ประการ คือ (1) สภาพดินทีไ่ ม่เหมาะต่อการเพาะปลูก
ท�ำให้ผู้คนต้องยังชีพด้วยการท�ำประมง และ (2) ความพยายามของอาณาจักร
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อยุธยาและมัชปาหิตที่จะขยายอ�ำนาจเข้ามา มะละกาจึงรีบสถาปนาความ
สัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนเมื่อ ค.ศ. 1405 ดังปรากฏในบันทึกของหม่า
ฮวน (Ma Huan) ซึ่งร่วมเดินทางไปกับเจิ้งเหอว่า
แต่ก่อนสถานที่นี้ไม่ได้มีสถานะเป็น ‘ประเทศ’ . . . ไม่มีพระเจ้า
แผ่นดินของตนเอง ปกครองโดยเพียงหัวหน้าคนเดียวเท่านั้น แผ่นดินนี้
เป็นเขตอ�ำนาจของประเทศเซียนหลัว (สยาม- ผู้เขียน) โดยทุกปีต้องส่ง
บรรณาการเป็นเงินจ�ำนวน 40 เหลี่ยง (47.96 ออนซ์ – ผู้เขียน) ถ้าไม่ส่ง
บรรณาการไป ประเทศเซียน-หลัวจะส่งทหารเข้ามาโจมตี
ในปีที่ 7 แห่งรัชสมัยหย่งเล่อ (ค.ศ. 1409 – ผู้เขียน) . . . ราชทูต
มหาขันทีเจิ้งเหอและคณะน�ำพระราชโองการของจักรพรรดิ พร้อมด้วย
ตราเงิน 2 ตรา หมวก 1 ใบ เข็มขัดและเสื้อคลุมมามอบให้แก่หัวหน้า
เจิ้งเหอได้ปักป้ายจารึกและยกสถานที่นี้ให้เป็นนคร ซึ่งต่อมาเรียกว่า
‘ประเทศหม่าน-ล่า-เจีย’ (มะละกา – ผู้เขียน) หลังจากนั้นเซียน-หลัวก็
ไม่กล้ามารุกราน
หัวหน้าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้น�ำพระชายา
และพระโอรสเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อขอบพระทัยและน�ำผลิตผล
ท้องถิ่นถวายเป็นเครื่องบรรณาการ และราชส�ำนักได้มอบเรือเดินสมุทร
เพื่อให้พระองค์สามารถเดินทางกลับไปปกครองประเทศได้ (Ma Huan,
1997, p. 108-109)
โวลเตอรส์ (Wolters, 1970, pp. 154-155) มองว่าการยอมเป็นรัฐ
บรรณาการท�ำให้มะละกามีสถานะเทียบเท่ากับอยุธยาและมัชปาหิต และอ�ำนาจ
ทางทะเลของจีนที่แสดงออกผ่านกองเรือของเจิ้งเหอท�ำให้ทั้งสองอาณาจักร
ต่างเกรงใจจีนและมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในการขยายอ�ำนาจเข้าสู่มะละกา
หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า จีนเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับอาณาจักรที่
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เกิดใหม่อย่างมะละกา ขณะทีส่ พุ ฒ
ั น์ ธัญญวิบลู ย์ (2539, น. 44-51) มองว่าการ
เปิดความสัมพันธ์กับจีนท�ำให้มะละกาได้สิทธิในการค้าขายกับจีน การปรากฏ
ตัวของกองเรือและสินค้าจีนที่มะละกาช่วยดึงดูดพ่อค้าจากดินแดนต่างๆไม่ว่า
จะเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศ ฟิลิปปินส์ อยุธยา พะโค รวมไปถึงดินแดนที่อยู่ห่าง
ไกลอย่างตะวันออกกลางและเปอร์เซียให้เข้ามาค้าขาย จนมะละกากลายเป็น
เมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้า (entrepôt) ที่ส�ำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 15 และถึงแม้ว่าจีนจะยกเลิกนโยบายกองเรือหลัง ค.ศ. 1433
แต่ก็มิได้ส่งผลทางลบต่อมะละกา เพราะในช่วงดังกล่าวมะละกาได้มีรากฐาน
ทางการเมืองและการค้าที่มั่นคงแล้วและมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนตกอยู่
ภายใต้การยึดครองของโปรตุเกสใน ค.ศ. 1511

การเกิดยุคการค้าและสมบูรณาญาสิทธิราชย์

นอกจากมะละกาแล้ว การเดินเรือของเจิ้งเหอยังส่งผลโดยรวมต่อ
เศรษฐกิจและการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อกี ด้วย นักวิชาการคนส�ำคัญ
ที่น�ำเสนอแนวคิดนี้คือ แอนโทนี รีด (Anthony Reid) เขาตั้งข้อสังเกตว่า
ก่อน ค.ศ. 1400 การค้าทางทะเลระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ซบเซา
ลง อันเป็นผลมาจากการระบาดของกาฬโรคในยุโรปช่วง ค.ศ. 1346 - 1348
ความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิมในแถบตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน และนโยบายห้ามการค้าทางทะเลของจีนในต้นราชวงศ์หมิง แต่เมือ่ พ้น
ค.ศ. 1400 ไปแล้ว การค้าทางทะเลก็กลับมาคึกคัก เห็นได้จากการส่งออกเครือ่ ง
เทศและพริกไทยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตลาดต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นมาก
โดยเฉพาะตลาดจีนและยุโรป และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการค้า (The Age of
Commerce) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซงึ่ กินเวลาไปถึงกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 รีดมองว่าเรือ่ งดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการเดินเรือของเจิง้ เหอ ดังทีเ่ ขาอธิบายว่า
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ดูเหมือนจะไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่า กองเรือทีจ่ กั รพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์
หมิง (1402-24) ส่งไปเพื่อการค้า 6 ครั้ง รวมทั้งการขยายตัวของจีน
ในช่วงเวลาเดียวกันไปยังเวียดนามและพม่า ท�ำให้ความต้องการผลิตผล
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ถ้าหากจะต้องเจาะจงเลือก
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ว่าเป็นจุดเริม่ ต้น “ยุคการค้า” ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การส่งผูแ้ ทนการค้าของจีนคณะแรกในความควบคุมของนายพล
เรือเจิง้ เหอผูเ้ ป็นขันทีใน ค.ศ. 1405 น่าจะเป็นจุดเริม่ ต้นทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
(รีด, 2548, น. 13)
ในทัศนะของรีด กองเรือของเจิ้งเหอกระตุ้นการผลิตพืชผลของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อป้อนสู่ตลาดจีน และแม้ว่าต่อมาจักรพรรดิราชวงศ์หมิง
จะยกเลิกนโยบายกองเรือและการค้าทางทะเลโดยรัฐ แต่การค้าระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับจีนก็ด�ำเนินต่อไปด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ (1) การ
บังคับใช้กฎหมายของราชวงศ์หมิงนัน้ ไม่เคร่งครัด ท�ำให้ในช่วงครึง่ หลังของคริสต์
ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีเรือแล่นไปมาระหว่างมณฑล
ฝูเจีย้ นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยูเ่ สมอ (2) การทีร่ ฐั บรรณาการอย่างมะละกา
มัชปาหิต และอยุธยา ยังคงส่งทูตไปถวายบรรณาการ ณ กรุงปักกิ่งเพื่อหวัง
ประโยชน์ทางการค้า ท�ำให้จักรพรรดิจีนต้องผ่อนปรนให้ค้าขายได้ตามสมควร
และ (3) อาณาจักรริวกิวในทะเลจีนตะวันออกมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทัง้ ราชส�ำนัก
จีนและพ่อค้าจีนที่ฝูเจี้ยน ริวกิวจึงมีสถานะเป็นพ่อค้าคนกลางที่ท�ำให้การค้า
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนด�ำเนินต่อไปได้ (รีด, 2548, น. 11-18)
รีดยังเสนออีกว่า ผูป้ กครองของอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
น�ำเอาความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากการค้ากับจีนมาเสริมสร้างอ�ำนาจของตนให้
เข้มแข็งจนเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolutist state) ตัวอย่างที่เขายก
ขึน้ มาคือ อยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ค.ศ. 1448 – 1488)
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ซึง่ กลายเป็นอาณาจักรทีม่ รี ะบบราชการทีซ่ บั ซ้อนทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีประมวลกฎหมายทีก่ ำ� หนดต�ำแหน่งและสถานะของผูค้ นในสังคมให้แน่นอน
โดยข้าราชการจะได้รับที่ดินตามต�ำแหน่งราชการของตน และสูญเสียที่ดินเมื่อ
ถูกปลดจากต�ำแหน่งหรือเสียชีวิต ท�ำให้ข้าราชการไม่มีที่ดินตกทอดไปยังลูก
หลานจนเกิดเป็นอ�ำนาจส่วนตัวขึน้ มาท้าทายกษัตริยไ์ ด้ (รีด, 2548, น. 283-284)
นอกจากนี้ ความมัง่ คัง่ จากการค้ายังท�ำให้กษัตริยอ์ ยุธยาในคริสต์ศตวรรษที่ 17
มีพระราชทรัพย์ทจี่ ะจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการเพือ่ เสริมพระราชอ�ำนาจ
และจัดการกับขุนนางไทยที่ท้าทายพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็น
ได้ชัดในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ค.ศ. 1657 – 1688) ซึ่งหลัก
ฐานของชาวฮอลันดาระบุว่า พระองค์เคยจับกุมขุนนางนับร้อยคนเนื่องจาก
สงสัยว่าคนพวกนี้วางแผนจะวางยาพิษพระราชธิดา (รีด, 2548, น. 273-278)
กล่าวโดยสรุปในทัศนะของรีด การเดินเรือของเจิง้ เหอนอกจากจะส่งผลทางตรง
คือความเฟื่องฟูของการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังส่งผลให้เกิดรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นอีกด้วย2

2 อย่างไรก็ดี จุดกําเนิดของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงั เป็นท่ถี กเถียงกัน
กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด (Kullada, 2004, pp. 179-180) มองว่ารัฐอยุธยาไม่มีลักษณะของรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทัง้ นีเพ้ ราะ (1) พระราช อํานาจของกษัตริยย์ งั จํากัดอยูแ่ ต่บริเวณราชธานี
และปริมณฑลใกล้เคียงเท่านั้น โดยในหัวเมืองที่ห่างไกลยังคงมีอํานาจส่วนท้องถิ่นซึ่งอํานาจ
ส่วนกลางยังไม่สามารถเข้าไปจัดการปกครองได้โดยตรง และ (2) ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ข้าราชการ จะต้องมีรายได้หลักจากเงินเดือนทีไ่ ด้รบั พระราชทานจากกษัตริย์ เพือ่ เป็นหลักประกัน
ว่าพวกเขาจะทํางานตามที่พระองค์ มอบหมาย หากแต่ข้าราชการของอยุธยายังคงมีรายได้
หลักจากการอาศัยตําแหน่งราชการเพือ่ หาผลประโยชน์ กุลลดามองว่า รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือตรงกับปลายคริสต์
ศตวรรษ ที่ 19

18

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแพร่กระจายของศาสนาอิสลาม

ก่อนการมาถึงของเจิ้งเหอ ศาสนาอิสลามได้เข้ามาเผยแผ่ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้บ้างแล้ว ดังปรากฏหลักฐานว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีชาว
อาหรับอาศัยในอาณาจักรจามปา และในบันทึกของมาร์โคโปโล (Marco Polo)
ระหว่างเดินทางจากจีนกลับไปยุโรปเมือ่ ค.ศ. 1292 ก็ระบุวา่ ศาสนาอิสลามแพร่
หลายในภาคเหนือของเกาะสุมาตรา (ฮอลล์, 2549, น. 209) อย่างไรก็ตาม มี
ข้อน่าสังเกตว่าหลังจากการเดินเรือของเจิ้งเหอสิ้นสุดลงในกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 15 ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่เข้าไปถึงแหลมมลายูและหมูเ่ กาะเครือ่ งเทศอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้มนี กั วิชาการจ�ำนวนหนึง่ เสนอความเห็นว่า การเดินเรือของเจิง้ เหอ
น่าจะมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เลี่ยวเจี้ยนอวี้ (Suryadinata, 2005) ตั้งข้อสังเกตว่า หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของจีนไม่ได้บันทึกกิจกรรมของเจิ้งเหอด้านการเผยแผ่ศาสนา
อิสลามเอาไว้เลย ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจหลักของเจิ้งเหอคือการสถาปนาความ
สัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับอาณาจักรต่างๆ ตามหลักการของลัทธิขงจือ่ จีน
จึงไม่สนใจทีจ่ ะบันทึกเรือ่ งอืน่ นัก หากแต่ถา้ เราพิจารณาหลักฐานของฝ่ายเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่าง The Malay Annals of Semarang and Cerbon
(MASC) แล้วจะพบว่ามีบันทึกเรื่องการเผยแผ่ศาสนาอิสลามของเจิ้งเหออยู่
ไม่น้อย บันทึกดังกล่าวระบุว่าช่วง ค.ศ. 1407 - 1419 เจิ้งเหอก่อตั้งชุมชนจีน
มุสลิมในปาเล็มบัง ชวา ฟิลิปปินส์ มลายู และจามปา การขยายตัวของชุมชน
จีนมุสลิมท�ำให้ใน ค.ศ. 1423 จักรพรรดิราชวงศ์หมิงได้แต่งตั้งชาวมุสลิมเป็น
กงสุลบนเกาะชวาเพื่อดูแลชุมชนจีนมุสลิมทั้งหมดในแถบทะเลจีนใต้ ชวา และ
ปาเล็มบัง เลี่ยวยอมรับว่าข้อมูลใน MASC อาจมีส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์
บอกเล่า (oral history) ที่คลาดเคลื่อนจากความจริงไปบ้าง หากแต่อย่างน้อย
บันทึกดังกล่าวถือเป็นความทรงจ�ำร่วม (collective memory) ทีผ่ คู้ นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรมีต่อเจิ้งเหอ
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ขณะที่ขงหย่วนจื้อ (Kong Yuanzhi) มองว่าเป็นไปได้มากที่เจิ้งเหอจะมี
บทบาทเผยแผ่ศาสนาอิสลาม เพราะนับจากราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา ชาวมุสลิม
ในจีนเพิ่มจ�ำนวนขึ้นจนเป็นก�ำลังส�ำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์หยวนของชาว
มองโกลและสถาปนาราชวงศ์หมิงเมื่อ ค.ศ. 1368 อีกทั้งจักรพรรดิในต้น
ราชวงศ์หมิงก็อุปถัมภ์ศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะเดินทางของ
เจิง้ เหอยังประกอบไปด้วยสมาชิกทีเ่ ป็นมุสลิมอีกหลายคน สภาพดังกล่าวน่าจะ
เป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้ชาวมุสลิมอย่างเจิง้ เหอท�ำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามได้
สะดวกมากขึ้น (Kong, 2008)

เรื่องเล่าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจิ้งเหอ
ในอินโดนีเซีย เมืองเซมารังบนเกาะชวาถือเป็นศูนย์รวมเรื่องราวและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจิ้งเหอ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในการเดินเรือครั้งที่
5 คนสนิทของเจิ้งเหอนามว่า หวังจิ่งหง (Wang Jinghong) ล้มป่วยลงจนต้อง
นอนพักรักษาตัวทีเ่ ซมารัง หลังจากหายป่วยแล้ว เขาตัดสินใจตัง้ รกรากอยูท่ นี่ นั่
ต่อไปโดยสอนให้คนในท้องถิน่ รูจ้ กั การเพาะปลูก รวมทัง้ ยังเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
ให้แก่คนเหล่านี้ด้วย เมื่อเขาเสียชีวิตลง ผู้คนที่นั่นจึงสร้างศาลเจ้าเพื่อเป็น
อนุสรณ์แก่เขาและเจิ้งเหอ และมีพิธีบูชาบุคคลทั้งสองทุกวันที่ 1 และ 15 ของ
เดือน และใกล้กบั ศาลเจ้ายังมีบอ่ น�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ชือ่ ว่าเจิง้ เหอเป็นคนขุดขึน้ ผูค้ น
จ�ำนวนมากพากันมาดืม่ น�ำ้ ในบ่อนีโ้ ดยเชือ่ ว่าจะช่วยรักษาโรคและท�ำให้รา่ งกาย
ดูอ่อนเยาว์ (Levathes, 1994, pp. 190-191)
ในมาเลเซีย เรื่องราวของเจิ้งเหอรวมศูนย์อยู่ที่มะละกาเป็นหลัก มีเรื่อง
เล่าสืบต่อกันมาว่าเจิง้ เหอน�ำเจ้าหญิงจีนนามว่า ฮัน่ ลีป่ อ (Han Libo) มาอภิเษก
กับพระเจ้าแผ่นดินมะละกา พร้อมทั้งน�ำชาวจีนกว่า 500 คนมาตั้งรกรากอยู่
ณ เนินเขาของมะละกาทีป่ จั จุบนั เรียกว่า Bukit China เจิง้ เหอจึงเปรียบเสมือน
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ผู้ให้ก�ำเนิดชุมชนจีนในมะละกา และมีการสร้างศาลเจ้าเจิ้งเหอเมื่อ ค.ศ. 1795
(Levathes, 1994, pp. 183, 192-193) นอกจากนี้ในมะละกายังมีต�ำนานปลา
ซานเป่า (Sanbao fish) โดยเล่ากันว่า เรือของเจิ้งเหอชนหินโสโครกแต่กลับ
ไม่จม เมื่อเจิ้งเหอตรวจสอบจึงพบว่ามีปลาเข้าไปอุดรูรั่วของเรือ เขาจึงใช้มือ
จับปลาจนเกิดรอยนิ้วมือที่ตัวปลา ปลาชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า “ซานเป่า” ซึ่งเป็น
ชื่อเรียกเจิ้งเหอ และเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้
(สืบแสง พรหมบุญ, 2548, น. 60)
ในประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเล่าที่ผู้คนเชื่อกันว่าเกี่ยวข้อง
กับเจิง้ เหอเช่นกัน สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ สถานะของเจิง้ เหอในไทยมิใช่เทพเจ้าเหมือน
ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย หากแต่เป็นพระพุทธรูปในวัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่รู้จักกันในนามว่าพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)
เรือ่ งนีข้ ดั กับข้อเท็จจริงทีว่ า่ วัดพนัญเชิงและพระพุทธไตรรัตนนายกสร้างขึน้ เมือ่
ค.ศ. 1324 ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาถึง 26 ปี และก่อนที่กองเรือของ
เจิ้งเหอจะมาถึงอยุธยากว่า 80 ปี จึงมีความเป็นไปได้ว่า การผูกโยงเจิ้งเหอ
เข้ากับพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวอาจมาจากความเข้าใจผิดของชาวจีนโพ้นทะเล
กล่าวคือ ค�ำว่า “ซานเป่า” ซึ่งเป็นชื่อของเจิ้งเหอนั้นพ้องเสียงกับค�ำว่า “ซาน
เป่า” ที่หมายถึงพระรัตนตรัย และพระพุทธไตรรัตนนายกก็มีชื่อเรียกในภาษา
จีนว่า “ซานเป่าโฝกง” ชาวจีนโพ้นทะเลจึงน�ำเอาชื่อภาษาจีนของพระพุทธรูป
ไปปะปนกับค�ำว่า “ซ�ำปอกง” หรือ “ซานเป่ากง” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกเจิ้งเหอ
ด้วยความเคารพ ความเข้าใจผิดนีเ้ องทีท่ ำ� ให้เขามีสถานะกลายเป็นพระพุทธรูป
(ศรัณย์ ทองปาน, 2549) นอกจากนี้ บริเวณอ่าวไทยแถบจังหวัดเพชรบุรีและ
สมุทรสงครามยังมีตำ� นานพืน้ บ้านโบราณเรือ่ ง “มหาเภตรา” ซึง่ มีลกั ษณะทีช่ วน
ให้คิดถึงกองเรือของเจิ้งเหอ ต�ำนานเล่าว่า
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แต่เมื่อครั้งดึกด�ำบรรพ์โพ้น . . . ยังมีมหาเภตราส�ำเภาใหญ่มหึมาล�ำ
หนึ่ง ว่าเป็นเทพย์นิมิตร . . . ได้ท่องเที่ยวอยู่กลางทะเล กว้างยาวใหญ่
แต่ละด้านนับด้วยโยชน์ๆ เป็นประมาณ ในล�ำเภตรานั้นมีบ้านเรือน
เรือกสวนไร่นาแบ่งไว้เป็นแพนกๆ มีสิงสาราสัตว์เนื้อนกต่างๆ เล่ากัน
ว่าล�ำเภตรานั้นลอยอยู่ในทะเล ปรากฏราวกับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บน
พืน้ ดินฉะนัน้ สินค้าในล�ำส�ำเภานัน้ มีสารพัดทุกอย่าง (ศรัณย์ ทองปาน,
2549)
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในต�ำนานระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นของชาวจีน โดยชาว
บ้านเล่าว่าเรือชนกับภูเขาจนอับปางลง ชาวจีนที่รอดชีวิตจึงขึ้นไปบนภูเขาแล้ว
กู่ร้องเรียกหาพรรคพวกที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “เขาจีนกู่” (ศรัณย์
ทองปาน, 2549)
ทั้งหมดนี้คือมรดกของเจิ้งเหอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทัศนะของ
นักวิชาการ โดยอาศัยการอ้างอิงเอกสารหลักฐานเท่าที่ปรากฏ สิ่งที่น่าเสียดาย
ก็คือ การวิเคราะห์เหล่านี้อาศัยเอกสารหลักฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และชาติอนื่ ๆ มากกว่าของจีน เพราะเอกสารหลักฐานของราชส�ำนักจีนเกีย่ วกับ
เจิ้ ง เหอเหลื อ อยู ่ น ้ อ ยมาก อั น เป็ น ผลจากความไม่ พ อใจของขุ น นางและ
ปัญญาชนจีนซึ่งมองว่าการเดินเรือของเขาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นความ
ฟุม่ เฟือยและขัดกับหน้าทีข่ องรัฐในอุดมคติแบบขงจือ่ ทีไ่ ม่ควรยุง่ เกีย่ วกับการค้า
โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการให้ขันทีท�ำงานเกินหน้าที่ ท�ำให้หลัง ค.ศ. 1435 เมื่อ
ราชวงศ์หมิงยกเลิกนโยบายกองเรือไปแล้ว ก็มีการเผาท�ำลายเอกสารหลักฐาน
จ�ำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในครั้งนี้ (FitzGerald, 1993, pp.
102-105) หากไม่เกิดการท�ำลายดังกล่าว นักวิชาการก็อาจมีข้อมูลมากขึ้นใน
การวิเคราะห์มรดกของเจิ้งเหอในภูมิภาคแห่งนี้ให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่
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สรุป
การเดินเรือของเจิ้งเหอทั้ง 7 ครั้งในช่วง ค.ศ. 1405-1433 ส่งผลอย่าง
ใหญ่หลวงต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ
การเดินเรือของเขาน�ำไปสู่การเติบโตของเมืองท่าอย่างมะละกา และยุคการค้า
ทีท่ ำ� ให้กษัตริยใ์ นภูมภิ าคนีน้ ำ� ความมัง่ คัง่ ไปสร้างระบบราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จนเกิดเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขณะที่ในทางสังคมและวัฒนธรรม
เจิ้งเหอมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งกลาย
เป็นต�ำนานเล่าขานและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ยี่ งั คงอยูใ่ นความทรงจ�ำของผูค้ นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อถึงวาระครบรอบ
600 ปีการเดินเรือของเขาเมื่อ ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนจึงจัดงานเฉลิมฉลองโดย
น�ำเจิง้ เหอมาเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเพือ่ นบ้านทีด่ ตี อ่ กันระหว่างจีนกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีคนเชื้อสายจีนกว่า 20 ล้านคน และยัง
เป็นดินแดนนอกประเทศจีนที่เจิ้งเหอทิ้งมรดกไว้เป็นจ�ำนวนมาก

●●●
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ศึกษาการเรียนรูข้ องชุมชนผ่านกระบวนการ
ผลิตข้าวนาโยน ของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว โดยเน้นการสร้าง
กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนกัน ในการเรียนรู้ผ่านการทดลองผลิตข้าวนา
โยนซึง่ เป็นรูปแบบการเพาะปลูกข้าวแบบใหม่ในพืน้ ที่ ซึง่ มีกลุม่ เกษตรกรทีส่ นใจ
ร่วมโครงการกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต�ำบลป่าตัน และต�ำบล
ป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
ประกอบไปด้วย 1) การเสริมพลังและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กลุม่ เกษตรกรผูเ้ พาะ
ปลูกข้าว 2) การร่วมเรียนรู้และสะท้อนปัญหาเรื่องข้าวผ่านประสบการณ์และ
มุมมองของแต่ละบุคคล 3) การศึกษาดูงานเพื่อยอมรับความรู้ใหม่และการ
ทดลองปรับใช้ในแปลงนาสาธิต 4) การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้และ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยตนเอง 5) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ชุมชนผ่านการท�ำนาโยน
ทัง้ นีก้ ระบวนการเรียนรูข้ องกลุม่ เกษตรกรดังกล่าวได้เกิดการขยายผลไป
สู่ความมั่นใจ ในการตัดสินใจด้วยตนเอง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในที่
สาธารณะ และยอมรับองค์ความรู้ หรือทางเลือกใหม่ ๆ อย่างมีเหตุผล จนกลาย
เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรูท้ เี่ กิดจากการเรียนรูร้ ว่ มกัน ผลจากการทดลอง
เรียนรู้ท�ำข้าวนาโยนในปีแรกเป็นบทพิสูจน์ที่ท�ำให้ “คนท�ำข้าว” มีความมั่นใจ
ว่า “นาโยน” มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกิดการเรียนรู้การตัดสินใจที่วาง
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อยูบ่ นความเหมาะสมของบริบทพืน้ ทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีตมากกว่าการใช้
ความรูส้ กึ และเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของกลุม่ เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวทีส่ ามารถ
เลี่ยงข้อจ�ำกัดเรื่องของต้นทุนการผลิต แรงงานที่ขาดแคลนมีราคาแพง ปัญหา
ด้านความเจ็บปวดจากการท�ำนา รวมถึงเป็นการช่วยลดขัน้ ตอนในการผลิตท�ำให้
ประหยัดเวลาส่งผลถึงการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลง

ค�ำส�ำคัญ
ข้าวนาโยน กระบวนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วม
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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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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
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บทน�ำ

วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมของสังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวไทยที่วางอยู่
บนพื้นฐาน ในการพึ่งพาตนเองและการพออยู่พอกินเพื่อสร้างหลักประกันหรือ
“ความมั่ น คงแห่ ง การยั ง ชี พ ” (subsistence security) ได้ เริ่ ม เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การเข้ามาของระบบทุนนิยม ในช่วงคริสต์วรรษที่ 19
เป็นต้นมา เมือ่ การผลิตข้าวถูกน�ำเข้ามาอยูใ่ นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตงั้ แต่ฉบับที่ 1 โดยรัฐบาลมีทศิ ทางทีเ่ น้นการพัฒนาประเทศให้เป็นผูน้ ำ�
ในการส่งออกข้าวและเชิดชูคนท�ำนาข้าวว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติผ่าน
บทเพลงทีว่ า่ “กสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลัของชาติไทยจะเรืองอ�ำนาจเพราะ
ไทยเป็นชาติกสิกรรม” ทั้งนี้ในงานศึกษาของ Moerman (1968) ได้อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวไทยในยุคการพัฒนา แบบ
ทุนนิยมนัน้ ได้เปลีย่ นวิถกี ารผลิตข้าวแบบดัง้ เดิมของสังคมเกษตรกรชาวนาไทย
ให้กลายเป็นระบบการผลิตเพื่อการค้าและส่งออก โดยหวังว่าเกษตรกรผู้เพาะ
ปลูกข้าวไทยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้งานศึกษาของ Scott (1976)
ได้อธิบายให้เห็นว่าสังคมเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวไทยในกลุม่ ประเทศโลกทีส่ าม
ต้องเผชิญหน้ากับพลังกดดันจากภายนอกมากขึ้นเมื่อประเทศมหาอ�ำนาจ
ตะวันตกเริ่มให้ความสนใจและต้องการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม
มากขึน้ จนท�ำให้ระบบการผลิตของเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวมีการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการผลิตใหม่ (reproduction) ทีต่ อบสนองต่อการใช้ปจั จัยการผลิตจาก
ภายนอกสูง(high response varieties) และเกิดยุทธวิธีในการปรับความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสังคมชาวนากับระบบตลาดเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกับ
การสร้างภาพ แห่งความหวังและท�ำลายมายาคติ “หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” ให้กับ
สังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความล�ำบากและสามารถ
สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ในท�ำนองเดียวกัน งานศึกษาเกี่ยวกับความ
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สัมพันธ์ระหว่างสังคมเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบ
ตลาดของ Beal (1975) ได้แสดงให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบตลาดมี
อิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวทั้งระบบ คลอบคลุม
ทั้งระบบการผลิต การบริโภค รวมถึงยังช่วยขยายโอกาสและสร้างทางเลือกให้
มากยิง่ ขึน้ โดยทีเ่ กษตรกรเป็นผูต้ ดั สินใจ บนพืน้ ฐานของข้อมูลความรูท้ พี่ วกเขา
ได้รับจากภายนอก
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวสมัยใหม่ที่ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ด�ำรงอยู่ควบคู่กับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
และกระแสการปฏิวัติเขียว เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมในประเทศไทยที่เริ่ม
ปรากฏในช่วงปี 1950 กลับพบว่า แม้ประเทศจะสามารถท�ำรายได้จากการส่ง
ออกข้าวได้มากติดอันดับของโลก แต่สังคมชาวนาไทยกลับยังมิได้อยู่ดีกินดีดัง
เช่นทีค่ าดหวังดินทีใ่ ช้ประโยชน์มานานเสือ่ มสภาพลง ปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชต้องซื้อด้วยราคาที่สูงขึ้นทุก ๆ ปี ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลับเพิ่มมากขึ้นเพราะอาหารในธรรมชาติ เช่น กบ เขียด
กุ้ง หอย ปู ปลา แทบไม่มีให้เห็นในผืนนาอีกต่อไป
นอกจากนี้สังคมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวยิ่งถูกมองว่าเป็นสังคมล้าสมัย
ท่ามกลางความเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรมเกษตรและมีความเสี่ยงไร้
ความมัน่ คงมากขึน้ ซึง่ ท�ำให้การจ้างแรงงานเข้ามาแทนทีก่ ารแลกเปลีย่ นแรงงาน
แบบเดิมและมีการพึง่ พาพลังภายนอกมากขึน้ ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของชุมชน
ประกอบกับสังคมเมือง ตลาดและรัฐชาติเริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิตทางสังคมชาวนา
เพิ่มมากขึ้นกว่าความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบการผลิตแบบยังชีพ
ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมชาวนามาแต่เดิม (ยศ สันตสมบัติ,2546:13) สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมของครอบครัวเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวรายย่อยกลับตกต�ำ่ เกิด
หนี้สินจนต้องดิ้นรนหารายได้เสริมจากการไปท�ำงานรับจ้างต่างถิ่นหรือยอม
จ�ำนนละทิง้ ท้องนาและวิถคี วามเป็นชาวนาไปโดยสิน้ เชิง อาชีพท�ำนากลายเป็น
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อาชีพทีเ่ สีย่ งและขาดหลักประกันไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความปลอดภัยจากการใช้สาร
พิษ เคมีภัณฑ์ในผืนนา สภาพดิน น�้ำ ภูมิอากาศที่ผันผวน รวมถึงความเสี่ยงต่อ
ราคาผลผลิตตกต�ำ่ ทีส่ วนทางกับต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ จากการพึง่ พาเทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต
จากสถานการณ์ในช่วงยี่สิบปีท่ีผ่านมาจึงเริ่มท�ำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูก
ข้าวในจังหวัดล�ำปาง และทั่วทุกแห่งในประเทศไทยเกิดข้อค�ำถามว่า “ท�ำไม
เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในฐานะ “กระดูกสันหลังของชาติ” ถึงยังคงมีฐานะที่
ค่อนข้างยากจนและมีภาระหนี้สินจ�ำนวนมากขึ้น ทั้งที่ประเทศไทยมีชื่อเสียง
เรื่องการเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำ เป็นพื้นที่ที่ก่อเกิดวัฒนธรรมข้าว รวมถึงเป็นพื้นที่ปลูก
ข้าวที่มีคุณภาพที่ส�ำคัญของภูมิภาค มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
พร้อมกับการเริ่มทบทวนกลับไปสู่รากฐานการพึ่งตนเองในระบบการผลิตและ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตข้าวเหมือนเมื่อครั้งอดีตอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อให้สังคม
ชาวนายังคงด�ำรงอยูแ่ ละสามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน จึงเป็นสิง่ ที่
น่าสนใจว่ากระบวนการวิจยั อย่างมีสว่ นร่วม จะสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียน
รู้ให้กับชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาและน�ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนา
ได้อย่างไร

พื้นที่ศึกษาและปัญหาที่พบ
ส� ำ หรั บ จั ง หวั ด ล� ำ ปางพบว่ า มี พื้ น ที่ ใช้ ส� ำ หรั บ ท� ำ การเพาะปลู ก ข้ า ว
ประมาณ 547,070 ไร่ (ลลิดา พิมาศกมลพัฒน์, 2546:11) ซึ่งในส่วนของพื้นที่
อ�ำเภอแม่ทะจากการส�ำรวจข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี
2556/57 พบว่ามีเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวจ�ำนวน 4,502 ครัวเรือน และมีพนื้ ที่
ส�ำหรับใช้ท�ำการเพาะปลูกข้าวจ�ำนวน 12,878 แปลงหรือคิดเป็น 26,100 ไร่
ส่วนพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง พบว่า
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มีจ�ำนวนครัวเรือนที่ท�ำนา สูงถึง 638 ครัวเรือน และถือเป็นต�ำบลที่ใช้พื้นที่
ส�ำหรับเพาะปลูกข้าวมากทีส่ ดุ ในอ�ำเภอแม่ทะ คิดเป็นจ�ำนวน 1,871 แปลง หรือ
คิดเป็น 2,976.25 ไร่1 อันเนือ่ งมาจากสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ และ
มีระบบชลประทานทีด่ จี งึ ท�ำให้วถิ กี ารท�ำนาจึงมีการสืบทอดท�ำมาแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีทั้งการเพาะปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและค้าขาย
เป็นอาชีพ จากการสัมภาษณ์ชาวนาในพื้นที่พบว่าในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545
เป็นต้น เมื่อการพัฒนาเพื่อความเจริญในชนบท ได้เข้ามาอย่างรวดเร็วจนไม่มี
เวลาให้ชาวนาในพื้นที่ได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวตั้งรับจึงท�ำให้ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ ย นแปลงของระบบการผลิ ต ในภาคการเกษตรและการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างชนบท (Rural Restructuring) จากกระแสทุนนิยมที่เข้ามาในชุมชน
จนเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้สงั คมเกษตรกร ผูเ้ พาะปลูกข้าวในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลต�ำบล
ป่าตันนาครัว เกิดภาวะความอ่อนแอในหลายด้านจนท�ำให้ต้องสูญเสียการ
ควบคุมการจัดการทรัพยากรของตนเองไปและมีผลเชื่อมโยงให้เกิดความสั่น
คลอน ต่อภูมิปัญญา องค์ความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาจนถูกลบเลือน
ไป ซึ่ ง เห็ น ได้ ชั ด จากผลกระทบที่ มี ต ่ อ ลั ก ษณะของระบบการผลิ ต ในภาค
การเกษตร อาหารในชุมชน (Agro-Food System) ที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมุ่ง
เน้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ทสี่ ง่ ผลให้ปริมาณ ประเภท ราคา เพือ่
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐและความต้องการอาหารเพือ่ ใช้ในการบริโภคของกลุม่
คนภายนอก หากแต่ต้องแลกด้วยการแบกรับต้นทุนที่สูงของชาวนาจนน�ำไปสู่
การเกิดภาวะหนีส้ นิ สะสมสูงขึน้ จนท�ำให้เกษตรกรต้องท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้ตนเอง
ได้ผลตอบแทนสูง อีกทัง้ ระบบการจัดการแรงงานในอดีตทีม่ ลี กั ษณะแบบพึง่ พา
1 รายงานผลการดําเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผูปลูกขาวป 2556/57 สํานักงานเกษตร
อําเภอแมทะ
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อาศัยกัน เช่น การเอามื้อเอาวันถูกแทนที่ด้วยการจ้างงานด้วยเงินแทน รวมถึง
กลุม่ วัยหนุม่ สาว ซึง่ เป็นแรงงานทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีเ่ ริม่ ละทิง้ ถิน่ ฐานหลัง่ ไหลสูเ่ มือง
เพื่อเข้าไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น จนหลีกหนีไม่พ้นภาพ
ของการกลายเป็นชุมชนที่เข้าสู่ความเป็นฐานการผลิตแบบทุนนิยม ภาค
การเกษตรอย่างไม่รู้ตัวและท�ำให้ภาพของการท�ำนาถูกแทนที่ผ่านมุมมองของ
การเป็นงานหนักต้องใช้แรงงานตรากตร�ำ ความยากล�ำบาก ไม่มีความก้าวหน้า
หรือเจริญขึน้ ในแง่อาชีพการงาน และท�ำให้ครอบครัวเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าว
จ�ำนวนมากไม่สง่ เสริมให้ลกู หลานท�ำอาชีพท�ำนา ทัง้ ทีร่ ากฐานการด�ำรงชีวติ ของ
คนบ้านป่าตันนาครัวได้พัฒนามาจากวิถีสังคมชาวนาที่มีผืนนาเป็นแหล่งผลิต
และสร้างความมั่นคงในการยังชีพมาโดยตลอด
“ท�ำนาสมัยนีส้ ว่ นใหญ่ขาดทุนกัน เพราะต้องจ้างต้องซือ้ หมด
ทั้งคนงาน ค่าปุ๋ยค่ายา อย่างน้อยต้องจ่าย สี่ห้าพันบาท ไม่งั้นก็
ไม่ทนั กิน แรงงานลูกหลานสมัยนีพ้ อ่ แม่กไ็ ม่ให้สบื ให้ทำ� กัน มองว่า
มันล�ำบาก ก็เลยเหลือ แต่คนแก่ท�ำนา บางรายท�ำไม่ไหว ก็ปล่อย
ทิ้ง ให้เช่าบ้าง ขายบาง และเดี่ยวนี้ก็ใช้ยากันเยอะ จนน่ากลัว”
(สัมภาษณ์คุณช�ำนาญ จุงตระกูลรัตน์ ชาวนาในเขตเทศบาลป่าตัน
นาครัว วันที่ 23 มกราคม 2558)
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

จากกระบวนการถอดบทเรียนและสะท้อนปัญหาสถานการณ์ในระบบ
การผลิ ต ภาคการเกษตรที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งกลุ ่ ม เกษตรกร
ผู้เพาะปลูกข้าว เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว เกษตรอ�ำเภอแม่ทะ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้ท�ำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ข้าวในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ตระหนักถึงปัญหาการท�ำนาที่มักใช้ความรู้สึก
ในการตัดสินใจแบบลองผิดลองถูกโดยขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในการหนุนเสริม
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจึงท�ำให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวพยายามที่จะเรียนรู้
การจัดการระบบการผลิตในภาคการเกษตรในลักษณะพึ่งตนเองเพิ่มมากขึ้น
โดยใช้ “การท�ำนาโยน” ซึ่งถือเป็นระบบการผลิตข้าวแบบใหม่ในที่เพิ่งเริ่ม
เข้ามาในชุมชนได้ประมาณ 2 ปี เป็นเครื่องมือช่วยสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อ
ค้นหาความรู้ใหม่ในการท�ำนาข้าวที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ของท้องถิ่นตนเอง
ภายใต้ข้อจ�ำกัดของกระแสการผลิตข้าวที่ใช้ต้นทุนสูง แรงงานมีจ�ำกัด และ
ห่างไกลจุดสมดุลแห่งการพึ่งพาตนเองที่มักพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกเป็นหลัก
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ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ สนใจทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรูข้ องชุมชนผ่านกระบวนการ
ผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไรเพือ่ ให้เกิดการสร้างทางเลือก และองค์ความรูใ้ หม่ในการผลิตข้าวในพืน้ ที่
ที่เหมาะสมในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิตข้าวที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในเขต
เทศบาลป่าตันนาครัว ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการมีส่วนร่วม
นโยบายการพัฒนากระแสหลักได้ให้ความส�ำคัญกับ “การมีส่วนร่วม”
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก
นโยบายการพัฒนาชุมชน ซึ่งพยายามกระตุ้นเน้นให้ชุมชนเข้ามาร่วมก�ำหนด
นโยบายและร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ จามะรี เชียงทอง มองว่า “การมีส่วน
ร่วม” มีฐานคิดที่แตกต่างกันอยู่ 2 ฐานหลัก คือ (1) ความเชื่อในศักยภาพของ
“ปัจเจก” ที่จะมี “สิทธิ” ในการแสดงความคิดเห็นของตนในชุมชนที่ตนสังกัด
รัฐมีอ�ำนาจอธิปไตยที่ได้รับมอบหมาย จากประชาชนให้สามารถจัดการกิจการ
ส่วนรวมบางประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การค้าและการท�ำ
สงคราม) แต่ในขณะเดียวกัน “ประชาชน” ก็สามารถรวมตัวกันในรูปแบบ
“ประชาสังคม (Civil society)”เพื่อร่วมกันจัดการกิจการของชุมชนอันเกี่ยว
เนื่องกับการอ�ำนวยความสะดวก ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน (2) “การมีส่วนร่วม”
ในแนว “ชุมชนนิยม (Communitarianism)” ซึง่ เน้นความส�ำคัญของ “ชุมชน”
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หรือมนุษย์ที่รวมกัน (มากกว่าที่จะเป็นเชิงปัจเจกหรือมนุษย์แต่ละคน) ในการ
ร่วมกันก�ำหนดการกระท�ำต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน (จามะรี เชียงทอง, 2549:
153)
นอกจากนี้งานศึกษาของกรมอนามัย (2550) ได้แสดงให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการ
สร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและของสังคม ได้ร่วมกิจกรรมซึ่ง
น�ำไปสูแ่ ละมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอือ้ ให้ได้รบั ประโยชน์ จากการ
พัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 2) การมีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นถึงการเกี่ยวข้องโดย
สมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยในกรณีของการเอือ้ ให้เกิดความพยายามในการ
พัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกันการตัดสินใจ
เพื่อก�ำหนดเป้าหมายนโยบาย และการวางแผนด�ำเนินการโครงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 3) การมีส่วนร่วม เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชน
และทรัพยากรเพื่อพัฒนาประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่นภูมิภาคและ
ระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรง
กับประโยชน์ที่ได้รับ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตาม
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายและโครงสร้างการบริหารรวมทัง้ ลักษณะ
เศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีสว่ นร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิค
วิธีการแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกันให้เกิดกระบวนการพัฒนา ที่มุ่ง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ Cohen and Uphoff (1980) ได้แบ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วม ที่ส�ำคัญมีอยู่ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจก�ำหนดโครงการจากความต้องการ 2) การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมในรูปแบบการเข้าร่วมโครงการ การสนับสนุนการบริหารงานหรือการ
ประสานความร่วมมือ รวมทัง้ การร่วมปฏิบตั ดิ ว้ ยแรงงาน แรงเงิน และทรัพยากร
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อื่น ๆ 3) การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลที่จะเกิดขึ้น และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่ร่วมกันตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินงานตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. แนวคิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น
แนวคิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรูข้ องท้องถิน่ มีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะก่อ
ให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ท�ำให้คนในท้องถิน่
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
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในอดีตนัน้ เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ ซึง่ ความสัมพันธ์นี้
อาจเนื่องมาจากมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน หรือมีความเชื่อถือ อย่าง
เดียวกันเป็นครูเป็นศิษย์กัน หรือเคยแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน 2) เกิดขึ้น
โดยการจัดตั้งซึ่งการเกิดขึ้นของเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งอาจเกิดขึ้นจาก
ความพร้อม และความต้องการของผู้น�ำและเครือข่ายเองในบางกรณีเกิดจาก
การต่อรอง ขององค์กรภายนอกทีเ่ ข้าไปจัดตัง้ กลุม่ เพือ่ ให้เกิดเครือข่าย นอกจาก
นี้ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 12) ได้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความ
เป็นเครือข่ายทีก่ อ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งของท้อง
ถิ่น ดังนี้
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ ผู้เข้าด�ำเนินงานเครือข่ายทุกคนจ�ำเป็น
ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มากขึน้ หลังจากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และมีการท�ำงานร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้บุคคลและ
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องค์การมีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลให้การท�ำงานในด้านต่าง ๆ ของเครือข่าย มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. การเพิม่ โอกาสในการแก้ปญ
ั หา กลุม่ เครือข่ายพยายามผลักดันในการ
แก้ปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตนเอง การรวมกลุ่มและการประสานงานกับ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา เพราะเป็นการระดม
ความคิดเห็นและความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะน�ำไปสู่ การแก้ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม
3. เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการท�ำงานที่เข้มแข็ง
และสามารถแก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่าย
ก็สามารถทีจ่ ะพึง่ พาตนเองได้ ในเรือ่ งของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ
ที่จะไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง
4. เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นความส�ำเร็จของเครือข่ายใน
การร่วมกันพัฒนา และจัดการกับทรัพยากรในท้องถิน่ ซึง่ เครือข่ายดังกล่าวต้อง
มีพลังขับเคลื่อนในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านหินกรูดและบ้าน
บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
5. เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ปัจจุบนั ประเด็นปัญหาสาธารณะ
จ�ำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้น และสามารถน�ำไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและ
การจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกลุ่มองค์การ เครือข่ายที่
ท�ำงานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีพ่ ยายามผลักดัน พ.ร.บ. ป่า
ชุมชนฉบับประชาชนให้มีการน�ำเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภาและการจัด
ท�ำมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น
6. เกิดอ�ำนาจหรือพลังอ�ำนาจแฝงเกิดขึน้ จากการรวมตัวของกลุม่ องค์การ
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และเครือข่าย อ�ำนาจหรือการต่อรองนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นได้หากไม่มีการรวม
กลุ่มองค์การต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พลังอ�ำนาจของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่
ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลังหรือประโยชน์ ในทางอ้อมที่บรรดา
กลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ๆ ให้ความเกรงใจและสามารถน�ำมาเป็นการต่อรอง ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้
3. แนวคิดว่าด้วยเรื่องทุนในชุมชน
ทัง้ นีเ้ มือ่ พูดถึงทุนในชุมชน เรามักจะมองเห็นถึงความหลากหลายของทุน
ที่มีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า หรือทุนที่เป็น
ผลผลิตทุนความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นพี่น้องและความ
ไว้วางใจซึง่ กันของชุมชน ส�ำหรับการทบทวนแนวคิดเรือ่ งทุน ในครัง้ นีไ้ ด้จำ� แนก
ทุนออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) ในงาน
ศึกษาของ Sinad Treevanchai (2003) ได้อธิบายเรื่องทุนทางสังคมว่าเป็น
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมที่เราสามารถเรียกเอาผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากมันได้ ตัวอย่างของทุนทางสังคมที่มักถูกกล่าวถึง
คือ ความเชือ่ ถือไว้วางใจกัน (Trust) เครือข่าย (Network) สถาบัน (Institution)
ซึง่ ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมรูปแบบใดทีเ่ ป็นทุนทางสังคม
นั้น เราอาจพิจารณาง่าย ๆ ว่า ท้ายที่สุดแล้วมันสามารถให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจกับเราได้หรือไม่นั่นเอง 2) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural
Capital) ส�ำหรับแนวคิดของ Griswold (2004) ได้อธิบายความหมายทุนทาง
วัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมอาจถูกมองในฐานะเป็นทุนชนิดหนึ่งที่สามารถสะสม
และน�ำไปลงทุนได้เหมือนดังเช่น ทุนทางเศรษฐกิจหรือสามารถน�ำไปแปรรูปเป็น
ทุนทางเศรษฐกิจได้ ทุนทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้รสนิยมทางศิลป
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วัฒนธรรมรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยการมองทุนทางวัฒนธรรม ว่า
เป็นการสะสมทุนชนิดหนึ่งที่น�ำไปสู่การรับรู้ของอ�ำนาจที่มีอิทธิพลในสังคม
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ก็อาจสามารถ
เปลีย่ นมุมมองในการตีความคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมขึน้ มาได้ใหม่ ดังเช่นที่
Gupta and Ferguson (1999) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมมิได้ เป็นสิง่ ทีห่ ยุดนิง่ หรือ
ถูกจ�ำกัดอยู่แค่เพียงภายในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างจ�ำเพาะเจาะจง
อีกต่อไป วัฒนธรรมสามารถที่จะเลื่อนไหลไปมาได้เสมอ พื้นที่ ผู้คนและ
วัฒนธรรม จึงเป็นเสมือนสิง่ สร้างทางสังคม และประวัตศิ าสตร์เพือ่ แสวงหาทาง
เลือกใหม่ ๆ ให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่รอดและหลีกหนีความเหลื่อมล�้ำ ความ
ไม่เท่าเทียม
ทัง้ นีก้ ารเรียนรูข้ องชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องอาศัยกระบวนการ
ที่คนในชุมชนจะต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสิน
ใจหาทางเลือกได้ถกู ต้องตามความต้องการของตนเอง ซึง่ วางอยูบ่ นฐานของการ
พึง่ ตนเองจากการใช้ทนุ และศักยภาพทีต่ นเองมีอยู่ นอกจากนีก้ ารสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ของชุมชนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพลังขีดความสามารถ
ของชุมชน ในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
โดยภาพรวมของการก�ำหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย
(Methodology) ที่น�ำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกระบวนวิธีการการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Participatory Research) โดยให้
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ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
“องค์ความรู้ พัฒนาคนอย่างเท่าเทียม” การสร้างความเข้าใจในกลุ่มทีมวิจัย ที่
มองผ่านหลักการและแนวคิดในการสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยชาวบ้าน
หรือ “วิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” (Community-Based Research
Methods) ถึงขั้นตอนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น ดังนี้
1. การก�ำหนดพืน้ ทีก่ ารวิจยั ศึกษาครอบคลุมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวในเขต
เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว 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�ำบลป่าตัน อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
2. การแสวงหาตัวนักวิจยั หรือกลุม่ ประชากรทีร่ ว่ มศึกษา ประกอบด้วย
เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกเทศมนตรี
ต�ำบล ป่าตันนาครัว เจ้าหน้าที่ในส่วนงานพัฒนาชุมชนต�ำบลป่าตันนาครัว
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอแม่ทะ บุคลากรศูนย์การศึกษาโรงเรียนป่าตัน
นาครัว ตลอดจนภาคีพัฒนาในทุกระดับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่าง ๆ กัน
3. เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(1) แผนที่ความคิด (Mind Mapping) น�ำมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรือ
การแตกประเด็นย่อยเพื่อให้งานมีเนื้อหาเชิงลึกและสมบูรณ์มากขึ้น
(2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้ในการระดมความรู้ให้รู้ถึง
ข้อมูล ความคิดเห็นจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน และกลุ่มผู้ที่สมัครใจเข้า
ร่วมกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ ความรู้ ความต้องการ
ต่อการพัฒนาหรือแก้ไขการเพาะปลูกข้าว
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(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
ที่มีความละเอียดอ่อน หรือท�ำความเข้าใจได้ยาก รวมถึงยังใช้เครื่องมือดังกล่าว
เมื่อพบว่าข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์
(4) แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลจากการด�ำเนินการทดลองเพาะ
ปลูกข้าวนาโยน
(5) การถอดบทเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการด�ำเนินการเพื่อ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ร่วมถึงยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน
4. การด�ำเนินกิจกรรมในโครงการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ตามระยะเวลา การด�ำเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 (1) การวิเคราะห์ปัญหาและก�ำหนดแนวทางร่วมกัน
โดยเริ่มจากการชี้แจงวัตถุประสงค์และทบทวนแนวทางของการด�ำเนิน
งานวิจัยชี้แจงกรอบแนวคิดงานวิจัยและเป้าหมาย ในการงานวิจัย
ทบทวนแนวทางของการด�ำเนินงานและแบ่งบทบาทการท�ำงาน และ
พิจารณาถึงอุปสรรค ข้อจ�ำกัดในการท�ำงานและแนวทางการแก้ไขเพื่อ
น�ำไปสู่แนวทางการด�ำเนินการวิจัยที่มีทิศทางเดียวกัน และช่วยให้มอง
เห็นถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและท�ำการวิเคราะห์เพิ่มเติม
(2) การศึกษาทบทวนข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวนาโยนจาก
ชุดประสบการณ์ จากกลุ่มเกษตรกรถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
แนวทางร่วมกันในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการผลิตข้าวนาโยน
โดยการน�ำเครื่องมือเทคนิคการเก็บข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากนักวิชาการ
สกว. โดยศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ จังหวัดล�ำปางมาพัฒนาสร้าง
เครื่องมือการเก็บข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม และสมุดบันทึกองค์
ความรู้ในการเพาะปลูกและรายจ่ายจากการผลิต
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(3) การประมวลความรูท้ ไี่ ด้จากทบทวนข้อมูลเพือ่ สรุปข้อมูลเชิง
เนื้อหาในการผลิตและ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
(4) การศึกษาการสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลการผลิต ข้าวนาโยนกับวิธีการผลิตแบบอื่นเพื่อน�ำ
ข้อมูลมาประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
(5) การศึกษาเรียนรูใ้ นพืน้ ทีต่ น้ แบบ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
วิทยากรผู้ประสบผลส�ำเร็จ ในการท�ำนาโยนพร้อมก�ำหนดแนวทางวิธี
การและแผนงานในการแก้ปัญหา
ระยะที่ 2 (1) การร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้การหาแนวทาง
การแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการทบทวนแนวทางที่ได้จากการด�ำเนินงานระยะที่
1 และวางแผนการศึกษาทดลองปฏิบัติเพื่อเปรียบเทียบในแปลงปลูกของกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกในการผลิตภายใต้ความ
เหมาะสมของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวโดยมีการสรุปบทเรียนและ
จัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ถานการณ์ในพืน้ ทีเ่ ป็นระยะ ๆ ทัง้ ก่อนปลูก
ระหว่างปลูก ออกรวง และเก็บเกี่ยว มีการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะห์
ผลร่วมกัน โดยมีเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับระยะการผลิต เช่น ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
(พันธุ์/ค่าแรง/เวลา/ปุ๋ย) ฯลฯ
(2) สรุปบทเรียนการด�ำเนินงาน การทดลองปฏิบตั ิ และแนวทาง
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการผลิตข้าวนาโยนของ
เกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ได้แก่ องค์ความรู้ที่ได้ (ความรู้/
กระบวนการ) การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เช่น การเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจ
(สุขภาวะ/ความเชือ่ มัน่ /ทัศคติ) การเปลีย่ นแปลงด้านการผลิต (การลดละ
เลิกสารพิษ, ลดต้นทุน, ยกระดับผลผลิต ความคุ้มทุน) การเปลี่ยนแปลง
ฐานคิดเพือ่ แก้ไขปัญหา (ตัวชีว้ ดั : มองโจทย์ชดั , รูส้ าเหตุทมี่ า, มองเป้าหมาย
ชัด และคิดแนวทางแก้ได้อย่างเหมาะสม)
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(5) แนวทางในการพัฒนาและขยายผลในพื้นที่ (เกษตรกร
ผู้สนใจ/โรงเรียน ฯลฯ) และการคืนข้อมูลและชุดความรู้สู่แนวทางการ
ขยายผลในพื้นที่
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกข้าวเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว

ภาพที่ 2 กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วมของกลุม่ ชาวนาในเขตเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว
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ผลการศึกษา

1. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชาวนา
งานวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวที่มีความ
สนใจในการเพาะปลูก ข้าวนาโยนรวมถึงชาวนาที่มีประสบการณ์ทดลองปลูก
ข้าวนาโยนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว ซึง่ พบว่ากระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส�ำคัญส�ำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว มีดังต่อไปนี้
1.1 การเสริมพลังและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กลุม่ เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าว
จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของ
กลุม่ เกษตรกร ผูเ้ พาะปลูกข้าวเริม่ จากการสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการชีแ้ จง
แผนงานและวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน รวมถึงลักษณะของโครงการวิจยั
ชิ้นนี้ว่าไม่ได้เป็นการมาสอนท�ำนา ไม่ได้เอาสิ่งของมาให้เพราะวิธีการรอรับ
ฝ่ายเดียว ไม่ได้น�ำไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหาการท�ำนาของตนเองได้อย่าง
แท้จริง แต่เป็นการชวนกันมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มาลองท�ำร่วมกันเพือ่ หาค�ำตอบ
จากข้อสงสัยที่ตนเองสนใจผ่านการท�ำนาโยน ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการ
สร้างการเรียนรูแ้ ละแนวทางการวิเคราะห์ทางเลือกทีเ่ หมาะสม ในการผลิตข้าว
ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของวิถกี ารผลิตทีใ่ ช้ตน้ ทุนสูงในปัจจุบนั นอกจากนีย้ งั ต้องสร้าง
ความมั่นใจถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับและการด�ำเนินงานที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกันระหว่างนักวิชาการที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการท�ำงานกับ
ชุมชนบนฐานคิดในงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ กับกลุม่ เกษตรกรทีอ่ าสาเข้าร่วมด�ำเนิน
งานเพื่อลดความกังวลและเชื่อมั่นว่าที่ตนเองสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองได้
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1.2 การร่วมเรียนรูแ้ ละสะท้อนปัญหาเรือ่ งข้าวผ่านประสบการณ์และ
มุมมองของแต่ละบุคคล
จุดเริ่มที่ผ่านมาในการพัฒนาของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่เกิด
ขึ้นจากการลองผิดลองถูก ใช้ความรู้สึกในการแก้ไขปัญหาและการยึดติดกับวิธี
การผลิตแบบดัง้ เดิมซึง่ เริม่ ไม่สอดคล้องกับระบบการผลิตในพืน้ ทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลง
ไป อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าความรู้ที่เกิดจากการ ลองผิดลองถูกจะไม่มี
คุณค่า หากแต่เป็นความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด
ด้วยตนเองและสามารถน�ำไปใช้ได้จริงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและอาจสามารถ
กลายเป็นทุนที่สามารถน�ำมาปรับใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้จึงพบว่าการพัฒนา
จุดประกายความใฝ่รู้ที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การเรียนรู้ผ่านการถอดบท
เรียนจากชุดประสบการณ์ในเรือ่ งการท�ำนาของเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวภายใน
พื้นที่ทั้งที่เคยท�ำนาโยนและไม่เคยท�ำนาโยน ทั้งนี้จากการโยนประเด็นค�ำถาม
ว่าท�ำนาสมัยนี้มีปัญหาอะไร และ “เฮาฮู้อะหยั่งผ่องเรื่องข้าวนาโยน” เพื่อ
เป็นการตั้งค�ำถามให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาโยน 2) กลุ่มที่ก�ำลังเริ่มทดลอง
ท�ำการเพาะปลูกข้าวนาโยน และ 3) กลุม่ ทีย่ งั ไม่มปี ระสบการณ์ปลูกข้าวนาโยน
แต่มีความสนใจได้เกิดการคิดและตั้งค�ำถามจากปรากฏการณ์ที่ตนเองพบเห็น
ในพื้นที่พบว่า ประเด็นปัญหาร่วมส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว
หันมาสนใจท�ำนาโยนเกิดขึ้น จาก 3 เงื่อนไขส�ำคัญ ดังนี้
1) การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนในการเพาะปลูกในพื้นที่ช่วง
ฤดูกาลผลิตสูง ทั้งนี้จะพบว่า การจ้างแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่
มีคา่ ใช้จา่ ยสูงขึน้ นัน้ เกิดจากการทีป่ ระชากรวัยแรงงานในพืน้ ทีเ่ ริม่ เดินทางออก
ไปนอกพื้นที่เพื่อไปรับจ้างภายนอกหมู่บ้านมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าไปเป็น
แรงงาน ในภาคบริการและอุตสาหกรรมรวมถึงค่านิยมในการส่งเสริมให้บุตร
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หลานได้รับการศึกษายังสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งปัจจัยดังกล่าวจึง
น�ำไปสูผ่ ลกระทบกับกลุม่ ครัวเรือนทีม่ จี ำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนทีจ่ ำ� กัดและมัก
จะเหลือแต่แรงงานที่สูงอายุและขาดผู้สืบทอด
2) ปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้จากการสะท้อนประสบการณ์จากการท�ำนาโดย
เฉพาะเรื่องของอาการปวดเมื่อยเจ็บหลังที่มักเกิดขึ้นจากวิธีการผลิตข้าวแบบ
ดั้งเดิม เช่น การท�ำนาด�ำพบว่า ส่วนใหญ่จะต้องก้มตัวลงเพื่อปลูกข้าวอยู่ตลอด
เวลาจนเกิดปัญหาส�ำคัญที่ตามมา คือ อาการปวดหลังและเอวจนต้องหยุดพัก
การท�ำนาหรือต้องหาแรงงานไม่ชว่ ยปลูก ส่วนเกษตรกรผูส้ งู อายุถงึ ขัน้ ต้องหยุด
ท�ำนาและทิ้งร้างผืนนาไว้เพราะความจ�ำยอมต่อความเจ็บปวด นอกจากนี้ผลที่
สืบเนื่องจาก ความเจ็บปวดภายหลังการท�ำนายังส่งผลต่อการสร้างค่านิยมใน
การบริ โ ภคแอลกอฮอล์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะกลุ ่ ม เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ชื่ อ ว่ า
แอลกอฮอล์ช่วยท�ำให้หายเหนื่อย นอนหลับสบาย และลดความเจ็บปวดจาก
การท�ำนาได้
3) การประกอบอาชีพหลายอย่าง ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันเกษตรกรหลาย
คนในเขตพืน้ ทีไ่ ม่ได้ทำ� นาเป็นอาชีพหลักเหมือนในอดีตเนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ด้วยการที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลักและรับจ้างท�ำงานหลายอย่างจึงท�ำให้เวลา ในการจัดการเพาะปลูกและดูแล
ต้นข้าวจึงมีจ�ำกัดและมักต้องจ้างแรงงานในการเพาะปลูกแทน จึงท�ำให้วิธีการ
ผลิตข้าวนาโยนจึงกลายเป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจเพราะลดขัน้ ตอนการท�ำประหยัด
เวลาประหยัดแรง เนื่องจากการเพาะปลูกนาโยนต่อไร่นั้น มีขั้นตอนในการ
เพาะปลูกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาน้อย
อย่างไรก็ตามกลับยังพบว่าแม้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวจะมีความ
สนใจเกีย่ วกับข้าวนาโยนแต่กย็ งั ขาดความมัน่ ใจในการเปลีย่ นแปลงการผลิตซึง่
มีสาเหตุมาจาก 1)การทีค่ นในครัวเรือนส่วนใหญ่ยงั ยึดติดกับการเพาะปลูกแบบ
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ดั้งเดิมที่เคยท�ำมาและยังคงเป็นวิธีการผลิตที่ดีและยังมองไม่เห็นถึงปัญหา 2)
ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจทีม่ อี ยูม่ ากจึงท�ำให้การยอมรับและปรับเปลีย่ นสูก่ าร
ผลิตรูปแบบใหม่นั้นถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงรวมถึง 3) ความไม่มั่นใจเนื่องจาก
“การขาดหลักฐานเชิงประจักษ์” หรือชุดความรู้ ที่สามารถยืนยันถึงการท�ำนา
โยนแล้วได้ผลลัพธ์ในทางที่ดี เช่น ท�ำนาโยนแล้วลดต้นทุน ใช้เวลาน้อย และได้
ผลผลิตดีจริงหรือ ซึ่งกลายเป็น“การกระตุ้นสร้างบรรยากาศแห่งการคิดและ
การระดมสมองเพื่อมองเห็นถึงปัญหาร่วมกัน” เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรของ
การก้มหน้าปิดปาก และความไม่รู้ จนน�ำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการร่วมกันคิด
ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาปัญหา (problems) การเปลี่ยนแปลง (dynamic)
ผลกระทบ (effect) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตข้าวในพืน้ ที่ ซึ่งการระดมความ
คิดแบบนี้ท�ำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมเริ่มเรียนรู้การก�ำหนดประเด็นปัญหา และ
มองเห็นข้อจ�ำกัด จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาสของการพัฒนาแก้ไขปัญหา
รวมถึงได้สะท้อนให้เห็นความตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา
ผ่านการมองประเด็นเรื่องความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ทั้งฤดูกาลที่แปรปรวน ความเสี่ยงต่อปริมาณ
ผลผลิตที่ได้รับและความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่น�ำพาเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกข้าวตกอยู่ในระบบการกู้หนี้ยืมสินสะสมหนี้ การพึ่งพาคนอื่น
ตลอดเวลา และตกอยู่ในวังวนของค�ำว่า “เจ็บ จน ไม่รู้”
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1.3 การศึกษาดูงานเพื่อยอมรับความรู้ใหม่และการทดลองปรับใช้ใน
แปลงนาสาธิต
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เกษตรกรได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ผู้ที่ประสบผลส�ำเร็จ ในการท�ำนาโยนท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียน
รู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ดั ง เช่ น การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการลดต้นทุน การผลิตข้าวโดยวิธี
การท�ำนาโยน) ต�ำบลจอมหมอกแก้ว อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยการ
ล้อมวง พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้แกนน�ำเกษตรกรบ้านป่าตันนาครัว ชาวนา
ในพื้นที่อ�ำเภอแม่ลาว และแกนน�ำผู้ประสบความส�ำเร็จในการท�ำนาโยน ทั้งนี้
ความรู้ที่ได้นอกเหนือจากการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการผลิตข้าวนาโยนของพื้นที่
แม่ลาวให้ประสบความส�ำเร็จแล้วนัน้ ยังมีประเด็นแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งของ
การพัฒนา โดยการพึ่งตนเอง (เมื่อนักพัฒนาถอนตัวจากพื้นที่) การบริหาร
จัดการร่วม และการช่วยเหลือกันของกลุม่ กิจกรรมในชุมชนและการสืบทอดงาน
พัฒนาสู่ลูกหลาน (การสร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่) ซึ่งช่วยสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั กลุม่ เกษตรกรเพราะรูปแบบของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงาน
นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งประเด็นหลักอยู่ที่การขาดแคลนแรงงานและการ
พยายามพัฒนาเพือ่ หาวิธใี นการท�ำนาทีส่ ะดวกและใช้ตน้ ทุนน้อย หากแต่การที่
จะประสบผลส�ำเร็จได้นั้นต้องมาจากการที่คนในชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 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�ำไป
ทดลองเพาะปลูกและเปรียบเทียบกับวิธีการท�ำนารูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกในการผลิตภายใต้ความเหมาะสม
ของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว
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จากการศึกษาดูงานท�ำให้เกษตรกรได้เรียนรูว้ า่ แม้วา่ การปลูกข้าวนาโยน
จะมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงาน
เวลาที่เป็นเรื่องส�ำคัญของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในเขตพื้นที่เทศบาลป่าตัน
นาครัวก็ตาม หากแต่ทมี วิจยั กลับเรียนรูเ้ พิม่ เติมว่าแท้ทจี่ ริงแล้ว การเพาะปลูก
ข้าวในพืน้ ทีเ่ ทศบาลป่าตันนาครัวนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะยึดใช้วธิ กี ารผลิตเพียง
วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพ
แวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ต้องพิจารณาจากสภาพอากาศ ปริมาณน�้ำใน
การเพาะปลูก และต้นทุนทีต่ นเองมี ดังเช่นในช่วงฤดูกาล ทีผ่ า่ นมาซึง่ เกิดปัญหา
ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งอันเป็นข้อจ�ำกัดของการท�ำนาโยนและนาด�ำจึงท�ำให้
เกษตรกรต้องหันมาเพาะปลูกโดยวิธีการท�ำนาหว่านแห้งแทนในช่วงเวลาดัง
กล่าว เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ท�ำให้เห็นว่าการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการใช้ความรูส้ กึ
หรือความเชื่อของคนส่วนใหญ่เป็นตัววัดผลลัพธ์นั้นแท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป ดังเช่น ความเชื่อที่เกิดจากการเพาะปลูกข้าวโดย
อัตราส่วน 1:7 ทีใ่ นช่วงเวลาแรก ถูกมองว่าเป็นอัตราส่วนทีด่ ที สี่ ดุ และได้ปริมาณ
ข้าวมากที่สุด หากแต่จากการร่วมเรียนรู้กลับพบว่าการเพาะปลูกแบบข้าวต้น
เดียวเป็นวิธกี ารทีไ่ ด้ผลผลิตมากทีส่ ดุ แทน เป็นต้น นอกจากนีบ้ ทเรียนส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ คือ การเรียนรูท้ แี่ ท้จริงต้องเกิดจากการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเองได้
เห็นกับตาและสามารถน�ำข้อมูลไปร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้ ซึง่ จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้
เห็นถึงต้นเหตุของปัญหาและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นด้วยตนเอง
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ภาพที่ 4 การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบและการทดลองเพาะปลูกข้าวนาโยน

1.4 การปฏิบตั จิ ริงเพือ่ สร้างการเรียนรูแ้ ละแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสม
ด้วยตนเอง
เป็นกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ในการท�ำงาน
ที่ด�ำเนินการอยู่ โดยเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวจะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อตอบข้อสงสัยกับประเด็นที่พวกเขาเห็นว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรค
ในการท�ำนาโยนให้บรรลุเป้าหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การทดลองคัดเมล็ดพันธุ์ก่อน
น�ำไปเพาะต้นกล้า การจดบันทึกเพือ่ เปรียบเทียบระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเพาะต้น
กล้า และการคิดทบทวนค่าใช้จา่ ยในการท�ำนาแต่ละประเภท จ�ำนวนแรงงานที่
ใช้และปัญหาความเจ็บปวด ของร่างภายหลังจากท�ำนา ทัง้ นีจ้ ากการเรียนรูร้ ว่ ม
กันโดยผ่านการปฏิบัติจริงพบว่ากลุ่มเกษตรกร ผู้เพาะปลูกข้าวได้ข้อมูลในการ
ผลิตข้าวนาโยนในแบบฉบับของตนอันประกอบไปด้วย 1) ชุดความรู้ ในการคัด
เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว 2) ชุดความรู้ในการผลิตข้าวนาโยนได้แก่ การเตรียมดิน
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การเพาะต้นกล้า การก�ำหนดอัตราส่วนในการเพาะข้าว 3) ชุดความรู้รูปแบบ
ของการโยนต้นกล้าที่เหมาะสมกับพื้นที่นาในเขตเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว
และ 4) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการเพาะปลูกข้าวที่แสดงให้เห็นถึงการลด
ต้นทุนในการผลิตข้าว ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าวเกิดจากการร่วมกันปฏิบัติและ
วิเคราะห์ผลร่วมกันซึง่ ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ ที่ กุ คนได้รู้ ได้เห็น ได้ปฏิบตั ิ และได้
น�ำไปแลกเปลีย่ นเผยแพร่ตอ่ ไป อันจะกลายเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีน่ ำ� พาให้กลุม่
เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ป่าตันนาครัวได้พัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทแี่ ท้จริง ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้วา่ ความรูท้ ไี่ ด้มานัน้ ล้วนเกิดจากการพูดคุย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ระดมสมองกับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางที่จะน�ำ
ไปสู่ การแก้ปญ
ั หาโดยผ่านการทดลองเรียนรูจ้ ากการท�ำหน้าทีใ่ นการเป็นวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) ซึง่ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญของการด�ำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรูโ้ ดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเพราะการฝึกเรียนรู้ เป็นวิทยากรกระบวนการ
ท�ำให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ยืดหยุ่น
ไม่เคร่งครัดอึดอัดเกินไป
การท�ำนาที่นิยม
ท�ำในพื้นที่
ต�ำบลป่าตันนาครัว
นาหยอด
นาด�ำ
นาหว่าน

การท�ำนาโยน
แบบลองผิดถูก

การท�ำนาโยนของเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกข้าว บ้านป่าตันนาครัว

ลองผิดถูก
- เตรียมดินส�ำหรับเพาะ
- เตรียมถาด/ชนิดถาด
- เตรียมเมล็ด+พื้นที่วางถาด
- เตรียมแปลงนา
- การโยนกล้าขึ้นฟ้า

การจดบันทึก (ชุดความรูใ้ นการผลิตข้าวนาโยน)
- การเตรียมเมล็ดพันธุ์
- เตรียมดินส�ำหรับเพาะ
- เตรียมถาด/ชนิดถาด พื้นที่วางถาด
- เตรียมแปลงนา เพาะต้นข้าวไม่เกิน 14 วัน
- การโยนกล้า (รูปแบบการขึ้นฟ้า การหยอด)
- ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการเพาะปลูกข้าว
ข้อดีข้อเสีย

ภาพที่ 3 ลักษณะการท�ำนาข้าวในเขตพื้นที่ต�ำบลป่าตันนาครัว
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ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ย/ไร่
ค่าจ้างเตรียมแปลง
ค่าเมล็ดพันธุ์ ดิน
ถาดเพาะกล้าข้าว
ค่าจ้างปลูก
เหมาจ่าย
ค่าปุ๋ยเคมี
ค่าสารก�ำจัดศัตรูพืช
(สารก�ำจัดวัชพืช
และสารก�ำจัดแมลง)
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องดื่มชูก�ำลัง
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
(ค่าเกี่ยว,ค่าโม่ข้าว)
รวมต้นทุนการปลูก

วิธีการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ
นาโยน+
ถาดเพาะ นาโยน นาหว่าน นาด�ำ

เปรียบเทียบ
การผลิตข้าว

วิธีการปลูกข้าว
นาโยน

4-5
ปริมาณ
กิโลกรัม
การใช้เมล็ดพันธุ์
ต่อไร่
ปริมาณ
น้อย
200 100
ของวัชพืช
การใช้สารเคมี
น้อย
0 1,500
ก�ำจัดวัชพืช
การแพร่ระบาด
600 600 และความเสียหาย น้อย
จากแมลงศัตรูพืช
800 800

นาหว่าน

นาด�ำ

25-30 5-10
กิโลกรัม กิโลกรัม
ต่อไร่ ต่อไร่

800

800

700

50

0

0

600

600

100

100

300 100 การเข้าดูแลรักษา

ท�ำได้ ท�ำได้
สะดวก ล�ำบาก

น้อย

300

300

300 500 ต้นทุนการผลิต

ต�่ำกว่า ปานกลาง

ท�ำได้
สะดวก

มีแนวโน้ม มีแนวโน้ม
สูงกว่า ต�่ำกว่า

สูง

1,000 1,000 1,000 1,000

ผลผลิต

มากกว่า

น้อย

มากกว่า

น้อย

มาก

น้อย

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

ภาพที่ 4 ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเกษตรกร
ภายหลังจากการด�ำเนินการทดลองเพาะปลูกข้าว

1.5 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนผ่านการท�ำนาโยน
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้จัดเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเกษตรกร ผู้เพาะปลูกข้าวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ชี้ชวนให้ชาวบ้านได้
แสดงศักยภาพและภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน
อย่างเต็มที่ ซึ่งในงานวิจัยนี้พบว่าเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของ
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เครือข่ายการเรียนรูเ้ กิดขึน้ จากบทเรียนการเผชิญกับวิกฤติการณ์ปญ
ั หาร่วมกัน
ของเกษตรกรทีท่ ำ� นาทีไ่ ด้เรียนรูป้ ญ
ั หาและบทเรียนร่วมกัน และเมือ่ กลุม่ แกน
น�ำเกษตรกรประสบความส�ำเร็จ ในการแก้ไขปัญหาจนได้ชุดความรู้ในการผลิต
ข้าวนาโยนที่เหมาะสมกับเกษตรกรป่าตันนาครัว จึงได้ด�ำเนินการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาหรือคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยในที่นี้
จะพบว่า รูปแบบการถ่ายทอดของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาโยนในพื้นที่
ป่าตันนาครัวนัน้ ได้ดำ� เนินผ่านการรวมกลุม่ เกษตรกรทีส่ นใจภายในพืน้ ทีต่ ำ� บล
ป่าตัน และต�ำบลป่าตันนาครัว จ�ำนวน 8 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มพระวัดศรีอ้วน
กลุม่ ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารในพืน้ ทีท่ สี่ นใจเข้ามาสะท้อนปัญหา และทดลองท�ำนา
เป็นต้น โดยการเสริมสร้างกิจกรรมให้มกี ารแลกเปลีย่ นถ่ายทอดความรู้ กระจาย
ความรู้ ตลอดจนมีการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ โดยการร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา
แสวงหาทางเลือกส�ำหรับการแก้ปัญหา ทดลองและสรุปผลการเรียนรู้ซึ่ง
ภายหลังการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วแล้วเสร็จก็ได้มกี ารน�ำเสนอ ข้อมูลแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
นอกจากนีก้ ลุม่ เกษตรกรผูท้ ำ� นาโยนยังได้มกี ารประสานเชือ่ มโยงหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในชุมชน และองค์กรภายนอกชุมชน เช่น เกษตรอ�ำเภอแม่ทะ นักพัฒนา
ชุมชนในหน่วยงานเทศบาลต�ำบล ป่าตันนาครัว นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง และกลุ่มการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต�ำบลจอมหมอกแก้ว อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามี
บทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ท�ำนาโยนอย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาพที่ 5 กิจกรรมการการขยายผลการด�ำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวทางการเพาะปลูก ข้าวนาโยนโดยกลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

2. การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
2.1 ด้านฐานคิด
ในการท�ำวิจยั ร่วมกับเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวในพืน้ ทีค่ รัง้ นี้ ถือเป็นเรือ่ ง
ใหม่และเป็นก้าวแรกในการท�ำงานในลักษณะที่เป็นเชิงวิชาการ ซึ่งรวมไปถึง
งานวิจัยเรื่องข้าวนาโยนซึ่งก็เป็นรูปแบบ การผลิตที่พึ่งเข้ามาในพื้นที่ในช่วง
1-2 ปี และได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในครั้งนี้ได้เริ่มต้นจากความไม่รู้ ซึ่งความไม่รู้นี้เกิดจากการที่
ชุมชนท้องถิน่ เริม่ ไม่รจู้ กั ตัวเองว่ามีทนุ อะไรบ้างในชุมชนจนปล่อยให้คนภายนอก
เข้ามาชี้ทางถูก ๆ ผิด ๆ ให้เดินตาม ทั้งนี้ภายหลังจากการเริ่มลงมือในการ
ท�ำวิจัยแล้วนั้น พบว่า งานวิจัยชิ้นนี้ได้เริ่มสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องที่ว่าความ
ต้องการนั้นต้องเกิดขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนและเรียนรู้
โดยคนในชุมชน โดยไม่ใช่ถูกก�ำหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงาน รวมถึงการกล้า
แสดงความคิดเห็น การโต้ตอบปัญหาหรือการลุกขึน้ มาเป็นผูด้ ำ� เนินเวที รวมถึง
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ยังได้ข้อค้นพบใหม่บางประการ จากการปฏิบัติการที่ท�ำร่วมกันถือเป็นชุด
ประสบการณ์สำ� คัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพัฒนาทักษะและการสร้างการเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายที่เห็นชัดเจน คือ การก�ำหนดวงพูดคุย การตั้งค�ำถาม เพื่อ
ค้นหาแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยได้รับความรู้จากนักวิชาการ ทั้งนี้ท�ำให้
ชุมชนเข้าใจถึง แนวทางในการด�ำเนินงานมากขึ้น รวมถึงมีการคิดอย่างเป็น
ระบบมากขึ้นผ่านกระบวนการวิจัย การพูดคุยตั้งแต่การค้นหาข้อมูลพื้นฐาน
การค้นหาปัญหาในเรื่องการท�ำนาโยน หรือแม้กระทั่ง การออกแบบเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลเรื่องข้าวนาโยน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทีมวิจัยเริ่มรู้จัก
การแสวงหาความรู้ ความสามารถในระดับทีเ่ รียกว่า คิดเป็น ท�ำเป็น จนมีความ
สามารถที่จะค้นหาปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้ ทัง้ นีจ้ ากการท�ำโครงการวิจยั ในครัง้ นี้ ยังช่วยให้เปิดมุมมองวิธคี ดิ ของ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดกับการแช่แข็งทางความคิด ผ่าน
มุมมองที่ว่าการท�ำนาโยนนั้นไม่มีแนวคิดอะไรที่เป็นหลักตายตัวเสมอไป หาก
แต่มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของ
ตนเองมากกว่า
2.2 ด้านกระบวนการผลิต
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว ไม่ว่าจะเป็นจากต้นทุนการผลิตที่
สูงขึน้ แรงงานน้อยลง และเวลาส�ำหรับการเพาะปลูกและการดูแลเริม่ มีขอ้ จ�ำกัด
จากภาระหน้าที่ส่วนอื่นนั้น ได้มีผลน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตใน
พืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว นาโยนกลายเป็นระบบ การผลิตทางเลือก
ใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน และกลายเป็นที่สนใจจากกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน ใน
ช่วงทีผ่ า่ นมาและจากการท�ำงานวิจยั ทีม่ ฐี านคิดเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของนาโยนจึง
ท�ำให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิตโดยในเรื่อง
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ของต้นทุนทางการเงิน และเวลา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำนาด�ำที่
เป็นที่นิยมในการเพาะปลูกในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการผลิตแบบ
ข้าวนาโยนได้กอ่ ให้เกิดแนวทางในการลดต้นทุนในลักษณะของการพึง่ พาตนเอง
และลดข้อจ�ำกัดทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ด้วยวิธกี าร “ให้ยมื ถาดเพาะกล้า”
จากเกษตรกร ที่มีถาดเพาะข้าวจ�ำนวนมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ตาม คือ ช่วยท�ำให้
เกษตรกรที่มีรายได้น้อย แต่สนใจการท�ำข้าวนาโยนได้มีโอกาสทดลองในการ
ผลิตข้าวนาโยน ประกอบกับเกษตรกรบางรายเริม่ เห็นช่องทาง ในการหารายได้
โดยเฉพาะในช่วงทีต่ นเองเพาะปลูกเสร็จ เช่น การรับจ้างเพาะกล้านาโยนจ�ำหน่าย
แก่ผู้สนใจในพื้นที่เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว และในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึง
การคิดรูปแบบ การรวมกลุม่ เครือข่ายเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวในระดับหมูบ่ า้ น
ทั้งในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง
2.3 ด้านสุขภาวะ
ปัจจุบันปัญหาต้นทุนการท�ำนาได้บีบให้เกษตรกรในเขตพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลป่าตันนาครัว หลายรายไม่สามารถก้าวข้ามวัฎจักรของค�ำว่า เจ็บ จน ไม่รู้
ได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สุขภาวะของตนเองเสียไปและมีผลต่อความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวที่น�ำไปสู่การเกิดความแตกแยก แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่าใน
การผลิ ต ข้ า วนาโยนมี ป ั จ จั ย หลายอย่ า งที่ ส ามารถช่ ว ยท� ำ ให้ สุ ข ภาวะของ
เกษตรกรนัน้ ดีขนึ้ โดยสะท้อนผ่าน 1) เวลาทีเ่ หลือจากการเพาะปลูก ทีส่ ามารถ
ท�ำให้เกษตรกรสามารถท�ำงานอื่น ๆ ได้ 2) เกิดรูปแบบการท�ำงานแบบพึ่งพา
ตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้แรงงานภายในครัวเรือน ในการเพาะปลูก
ซึ่งสามารถเข้าร่วมมือช่วยเพาะปลูกได้หลายวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ
รวมถึงยังเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้เป็นอย่าง
ดี (3) การท�ำนาโยนสามารถช่วยลดอาการ บาดเจ็บ เมื่อยล้าจากการขั้นตอน
การเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี

สรุป
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ความน่าสนใจของงานวิจยั นีเ้ ป็นการแนวทางของการแสวงหา “ทางออก”
หรือ “ทางเลือก” ภายใต้การผลิต “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลัก ผ่านการเรียนรู้
รูปแบบการผลิตแบบใหม่ทเี่ รียกว่า “นาโยน” ในลักษณะทีพ่ งึ่ พาตนเองมากกว่า
การพึง่ พากลไกทีเ่ ป็นกระแสการผลิตใช้ตน้ ทุนสูงและใช้เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะสร้าง
กระบวนการค้นหาความรูใ้ หม่ผา่ นวิธกี ารผลิตข้าวทีเ่ หมาะสมกับภูมนิ เิ วศน์ของ
ท้องถิ่นตนเองในลักษณะ “เป็นการลองผิดลองถูก” แม้กระบวนการผลิตโดย
การโยนกล้าจะเป็น เรื่องใหม่ส�ำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านมามีเกษตรกรบาง
กลุม่ มีความพยายามในการเรียนรู้ และปรับวิธกี ารผลิต วิเคราะห์ขอ้ จ�ำกัดทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทเรียนดังกล่าวมีแนวโน้ม ต่อการผลิตข้าวนาโยนไปใน
ทิศทางทีด่ ี ทัง้ ต้นทุนการผลิตทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าเมล็ดพันธุข์ า้ วทีต่ อ้ งจ่าย ในราคา
สูงตามปริมาณพื้นที่จากการเพาะปลูกแบบเดิม ค่าแรงในการปักด�ำ-ถอนกล้า
ตามระยะเวลาในการเพาะปลูก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินจากการปลูกด้วย
เครื่องปักด�ำการใช้ยาก�ำจัดวัชพืช ในแปลงปลูก สุขภาพที่เกิดจากอาหาร
ปวดเมือ่ ยจากการด�ำนาหรือแม้กระทัง่ สามารถพึง่ พาแรงงานในครัวเรือนในการ
โยนกล้าเพือ่ เป็นการเชือ่ มความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึง่ บทเรียนดังกล่าว
ยังคงต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นความรู้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนที่เกิดขึ้นผ่านการผลิต
ข้าวนาโยน ทีส่ ง่ เสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ลี่ งมือปฏิบตั ิ
ด้วยตัวเองจนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ ระบบการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จะช่วยท�ำให้
ชุมชนนั้นเกิดพลังสร้างสรรค์และเกิดเป็นภูมิปัญญาที่คอยตระหนักถึงความ
จ�ำเป็นของ การแสวงหาทางออกร่วมกัน เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตข้าวนา
โยนของพื้นที่ป่าตันนาครัวแห่งนี้ ที่พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตข้าวที่
ช่วยลดต้นทุน สร้างทางเลือกทีเ่ หมาะสมและพยายามก้าวข้ามข้อจ�ำกัดด้านการ
ผลิตอยู่เสมอตลอดชีวิต

60

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
กรมอนามัย.(2550).โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานภารกิจกรมอนามัย.กรุงเทพ: กระทรวงสาธารณสุข.
จามะรี เชียงทอง.(2549).สังคมวิทยาการพัฒนา. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
พระมหาสุฑิตย์ อ�ำภากโร. (2547). เครือข่าย ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ.
กรุงเทพฯ:ส�ำนักงานเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.).
ยศ สันตสมบัต.ิ (2546). พลวัตและความยืดหยุน่ ของสังคมชาวนา เศรษฐกิจชุนชน
ภาคเหนือและการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม.
เชียงใหม่: วิทอินดีไซน์.
ลลิดา พิมาศกมลพัฒน์.(2546).ความต้องการบริการด้านการเกษตรจากสถานี
ทดลองพืชสวนห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง.เชียงใหม่:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
สมพันธ์ เตชะอธิก.(2540).การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน. กรุงเทพ:
ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Beal,R.L. (1975).The peasant marketing system of Oaxaca, Mexico.
Berkeley,University of California Press.
Cohen & Uphoff. (1980). Effective Behavior in Organizations.
New York : Richard D. Irwin Inc.
Griswold, W. (2004). Cultures and Societies in a Changing World.
Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Gupta, Akhil and Ferguson, James. (1999). “Culture, Power, Place:
Ethnography at the End of an Era”. in Akhil Gupta and
Ferguson (eds.). Culture, Power, Place: Exploration in Critical
Anthropology. (pp. 1-29). Durham: Duke University Press.

61

Moerman, Michael. (1968). Agricultural Change and Peasant Choice
in a Thai Village.Berkeley, University of California Press.
Scott,J.C. (1976). The Moral Economy of the Peasant. New Haven,
Yale University Press.
Sinad Treevanchai. (2003). “Social Capital and the Performances of
Savings Groups: A Case Study in Songkhla.” “Master Degree
Thesis, Faculty of Economics (English Program), Thammasat
University.

●●●

ปที่ 16 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

Journal

03

บทคัดย่อ

of Integrated Sciences

ชุมชนบ้ำนปงกับกำรจัดกำร
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
Ban Pong and Food Security
Management
กิ่งแก้ว ทิศตึง
Kingkaew Tistueng

63

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. ศึกษาสถานการณ์ความ
มั่นคงทางอาหารในประเด็นผักและผักพื้นบ้านในชุมชน 2. ค้นหารูปแบบการ
จัดการความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางอาหาร
เชิงสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์ความ
มั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของบ้านปง ต�าบลป่าตัน
นาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปางมีความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับที่ดี
กล่าวคือผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจยังเป็นฐานทรัพยากรที่ส�าคัญของชุมชน
การตัดสินใจในการเลือกปลูกยังเป็นของคนที่อยู่ในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมการบริโภคของคนในชุมชน รวมถึงองค์ความรู้ในเรื่องการเก็บเมล็ด
พันธุ์ การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก
ส่วนรูปแบบการจัดการความมั่นคงด้านอาหารเป็นเรื่องของการจัดการ
ความรู้โดยชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการหารูปแบบการจัดการความมั่นคง
ทางอาหารผ่านการปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้านของตนเอง การปรุง
เมนูทปี่ ระกอบไปด้วยผักพืน้ บ้านทีส่ ามารถเก็บหาจากบริเวณบ้านซึง่ ชุมชนถือว่า
เป็นรูปแบบการสร้างความมัน่ คงทางอาหารทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
ของชุมชน

ค�าส�าคัญ
ความมัน่ คงทางอาหาร การจัดการความรู้ รูปแบบ
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

65

บทน�ำ

นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมาความมัน่ คงทางอาหารถือเป็นประเด็น
ที่ทุกประเทศให้ความสนใจ ถึงแม้ว่าความมั่นคงทางอาหารจะถูกกล่าวถึงแต่
ทว่ายังมีประชาชนทีอ่ ยูใ่ นหลายพืน้ ทีบ่ นโลกต้องเผชิญกับภาวการณ์ขาดแคลน
อาหาร อาหารแพง ปนเปื้อนสารพิษ เกิดวิกฤติอาหารโลก ขึ้นในปี พ.ศ. 2551
ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (2013:8-10) ได้
คาดการณ์ไว้ โดยวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและ
ท�ำให้สดั ส่วนคนจนเพิม่ มากขึน้ มีการวิเคราะห์สาเหตุของวิกฤตอาหารทีจ่ ะเกิด
ขึน้ บนโลกว่ามาจากสาเหตุหลายประการนับตัง้ แต่การลดลงของพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการ
ท�ำการเกษตร โดยแสดงผ่านการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ จากการขยายตัวของ
เมืองที่มีอัตราการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินส�ำหรับ
ปลูกพืชอาหารเป็นการปลูกพืชส�ำหรับท�ำน�้ำมันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก
ที่เชื่อมโยงการเพิ่มและลดของผลผลิตพืชอาหาร
ส�ำหรับชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 2 ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�ำปางมีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 258 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 808 คน
จากการส�ำรวจบริบทชุมชนประชากรร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดของ
ชุมชนบ้านปง ประกอบอาชีพการท�ำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท�ำนาและเพาะ
ปลูกผักขาย แต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบนั ชุมชนบ้านปงมีการเปลีย่ นแปลงจาก
ภาวะความทันสมัย มีวัฒนธรรม การบริโภคนิยม การค้าเชิงพาณิชย์ที่ได้เข้ามา
ในชุมชนอย่างรวดเร็ว ท�ำให้คนในชุมชนบ้านปงต้องเผชิญกับความเสี่ยง ความ
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
จากสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร โดยผักที่คนในชุมชนปลูกก็มีสารพิษเจือปนอยู่
แม้ว่าชุมชนบ้านปง หมู่ 2 ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง จะ
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มีพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตผัก และผักพื้นบ้านที่อยู่ตามเรือกสวน บริเวณบ้าน แต่
ปัจจุบนั เริม่ มีการใช้สารเคมีในการผลิตผักเพิม่ สูงขึน้ และอาจมีแนวโน้มเพิม่ มาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ท�ำให้ชุมชนต้องพบกับความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งจาก
เงือ่ นไขของการผลิตเพือ่ ขาย และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการผลิตพืชผักทีอ่ ดีต
ไม่นยิ มใช้สารเคมี หากแต่ปจั จุบนั มีเงือ่ นไขของการผลิตเพือ่ ขายเข้ามาเป็นปัจจัย
ส�ำคัญจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่มีผลท�ำให้เกษตรกรในชุมชนหันมาใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืชผัก
บทความชิ้นนี้ต้องการน�ำเสนอเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร
บริเวณชุมชน ในประเด็นพื้นที่ในการปลูกผัก ผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปงหมู่ 2
ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง และรูปแบบการจัดการความ
มัน่ คงด้านอาหาร เพือ่ ลดความเสีย่ งหรือความไม่มนั่ คงทางอาหารเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนสะท้อนสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารใน
ประเด็นการปลูกผัก ผักพื้นบ้าน ตลอดจนการพยายามน�ำเสนอรูปแบบการ
จัดการความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนผ่านข้อเสนอของคนในชุมชนซึง่ เขาเป็น
เจ้าของชุมชน และเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ความ
มั่งคงทางอาหารของชุมชน

แนวคิด
ส�ำหรับบทความชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นความมัน่ คงทางอาหาร ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะท�ำความเข้าใจแนวคิด และงาน
วิจยั เพือ่ สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ ความมัน่ คงทาง
อาหารในระดับชุมชน ตัวชีว้ ดั ความมัน่ คงทางอาหารในระดับชุมชน และรูปแบบ
การจัดการความมั่นคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วม
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พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ให้ความ
หมายของค�ำว่า ความมัน่ คงทางอาหาร ว่าหมายถึง “การเข้าถึงอาหารทีม่ อี ย่าง
เพียงพอส�ำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารที่ปลอดภัย และมี
คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพือ่ การมีสขุ ภาวะทีด่ ี
ร่วมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา
และความคงอยูข่ องฐานทรัพยากร อาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทัง้ ในภาวะ
ปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้าย อันเกี่ยวเนื่องจาก
อาหาร”
นอกจากนี้ ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคณะ (2555, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์
รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ, 2559 : 22-25) ได้ให้ความหมายของความมั่นคง
ทางอาหารในงานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารท้องถิ่นใต้ว่า
หมายถึง ความสามารถพึ่งตนเองทางอาหารในการจัดการอาหาร การจัดหา
วัตถุดบิ ในการน�ำมาประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร รูปแบบการปรุงอาหาร
ประเภทอาหาร ส�ำรับอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ในขณะเดียวกัน ไกรสิทธิ์ ตันติศริ นิ ทร์ (2554:12-16) ได้ชใี้ ห้เห็นว่า ความ
มั่นคงด้านอาหารมีความส�ำคัญ ตั้งแต่ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ
ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ ทั้งนี้หากไม่ดูแลจะเกิดความเสี่ยง ในเรื่อง
ทรัพยากรได้ ดังนั้นต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตอาหาร ที่เชื่อมโยงกับความ
ต้องการของผูต้ อ้ งการในตลาด ซึง่ สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถมีความมัน่ คง
ในชีวิตได้ ตลอดจนได้น�ำเสนอข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร ที่สะท้อนผ่าน
แผนภูมิห่วงโซ่อาหาร เชื่อมโยงไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเด็นที่ส�ำคัญ คือ การใช้ที่ดิน การจัดการน�้ำความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชสัตว์ (พันธุกรรม)โภชนาการส�ำหรับพืชสัตว์ การควบคุมและการป้องกัน
โรคพืช และสัตว์ โดยอธิบายว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นเสมือนต้นน�ำ้ ทีต่ อ้ งได้
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รับการดูแลบวกกับการจัดการที่ดี จะน�ำไปสู่อาหารปลอดภัย
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนนิยามความหมาย เรื่องความมั่นคงทาง
อาหาร จะเห็นถึงความส�ำคัญของอาหารต่อการด�ำรงอยู่ของมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียง
เพื่อการบริโภค และการค้าขาย หากแต่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยปัจจัย
การเข้าถึงอาหารต้องประกอบด้วยมิติเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอด
จนมนุษย์ต้องมีความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการมีอาหารที่พอ
เพียง การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพของ
อาหาร ที่จะน�ำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร

ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน
ส�ำหรับแนวคิดว่าด้วยเรื่องความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน มีนัก
วิชาการได้ให้ความหมาย หลักการ ตลอดจนวิธีการประเมินภาวะความมั่นคง
ด้านอาหารระดับชุมชน นับตัง้ แต่ Winne and Fisher (1997:8) กล่าวว่าแนวคิด
เรื่องความมั่นคงอาหารของชุมชนเกิดขึ้นจากการขยายตัวของแนวคิดความ
มั่นคงทางอาหารเดิมให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชน โดยความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนมีความสัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ในแต่ละชุมชน ที่จะส่งผลต่อ
ปริมาณ คุณภาพและราคาของสินค้าอาหารภายในชุมชน กล่าวได้วา่ ความมัน่ คง
อาหารของชุมชนเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและทรัพยากรภายใต้
บริบทของชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ Hamm และ Bellows (2003:23) ได้
ให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนว่าหมายถึง สภาวะที่คนใน
ชุมชนทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัย มีภาวะโภชนาการที่ดี เป็นการยอมรับใน
ทางวัฒนธรรม ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างเป็นความเป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมการ
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ตัดสินใจแบบประชาธิปไตย ทัง้ นีเ้ รือ่ งความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนจึงมีเรือ่ ง
ความแตกต่างของชนิดอาหารในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ระบบการผลิตและ
การบริโภค ทีเ่ ป็นตัวสะท้อนความมัน่ คงทางอาหารในท้องถิน่ นัน้ ว่าความยัง่ ยืน
หรือไม่

ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร
ส�ำหรับดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ศจินทร์ ประชาสันติ์ (2552:2628) ได้เสนอว่าหมายถึง ชุดของปัจจัยที่ใช้วัดมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติของ
ความมั่นคงทางอาหาร ที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ได้จากมาตรการแทรกแซง โดยพัฒนาการที่ส�ำคัญของ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหารมี 3 ลักษณะได้แก่ 1) จากความพอ
เพียงของอาหารสู่ประเด็นการเข้าถึงอาหาร เนื่องจากในระยะแรกที่แนวคิด
ความมั่นคงทางอาหารถูกมองว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอุปทาน ดัชนีท่ี
ใช้เป็นหลักจะอยู่ในรูปของส่วนต่างระหว่างปริมาณผลผลิตอาหารและความ
ต้องการอาหาร ของประชากรในระดับภูมภิ าคหรือประเทศ หรือทีเ่ รียกว่าตาราง
สมดุลอาหาร (food balance sheet) ส่วนในระดับย่อยลงไป คือระดับครัว
เรือนและปัจเจกจะใช้ภาวะโภชนาการเป็นดัชนีวัดความมั่นคงทางอาหาร
เนือ่ งจากความเชือ่ ทีว่ า่ การขาดแคลนอาหารในระดับมหภาคจะส่งผลกระทบให้
เกิดภาวะทุพโภชนาการ 2) จากการวัดภววิสยั (objective) สูอ่ ตั วิสยั (subjective)
พัฒนาการในส่วนนี้ได้รับอิทธิพลมาจากงานศึกษาเรื่องความยากจน ซึ่งได้
หันมาให้ความส�ำคัญกับการฟังประสบการณ์ของคนจน แทนที่จะวัดจากมูลค่า
ที่เป็นตัวเงินแบบเดิม ดัชนีความมั่นคงทางอาหารโดยอัตวิสัยคือ ดัชนีที่อยู่
บนฐานของความรู้สึกหรือการรับรู้หรือประสบการณ์ของครัวเรือนหรือปัจเจก
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ซึง่ ยังรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับคุณค่าและวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์
ทางอาหาร 3) จากการใช้ดัชนีตัวแทน (proxy) สู่ดัชนีพื้นฐาน (fundamental)
การวัดความมั่นคงทางอาหารในงานจ�ำนวนมากมักใช้ดัชนีตัวแทน เช่น ระดับ
รายได้ ปริมาณ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั น�ำแนวคิดความมัน่ คงทางอาหาร ตลอดจนถึงตัวชีว้ ดั
ความมั่นคงทางอาหารเข้ามาอธิบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านปง
ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ความมัน่ คงทางอาหาร ตลอดจนการค้นหารูปแบบ
การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วม
ส�ำหรับรูปแบบการจัดการความมัน่ คงทางอาหารแบบมีสว่ นร่วม พจนาถ
อินทรมานนท์ และคณะ (2559) ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริม
สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนผู้พลัดถิ่นภายในประเทศของชุมชนลาหู่
บ้านโป่งไฮ่ พบว่ารูปแบบการมีสว่ นร่วมชุมชนในการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ประกอบไปด้วยการเลือกกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร จัดตั้งกลุ่มปลูกผักสวนครัว ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ มีการ
ก�ำหนดกิจกรรมคือการศึกษาดูงาน ก�ำหนดพืชผักชนิดทีป่ ลูก เลือกพืน้ ที่ เตรียม
พื้นที่ปลูก ตลอดจนการปลูกและดูแลรักษาพืชผัก ในส่วนของการประเมินผล
การมีส่วนร่วมได้ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเชื่อ
มัน่ ว่าการปลูกผักสวนครัวเป็นรูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ว่าให้มกี ารส่งเสริมการเก็บเมล็ดพันธุผ์ กั ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ซึ่งสามารถเติบโตได้ดี ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านได้ใน
ระยะยาว
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นอกจากนี้จอมขวัญ ชุมชาติ (2557) ได้วิเคราะห์การจัดการความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนโคกพยอม คือ การจัดการแหล่งอาหารเนื่องจากแหล่ง
อาหารเป็นสาธารณะทีท่ กุ คนมีสทิ ธิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนัน้ คนในชุมชนต้อง
ดูแล ซึ่งเขาเสนอแนวทางในการจัดการป้องกัน พัฒนาและแก้ไขดังนี้ ประการ
แรก การเข้าถึงแหล่งอาหารธรรมชาติควรเข้าไปเก็บหาไม่เกินศักยภาพทีอ่ าหาร
ผลิตได้ ประการทีส่ อง การดูแลรักษาแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชนต้องอาศัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล ประการที่สาม กฎเกณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ต้องปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ประการทีส่ ี่ ควรส่งเสริมการจัดการแหล่งอาหารตามธรรมชาติของ
ชุมชน โดยมีคณะกรรมการของชุมชนดูแล ตลอดจนคนในชุมชนช่วยกันสอดส่อง
ดูแล นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดการแหล่งอาหารผลิตเอง
โดยการส่งเสริมการปลูกพืช โดยการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยหลากหลาย
ปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ตลอดจนการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
จากข้างต้นแนวคิดเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ตัวชี้วัด
ความมั่นคงทางอาหารและรูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารแบบมี
ส่วนร่วม มีสว่ นส�ำคัญส�ำหรับงานวิจยั ชิน้ นีค้ อื การเป็นแนวคิดทีช่ ว่ ยท�ำให้ผวู้ จิ ยั
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความมัน่ คงด้านอาหารของชุมชนบ้านปง ตลอดจน
ถึงการน�ำไปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหารูปแบบการจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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กรอบแนวคิด

73

ระเบียบวิธีวิจัย

รูปแบบการจัดการความมั่นคงด้านอาหาร
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ร่วมกันอนุรักษ์
ความหลากหลาย

ครัวเรือนได้เรียนรู้

ตัวชี้วัด
ความมั่นคง
ด้านอาหาร
กระบวนการ
มีส่วนร่วม

การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้

1. ข้อตกลง ผ่านครัวเรือน
อาสา การปรุงเมนูผกั และ
การปลูกผักทีห่ ลากหลาย
2. ระบบการพึง่ ตนเองสร้าง
แหล่งผลิตผักในพืน้ ทีบ่ า้ น
และหัวไร่ปลายนา

สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน

ส�ำหรับงานวิจยั ชิน้ นีม้ เี ป้าหมายสุดท้ายในเชิงผลลัพธ์ เพือ่ หารูปแบบการ
จัดการความมั่นคงด้านอาหารในประเด็นผักและผักพื้นบ้านเพื่อลดความเสี่ยง
หรือความไม่มั่นคงทางอาหารเชิงสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน
โดยผู้วิจัยให้ความส�ำคัญกับการค้นหาความหมายของความมั่นคงทางอาหาร
โดยการนิยามโดยชุมชนพื้นที่ศึกษา ตลอดจนถึงการศึกษาสถานการณ์ความ
มั่นคงทางอาหารในประเด็นผักและผักพื้นบ้านและได้ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ
การจัดการความมัน่ คงทางอาหาร จ�ำนวน 10 ครัวเรือน และประชาชน จ�ำนวน
10 คน ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในประเด็นความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อน�ำไปสู่การร่วมกันหารูปแบบการจัดการความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนในประเด็นผักและผักพื้นบ้าน
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดย 1) ศึกษาสถานการณ์สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นผักและผัก
พื้นบ้านในชุมชน โดยการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน�ำมาใช้วางกรอบประเด็นในการศึกษา ส�ำรวจสถานการณ์
ความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่
หมู่บ้านปง หมู่ 2 ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ผ่านเครื่อง
มือศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คือ เส้นเวลา ตัวอย่างเช่น
ประวัติศาสตร์การปลูกพืช การมีอาหารพอเพียง การเข้าถึงอาหาร การบริโภค
ผักทีป่ ลอดสารพิษ และความหลากหลายของพันธุผ์ กั พืน้ บ้าน ตลอดจนถึง เครือ่ ง
มือปฏิทนิ ฤดูกาล ในการศึกษาช่วงเวลาของการปลูกผักแต่ละชนิดในชุมชน การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประชาชนในหมู่บ้าน แกนน�ำชุมชน
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผ่านการใช้แผนที่ทางความคิด เพื่อแลก
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เปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามประเด็นลักษณะ สถานการณ์ความมัน่ คงทาง
อาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
2) ค้นหารูปแบบการจัดการความมัน่ คงด้านอาหาร โดยชุมชนมีสว่ นร่วม
เพือ่ ลดความเสีย่ งหรือความไม่มนั่ คงทางอาหารเชิงสังคมและเศรษฐกิจของครัว
เรือน ผ่านการสนทนากลุม่ เพือ่ หารูปแบบการจัดการความมัน่ คงทางอาหารเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ระดับครัวเรือน การใช้การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
หารูปแบบการจั ด การความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิ จและสั ง คมด้ วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและวิธีการคัดเลือก
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ หมู่บ้านปง หมู่ 2 ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัย ผู้วิจัยเลือก
กลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยมีตวั อย่างดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
วิจัย จ�ำนวน 10 ครัวเรือน ประชากรบ้านปง หมู่ 2 ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สถานการณ์การความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ชุมชนบ้านปง ที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรมาตั้งแต่สมัยอดีต มีการใช้
ล�ำน�ำ้ จาง เป็นปัจจัยหลักในการท�ำเกษตร และใช้วสั ดุตามธรรมชาติในการปลูก
ผักทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน เช่น ฟางข้าว และปุย๋ คอกจากมูลสัตว์ ซึง่ การปลูกผักในอดีต
เป็นการปลูกผักสวนครัวในพืน้ ทีแ่ ต่ละครัวเรือน เพือ่ น�ำมาบริโภคกันภายในครัว
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เรือน เมือ่ เหลือจากการบริโภคจึงน�ำมาแบ่งครัวเรือนข้างเคียงหรือน�ำไปจ�ำหน่าย
ในตลาดชุมชน มีการปลูกผักหมุนเวียนไปกับการท�ำนาตลอดทั้งปี จึงมีการใช้
ทรัพยากรในชุมชนอยู่ตลอดเวลามีผลท�ำให้ทั้งสภาพดิน สิ่งแวดล้อม สภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อความต้องการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้นจึงมีการน�ำปุ๋ยเคมีมาใช้ ส่งผลท�ำให้การใช้ปุ๋ยคอกลดน้อยลง
โดยปัญหามลพิษทางอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของคนในชุมชน เช่น การเผาท�ำลาย การเผาไหม้จากยานพาหนะ และ
โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ท�ำไร่ ท�ำสวน ท�ำนา ปัจจุบนั มีการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร มีการเผาถาง
ไร่นา เพื่อท�ำการเกษตรหรือมีการเผาท�ำลายป่า เพื่อขยายพื้นที่ท�ำกินต่างๆ
ปัญหามลพิษทางดิน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรและการฝังกลบสารเคมีต่างๆ รวมไปถึงการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธี ส่งผลต่อ
สุขภาพของคนในชุมชนและเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในชุมชน เกิดการตกค้าง
ของสารเคมีในร่างกาย เมื่อน�ำเอาผักที่ปลูกไว้มาบริโภคก็จะท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อร่างกาย และสารเคมีตกค้างในดิน
ปัญหามลพิษทางน�้ำ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท�ำกิจกรรมทางการ
เกษตร ทีม่ กี ารน�ำสารเคมีมาใช้จงึ ท�ำให้เกิดการตกค้างในดิน เมือ่ ฝนตกจึงท�ำให้
เกิดการชะล้างสารเคมีทมี่ อี ยูใ่ นดินให้ไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ ท�ำให้คณ
ุ ภาพน�ำ้ จางค่อยๆ
เสื่อมลงและการเน่าเสียในระยะยาว จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ในการผลิตพืชอาหารซึ่งในที่นี้คือผักของชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่วยในระบบตลาด จึงมีผลโดยตรงต่อ
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในมิติของการที่ชุมชนต้องได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากร ซึ่งดิน น�้ำ และ
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อากาศล้วนเป็นปัจจัยในการผลิตอาหารทีส่ ำ� คัญของชุมชน ถ้าหากปัจจัยในการ
ผลิตข้างต้นเกิดการปนเปื้อนจะมีผลต่ออาหารของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ทรัพยากรทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
เพาะปลูก ทีเ่ ริม่ ส่งผลต่อคนในชุมชนในด้านลบมากยิง่ ขึน้ ชุมชนจึงได้มแี นวทาง
ในการน�ำหลักการท�ำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในการ
ปลูกพืชผักให้มีน้อยลง โดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและ
สร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และ
โลก ซึ่งสุขภาวะของสิ่งมีชีวิตและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของ
ระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท�ำให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง
ส่งผลต่อสัตว์เลีย้ งและมนุษย์ ทีอ่ าศัยพืชพรรณเหล่านัน้ เป็นอาหาร โดยสุขภาวะ
เป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่การ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องกายภาพ จิตใจ
สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมติ า้ นทาน และความสามารถ
ในการฟื้นตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของสุขภาวะที่ดี
2. ปฏิทินการท�ำการเกษตรของชุมชนบ้านปง
จากการสอบถามข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและท�ำ
อาชีพการปลูกผักในชุมชนเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน วิถีชีวิต
การท�ำกิจกรรมการปลูกผัก จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนไปกับการท�ำนา ตลอด
ทั้งปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เมื่อหมดฤดูกาลท�ำนาหรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
แล้วนั้น จะมีการเตรียมพื้นที่ในการลงปลูกผักตามสภาพอากาศในช่วงนั้นตาม
ความเหมาะสม และผลผลิตจะสามารถเจริญเติบโตได้ดแี ละให้ผลผลิตเพียงพอ
ต่อการบริโภคและน�ำไปจ�ำหน่ายต่อไป (สัมภาษณ์ นางเพชร สายปินตา 16
มีนาคม 2560) ดังปฏิทินการผลิตพืชผักดังนี้
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ปฏิทินการทำ�การเกษตรของชุมชนบ้านปง
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�ำบลป่าตันนาครัว
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ประจ�ำปี 2560

ท�ำนา
หว่านกล้า
ผักกาด
มะเขือ
พริก
ถั่วฝักยาว
ผักชี
กะหล�่ำดอก
หน่อไม้

3. ชุมชนบ้านปง: ชุมชนผู้ปลูกผักเพื่อยังชีพสู่การปลูกเพื่อจ�ำหน่าย
ชุมชนบ้านปง ถือเป็นชุมชนที่มีรากฐานการพัฒนาชุมชนและการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนผ่านการเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
แม่น�้ำจาง โดยในยุคก่อน ปีพ.ศ.2540 เป็นยุคที่ชาวบ้านปงมีการเข้าไปจับจอง
พื้นที่บริเวณข้างล�ำน�้ำจางเพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก โดยเฉพาะในฤดูน้�ำหลาก
ชุมชนจะนิยมปลูก มะเขือ ผักกาด ถั่วฝักยาว ข้าวสาลีดอย และกะหล�่ำปลี
เป็นต้น ซึง่ การท�ำการเกษตรบริเวณเนินดินใกล้เคียงกับล�ำน�ำ้ จางเป็นการจับจอง
ที่ดินโดยใช้สิทธิการใช้ของชุมชนบ้านปง โดยเน้นความขยันของสมาชิกในครัว
เรือนแต่ละครัวเรือนทีส่ ามารถบุกเบิกทีด่ นิ ในการสร้างแปลงได้ ทัง้ นีก้ ารด�ำเนิน
กิจกรรมการผลิตผักที่ใช้ในการบริโภคของคนบ้านปงเป็นไปในลักษณะการ
ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในวิธีการ ตลอดบริเวณที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือ
แม้กระทั่งการเลือกพันธุ์ผักที่ใช้ปลูก ซึ่งในอดีตชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้
ขนานนามบ้านปงว่าเป็น “บ้านปงมะเขือ” เนือ่ งจากอดีตจนกระทัง่ ปัจจุบนั มีการ
ปลูกมะเขือในทุกครัวเรือน
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ทั้งนี้นอกจากมะเขือจะเป็นพืชที่สามารถรับประทานได้ในครัวเรือนแล้ว
ยังเป็นพืชทีส่ ามารถน�ำไปจ�ำหน่ายในกาดมัว่ หรือตลาดค้าส่งผักของคนในชุมชน
ได้อีกด้วย โดยนายแก้ว สายปินตา อายุ 69 ปี ได้เล่าว่า
“ในช่วงฤดูน�้ำหลากสมัยก่อนจะปลูกผักกาด มะเขือ ข้าง
น�ำ้ จาง ทีป่ ลูกมะเขือเพราะอายุยนื เก็บได้หลายรอบ ส่วนผักอย่าง
ผักกาดอายุไม่ยืน ส่วนฉายาบ้านปงมะเขือก็ได้มาจากการที่ชาว
บ้านพ่อแม่ พีน่ อ้ ง ปลูกมะเขือมาก บางครัง้ ชาวบ้านทีบ่ า้ นอืน่ เข้า
ก็บอกว่าถ้าไปบ้านปงก็กลัวได้กินต�ำมะเขือ”
(สัมภาษณ์ นายแก้ว สายปินตา 24 กันยายน 2560)
ภายหลังจากการดาดล�ำน�้ำจางบริเวณตลิ่ง และการพัฒนาระบบการ
ชลประทานที่เริ่มมีการรุกคืบขององค์กรภาครัฐที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน�้ำเป็นระบบมากขึ้น ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปรับพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการส่งน�้ำที่เป็น
มาตรฐานท�ำให้พื้นที่ในการปลูกผักบริเวณริมตลิ่งหายไปในช่วงปลายปี พ.ศ.
2540 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 มีร้านขายเมล็ดพันธุ์ผัก และเพาะกล้าผัก
เกิดขึ้น 1 ร้าน โดยเจ้าของร้านเป็นลูกหลานของคนบ้านปง
หากกล่าวโดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตผักพื้นบ้านและผัก
ทีใ่ ช้ในการปรุงอาหารของคนบ้านปง เริม่ เปลีย่ นแปลงไปทีละน้อยภายหลังจาก
การสร้างเขื่อนน�้ำจาง ตลอดจนการดาดล�ำเหมืองคอนกรีตบริเวณตลิ่งน�้ำจาง
โดยในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตผักอยู่ในพื้นที่บ้านของชาวบ้านเป็น
หลัก โดยผักส่วนใหญ่เป็นผักพื้นที่บ้านที่ใช้ในการประกอบอาหาร คือ ตะไคร้
ใบมะกรูด ใบชะพลู มะเขือ และพริกเป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยผัก
ทีส่ ามารถน�ำไปจ�ำหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือนได้เช่น กะหล�ำ่ ดอก ผักกาด
กะหล�่ำดอก และคะน้า เป็นต้น
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เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ (Timeline)
ของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของบ้านปง
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)
100 ปีที่ผ่านมา
พ.ศ. 2518

เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกที่ส�ำคัญ

ก่อตั้งชุมชน
เริ่มท�ำการเกษตร โดยมีพ่ออุ้ยใจ๋ สายปินตา เป็นผู้ริเริ่ม (ผักพื้นบ้าน
และเลี้ยงสัตว์)
พ.ศ. 2519
ขาดแคลนน�้ำ เริ่มระดมเงินทุนซื้อเครื่องสูบน�้ำ
พ.ศ. 2520
เริ่มปลูกผัก เช่น มะเขือ ผักกาด และพริก ในพื้นที่หัวไร่ปลายนา
เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เหลือจ�ำหน่าย
พ.ศ. 2530
คนหนุ่มสาวเริ่มไปท�ำงานนอกชุมชน
พ.ศ. 2538
มีร้านขายเมล็ดพันธุ์ผัก และเพาะกล้าผัก
ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านปงจับจองที่ดินบริเวณน�้ำจางเพื่อปลูกผัก
ปลายปี พ.ศ. 2540
รัฐเข้ามาดาดล�ำเหมืองคอนกรีตบริเวณตลิ่งน�้ำจาง
ท�ำให้พื้นที่ในการปลูกผักลดลงไป
ประมาณปี พ.ศ. 2540
เริ่มใช้ปุ๋ยเคมีการปลูกผักและท�ำการเกษตรอื่นๆ (เร่งผลผลิต)
พ.ศ. 2550
ท�ำกิจกรรมทางการเกษตรโดยอาศัยล�ำน�้ำจางเป็นแหล่งน�้ำหลักส�ำคัญ
เริม่ มีการเลีย้ งสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัว บริโภคในครัวเรือน (ผักพืน้ บ้าน)
พ.ศ. 2552
ปลูกผัก โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์
ประมาณปี พ.ศ. 2553
เริ่มน�ำผักที่เหลือจากบริโภคมาจ�ำหน่ายในตลาดชุมชน
ประมาณปี พ.ศ. 2552
เปลีย่ นแปลงจากการปลูกผักเพือ่ บริโภคเป็นปลูกเพือ่ จ�ำหน่าย (ผักเศรษฐกิจ)
ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านปงเลี้ยงครั่งเพื่อจ�ำหน่ายและส่วนหนึ่งน�ำไปใช้ในครัวเรือน
ภายหลังปี พ.ศ. 2557
ปริมาณครัง่ ก็ลดจ�ำนวนลง ชาวบ้านล้มต้นจามจุรี เพือ่ น�ำไปเป็นไม้แกะสลัก
ท�ำให้พื้นที่ในการปลูกผักของชาวบ้านปงเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. 2559
ชาวบ้านปงปลูกผักแบบผสมผสานในครัวเรือน และพืน้ ทีน่ าในช่วงหลังจาก
การเก็บเกี่ยวข้าว
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4. รูปแบบและการจัดการความมัน่ คงด้านอาหาร : องค์ความรูเ้ รือ่ งการผลิต
ผัก ในชุมชนบ้านปง
4.1 รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ส�ำหรับรูปแบบการจัดการองค์ความรูเ้ รือ่ งการเพาะปลูกผักพืน้ บ้าน เพือ่
สร้างการเรียนรู้ในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของชาวบ้านปงจากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า ชาวบ้านปงมีการสือ่ สารองค์ความรู้เรือ่ งการปลูกผักที่
เป็นไปในลักษณะของการส่งต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ ผ่านการท�ำให้ดู ทัง้ ในเรือ่ งของการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่ให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ โดยส่วนใหญ่
จะเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาด หอมแดง แมงลัก โหรพา เป็นต้น นอกจากการเก็บ
รวบรวมเมล็ดพันธุแ์ ล้ว การส่งต่อความรูเ้ รือ่ งการปลูกผักส่วนใหญ่เป็นการท�ำให้
เห็นเป็นตัวอย่าง เริม่ ตัง้ แต่ในระดับครัวเรือน จากนัน้ ขยายเป็นระดับเพือ่ นบ้าน
และกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายให้ครัวเรือนของตนเองในที่สุด
ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นผลผลิตของการสร้างองค์ความรู้ และสืบสาน
องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้านปง
ดังเช่นในกรณี ของยายหลัน สายเครือเปีย้ ปัจจุบนั อายุ 76 ปี ไม่มอี าชีพ
เนื่องจากชราภาพอาศัยอยู่กับลูกชายอายุ 47 ปี 2 คนแม่และลูก บ้านของยาย
หลันมีเนือ้ ทีอ่ ยูป่ ระมาณ 1 งานเศษ แต่ยายหลันสามารถสร้างความหลากหลาย
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของยายหลัน โดยการปลูกพืชผักที่หลากหลายซึ่งวัดจาก
การนับชนิดของผักพืน้ บ้านและผักทีป่ ลูกไว้เพือ่ จ�ำหน่ายและปริโภคภายในครัว
เรือน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 32 ชนิดพันธุด์ งั นี้ มะเขือยาว ผักต�ำลึง ผักข้าว พริก หอมแดง
ฝักทอง โหรพา แมงลัก กะเพราใบใหญ่ ผักปลัง กัญชาใส่แกง ผักเผ็ด ผักไฮ
ใบเตย หอมด่วน ใบมะกรูด ขิง แตงกวา ผักชีฝรั่ง ใบตูน ผักชะอม กะเพราขาว
ข่า ผักหวานกะเพราด�ำ บวบเหลี่ยม ผักชี กะหล�่ำดอก กะหล�่ำปลี ผักมะเฮืด
พลู และดีปลี
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จากกรณีข้างต้นจะเห็นว่าชุมชนบ้านปงมีวัฒนธรรมการบริโภคผัก
พืน้ บ้านเป็นพืน้ ฐานอย่างยาวนานจนกระทัง่ ปัจจุบนั เนือ่ งจากผักเป็นพืชอาหาร
ทีส่ ำ� คัญเชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมการกินของชุมชน ซึง่ สะท้อนผ่านการใช้พนื้ ทีป่ ลูก
ผักสวนครัว ในเขตพืน้ ทีบ่ า้ นในทุกหลังคาเรือนทีม่ พี นื้ ทีเ่ หลือจากการสร้างบ้าน
ยิ่งไปกว่านั้นจากการจัดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการสนทนา
กลุ่มพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเลือกรูปแบบในการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารในมิตผิ กั คือการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นไปตามบริบทของชุมชนแต่เดิม และเลือกที่จะสร้างความ
มัน่ คงทางอาหารผ่านการบริโภคผักพืน้ บ้านผ่านการปรุงอาหารในครัวเรือนของ
ตนเองเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนผ่านวัฒนธรรมการกิน ทัง้ นีใ้ นส่วนของการประเมิน
ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มท�ำให้พบว่าคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า
การผลิตพืชอาหารตามบริบททางสังคมเป็นเรื่องจ�ำเป็น ซึ่งในที่นี้คือวัฒนธรรม
การกินที่ได้จากการปลูกผักสวนครัว และมีพื้นที่ว่างเปล่าปลูกผักเพื่อการ
จ�ำหน่ายเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชน
ซึง่ สอดคล้องกับงานศึกษาของ พจนาถ อินทรมานนท์ และคณะ (2559)
ที่ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนผู้พลัดถิ่นภายในประเทศของชุมชนลาหู่บ้านโป่งไฮ่ โดยใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้าไปวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนพบว่า ชุมชนเลือกกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสวนครัวในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร โดยจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชสวนครัว นอกจากนี้รูปแบบของการ
ผลิตผักชาวบ้านปง ส่วนใหญ่จะมีอาชีพท�ำการเกษตรเป็นหลัก โดยการท�ำนา
หมุนเวียนไปกับการปลูกพืชผักต่างๆ โดยมีการปลูกพืชผัก แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ การปลูกพืชผัก เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและการปลูกผักเพื่อการ
จ�ำหน่าย ทั้งในตลาดภายในชุมชนและตลาดภายนอกชุมชน (พ่อค้า – แม่ค้า
คนกลาง)
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นอกจากนีร้ ปู แบบการจัดการความมัน่ คงด้านอาหารในชุมชนบ้านปงยัง
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของการจัดการแหล่งอาหารทีช่ มุ ชนผลิตเอง ซึง่ ในทีน่ คี้ อื
ที่ดินบริเวณหัวไร่ปลายนา บริเวณที่ว่างของพื้นที่บ้าน โดยชุมชนบ้านปงส่วน
ใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนพืชผักเศรษฐกิจเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ทั้งนี้ในที่ดินดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายของพืชผักที่เป็นพืชอาหาร
ของชุมชน ซึ่งคล้ายคลึงกับข้อค้นพบของ จอมขวัญ ชุมชาติ (2557) ในประเด็น
การที่ชุมชนได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการแหล่งอาหารผลิตเอง โดยการ
ส่งเสริมการปลูกพืช โดยการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยหลากหลาย ส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
จากข้างต้น ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ตัวชี้วัดความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนบ้านปง ส�ำหรับงานวิจัยนี้คือ ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่
อยูช่ มุ ชนมีพนื้ ทีป่ ลูกผักทีเ่ ป็นพืชอาหารทีห่ ลากหลายไว้ในพืน้ ทีบ่ า้ นของตนเอง
การเลือกที่จะปรุงอาหารด้วยผักที่อยู่ในบริเวณบ้าน บริเวณหัวไร่ปลายนาภาย
ใต้สถานการณ์ความไม่มนั่ คงด้านอาหาร ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ทัง้ นีผ้ กั ทีช่ มุ ชน
บ้านปงสามารถปลูกและจ�ำหน่ายได้มากทีส่ ดุ คือ พริกหนุม่ มะเขือ และผักกาด
เนื่องจากเป็นผักที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว ภายใต้สภาพพื้นที่และสภาพ
อากาศของชุมชน สามารถให้ผลผลิตได้จำ� นวนมากมีระยะเวลาในการเก็บเกีย่ ว
ได้นาน และยังเป็นพืชผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลักมากที่สุด ทั้งนี้หาก
พิจารณาแล้วรูปแบบการผลิตผักของชุมชนบ้านปง เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และ
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมอย่างแยกไม่ออกโดยเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนซึ่ง
สามารถน�ำเสนอเป็นแผนภาพความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับแนวคิดความมัน่ คงทาง
อาหารดังนี้
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รูปแบบการผลิตและการจัดการผักของชุมชนบ้านปง
เพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหาร
การปลูกพืชผัก
เพือ่ บริโภค
ภายในครัวเรือน

คนในชุมชนปลูกบริเวณหลังบ้าน ถือเป็นพืชผัก
สวนครัว ตลอดจนปลูกบริเวณทีว่ า่ งหัวไร่ปลายนา
เป็นต้น ทัง้ นีม้ รี ปู แบบการผลิตทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญาความ
รู้ของชุมชนเป็นตัวน�ำในการผลิต

การปลูกผัก
เพื่อการจ�ำหน่าย

คนในชุ ม ชนบ้ า นปงสามารถปลู ก ผั ก จ� ำ หน่ า ย
และบริโภคภายในครัวเรือน เนื่องจากชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยที่ส�ำคัญคือ ล�ำน�้ำจาง
ตลอดจนที่ดินในแปลงนาหลังจากการปลูกข้าว
และบริเวณพื้นที่ว่างในเขตบ้านของตน

การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตผักในชุมชน

คนในชุมชนบ้านปงยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องการผลิตผัก ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่
รุ่นผ่านการบริโภคผักพื้นบ้าน ผ่านการน�ำผักไป
จ�ำหน่ายในตลาดของชุมชน

รูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร
โดยชุมชน

คนในชุ ม ชนสร้ า งความมั่ น คงทางอาหารผ่ า น
การปลู ก ผั ก สวนครั ว ในบริ เ วณบ้ า นที่ มี ค วาม
หลากหลาย
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สรุปผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของบ้านปง
ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปางยังเป็นสถานการณ์ทมี่ คี วามเป็น
บวกมากทัง้ นีห้ มายถึง ผักพืน้ บ้านและผักเศรษฐกิจยังเป็นฐานทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
ของชุมชน ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ การเลือกพื้นที่
ที่เหมาะสมในการปลูก ทั้งนี้เนื่องจากผักพื้นบ้านและพืชผักสวนครัวเป็นเรื่อง
จ�ำเป็นต่อการบริโภคของชุมชนโดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นความจ�ำเป็นที่ 1 ผักมีความส�ำคัญเนื่องจากวัฒนธรรมการปลูก
และการเลือกชนิดพันธุ์เป็นมรดกทางความคิดของบรรพบุรุษ ในเรื่องการสร้าง
ภาพลักษณ์ของการเป็นชุมชนผู้ปลูกผัก เพื่อใช้ในการบริโภคและจ�ำหน่าย จึง
ท�ำให้เกิดการสืบทอด รวมไปถึงการเป็นชุมชนทีเ่ รียนรูเ้ พือ่ สร้างความมัน่ คงทาง
ด้านอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถท�ำได้และท�ำอยู่แล้วในชีวิตประจ�ำวัน
ประเด็นความจ�ำเป็นที่ 2 ผักเป็นความมั่นคงทางอาหารในเรื่องของการ
ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่คนในครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนบ้านปง โดยการลด
รายจ่ายเกิดขึน้ จากการไม่ตอ้ งซือ้ ผัก จากตลาดเนือ่ งจากครัวเรือนสามารถผลิต
ผักได้ดว้ ยตนเอง และในเรือ่ งของการเพิม่ รายได้เกิดจากการแบ่งผักทีอ่ ยูภ่ ายใน
รั้วบ้าน พื้นที่ว่างตามหัวไร่ปลายนาไปจ�ำหน่ายที่กาดมั่ว ในเขตบ้านนาคต โดย
ในทุกเช้าจะมีการน�ำผักที่มัดเป็นก�ำในตอนเย็นไปขายให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และ
ชาวบ้านที่ต้องการซื้อเพื่อน�ำไปบริโภค
ประเด็นความจ�ำเป็นประการที่ 3 ผักเป็นเสมือนแหล่งอาหารทีป่ ลอดภัย
จากสารเคมี ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ปลอดภัยจากสารเคมี แต่ส�ำหรับชาวบ้าน
แล้วการได้ปลูกผักเองดูแลตามสภาพตามบริบทของตนเอง ซึง่ เป็นเรือ่ งองค์ความรู้
และความเต็มใจของชาวบ้าน
นอกจากนี้สภาพความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนบ้านปง สามารถ
อธิบายตามตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนดังนี้ คือการพึ่งพาตัว

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

85

เองและพึ่งพาทรัพยากรจากล�ำน�้ำจางเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผักในพื้นที่การเกษตรที่
ชุมชนมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองซึ่งเป็นประเด็นที่เอื้อต่อการผลิตผักเพื่อ
จ�ำหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน ส�ำหรับมิติทางด้านการมีพืชอาหารไว้
บริโภคภายในครัวเรือน พบว่าชุมชนบ้านปงมีศักยภาพในการผลิตผักพื้นบ้าน
ผ่านการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณที่ว่างของบ้าน ส่วนมิติทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร พบว่าชุมชนมีการส่งต่อองค์ความรู้ในการปลูก
ผักจากรุน่ สูร่ นุ่ ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านการบริโภคอาหารในครัว
เรือน ตลอดจนการปลูกพืชผักส่วนครัวในบริเวณบ้านของตนเอง
4.2 การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
การจัดการความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมนั้น
ส�ำหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือการจัดการให้มีความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด�ำรง
อยูต่ อ่ ไป ซึง่ หมายถึงการมีผกั ในการบริโภคทีห่ ลากหลาย มีพนื้ ทีใ่ นการปลูกและ
ผักมีการปนเปือ้ นจากสารเคมีนอ้ ยทีส่ ดุ ทัง้ นีพ้ บว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั มีการ
วางแผนในการจัดการความมัน่ คงทางอาหารผ่านการพูดคุยในเรือ่ งสถานการณ์
ความรุนแรงเรื่องสารเคมี พื้นที่ว่างในการปลูกผัก ตลอดจนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ต้องบริโภคเมนูอื่นที่ไม่มีผักในชุมชนเป็นส่วนประกอบเนื่องจากต้องเข้าไป
ท�ำงานในเมืองล�ำปาง ยังผลให้ครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั มีการวางแผนให้
ทุกครัวเรือนปลูกผักในบ้าน พื้นที่ว่างตลอดจนปรุงเมนูผักซึ่งข้างต้นคือการ
วางแผนในระยะแรก ซึ่งชุมชนมองว่าสามารถท�ำได้ในระยะยาวได้
ในขั้นตอนของการจัดการองค์กร การขอมติชุมชน การประสานงาน
ตลอดจนการควบคุมแผนการจัดการทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความมัน่ คงทางอาหาร (ประเด็น
ผัก) ชุมชนมองเห็นว่าโดยธรรมชาติชุมชนมีโครงสร้างของชุมชนอยู่แล้วซึ่ง
สามารถท�ำงานประสานกับทุกครัวเรือนในชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริหาร
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ชุมชน ซึ่งในประเด็นนี้ครัวเรือนเห็นร่วมกันว่าประเด็นเรื่องการจัดการความ
มั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทุกครัวเรือนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้
ความสนใจเพราะเป็นเรือ่ งของปากท้อง ซึง่ ผลจากการจัดการความมัน่ คงอาหาร
ชุมชนปรากฏผ่านการเลือกกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพือ่ สร้างความมัน่ คง
ด้านอาหารภายในครัวเรือน โดยการก�ำหนดเมนูการปรุงอาหารที่ต้องประกอบ
ด้วยผักพืน้ บ้านในทุกเมนู ปลูกและดูแลพืชผัก ตลอดจนถึงมีการนับชนิดของผัก
ในสวนครัวของตนเอง ซึ่งข้อเสนอของชุมชนในประเด็นการจัดการความมั่นคง
ทางอาหารสะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งตนเองทางอาหาร ทั้งการจัดการ
วัตถุดบิ คือผัก การจัดการทีด่ นิ ในการปลูก การแปรรูปอาหารทีส่ อดคล้องไปกับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านปง ยิง่ ไปกว่านัน้ ชุมชนยังให้ความ
ส�ำคัญกับการจัดการความมัน่ คงด้านอาหารของชุมชนตัง้ แต่ระดับบุคคลซึง่ เป็น
สมาชิกของครัวเรือน ผ่านการส่งต่อความคิดเรือ่ งการปรุงอาหารจากผัก ตลอด
จนการลงมือปฏิบตั ผิ า่ นการปรุงอาหารทีม่ ผี กั เป็นส่วนประกอบให้สมาชิกในครัว
เรือนได้บริโภค

สรุปผลการศึกษา
การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านปง คือ การสร้างความ
มัน่ คงทางด้านความหลากหลายของชนิดผักทีอ่ ยูใ่ นบริเวณบ้าน และชุมชนผ่าน
การเพาะปลูกผัก ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชนปรุงเมนูผักเพื่อการคง
อยู่ของผักพื้นบ้านที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความรู้เรื่องผักจากรุ่นสู่
รุน่ ผ่านการบริโภคผักเป็นอาหารในชีวติ ประจ�ำวัน เนือ่ งจากชุมชนให้ความส�ำคัญ
ต่อผักทีอ่ ยูบ่ ริเวณบ้านเป็นเสมือนการมีพชื อาหารไว้รอบบ้านของตนเองซึง่ คนใน
ชุมชนสามารถน�ำไปบริโภคเป็นอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นผักที่คนในชุมชนปลูก
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โดยการหลีกเลี่ยงสารเคมี ซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นท้าทายของคนในชุมชน
เนือ่ งจากเกษตรกรผูป้ ลูกผักบริเวณโดยรอบชุมชนบ้านปง มักใช้สารเคมีในการ
ดูแลพืชผักของตนเองเมื่อพวกเขาปลูกเพื่อจ�ำหน่าย

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ในประเด็นพื้นที่
ในการปลูกผัก ผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปงหมู่ 2 ต�ำบลป่าตันนาครัว อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง และรูปแบบการจัดการความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อลด
ความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางอาหารเชิงสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องการจัดการความมั่นคงด้านอาหารใน
ชุมชน โดยมิตทิ ชี่ มุ ชนมีสว่ นร่วม โดยเสนอในประเด็นนโยบายการจัดการความ
มั่นคงในอาหาร (ในประเด็นผักและผักพื้นบ้าน) ต้องอยู่ในภารกิจการส่งเสริม
หลักขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น หรือทุกหมู่บ้าน เนื่องจากมีประโยชน์ทั้ง
ด้านสุขภาวะที่ดีที่จะเกิดขึ้นต่อสมาชิกในชุมชน หรือแม้กระทั่งการลดรายจ่าย
และเพิม่ รายได้ในชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการปลูกผัก อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้สิทธิชุมชนเข้ามามีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน ตลอดจนส่ง
เสริมให้ชุมชนจัดการตนเองภายใต้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง

●●●
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ และ
สภาพปัญหาอุปสรรคที่พบในกระบวนการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดบริการสาธารณะ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกทัง้ แบบเดีย่ วและแบบกลุม่ จาก
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทน
ประชาชน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 26 คน โดยใช้กรณีศึกษาจากหน่วยความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดบริการสาธารณะ 3 แห่ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี เป็นตัวแทนของพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการสร้างความร่วม
มือมากทีส่ ดุ สามล�าดับแรก คือ บทบาทของหน่วยงานภายนอก ผูน้ า� มีวสิ ยั ทัศน์
ร่วมกัน และภาวะผู้น�าท้องถิ่นแกนกลาง ส�าหรับสภาพปัญหาอุปสรรคระยะ
สร้างความร่วมมือ ได้แก่ ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย การขาดความรู้และเข้าใจและ
ไม่เห็นความส�าคัญของท้องถิน่ บางแห่ง ท้องถิน่ แกนกลางขาดประสบการณ์ ข้อ
ค้นพบจากการศึกษา หนึง่ ความร่วมมือในบริบทท้องถิน่ ไทยอาจเป็นเพียงกลไก
ย่อยทีห่ น่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาผลักดันเพือ่ เคลือ่ นงานระดับสากล สอง
ความร่วมมือรูปแบบซื้อขายบริการ พบว่า ท้องถิ่นผู้ให้บริการอาจมีการกีดกัน
ผูร้ บั บริการโดยใช้กลไกราคา เมือ่ เห็นว่าผูร้ บั บริการมีมากเกินไปจนอาจสูญเสีย
ขีดความสามารถด�าเนินการในพื้นที่ตนเองลง เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเลือกซื้อ
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บริการจากท้องถิ่นแห่งอื่นแทน และสาม กลุ่มการเมืองระดับจังหวัดอาจไม่มี
อิทธิพลต่อเวทีนโยบายมากนัก หากมีเงื่อนไขส�ำคัญกว่า เช่น อุปสงค์ที่เข้มข้น
ตัวแสดงหลักเป็นฝ่ายข้าราชการ เป็นต้น
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย มิ ติ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
ออกกฎหมายรองรับโดยเฉพาะรูปแบบนิติบุคคล มีมาตรการกระตุ้นจูงใจและ
อ�ำนวยความสะดวก สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นระดับบน-ล่าง
เพื่อบูรณาการเชิงนโยบายทุกจังหวัด และเน้นใช้มาตรการในการสร้างความ
ร่วมมือกับพื้นที่ชนบท ส่วนพื้นที่เขตเมืองเน้นไปที่การยุบรวมท้องถิ่นด้วยกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเอกภาพ บางกรณีอาจมอบหมายให้ภาคส่วนอื่น
ท�ำหน้าที่แทนหากมีประสิทธิภาพมากกว่า

ค�ำส�ำคัญ:
ความร่วมมือ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ , บริการ
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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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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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ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้ขีดความ
สามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ�ำกัด
หรือลดลง อาทิ การกระจายอ�ำนาจเชิงภารกิจจากรัฐบาลกลางหรือมลรัฐ การ
เผชิญวิกฤติทางการคลัง กระบวนการโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรการเติบโตขึ้นของเมือง จึงจ�ำเป็น
ต้องบูรณาการการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ผังเมือง สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ขณะเดียวกัน มีการเรียกร้องบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ความเท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลายประเทศ ยังมีโครงสร้างทีก่ ระจัดกระจาย
เชิงพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก (Territorial fragmentation) จึงไม่มศี กั ยภาพทีเ่ พียงพอ
ต่อการจัดบริการสาธารณะที่ดีได้ การแสวงหาทางมาตรการปฏิรูปของระบบ
การปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง
มีอยู่ด้วยกัน 2 แนวทาง คือ การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
(amalgamation) เช่น ญี่ปุ่น จากเดิมปี ค.ศ. 1945 มีเทศบาล 10,520 แห่ง
แต่ลดจ�ำนวนลงเหลือเพียง 1,719 แห่งในปี ค.ศ. 2014 (Ministry of Internal
Affairs and Communications of Japan : 2015) และมาตรการสร้างระบบ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cooperation) เช่นสหรัฐฯ
พบว่าแนวโน้มการสร้างความร่วมมือในรูปแบบเขตพิเศษ (Special districts)
ทีไ่ ม่ใช่เขตพิเศษโรงเรียนมีจำ� นวนเพิม่ สูงมากขึน้ จากเดิมปี ค.ศ. 1992 มีจำ� นวน
33,131 แห่ง เพิม่ เป็น 38,266 แห่ง ในปี 2012 (U.S. Census Bureau, : 2012)
ส่วนกรณีของฝรั่งเศสมีเทศบาลเป็นภาคีสมาชิกหน่วยความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถึงร้อยละ 90 ท�ำให้รัฐบาลต้องปรับโครงสร้างให้
หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่เป็นทางการของรัฐในปี ค.ศ. 2014 ข้อสังเกต

96

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่น่าสนใจคือ แนวคิดทั้งสองต่างมีจุดยืนที่เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความ
ประหยัดในเชิงขนาด (economic of scale) เช่น ต้นทุนธุรกรรมค่าจ้าง การ
จัดซื้อจัดจ้าง การผลิตบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และส่วนต่างทีป่ ระหยัดลงสามารถน�ำไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะอืน่ ๆ สร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างความเท่าเทียมบริการได้เช่นเดียวกัน
ส่วนกรณีของไทย ได้เคยมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำแนวทาง
การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันมาใช้ แต่พบว่าประสบกับ
ปัญหาหลายประการ เช่น ขัดผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่น ประชาชน
เล็งเห็นถึงความสะดวกรวดเร็วในการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กและมีความใกล้ชิดกับประชาชนและการยึดมั่นในเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่ (นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ : 2545)จึงมีความน่าสนใจส�ำหรับการศึกษา
และน�ำมาเป็นบทเรียนของไทยในการจัดวางแนวทางทีเ่ หมาะสมหรือการปฏิรปู
โครงสร้างใหม่ ผ่านการตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับประโยชน์ ผลกระทบ ความเหมาะสม
และปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จหรือล้มเหลวของการใช้มาตรการทัง้ สองดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เคยท�ำการศึกษาความร่วมมือ
รูปแบบสหการเหมือนฝรัง่ เศส และญีป่ นุ่ พบว่าในส่วนของไทยไม่มกี ฎหมายลูก
มารองรับท�ำให้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย จึงได้มีการศึกษา โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้มาตรฐานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International
Cooperation Agency: JICA) ในปี พ.ศ. 2549 เน้นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับล่างด้วยกัน ระยะต่อมาจึงขยายแนวทางความ
ร่วมมือ โดยเพิม่ บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะแกนหลักและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างเป็นสมาชิก มีการจัดท�ำคู่มือแนวทางปฏิบัติเผย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

97

แพร่ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ต่อมาได้มี
การออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การท�ำความตกลงร่วมมือกันจัดท�ำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ก�ำหนดแนวทางและ
วิธกี ารจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีช่ ดั เจน
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปปฏิบัติ
แพร่หลายมากนักเช่นเดิม
ขณะทีค่ วามน่าสนใจของภาคตะวันออกของไทยมีหลายมิติ ทัง้ เคยเป็นพืน้ ที่
พัฒนาอุตสาหกรรมหลักผ่านแผนการพัฒนาชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก และพืน้ ที่
ขับเคลือ่ นโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) มีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ส่งผลให้
รายได้ประชากรต่อหัวในภาคตะวันออกสูงมากที่สุดของประเทศตามไปด้วย
(ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ : 2555) นอกจากนี้ หากพิจารณาแนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดบริการสาธารณะ พบว่า
สาเหตุปจั จัยหลักทีส่ ำ� คัญควรจะเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงบประมาณทางการคลังเพื่อการจัดการ แต่กรณีของภาคตะวันออกเมื่อน�ำ
ตัวเลขรายรับทั้งหมดในปี 2558 กลับพบว่ามีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุด (ไม่นับรวม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยในปี พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออก มีรายได้เฉลี่ย 79.34 ล้านบาท/แห่ง ส่วนค่าเฉลี่ยทุกแห่งของ
ประเทศอยู่ที่ 68.43 ล้านบาท/แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
: 2558) ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าเหตุใดทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีรายได้ หรือทรัพยากรมากกว่าพื้นที่ภาคอื่นๆ แต่กลับยังคงเกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

98

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านบริบทเชิงพื้นที่ พบว่า ด้านการเมืองมีโครงสร้างการเมืองแตกต่าง
หลากหลายไม่เหมือนภูมิภาคอื่น โดยแต่ละจังหวัดสามารถสังเคราะห์ข้อมูล
โครงสร้างอ�ำนาจได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ขั้วอ�ำนาจเดียว (2) สองขั้วอ�ำนาจ (3)
สามขั้วอ�ำนาจ (4) หลายขั้วอ�ำนาจ (โอฬาร ถิ่นบางเตียว : 2551)นัยดังกล่าว
สามารถส่งผลต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของการสร้างความร่วมมือได้ (สาโรช
คัชมาตย์ : 2550) แม้ในทางวิชาการจะมีข้อโต้แย้งว่าความแตกต่างของกลุ่ม
การเมืองระดับสูง อาจส่งผลให้ความร่วมมือด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการตัดสินใจต้องผ่านกลไกฉันทามติและการประนีประนอมง่ายขึ้น
(Robert Hertzog, PawelSwianiewicz, Ken Davey and Massimo Balducc
: 2010) เหตุที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองมีนัยส�ำคัญนั้น สืบเนื่องกระบวนการ
สร้างความร่วมมืออาจน�ำไปสู่การสูญเสียต้นทุนทางการเมือง (Political costs
of Cooperation) ทัง้ การแบ่งปันหรือจัดสรรอ�ำนาจ ชือ่ เสียง และบารมีระหว่าง
กัน นอกจากนี้ ภาคตะวันออกมีลักษณะทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกต่างกันออกไปสาม ลักษณะ ได้แก่ (1) สังคมเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม
(2) สังคมเศรษฐกิจแบบกึง่ อุตสาหกรรมกึง่ เกษตรกรรม (3) พืน้ ทีส่ ภาพทางสังคม
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นบริบท (Context) ส�ำคัญใน
การก�ำหนดเนื้อหาของหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงภูมิภาคเพื่อ
ท�ำการศึกษาเชิงลึก ขณะทีพ่ นื้ ทีข่ องภาคตะวันออกปัจจัยด้านการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การย้ายถิ่นฐานของประชากร การเติบโตของ
ประชากรแฝง และการขยายตัวของเมือง ดังทีไ่ ด้กล่าวมานี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
จะศึกษาในประเด็นเกี่ยวข้องกับ ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะ กรณีพนื้ ทีภ่ าคตะวันออก ในประเด็นเกีย่ วกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้
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ส�ำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่พบ ทั้งนี้เพือ่ ถอดบทเรียนให้กบั พืน้ ทีอ่ นื่ และตอบ
ค�ำถามส�ำคัญ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยแนวทางสร้างความร่วมมือยังเหมาะสมกับสภาพบริบท
ของไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีข้อติดขัดอะไรบ้าง โดยการศึกษาผ่าน
กรอบแนวคิดคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย รวมทั้งงานวิจัยและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดตั้งหน่วยความ
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ
2. เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดตัง้ หน่วยความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1 แนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัด
บริการสาธารณะ
1.1 ความหมาย ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายถึงการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่สองแห่งขึน้ ไปร่วมมือกันด�ำเนิน
กิจการใดกิจการหนึง่ หรือหลายกิจการอาจเป็นกิจการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยล�ำพัง อาจด�ำเนินการได้แต่ต้อง
อาศัยทรัพยากรเป็นจ�ำนวนมากอันเป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
โดยลักษณะของความร่วมมืออาจกระท�ำผ่านการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือในลักษณะขององค์กรความร่วมมือทีม่ ี
สถานะเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายก็ได้(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 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
ตัง้ แต่การจัดตัง้ นิตบิ คุ คลร่วมกันอย่างเป็นทางการ หรือ การจัดท�ำข้อตกลงหรือ
พันธะสัญญาระหว่างกัน หรือ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ
แต่ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะหน่วยความร่วมมือที่เป็น
ทางการเท่านั้น
1.2 รูปแบบความร่วมมือ แบ่งออกได้ 8 ประเภท(เรื่องเดิม : 2006)
ได้แก่ (1) หน่วยความร่วมมือ (Joint-service provision) มักเกิดขึน้ เมือ่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีขนาดเล็กและไม่มศี กั ยภาพเพียงพอต่อการจัดบริการหรือ
ยังขาดประสิทธิภาพส�ำหรับการจัดบริการบางอย่าง (2) การบริหารงานร่วมกัน
(Joint administration) เฉพาะกิจกรรมบางประการ เช่น การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การเงิน และการจัดซื้อ มีส�ำนักงานร่วมกัน (3) การบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อการวางแผนและพัฒนา (Joint planning and development)
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกันประเมิน วางแผน วิเคราะห์และออกแบบ
ทิศทางการพัฒนาร่วมกัน เช่น การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ฯลฯ
(4) การจัดซื้อการบริการ (Purchase of services) โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซือ้ ขายบริการระหว่างกันโดยหน่วยทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้บริการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากหน่วยผู้ใช้บริการ (5) การลงทุนร่วมกัน (Joint funding of
investments) เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนเงินทุนส�ำหรับ
โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากหรือเครื่องจักรกลอุปกรณ์
ที่มีมูลค่าสูง เช่น รถโดยสารรับส่งนักเรียน เครื่องจักรก่อสร้าง (6) การร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Exchange of experience) เป็นการปรึกษาหารือ
สนับสนุนเชิงเทคนิค รูปแบบการท�ำงาน องค์ความรู้ ทักษะ ข้อมูล ฯลฯ
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อาจเป็นการสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศระหว่างท้องถิ่น (7) การร่วมกัน
จัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใหม่ (Creation of a new tier of
government) การเกิดขึ้นของหน่วยความร่วมมือที่มีสถานะเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นฐานกับรัฐ
ส่วนกลาง หรือส่วนภูมภิ าคโดยทีภ่ าคีสมาชิกจะถ่ายโอนหรือมอบหมายให้หน่วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ที่จัดตั้งขึ้นนี้ท�ำหน้าที่แทนตนเอง (8) การสร้าง
ความร่วมมือหลายรูปแบบ (Multiple modalities) หากเห็นว่าการน�ำรูปแบบ
ต่างๆ มาผสมผสานร่วมกันภาคีสมาชิกต้องมีความยืดหยุ่นและใจกว้างต่อการ
จะใช้วิธีการต่างๆ
1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการสร้างความร่วมมือ Turk ได้
กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) สามารถ
สร้างจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ (Herman Turk : 1973) การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่น�ำไปสู่การสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ส�ำเร็จ ในที่นี้ จึงพิจารณาตัวปัจจัยประกอบ 2 ส่วนที่ส�ำคัญ คือ ส่วนแรก คือ
ปัจจัยเชิงสาเหตุและความจ�ำเป็นอันน�ำไปสู่ความต้องการให้เกิดขึ้น และส่วนที่
สอง คือ ปัจจัยทีต่ อบสนองให้ความต้องการดังกล่าว โดยแต่ละส่วนมีประเด็นที่
ผู้ศึกษาน�ำมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและตีความ จากข้อมูลที่ผู้
วิจัยรวบรวมได้และน�ำมาสังเคราะห์ ดังนี้
ส่วนแรกปัจจัยอุปสงค์ ประกอบด้วย (1) ความเกี่ยวเนื่องของสภาพ
ปัญหา (Cross of problem) โดยมากแรงกดดันมากจากความหนาแน่นของ
ประชากรที่ส่งผลกระทบข้ามเขตอ�ำนาจ แรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกและ
ความต้องการประหยัดเชิงขนาด (Manoj Shrestha and Richard Feiock :
2007) (2) โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย
(Territorial fragmentation) การร่วมมือกันเป็นการสร้างขนาดที่เหมาะสม
และเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคการรับบริการสาธารณะ (3) การ
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กระจายอ�ำนาจเพิ่มขึ้น (Decentralization) แต่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ น�ำไปสู่การสร้างข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันมากยิ่งขึ้น (Robert L. Bish :
2000) (4) การยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ท�ำให้การจัดการประเด็นปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ชาย ไชยชิต : 2555) (5) ความต้องการเชิง
ผลประโยชน์ของผู้บริหารเพื่อสร้างกิจกรรมหรือภาพลักษณ์อันเป็นประโยชน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมักได้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการขยายผลผลิตส่วนเกินจากขีดความสามารถของ
ตนและขยายอิทธิพลทางการเมืองไปพร้อมกัน (Frederic Blaeschke : 2016)
หรือเห็นว่าตนจะมีความได้เปรียบในเวทีการต่อรองและมีสดั ส่วนของการระดม
ทุนหรือทรัพยากรมากกว่าภาคีสมาชิกอื่นๆ (Richard C. Feiock : 2007) และ
(6) เป็นทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อิสระ
สุวรรณบล และ ปธาน สุวรรณมงคล : 2547) เช่น สหการของฝรัง่ เศส เนือ่ งจาก
ประชาชนมีความผูกพันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของตนเองสูงและต่อต้าน
การยุบรวมอย่างแข็งขัน
ส่วนที่สอง ปัจจัยสนองตอบ แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ปัจจัยสนองตอบ
ภายใน (Internal supply) และปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก (External supply)
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนโยบาย (Policy Arena) ในระดับเครือข่ายความร่วม
มือ นับจากการมีผู้บุกเบิกได้คิดริเริ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา (Initiative) ไป
จนถึงกระบวนการจัดตั้ง (Establishing) จนกระทั่งสามารถจัดตั้งหน่วยความ
ร่วมมือเกิดขึน้ ได้เป็นผลส�ำเร็จ ประกอบด้วยตัวแปร 9 ประการ ได้แก่ (1) นักการ
เมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง (Strong political leadership) สามารถใช้
ประโยชน์จากความอ่อนแอของฝ่ายอืน่ ๆ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมจัดท�ำข้อตกลงร่วม
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กันได้ (Stephanie Post : 2004; Annette Steinacker : 2004) (2) ผู้น�ำมี
วิ สั ย ทั ศน์ ร ่ ว มกั น (Common vision of leaderships) เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น ถึ ง
ผลประโยชน์อันเกิดจากความร่วมมือ (3) สภาพการเมืองท้องถิ่นเอื้ออ�ำนวย
(Political situation) ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติ หากมีความขัดแย้งมักท�ำให้
ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ยาก (นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ : 2545) ส่วนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้สภาพปัญหาจะเร่งด่วนเพียงใด หากขาดความ
สัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูน้ ำ� ท้องถิน่ ด้วยกันเองก็ยากทีจ่ ะเกิดความร่วมมือได้ในทาง
ปฏิบัติ (สาโรช คัชมาตย์ : 2550) (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนและความ
โปร่งใสของกระบวนการสร้างความร่วมมือ (Participation and transparency)
หากเป็นไปได้การจัดตัง้ คณะท�ำงานร่วมควรประกอบจากตัวแทนภาคประชาชน
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจมีคนกลางท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวย
ความสะดวก (Facilitator) (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โกวิทย์ พวงงาม และ
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ : 2550) (5) การออกแบบความร่วมมือที่เหมาะสม สมาชิก
จึงควรแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดร่วมกัน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ :
2551) (6) ภาคีสมาชิกมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นและมีความเท่าเทียมกัน
(เรื่องเดิม : 2551) (7) จ�ำนวนภาคีสมาชิกความร่วมมือที่เหมาะสม ระยะ
เริ่มต้นนั้นจ�ำนวนไม่ควรมีมากจนเกิน และหากลักษณะประชากรร่วมกัน
(Homogeneity) ยังสามารถเกิดสร้างความร่วมมือได้ง่ายยิ่งขึ้น (Stephanie
Post : 2004) (8) ข้อมูลสนับสนุนเชิงบวก (Positive information) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) (สถาบัน
วิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2550) (9) ความร่วมมือ
ควรเกิดขึ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Cooperation) หากปราศจากความ
ตั้งใจจริงกระบวนการผลิตบริการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ย่อมไม่เกิดขึ้นและเห็นเป็น
รูปธรรมอย่างแน่นอน (เรื่องเดิม : 2550)
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ส�ำหรับปัจจัยเกือ้ หนุนภายนอก (External supply) เป็นสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ อ�ำนวยหรือส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
เกิดขึน้ ได้สำ� เร็จตัวแปรเหล่านีส้ ามารถวิเคราะห์อทิ ธิพลผ่านมุมมองแนวคิดสถาบัน
นิยมใหม่ (New Institutionalism) มี 3 ประการ ประกอบด้วย (1) มาตรการจูงใจ
(Incentive system) รัฐบาล หน่วยงานสนับสนุนภายนอก หรือผูบ้ ริจาค (Donors)
อาจให้มมี าตรการสนับสนุน 4 ลักษณะได้แก่ เงินอุดหนุนหรือสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินอุดหนุนแต่ละพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสมการให้รางวัล/งบประมาณพิเศษ
กระตุ้นจูงใจ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความรู้ต่างๆ (Holger
Osterrieder : 2006) (2) สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal Environment)
ควรระบุชดั เจนเกีย่ วกับลักษณะการจัดตัง้ ความร่วมมือ อ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจ การ
ใช้ทรัพยากร อิสระในการตัดสินใจ รวมไปถึงเหตุผลความจ�ำเป็นในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการจัดบริการสาธารณะการบริหารงาน การควบคุม การเงิน
การก�ำกับดูแลของรัฐ เป็นต้น (เรื่องเดิม : 2006) (3) บทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ การริเริ่มกรอบความ
ร่วมมือไม่ควรเป็นกระบวนการทีร่ ฐั หรือราชการส่วนกลางเป็นผูช้ นี้ ำ� (Top-down
Process) ในทางกลับกันความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ ควรเกิดจากการทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตระหนักถึงสภาพความส�ำคัญของปัญหาและมีความปรารถนาทีจ่ ะ
ร่วมมือกันเป็นภาคีสมาชิกเพือ่ จัดการกับสภาพปัญหาดังกล่าวอันจะช่วยให้ความ
ร่วมมือที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ : 2551)
1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัดการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทยทีเ่ ป็นองค์การพบว่า ปัญหาโดยส่วนใหญ่มาก
จากความไม่ชดั เจนของกฎหมายและนโยบายของรัฐ ขาดมาตรการกระตุน้ ส่งเสริม
ทีช่ ดั เจนมีขอ้ จ�ำกัดทางกฎหมายและมีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน เพราะกระท�ำได้
เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางประเภทและต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีการ
ในการจัดตัง้ สหการ ไม่มกี ระบวนการแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ขณะเดียวกันนักการ
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เมืองท้องถิน่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจประชาชนในท้องถิน่ ไม่ตนื่ ตัวและตระหนักถึง
สิทธิการเรียกร้องการพัฒนาคุณภาพของบริการสาธารณะ ไม่สามารถแสดงพลังได้
ดีเพียงพอที่จะสร้างปฏิกิริยาการตอบสนองของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
เป็นต้น(นครินทร์เมฆไตรรัตน์, โกวิทย์ พวงงาม และศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ : 2550;
นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ : 2545)กล่าวโดยสรุปได้วา่ ประเทศไทยมีอปุ สรรคและ
ข้อจ�ำกัดในระดับมหภาคและจุลภาค ทัง้ ในเชิงสถาบันและพฤติกรรมไปพร้อมกัน
การสร้างความร่วมมือในระดับทีเ่ ป็นทางการหรือจัดตัง้ องค์การในรูปแบบนิตบิ คุ คล
จึงเกิดขึน้ ได้ยาก
2 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Network
governance)
แนวคิดระบบราชการแบบเดิม ได้ถูกท้าทายด้วยการท�ำงานผ่านความ
สัมพันธ์ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในแนวนอน (Horizontal Collaboration) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเสมือนสะพาน
ที่ เ ชื่ อ มโยงหน่ ว ยการปกครองระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู ่
กระจัดกระจายจ�ำนวนมาก่อรูปเป็นความสัมพันธ์ในระบบเครือข่าย ผ่านความ
สัมพันธ์เชิงแลกเปลีย่ นและความไว้วางใจเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างมาก (GermàBel
and Mildred E. Warner : 2015) เพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาร
กิจนัน้ ๆ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ระจัดกระจาย การเกิดขึน้ ของความร่วมมือเป็นไปเพือ่
ให้เกิดการบูรณาการและลดข้อจ�ำกัดที่หน่วยงานหนึ่งๆ ไม่อาจจัดบริการดัง
กล่าวได้ส�ำเร็จเพียงล�ำพัง โดยทั่วไปแล้ว ความร่วมมือกันก่อให้เกิดการบูรณา
การและเพิม่ ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไป อาทิ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงาน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น (Sue Goss :
2001)
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2.1 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ
การท�ำงานในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถประสบความ
ส�ำเร็จให้สามารถสร้างขึน้ ได้สำ� เร็จนัน้ Williams D. Eggers & Stephen Goldsmith ระบุวา่ มีองค์ประกอบส�ำคัญ ดังนี(้ 1) สมาชิกก�ำหนดพันธกิจทีช่ ดั เจนและ
เน้นคุณค่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ (2) ผู้น�ำหรือผู้ริเริ่มผลักดันมีกลยุทธ์ใน
การบูรณาการให้เครือข่ายเกิดเป็นสถาบัน (Institutionalization) (3) การเลือก
หุ้นส่วน/ภาคีสมาชิก เช่น การเข้ากันของวัฒนธรรม การประเมินขีดความ
สามารถ และความใกล้ชดิ กับผูร้ บั บริการ (4) การเลือกประเภทตัวแบบทีเ่ หมาะสม
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยืดหยุ่น (5) ความ
สามารถของนักบูรณาการต้องประสานความร่วมมือเผชิญหน้ากับปัญหา และ
ข้อท้าทายต่างๆ (6) การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การท�ำงานที่
สลับซับซ้อนมาสูค่ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องผสานสอดคล้องกัน(7) สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันให้เกิด “Trust”โดยจัดให้มีกลไกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ และร่วมกันตัดสินใจที่ยอมรับของทุกฝ่าย
(8) ธ�ำรงรักษาความสมดุลในการก�ำกับดูแล ทัง้ การก�ำหนดเป้าหมายทีเ่ หมาะสม
และเป็นไปได้ ออกแบบผลประโยชน์ทจี่ งู ใจ มีเกณฑ์คณ
ุ ภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ มีการกระจายความเสี่ยง มีกลไกบริหารความเปลี่ยนแปลง
และมีแผนงานระยะยาวโดยเฉพาะแหล่งที่มาของงบประมาณที่ชัดเจน (9)
การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเครือข่าย โดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ
(10) การมีแผนงานในอนาคตรองรับความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตาม
เงื่อนไขสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว(จักร ติงศภัททิย์ และกฤษฎา ปราโมชน์
ธนา, แปล, 2552; จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร : 2552)
นอกจากนี้ Hulst และคณะได้ทำ� การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดบริการสาธารณะทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
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ยุโรป 8 ประเทศ แนวคิดส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาคือแนวคิดสถาบันนิยมเชิง
ประวัตศิ าสตร์และสังคมวิทยา (Sociological and Historical Institutionalism)
ในฐานะตัวแปรเชิงบริบททีม่ อี ทิ ธิพล และพฤติกรรมและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุผลเชิง
สถาบันและตัวแสดงต่างๆ โดยมองว่าตัวแสดงทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนมีเป้า
หมายและเหตุผลของตนเองและอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดต่างๆ โดยหยิบยกบริบท
ส�ำคัญได้แก่ บริบทเชิงสถาบันระดับชาติ (National Institutional Context)
เช่น กฎหมาย และมาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมบริหารงานภาครัฐ
(Public administrative culture) และต้องเผชิญกับแรงกดดันหรือปัจจัย
แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกด้วย(RudieHulst, André van
Montfort, ArtoHaveri, JenniAiraksinen and Josephine Kelly : 2009)
ส�ำหรับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างความร่วมมือในวรรณกรรมอืน่ ๆ พบว่า
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกล่าวคือ เกิดจากปัจจัยด้านแรงกดดันจาก
ภายนอกและภายในท้องถิ่น อาทิ Belและ Warner พบว่า มาตรการรัดเข็มขัด
และวิกฤติทางการคลัง น�ำไปสู่แนวทางการปฏิรูปค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จึงเป็นแนวทางทีอ่ าจถูกหยิบน�ำมาใช้(GermàBel and Mildred E.
Warner : 2015) โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าความประหยัดในเชิงขนาดขึ้นอยู่กับ
1) โครงสร้างต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้องกับขนาดและความหนาแน่นหรือ
เข้มข้นทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม 2) โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาด (Size) ลักษณะของพื้นที่ (เช่น มหานครเมือง-ชนบท) และอ�ำนาจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลกลางหรือภูมิภาค และ 3)
กรอบในการก�ำกับดูแลระดับในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค
ที่มีความแตกต่างกันของความร่วมมือในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ ส่วน James A. Coon อธิบายเหตุผลและความเป็นไปได้อันน�าไปสู่
การตัดสินใจสร้างความร่วมมือในระดับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
ขึ้นอยู่กับการประหยัดในเชิงขนาด (economic of scale) การร้องขอจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงด�าเนินการแทน (entrustment) เพิ่ม
ความสะดวกในการปฏิบัติท�างานมากขึ้นเช่น การจัดการทางหลวงที่เชื่อมต่อ
หลายพืน้ ทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละพืน้ ทีร่ ว่ มกันดูแล แก้ปญ
ั หาการ
กระจายทรัพยากรธรรมชาติไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งอาจเกิดจากเกิดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส่วนเกินทางกายภาพ (Surplus Physical Facilities) เช่น เทศบาล
บางแห่งมีการลดลงของประชากรพบได้ในพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อของเมืองทีม่ คี วามเจริญ
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 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดเล็ก (PekkaKettunen
and Filipe Teles : 2015)แต่สิ่งที่พึงระวัง คือ ผลกระทบเรื่องการลดลงของ
การควบคุมประชาธิปไตยของแต่ละหน่วยสมาชิกโดยเฉพาะกรณีของสหรัฐฯ ที่
น�ารูปแบบผู้จัดการมาใช้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
Global Context

National Context

ปัจจัยส�าคัญแห่งความ
ส�าเร็จ (Key Success
Factors)

การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความส�าเร็จ

ปัญหา อุปสรรค
และข้อจ�ากัด

Regional Context

Local Context
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ระเบียบวิธีวิจัย

1 วิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย วิธกี าร
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง 26 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descript Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
(Comparison Analysis) เพื่อสรุปรวบยอดทางความคิดจากการสร้างข้อสรุป
ทั่วไป (Generalization) เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุด (Key
Success Factors) ใน 3 ล�ำดับแรก และปัญหาอุปสรรคที่พบ (Obstacles)
จากกรณีศึกษาในครั้งนี้
2 การเลือกกรณีศึกษา (Case Study) จ�ำนวน 3 หน่วยความร่วมมือ
เพือ่ เป็นตัวแทนของความร่วมมือบนพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก อาศัยหลักเกณฑ์คละ
ความแตกต่างด้านบริบทโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นภายในจังหวัด (Political
Circumstances) แบ่งออกเป็น หน่วยความร่วมมือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มี
การเมืองท้องถิ่นแบบขั้วอ�ำนาจเดียว สองขั้วอ�ำนาจ และหลายขั้วอ�ำนาจ และ
เกณฑ์ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ (Social-Economic
Circumstances) ได้แก่ พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และกึง่ เกษตรกรรม
กึ่งอุตสาหกรรม
(1) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่มีโครงสร้างการเมืองและสองขั้วอ�ำนาจ และตัวแทน
หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีสภาพ
เศรษฐกิจสังคมแบบกึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม
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(2) โครงการจัดการชายฝัง่ ทะเลแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทน
หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่มี
โครงสร้างการเมืองขัว้ อ�ำนาจเดียว และตัวแทนหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนพื้นที่ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจสังคมแบบอุตสาหกรรม
(3) โครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลจันทบุรี เป็นตัวแทนหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดทีม่ โี ครงสร้างการเมืองหลายขัว้ อ�ำนาจ และตัวแทนหน่วย
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีสภาพเศรษฐกิจ
สังคมแบบเกษตรกรรม

ผลการศึกษา
1. ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการสร้างความร่วมมือ (Key
Success Factors)
ผลจากการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าการริเริ่มหน่วยความร่วมมือในสามกรณี
ศึกษา เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขส�ำคัญสองลักษณะ ลักษณะแรก เกิดจากการเข้า
มาผลักดันของหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานระหว่างประเทศ ภาค
รัฐ และสถาบันการศึกษา เกิดขึ้นกับกรณีศูนย์ความร่วมมือฯ และโครงการ
จัดการชายฝัง่ ทะเลฯ ทัง้ ทีช่ ว่ งเวลาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มิได้
มีความต้องการหรือเผชิญสภาพปัญหาร่วมกัน เพียงแต่ทั้งสองกรณีเกิดขึ้นภาย
ใต้บริบทที่อาจมีวัตถุประสงค์ของผู้ที่ริเริ่มผลักดันแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
กรณีศนู ย์ความร่วมมือฯ เกิดขึน้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อใช้พื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราส�ำหรับทดลองและวิจยั แนวทางการแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้างทีอ่ งค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนทรัพยากรและไร้ขีดความสามารถในการจัด
บริการสาธารณะ ดังนัน้ เป้าประสงค์หลักหรือธงน�ำจึงเป็นการพยายามผลักดัน
แนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดบริการสาธารณะ
โดยตรง ส่วนภารกิจการจัดการการท่องเที่ยวนั้น เป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมและปัญหาที่พบให้กับคณะที่ปรึกษาทราบ ขณะที่โครงการ
จัดการชายฝั่งทะเลฯ พบว่า โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก(PEMSEA) ซึง่ เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทีเ่ ข้ามาริ
เริ่มผลักดันการบูรณาการการจัดการชายฝั่งทะเลระดับภูมิภาคร่วมกันในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเพื่อให้มีกลไกจัดการชายฝั่งทะเลในเอเชียตะวันออก
ให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2021 แนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะมิได้เป็นเป้าประสงค์หลักแต่เป็น
เพียงเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้เท่านั้น กระนั้นก็ตามทั้งสองกรณีเกิดขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถจากการท�ำงานในรูปแบบเครือข่ายระหว่างหน่วย
งานและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพมากขึ้น
เมื่อพิจารณาบทบาทของหน่วยงานภายนอกพบว่า เป็นที่มาของปัจจัย
อื่นๆ ที่เอื้อต่อความส�ำเร็จในการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือหลายประการ ได้แก่
(1) หน่วยงานภายนอกอยู่ในฐานะผู้เริ่มเริ่มจุดประกายทางความคิด ชี้ให้เห็น
ความจ�ำเป็น ความส�ำคัญ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ทั้งที่มิได้ปรากฏสภาพปัญหาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องร่วมมือกันแต่อย่างใด (2) การเป็นนักบูรณาการ
เครือข่าย หรือ Network Manager โดยกระตุ้นให้เกิดการประสานงานเป็นระ
ยะๆ ให้มกี ารจัดประชุมร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ สร้างความ
ไว้วางใจระหว่างกัน การจัดวางแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
งาน และอืน่ ๆ (3) การเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก (Facilitator) ในเวทีจดั ประชุม
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จัดตั้งองค์กรความร่วมมือฯ (4) การสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ทางกฎหมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปอธิบายข้อกฎหมายทีเ่ ปิดช่อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน ทั้งที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จ�ำนวน
มากขาดประสบการณ์และความรูค้ วามเข้าใจ และหวัน่ เกรงการละเมิดกฎหมาย
ของรัฐ (5) การให้ข้อมูลเชิงบวกและสร้างภาพอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ในเชิงเทคนิค จนเกิดวิสยั ทัศน์รว่ มกันได้เป็นผลส�ำเร็จ (Common vision) ท�ำให้
ทุกฝ่ายยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือ และวางแผนงานร่วมกัน (6) การ
แนะน�ำการเลือกภาคีหุ้นส่วนที่เหมาะสม สิ่งที่น่าสนใจในกรณีโครงการจัดการ
ชายฝั่งทะเลฯ พบว่า PEMSEA ก�ำหนดเงื่อนไขให้การออกแบบกิจกรรมและ
โครงการต้องมีสว่ นร่วมของหลายภาคส่วน อันเป็นทีม่ าของแผนงานต่างๆ แนบ
ท้ายบันทึกข้อตกลงระหว่าง PEMSEA กับจังหวัดชลบุรี ตลอดจนมีใช้มาตรการ
จูงใจทางการเงินและมิใช่เงินเข้ามาโน้มน้าวชักจูงถึงประโยชน์ทที่ อ้ งถิน่ จะได้รบั
ส่วนลักษณะทีส่ อง คือ การเกิดขึน้ จากแรงกดดันเชิงโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยแท้ กล่าวคือ ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่ น เกิ ด จากความไม่ ส มดุ ล ระหว่ า งภารกิ จ ที่ ต ้ อ งกระท� ำ ตามกฎหมาย กั บ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ดังที่ปรากฏในโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพฯ
ในรูปแบบการมอบหมายภารหน้าที่ ซึ่งไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก กระนั้น
ก็ตาม เมือ่ ประสบปัญหาเกินกว่าขีดความสามารถ หน่วยงานแกนกลางพยายาม
ที่แก้ปัญหาด้วยการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
มากกว่า คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดท�ำหน้าที่แทนภายใต้โครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สองระบบทีก่ ฎหมายเปิดช่องไว้ให้ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
จึงใช้รปู แบบการสร้างหุน้ ส่วนกับภาคเอกชนเข้ามารับสัมปทาน แต่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น แกนกลางยั ง คงประสบปั ญ หาการขาดแคลนผู ้ เชี่ ย วชาญด้ าน
กฎหมายและสัญญาจ้าง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งส่วนใหญ่ไปอยู่ใน
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หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานแกนกลาง จึง
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกในข้อสัญญาเพื่อป้องกันการเสียเปรียบ
(ส�ำนักงานอัยการสูงสุด) ขณะเดียวกัน ในช่วงการพิจารณาข้อเสนอเชิงเทคนิค
จากภาคเอกชนแจ้งความประสงค์เข้ามารับสัมปทานจ�ำนวนมาก เทศบาล
จันทบุรกี ลับขาดแคลนเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูเ้ ละเชีย่ วชาญการจัดการขยะมูลฝอย
และสิง่ แวดล้อม จึงจ�ำเป็นต้องเชิญผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการส่วนภูมภิ าคเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหน่วยความร่วมมือในสองกรณีนี้ บทบาทของหน่วย
งานภายนอกเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดของความส�ำเร็จในการจัดตั้งหน่วยความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยอาจอยูใ่ นฐานะของผูเ้ ข้าไปริเริม่
ผูจ้ ดั การเครือข่ายในช่วงการจัดตัง้ ผูอ้ ำ� นวยความสะดวก การสร้างความเชือ่ มัน่
ทางกฎหมายและเชิงเทคนิคทัง้ ในรูปแบบให้คำ� ปรึกษา หรือร่วมประชุม ในบาง
กรณีมีการใช้มาตรการจูงใจทางการเงินและมิใช่เงินร่วมด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง
หน่วยงานภายนอกมักน�ำมาสู่ปัจจัยอื่นๆ เกื้อหนุนและเอื้อต่อการสร้างความ
ร่วมมือให้ประสบความส�ำเร็จ และทีส่ ำ� คัญคือ จ�ำเป็นต้องสร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกัน
อันเป็นทีม่ าของความมุง่ มัน่ ในการร่วมมือกันจึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในล�ำดับถัดมา
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) เป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือให้ประสบความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในล�ำดับรองลงมา เหตุที่การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากหลายกรณีพบว่า ความพยายามทีจ่ ดั ตัง้
หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ประสบ
ปัญหาข้อติดขัดจากการที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแสดง
ส�ำคัญหลัก ไม่เห็นพ้องหรือหวัน่ เกรงปัญหาต่างๆ (เช่น ข้อกฎหมาย ประโยชน์)
ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกัน หรือมีภาคส่วนอื่นๆ เข้าร่วมนั้น ถือเป็นเรื่องใหม่ในทางปฏิบัติอยู่พอ
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สมควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีประสบการณ์หรือตัวอย่าง
และมักได้รับการทัดทานจากฝ่ายข้าราชการ ด้วยเพราะหวั่นเกรงการท�ำผิด
กฎหมายและบางส่วนทีเ่ กรงว่าความร่วมมืออาจน�ำมาสูผ่ ลเสียมากกว่าผลดีตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้น
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อความราบรื่นในการประชุม
จัดตั้งหน่วยความร่วมมือทุกรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ร่วมกันอันน�ำมาสู่การจับมือและ
แรงมุง่ มัน่ (passion) อาจมีมลู เหตุและเงือ่ นไขแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ กรณี
ศูนย์ความร่วมมือฯ เป็นวิสยั ทัศน์ทเี่ กิดขึน้ จากหน่วยงานภายนอกเข้าไปชีใ้ ห้เห็น
ประโยชน์ตา่ งๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการท�ำงานในรูปแบบเครือข่าย แต่กรณีโครงการ
จัดการชายฝั่งทะเลฯ เพิ่มเติมคือ การเล็งเห็นประโยชน์จากมาตรการจูงใจ
ทางการเงินทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะได้รบั จากหน่วยงานภายนอก ตลอด
จนโอกาสในการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต่างประเทศ ขณะที่
โครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมประสิทธิภาพฯ วิสยั ทัศน์สำ� คัญอันน�ำไปสูก่ ารเข้า
ร่วมโครงการฯ ของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาชิกร่วมมือกันระยะ
จัดตัง้ มาจากเหตุผลเรือ่ งความคุม้ ค่าและยัง่ ยืนทีภ่ าคเอกชนและเทศบาลจันทบุรี
ให้ข้อมูล
สิ่งที่น่าสนใจ คือ โครงการจัดการชายฝั่งทะเลฯ และโครงการปรับปรุง
และเพิม่ เติมประสิทธิภาพฯ พบว่า บทบาทส�ำคัญของความเป็นผูน้ ำ� ท้องถิน่ แกน
กลางมีนัยส�ำคัญต่อการเกิดขึ้นของหน่วยความร่วมมือกล่าวคือ กรณีโครงการ
จัดการชายฝั่งทะเลฯ นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
ขณะนัน้ ได้ขบั เคลือ่ นงานด้านสิง่ แวดล้อมมาก่อนการเข้ามาของความร่วมมือเพือ่
การพัฒนาทางทะเลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia: PEMSEA) และชื่อเสียงเป็นที่

116

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ PEMSEA เลือก
จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สาธิต โดยให้เทศบาลเมืองศรีราชาเป็นผู้บุกเบิก ขณะ
เดียวกัน คุณลักษณะและความชืน่ ชอบด้านสิง่ แวดล้อมของบุคคลดังกล่าว ท�ำให้
การพูดคุยและปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง PEMSEA กับเทศบาล
เมืองศรีราชาเป็นไปอย่างราบรืน่ นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ยังมีบทบาทส�ำคัญใน
การบูรณาการหลายภาคส่วนให้มาร่วมมือกันทั้งในระยะจัดตั้งและขับเคลื่อน
งานพื้นที่สาธิต โดยอาศัยความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับหลายภาคส่วน ทั้ง
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิน่ ชาวประมง ตลอดจนมีความสนิทสนม
กับนายสมชาย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและเป็นศูนย์กลาง
โครงสร้างการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบขั้วอ�ำนาจเดียวขณะนั้น
ท�ำให้การเจรจากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ เป็นไปได้โดยสะดวก เพราะ
มีการพูดคุยทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางควบคูก่ นั นอกจากนี้ นายฉัตรชัย
ทิมกระจ่าง มีความชาญฉลาดเชิงกลยุทธ์ในการแสวงหาพันธมิตร กล่าวคือ
PEMSEA เทศบาลเมืองศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเลือก
พืน้ ทีแ่ บบเฉพาะเจาะจงให้มาเข้าร่วมจัดตัง้ โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนและความเหมาะ
สมกับการเป็นพื้นที่สาธิตตามที่ PEMSEA ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้
จึงมีการจัดตัง้ ทีมงานเพือ่ แสวงหาภาคีสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เชิงรุก
เพื่อพบปะพูดคุยและปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
4 แห่ง เพือ่ สร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกันแบบไม่เป็นทางการ ตลอดจนชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ประโยชน์ทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะได้รบั จนสามารถมาเข้าร่วมจัดตัง้ ได้
ในที่สุด
ส่วนโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพฯ พบว่า นายจักรเพ็ชร
จิตงามสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรขี ณะนัน้ ได้สานต่อนโยบายความร่วม
มือให้เกิดความต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นประโยชน์สาธารณะโดยรวมมากกว่าการประโยชน์
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ตนเองเพียงแห่งเดียว เพราะจังหวัดจันทบุรมี อี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาด
เล็กไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการก่อสร้าง ขยาย หรือบริหารจัดการขยะ และ
บางแห่งได้รับการต่อต้านจากประชาชนอย่างแข็งขัน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเหล่านั้นอาจน�ำขยะมูลฝอยไปทิ้งหรือก�ำจัดแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลน�ำไป
สู่ความเสียหายต่อส่วนรวมได้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ คุณลักษณะการเป็นผู้น�ำที่ไม่
ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2553-2554 ปริมาณขยะ
สะสมเพิม่ สูงขึน้ ถึง 8 แสนตัน ผูว้ จิ ยั พบว่า เทศบาลเมืองจันทบุรไี ม่มนี โยบายใน
การกีดกันหรือสร้างเงื่อนไขที่ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น�ำขยะมาทิ้ง
ต้องถอนตัวออกไป ในทางกลับกันพบว่า ยังคงเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคีสมาชิกน�ำขยะมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีขยะเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่
สภาวะวิกฤติ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการบางแห่งด�ำเนิน
กลยุทธ์การขึ้นราคาค่าบริการจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ไม่
สามารถทิ้งขยะในพื้นที่บ่อขยะตนได้ เทศบาลเมืองจันทบุรีพยายามแก้ปัญหา
หลายวิธี อาทิ ว่าจ้างบริษทั สัญชาติจนี แห่งหนึง่ เข้าติดตัง้ เตาเผาขยะในพืน้ ที่ แต่
ไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากการใช้เตาเผาขยะในการจัดการมูลฝอย ได้ส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียง ตลอดจนผลักดันให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดหาพืน้ ที่ แต่ประชาชนต่อต้านอย่างแข็งขัน จนใน
ที่สุดได้อาศัยเวทีพูดคุยในสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และน�ำแนวทาง
จัดการด้วยเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การเป็นผู้น�ำที่มีความสามารถในการผสานผล
ประโยชน์ (synergy) ในฐานะผู้แทนการเจรจา (broker) ของทุกฝ่าย ทั้งการ
รักษาผลประโยชน์ของเทศบาลเมืองจันทบุรที กี่ ำ� หนดให้ภาคเอกชนจัดสรรราย
ได้ร้อยละ 20 ให้เทศบาลจันทบุรี การพยายามรักษาประโยชน์ของรัฐในการ
เจรจาต่อรองราคาค่าบริการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราที่ไม่สูง
เกินไปที่ หรือ 320 บาท/ตัน ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ตั้งอยู่บนความยากล�ำบาก เพราะ

118

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิกทั้ง 24 แห่ง มีการเสนอราคาที่แตกต่าง
กัน และบทบาทสุดท้าย คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่เข้ามา
ลงทุนรับสัมปทาน โดยใช้กลยุทธ์การจัดพิธลี งนามพร้อมกันทัง้ 24 แห่ง ภายใน
วันเดียวเพื่อเป็นค�ำมั่นให้แก่ภาคเอกชน ทั้งที่โดยปกติแต่ละแห่งลงนามในช่วง
เวลาแตกต่างกัน
ภาวะผู้น�ำ (Leadership) จึงมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการจัดตั้ง
กลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างมาก แต่อาจอยูภ่ าย
ใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น กรณีจังหวัดชลบุรีมีปัจจัยความสัมพันธ์การเมือง
เข้ามาเกือ้ หนุน ขณะทีจ่ งั หวัดจันทบุรี เกิดขึน้ จากบทบาทผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเด็ดเดีย่ ว
กล้าเผชิญความเสี่ยงและข้อท้าทาย และความสามารถส่วนตัวในการผสาน
ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ส่วนกรณีศูนย์ความร่วมมือฯ ไม่พบบทบาทของ
ผู้น�ำที่โดดเด่นในกระบวนการจัดตั้ง อันมีนัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการจัดตั้ง
ความร่วมมือ หากแต่ผู้น�ำท้องถิ่นทุกแห่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นปฐมส�ำคัญ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสรุปปัจจัยส�ำคัญสามอันดับแรก ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จของ
การจัดตั้งหน่วยความร่วมมือในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ (1) บทบาทของ
หน่วยงานภายนอกในฐานะผูร้ เิ ริม่ จุดประกาย อ�ำนวยความสะดวก บูรณาการ
เครือข่าย สร้างความเชือ่ มัน่ และป้อนข้อมูลเชิงบวกให้ภาคีสมาชิกจนเกิดความ
ตระหนักและวิสยั ทัศน์รว่ มกัน (2) วิสยั ทัศน์รว่ มกันของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีร่ ว่ ม
จัดตัง้ มีความมุง่ มัน่ และยินดีเข้าร่วมกระบวนการจัดตัง้ ท�ำให้การพูดคุยอยูภ่ าย
ใต้เหตุผลและข้อเท็จจริง การมุง่ เน้นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
สาธารณะร่วมกัน กลไกการประชุมจึงมีความราบรื่น (3) ภาวะผู้น�ำเครือข่าย
มักเป็นผู้น�ำท้องถิ่นแกนกลางจัดตั้ง สามารถบูรณาการหลายภาคส่วน มีความ
ชาญฉลาดเชิงกลยุทธ์ กล้าเผชิญความเสี่ยง ข้อท้าทายและปัญหาต่างๆ และมี
ความสามารถในการประสานประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับได้
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2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสร้างความร่วมมือ
กรณีศนู ย์ความร่วมมือฯ ภาคีสมาชิกขาดความรูค้ วามเข้าใจความถูกต้อง
ชอบธรรมทางกฎหมายและประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
ขณะเดียวกัน ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือฯ ที่เป็น
นิตบิ คุ คลและเงือ่ นไขทีส่ ะดวกต่อการสมทบงบประมาณของภาคีสมาชิกได้โดย
สะดวก ท�ำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ภาคีสมาชิกจึงเลือกให้แนวทางการ
ประสานแผนงานและรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึง่ ปัญหาการไม่สามารถน�ำเงินไปอุดหนุนรวมกันได้ภาคีสมาชิกจ�ำนวนหนึง่ มอง
ว่าเป็นจุดอ่อนเพราะท�ำให้การร่วมมือกันของภาคีสมาชิกไม่มปี ระสิทธิภาพดังที่
ควรจะเกิดขึ้นสอดคล้องกับ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โกวิทย์ พวงงาม และ
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2550) ที่กล่าวว่าความไม่ชัดเจนของกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐ และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะการจัดตั้งสหการและไม่มี
กระบวนการแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการจัดตั้งองค์กร
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่นเดียวกับ นรนิติ เศรษฐบุตร
(2545) ที่ระบุว่าแม้จะมีพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระบุให้ร่วมมือกันได้ แต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติ
ชัดเจน และนักการเมืองท้องถิน่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ ส่วนโครงการจัดการ
ชายฝั่งทะเลฯ ภาคีสมาชิกไม่เคยมีแนวคิดเกี่ยวกับการสมทบงบประมาณไว้ที่
ส�ำนักงานบริหารฯ หรือหน่วยงานที่เป็นแกนกลาง เนื่องจากแนวคิดการบูรณา
การจัดการชายฝั่งทะเลถูกน�ำเข้ามาโดย “Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)”มิได้ระบุแนวทางดังกล่าวไว้
แต่ภาพของการบูรณาการ คือ การประสาน/ผนวกแผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทาง
เดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งยังคงมีอิสระในการออกแบบ
กิจกรรมภายใต้ แต่อุปสรรคเพียงประการเดียวที่ภาคีสมาชิกเห็นว่าเป็นเรื่อง
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ส�ำคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถลงนามกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศได้โดยตรง แต่ต้องกระท�ำในนามผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท�ำให้เกิด
ความล่าช้าและกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
ขณะทีโ่ ครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมประสิทธิภาพฯ พบว่า ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น เป็นการแก้ปัญหาเชิงอุปสงค์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญเป็นหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น(Principle of municipal autonomy) โดยตรง และสามารถใช้พระราช
บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
การดึงภาคเอกชนเข้ามารับสัมปทานในฐานะหุ้นส่วน (Partner) แม้พระราช
บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 22 ให้อ�ำนาจไว้ แต่ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงแก้
ปัญหาดังกล่าวโดยปรึกษาหารือกับส�ำนักงานอัยการสูงสุด ซึง่ ถือเป็นปรากฏการ
แก้ปัญหาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจาก (1) เป็นการแสดงให้เห็นข้อจ�ำกัดเชิง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เกี่ยวกับการขาดแคลนผู้
เชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายทีด่ ตี อ่ การแก้ปญ
ั หาทีส่ ลับซับซ้อน (2) ความรูค้ วาม
สามารถส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกับเทศบาลเมืองจันทบุรี
ซึ่งในทางปฏิบัติควรเป็นหน่วยงานที่เทศบาลเมืองจันทบุรีควรนึกถึงเป็นอันดับ
แรก (3) ความสลับซับซ้อนของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสไว้แล้ว แต่ไม่
สามารถท�ำได้ในทางปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า มิใช่เพียงแค่กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคล
ดังเช่นกรณีสหการเท่านั้น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผชิญปัญหาและ
ข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย แต่รปู แบบสัญญาซือ้ ขายบริการทีม่ ภี าคส่วนอืน่ ๆ เข้ามา
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เกีย่ วข้องอาจท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเผชิญความยุง่ ยากและความ
ไม่ชัดเจนอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป รูปแบบศูนย์/ส�ำนักงาน มีปัญหาอุปสรรคส�ำคัญ ได้แก่
ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นความ
ส�ำคัญ บางกรณีพบว่า กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง
นามกับหน่วยงานระหว่างประเทศโดยตรงท�ำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ลงนาม ส่วนความร่วมมือรูปแบบสัญญาซื้อขายบริการที่มีเอกชนรับสัมปทาน
ด�ำเนินการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แกนกลางขาดประสบการณ์และ
บุคลากรทีม่ คี วามรูใ้ นการมอบหมายภารกิจให้ภาคเอกชนเข้ามาด�ำเนินการแทน
ภาคีสมาชิกบางแห่งขออนุเคราะห์คา่ บริการเป็นพิเศษด้วยเหตุผลด้านข้อจ�ำกัด
ด้านความสามารถในการอุดหนุนงบประมาณ ส่งผลให้การเจรจาด�ำเนินไปอย่าง
ยากล�ำบากมากยิ่งขึ้น
3 ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
3.1 ด้านปัจจัยเชิงอุปสงค์ (Demand sides) พบว่า ความร่วมมือ
รูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนสูง เช่น จัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือฯ มีแนวโน้ม
ที่มิได้เกิดจากภาคีสมาชิกเผชิญสภาพปัญหาแรงกดดันหรือข้อเรียกร้องจาก
ประชาชน แต่เกิดจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาผลักดันและกระตุน้ ส่งเสริมเพือ่
ใช้เป็นพืน้ ทีส่ าธิตหรือวิจยั มากกว่าแก้ปญ
ั หาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�ำลัง
เผชิญอยู่ ณ ขณะนัน้ เหตุทเี่ ป็นเช่นนี้ เนือ่ งจากท้องถิน่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
และหวั่นเกรงการท�ำผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอก
3.2 ด้านปัจจัยอุปทาน (Supply sides) พบว่า หนึ่ง ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย อาจถูกผลักดันจากหน่วยงาน
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ระหว่างประเทศ เพือ่ บรรลุผลลัพธ์ในระดับภูมภิ าคหรือขับเคลือ่ นแนวคิดสากล
เช่น การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศ
สอง รูปแบบสัญญาซื้อขายบริการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ขายบริการบางแห่งออกมาตรการกีดกันผู้ซื้อบริการโดยใช้กลยุทธ์การตั้งราคา
สูงขึน้ (คล้ายกับการกีดกันด้วยก�ำแพงภาษี) เมือ่ เห็นว่าจ�ำนวนผูร้ บั บริการมีมาก
เกินไปจนอาจบัน่ ทอนขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหาของพืน้ ทีต่ นเอง
ได้ ท�ำให้ผนู้ ำ� ท้องถิน่ ผูซ้ อื้ บริการเกิดแรงกดดันจึงเลือกซือ้ บริการจากหน่วยงาน
ที่ต้นทุนรวมถูกกว่าแทน
สามฝักฝ่ายการเมืองระหว่างฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับล่างกับฝ่ายที่คุมเสียงข้างมากในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่
คนละขั้ ว อ� ำ นาจอาจไม่ ส ่ ง ผลต่ อ การเป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคหรื อ ข้ อ จ� ำ กั ด ต่ อ
กระบวนการจัดตั้ง เนื่องจากมิได้เป็นการน�ำงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปผูกพันกับศูนย์ความร่วมมือฯ อันก่อให้เกิดภาระหน้าที่ด้าน
งบประมาณหรือทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงไม่มเี หตุผลการต่อ
รองผลประโยชน์ของฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารท้องถิน่ ความร่วมมือแบบนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นได้ง่าย
นอกจากนี้ การอธิบายด้วยสภาพการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัด ใน
ฐานะปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัดตัง้ หน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อาจไม่เหมาะสมกับการน�ำมาใช้ในการศึกษาและอธิบายในบางกรณี หาก
มีเงื่อนไขอื่น ๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างความร่วมมือมากกว่า โดย
เฉพาะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวนมากประสบปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรในบางภารกิจและหากไม่ดำ� เนินการแก้ไขจะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาส�ำคัญตาม
มา ดังสังเกตได้จากกรณีโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพฯ จังหวัด
จันทบุรี และยังความสัมพันธ์ทางการตลาด (Market-based relationship)
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เป็นปัจจัยแทรกซ้อนอีกด้วย บางกรณียังพบว่า หากการสร้างความร่วมมือ
ปราศจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ บริบทแวดล้อมทางการเมืองระดับจังหวัด
อาจไม่มอี ทิ ธิพลและไม่เหมาะสมต่อการน�ำมาอธิบายบนเวทีการสร้างความร่วม
มือได้อกี ต่อไป ดังทีป่ รากฏในกรณีศนู ย์ความร่วมมือฯ ในเบือ้ งต้นคณะทีป่ รึกษา
แนะน�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่งร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ
ด้านการจัดการขยะ ซึง่ เป็นบริการสาธารณะทีม่ แี รงจูงใจทางเศรษฐกิจ มีนกั การ
เมืองท้องถิ่นแสดงบทบาทในเวทีนโยบายอย่างแข็งขัน แต่เมื่อคณะที่ปรึกษา
ชี้แจงว่าไม่มีการอุดหนุนงบประมาณและเปลี่ยนจากการจัดการขยะมูลฝอย
เป็นการจัดการการท่องเทีย่ ว บทบาทของเวทีนโยบายได้เปลีย่ นไปสูข่ า้ ราชการ
ระดับสูงเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังคงสนใจเข้ามาอยู่ในเวที
นโยบาย (Policy arena) ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจ�ำนวน
มากถอนตัวออกไป
3.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัด
หนึ่ง ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหุ้นส่วนเป็น
หน่วยงานระหว่างประเทศ พบว่า กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ผบู้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยตรง แต่
สามารถร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแทนในนามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น อาจร่วมลงนามในฐานะสักขี
พยาน ส่วนการท�ำให้เกิดสภาพบังคับใช้เพื่อจัดวางโครงสร้างหรือกลไกการ
ท�ำงานสามารถอาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดออกค�ำสั่งเป็นหนังสือราชการให้
สอดคล้องกับพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติได้
สอง ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการ
สาธารณะด้วยกัน อาจไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ
เนื่องจากอ�ำนาจหน้าที่หลายประการอยู่ในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค การ
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ท�ำงานโดยทั่วไปจึงยังเป็นลักษณะคู่ขนานค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอต่อการก�ำกับดูแล
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ภาพรวมแนวทางปรับปรุงโครงสร้างท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 1) มีมาตรการบังคับให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงาน/ส�ำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภายในเขตจังหวัด เพื่อบูรณาการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ปฏิสมั พันธ์ในหมูผ่ บู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เพือ่
สร้างความไว้วางใจระหว่างกันมากขึ้น 2) ส่งเสริมมาตรการยุบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดเล็กในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เอกภาพ
และความรวดเร็วเด็ดขาดในการบริหารจัดการ ส่วนในพื้นที่ชนบทหรือมี
ประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างเบาบาง ควรเลือกแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กด้วยกัน เนื่องจากพื้นที่ชนบทประชาชน
ยังมีความจ�ำเป็นต้องเข้าถึงการบริการหลายชนิดจากส�ำนักงานที่ตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ รูปแบบความร่วมมือควรพัฒนาเป็นรูปแบบไม่เป็น
ทางการสูร่ ปู แบบทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลมากขึน้ แต่ไม่ควรจ�ำกัดอยูใ่ นหมูอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเพียงอย่างเดียว ในทางปฏิบัติหน่วยความร่วมมือควรค�ำนึง
ถึงความคุ้มค่า ประสิทธิผล และความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะให้
ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ “หุ้นส่วน (Partner)” ร่วมกันโดย
พิจารณาจากความสามารถ ทักษะ ทรัพยากร เทคโนโลยี และอื่นๆ เช่น NGOs
มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชนเป็นต้น
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2 แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.1 เร่งส�ำรวจความร่วมมือทั่วประเทศและจัดท�ำระบบจัดการ
องค์ความรู้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลส�ำคัญ เช่น รูปแบบ โครงสร้าง ภารกิจ กระบวนการ
จัดตั้ง กลไกท�ำงาน การบริหารงบประมาณ บุคลากร สภาพปัญหาอุปสรรค ผล
การด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ น�ำรวบรวมและจัดท�ำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความคุม้ ค่า จุดแข็งและจุดอ่อน
ในแต่ละภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำร่วมกัน น�ำมาสังเคราะห์
เปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในเงื่อนไขต่างๆ และค้นหาตัวอย่างการ
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best practice) พิจารณาเทียบเคียงกับกรณีทเี่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และความเหมาะสมเชิงเทคนิคในภารกิจนัน้ ๆเพือ่
จัดท�ำแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะในการสร้างความร่วมมือในแต่ละภารกิจ
เพื่อพัฒนาสู่การส่งเสริมความร่วมมือหลากหลายวัตถุประสงค์ต่อไปและน�ำ
มาสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Knowledge
management system) ดังเช่น ดังเช่นการสร้างเว็บไซต์ http://www.
municipal-Cooperation.org และคู ่ มื อ การจั ด ตั้ ง ความร่ ว มมื อ ที่ ชื่อ ว่ า
“Toolkit Manual Inter-Municipal Cooperation” ซึ่งเป็นเป็นคู่มือที่เกิด
จากความร่วมมือระหว่างสภาแห่งยุโรป โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ
Local Government and Public Service Reform Initial
2.2 รัฐควรมีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
โดยควรเปิดกว้างให้ออกแบบความร่วมมือได้หลากหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ ในกลุ่มประเทศยุโรปพบว่า
สิง่ ทีท่ อี ทิ ธิพลและส่งต่อการก�ำหนดรูปแบบของความร่วมมือมากทีส่ ดุ และทันที
คือ กฎหมายของรัฐบาลและมาตรการจูงใจ แต่หากตัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
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ส่วนกลางออกไป การออกแบบองค์กรความร่วมมือจะขึน้ อยูก่ บั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ผลการศึกษาหลายกรณี ยืนยันว่ากฎหมายของรัฐส่วน
กลางและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก มีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบ
โครงสร้าง กลไกการท�ำงาน ตลอดจนวัฒนธรรมการท�ำงาน
2.3 การกระตุ้นและอ�ำนวยความสะดวกโดยหน่วยงานภายนอก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อาจร่วมกับคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจฯจัด
ท�ำ “หลักสูตรผู้ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดบริการสาธารณะ” เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่
ในส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ประจ�ำจังหวัด รับผิดชอบในการเข้าไป
เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) กระตุ้นส่งเสริม มีทักษะด้านการ
ประสานงานและศิลปะในการโน้มน้าวชักจูง สามารถชี้ให้เห็นประโยชน์ที่เกิด
ขึน้ โดยมีขอ้ มูลเชิงบวกทีช่ ดั เจนและน่าเชือ่ ถือ ไปจุดประกายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น และความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในการสร้างความร่วมมือให้ถือ
เป็นผลงานส่วนหนึง่ ของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ประจ�ำ
จังหวัดในด้านค่าตอบแทนพิเศษ การเลือ่ นต�ำแหน่ง เพือ่ สร้างแรงจูงใจและเป็น
ขวัญก�ำลังใจในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
2.4 การสร้างมาตรการจูงใจและรางวัลตอบแทน ผูก้ ำ� หนดนโยบาย
ควรมีการส�ำรวจหน่วยความร่วมมือที่สามารถเป็นแบบอย่างสามารถด�ำเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นกรณีพิเศษและมอบ
รางวัลให้กับภาคีสมาชิกทุกแห่งในนามหน่วยความร่วมมือ เพื่อเป็นเกียรติและ
สร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดทั้ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ร างวั ล แก่
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นรูปแบบรายได้คา่ ตอบแทนพิเศษในสัดส่วนทีพ่ จิ ารณา
เหมาะสมเพิ่มเติมให้เป็นขวัญและก�ำลังในในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยความ
ร่วมมือที่อยู่นอกเหนือภารกิจหน้าที่โดยปกติทั่วไป
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การสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นที่ภาค
ตะวันออก: ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ และสภาพปัญหาอุปสรรค ในครั้งนี้ ผู้วิจัย
เลือกกรณีศึกษาจากหน่วยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิน่ ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดการชายฝัง่
ทะเลแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี และโครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลจันทบุรี ซึ่งทั้งสามกรณีศึกษามีพัฒนาการ
ของหน่วยความร่วมมือระหว่างท้องถิน่ แบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อตัวของ
เครือข่าย ระยะขับเคลื่อนงาน และระยะขยายเครือข่าย ส่วนรูปแบบความร่วม
มือพบว่า มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
และสัญญาซือ้ ขายบริการหรือมอบหมายภารกิจ โดยมีการจัดวางโครงสร้างและ
กลไกทีเ่ กิดขึน้ 3 ระบบ คือ ระบบคณะกรรมการร่วม ระบบผูจ้ ดั การ และระบบ
มอบหมายให้ผู้ให้บริการมีอ�ำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการสร้างความร่วมมือมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ 1) บทบาท
ของหน่วยงานภายนอก 2) วิสยั ทัศน์รว่ มกันของผูน้ ำ� และ 3) ตัวผูน้ ำ� ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแกนกลาง ส�ำหรับสภาพปัญหาอุปสรรคระยะสร้างความ
ร่วมมือ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เผชิญกับข้อจ�ำกัดทางกฎหมายจ�ำนวน
มากและแตกต่างกันออกไปตามภารกิจ รูปแบบท้องถิน่ และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนีพ้ บว่า ทีผ่ า่ นมายังพบว่าผูบ้ ริหารและข้าราชการท้องถิน่ การขาดความ
รูแ้ ละเข้าใจและไม่เห็นความส�ำคัญเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแกนกลางแม้จะมีความมุ่งมั่นแต่ยังขาดประสบการณ์
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ข้อค้นพบจากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า ความร่วมมือในบริบทท้องถิน่ ไทย
อาจเป็นเพียงกลไกย่อยที่หน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาผลักดันเพื่อเคลื่อน
งานระดับสากล เช่น กรณีการเข้ามาของ PEMSEA ในจังหวัดชลบุรี ส่วนความ
ร่วมมือรูปแบบซือ้ ขายบริการนัน้ พบว่า ในบางกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้ให้บริการอาจมีนโยบายกีดกันผู้รับบริการโดยใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือโดย
การปรับขึน้ ค่าบริการ เมือ่ เห็นว่าผูร้ บั บริการมีมากเกินไปอาจส่งผลให้หน่วยงาน
ผู้ให้บริการสูญเสียขีดความสามารถด�ำเนินการในพื้นที่ตนลง เป็นเหตุให้ผู้รับ
บริการเลือกซื้อบริการจากท้องถิ่นแห่งอื่นแทน อันน�ำไปสู่การเกิดขึ้นของความ
ร่วมมือหรือการขยายจ�ำนวนสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้บริการ
ที่มีขีดความสามารถมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มการเมืองระดับจังหวัด
อาจไม่มีอิทธิพลต่อเวทีนโยบายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมากนัก หากมีเงื่อนไขส�ำคัญกว่า เช่น อุปสงค์ที่เข้มข้น ตัวแสดงหลักในเวที
เป็นของฝ่ายข้าราชการประจ�ำ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มิติความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ได้แก่ ออก
กฎหมายรองรับโดยเฉพาะรูปแบบนิติบุคคล ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีมาตรการ
กระตุ้นจูงใจและอ�ำนวยความสะดวก สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
ระดับบนลงล่างเพื่อบูรณาการเชิงนโยบายทุกจังหวัด และเน้นใช้มาตรการใน
การสร้างความร่วมมือกับพื้นที่ชนบท ส่วนพื้นที่เขตเมืองเน้นไปที่การยุบรวม
ท้องถิ่นด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเอกภาพจะท�ำให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่า และในบางกรณีอาจมอบหมายภารกิจให้ภาคส่วนอืน่ เช่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ด�ำเนินการแทนในบางภารกิจ หากเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความคุม้ ค่า สร้างความเสมอภาคและความทัว่ ถึงในการให้บริการ
ได้มากกว่า
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รูปแบบ
ของกำรล่ำแม่มดออนไลน์
ในบริบทสังคมไทย1
The Patterns of Online Witch Hunting in
The Context of Thai Society
อภิเดช เตปิน2
Abhidech Tepin

บทความนี้เป็นการศึกษาถึงรูปแบบของการล่าแม่มดออนไลน์ในบริบท
สังคมไทย โดยการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพในรูปแบบของการศึกษา
เฉพาะกรณี ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
แกะรอยผ่านอินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกน�าเสนอประเด็น
การเห็นต่าง 2 ประเด็น ได้แก่ การวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
รับน้องแบบโซตัส ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของการล่าแม่มดออนไลน์มี 4
รูปแบบ ได้แก่ การเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนตัว การด่วนตัดสินทางศีลธรรม การคุกคาม
ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง และการปฏิเสธที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคม ซึง่ มีสาเหตุมาจากการถูกคุกคามความเชือ่ หรือถูกดูหมิน่ สิง่ ทีร่ กั
และเคารพมาก การต่อสู้ทางการเมือง การมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ในการมอง
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต่างกัน และการรับรู้และตีความขอบเขตเสรีภาพของ
การสือ่ สาร (Free Speech) ไม่สอดคล้องกัน ซึง่ กระบวนการล่าแม่มดออนไลน์
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ล่าและผู้ถูกล่าทั้งทางด้านการเรียน การท�างาน
สุขภาพ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ค�าส�าคัญ :
1 บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ของผูเ้ ขียน เรือ่ ง “ปฏิบตั กิ ารต่อคนเห็นต่างและปฏิบตั ิ
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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
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การล่าแม่มดออนไลน์ เป็นการใช้ค�ำเลียนแบบพิธีกรรมการล่าแม่มดใน
อดีตของยุโรปและอเมริกาเหนือ ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 15 – 18 ถือเป็น
ยุคกลางของยุโรป (Medieval Age) ในยุคที่สังคมยุโรปถูกปกครองโดยคริสต
จักร ศาสนาคริสต์อยู่ในยุคที่เรืองอ�ำนาจอย่างสูงสุด แนวคิดเรื่องเอกเทวนิยม
(Monotheism) ถูกน�ำมาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินชีวติ กล่าวคือ เน้นเรือ่ งของ
ความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว มีแบบแผนปฏิบัติที่ถูกรองรับโดยสังคมที่เรียกว่า
“จารีต” ผู้ใดก็ตามที่คิดหรือปฏิบัติต่างจากจารีตดังกล่าว ก็จะถูกกล่าวหาว่า
“นอกรีต” โดยปริยาย และการนอกรีตถือว่าเป็นสิง่ ทีร่ า้ ยแรงในสังคมยุโรปสมัย
นั้น ถึงขั้น “มีการตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีโทษถึงชีวิต...” (ธนัชชนม์
ธนาธิป-ปริพฒ
ั น์, 2557) การล่าแม่มดในสมัยนัน้ เป็นกระบวนการตามล่า จับกุม
ทรมาน และลงทัณฑ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า “นอกรีต” กล่าวคือ “...ผู้ใดก็ตามที่มี
ลักษณะ วิถีชีวิต พฤติกรรม หรือความเชื่อที่แตกต่างไปจากคนในหมู่บ้าน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด...”
(Edward Miguel, 2555 อ้างถึงใน ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์, 2557)
แม่มดจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย เชื่อว่าแม่มดเป็นคน
ที่มีมนต์ด�ำ (Magic) และจ้องจะท�ำลายคริสต์ศาสนา 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) ให้กลายเป็นเพียงสัตว์ การท�ำร้ายหรือฆ่าสัตว์ในร่างมนุษย์
นัน้ ไม่ถอื ว่าเป็นความผิดบาป ยิง่ ไปกว่านัน้ คือจ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้กระท�ำ
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เห็นได้ชัด “...ในช่วง ค.ศ.1480 – 1750 ประเทศอังกฤษมีการประหารชีวิตคน
จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมากกว่า 60,000 ครั้ง” (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2558, น.10-18) โดยรูปแบบและสาเหตุสว่ นใหญ่ของการล่าแม่มด เกิดจากการ
แสดงตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับค่านิยมของสังคม ซึ่งในขณะนั้นมักเกี่ยวข้องกับ
ศาสนจักร กล่าวคือ พฤติกรรมหรือองค์ความรู้ใดที่ ขัดแย้งกับศาสนจักรหรือ
การตีความของศาสนจักรในขณะนัน้ ก็ถอื ว่านอกรีต เช่น การรักร่วมเพศ หรือกรณี
ของกาลิเลโอทีม่ กี ารประกาศว่าโลกกลม ในขณะทีค่ นในสมัยนัน้ และศาสนจักร
ตีความว่าโลกแบนและโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แม้ว่าคนแรกที่ค้นพบ
ทฤษฎีนี้คนแรกจะเป็น นิโคลัส โคเปอร์นิคัส แต่ด้วยความเกรงกลัวต่ออ�ำนาจ
ของศาสนจักรท�ำให้เขาไม่ได้ประกาศออกมา เป็นต้น นอกจากการกระท�ำที่
นอกรีตแล้ว ในสมัยนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกสืบทอดต่อมา คือเชื่อว่าอ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติท�ำให้เกิดเหตุร้ายกับสังคม ความเจ็บป่วย และความตาย เป็น
ฝีมอื ของปีศาจชัว่ ร้ายผ่านตัวกลางคือ แม่มด (ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพฒ
ั น์, 2557)
เมือ่ เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอย่างมีพลวัตจนเกิดการรวมกลุม่ มีการปฏิสงั สรรค์
ทางสังคมขึ้นเป็นสังคมเสมือนจริง (Virtual Community) ท�ำให้ปฏิบัติการล่า
แม่มดก็ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบของปฏิบัติการตามมาด้วย โดยในปี 2551
ค�ำว่า “ล่าแม่มด” ถูกน�ำกลับมาใช้อีกครั้งในประเทศไทยในบริบทแห่งความ
ขัดแย้งทางการเมือง โดย “แม่มด” ในบริบทครั้งนี้คือกลุ่มการเมืองที่สนับสนุน
อดีตนายกทักษิณ ชินวัตร “...ซึ่งกลุ่มการเมืองทักษิณถูกมองและขยายความ
โดยสายตาของสื่อ นักวิชาการ กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง และกลุ่มอ�ำนาจ
ต่างๆว่าเป็นภัยต่อความมัน่ คงของชาติ อนุมานได้ราวกับเวทย์มนต์ของแม่มด...”
(เราก�ำลังอยู่ในยุคล่าแม่มด (ทางการเมือง), 2551) หลังจากนั้นในปี 2553 ก็
ปรากฏเหตุการณ์ล่าแม่มดที่ได้รับความสนใจจากคนจ�ำนวนมาก นั่นก็คือกรณี
ของ “ก้านธูป” ที่ถูกล่าแม่มดจากประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
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ท้ายที่สุดถูกล่าแม่มดจนได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการเรียน และการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน โดยกรณีของก้านธูป ถือว่าเป็นกรณีแรกๆของการล่าแม่มดใน
สือ่ สังคมออนไลน์ในประเทศไทย แต่ตอ่ มาในปี 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ลา่ แม่มด
ออนไลน์ขนึ้ ในกรณีที่ อาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ อาจารย์ประจ�ำภาคประวัตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในขณะนั้น)
วิจารณ์กจิ กรรมรับน้องใหม่ของวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และอาจารย์ลลิตาถูกล่าแม่มดจากทัง้ นิสติ ปัจจุบนั นิสติ เก่า รวมไปถึงคณาจารย์
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แต่กระบวนการการล่าแม่มดในกรณีของอาจารย์
ลลิตากลับไม่ได้ด�ำเนินไปในลักษณะเดียวกันกับกรณีของก้านธูป แต่ได้ปรากฏ
รูปแบบของการโต้กลับปฏิบตั กิ ารล่าแม่มดนัน้ ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อระดับ
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
กล่าวโดยสรุปแล้วการล่าแม่มดออนไลน์ หมายถึง รูปแบบหนึง่ ของปฏิบตั ิ
การต่อคนเห็นต่างในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้พฤติกรรมการขุดคุย้ การคุกคาม
และการบิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวคือ ขุดคุ้ย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มีความคิด
เห็นต่างจากตน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภูมิหลังครอบครัว
ตลอดจนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทใี่ ช้อยู่ การคุกคาม ข่มขู่ ไล่ลา่ ทัง้ ในโลกความ
เป็นจริงและโลกเสมือนจริง รวมไปถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น ตัดต่อ
รูปภาพ หรือวิดีโอล้อเลียน เพื่อให้เกิดความเครียด อับอาย และสูญเสียความ
มั่นใจที่จะอยู่ในสังคม โดยไม่ได้สนใจว่าการกระท�ำนั้นจะถูกหรือผิดตามหลัก
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม
อย่างไรก็ตามจากกรณีของก้านธูปและอาจารย์ลลิตา ทีเ่ หตุการณ์เกิดขึน้
ในช่วงระยะเวลาห่างกัน 5 ปี กลับพบรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการ
ล่าแม่มดออนไลน์ในบริบทสังคมไทยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบขึ้น
(อธิบายในส่วนถัดไป) และจากงานศึกษายังพบรูปแบบของปฏิบตั กิ ารต่อคนเห็น
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ต่างในสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากระบวนการล่าแม่มดในสื่อสังคม
ออนไลน์ ดังนั้นบทความชิ้นนี้จึงมุ่งที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ “การล่าแม่มด
บนสื่อสังคมออนไลน์” โดยน�ำเสนอให้เห็นถึงรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นอย่างมีพลวัต

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบของปฏิบัติการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาถึงปฏิบตั กิ ารล่าแม่มดบนสือ่ สังคมออนไลน์นนั้ ผูว้ จิ ยั มองว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) เนื่องจาก
เป็นการกระท�ำทีม่ งุ่ สร้างความเกลียดชัง รวมถึงการสร้างความแบ่งแยกในสังคม
ผู้วิจัยจึงได้ใช้กรอบแนวคิดการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง มาเป็นกรอบและ
เกณฑ์เบื้องต้นในการพัฒนาโมเดลรูปแบบปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างและปฏิบัติ
การโต้กลับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
ค�ำว่า Hate speech เป็นค�ำที่เกิดจากการรวมกันของ 2 ค�ำ คือค�ำว่า
Hate ที่หมายถึง ความเกลียดชัง และ Speech ที่หมายถึง ถ้อยค�ำ วาจา หรือ
ค�ำพูด แต่ความหมายของ Hate Speech นั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ ถ้อยค�ำ วาจา
หรือค�ำพูด ที่สร้างความเกลียดชัง แต่ยังครอบคลุมถึงการสื่อสารในหลาย
ประเด็น ในประเทศไทย Hate Speech ถูกแปลไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น วาทะเกลียดชัง ถ้อยค�ำแห่งความเกลียดชัง ประทุษวาจา หรือค�ำพูดที่ก่อ
ให้เกิดความรุนแรง เป็นต้น อย่างไรก็ตามในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะให้ความ
หมายของ Hate Speech ว่าเป็น “การสื่อสารแห่งความเกลียดชัง” ซึ่งมี
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นักวิชาการหลายท่านได้นิยามและให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายโดย
สามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 กลุม่ นักวิชาการกลุม่ แรกมองว่าการสือ่ สารแห่งความ
เกลียดชังนัน้ เป็นเรือ่ งของการใช้คำ� พูด หรือถ้อยค�ำทีใ่ ช้คำ� หยาบ ในการด่า หรือ
โจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งในการให้ค�ำนิยามของ
นักวิชาการในกลุม่ แรกนัน้ มีการให้ความหมายในทางทีแ่ คบ โดยเน้นไปทีค่ ำ� หรือ
การแสดงออกทางการสื่อสารทางกายภาพ ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มกลับ
มองว่าการสื่อสารแห่งความเกลียดชังนั้นไม่จ�ำเป็นต้องใช้ค�ำพูด ถ้อยค�ำ หรือ
การแสดงออกใดๆ แต่หาก ความหมาย หรือเจตนาของการสื่อสารนั้นมุ่งสร้าง
ความเกลียดชังแล้ว ก็จะถือว่าการสือ่ สารนัน้ เป็นการสือ่ สารแห่งความเกลียดชัง
ส่วนนักวิชาการกลุ่มสุดท้ายจึงได้รวมการให้นิยามของนักวิชาการในสองกลุ่ม
แรก โดยมองการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง ในฐานะ “การสื่อสาร” ในทุก
รูปแบบ ทั้งการใช้ถ้อยค�ำที่รุนแรง และการสื่อความหมายหรือเจตนาของการ
สื่อสารนั้นๆ หากมุ่งสร้างความเกลียดชังแล้ว ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแห่งความ
เกลียดชังทั้งสิ้น
อย่างไรก็ดี หากจะพูดถึงประเด็นของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง
(Hate Speech) แล้ว ประเด็นทีเ่ ชือ่ มโยงกับเรือ่ งดังกล่าวคือสิทธิเสรีภาพในการ
พูดและการแสดงความคิดเห็น (Free Speech) เนื่องมาจากในแต่ละประเทศ
นัน้ มีเส้นแบ่งทีไ่ ม่เหมือนกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็นระบบ
กฎหมาย ระบบการปกครอง ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
กล่าวโดยสรุปแล้ว Hate Speech กับ Free Speech เป็นเรื่องของเสรีภาพใน
การสื่อสารทั้งสิ้น ผู้วิจัยมองว่ามนุษย์ในสังคมระบอบประชาธิปไตยควรมีสิทธิ
เสรีภาพในการพูด หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ แต่การจะพิจารณาถ้อยค�ำ
ต่างๆ (Speech) ว่าเป็นการสือ่ สารแห่งความเกลียดชัง หรือเป็นเสรีภาพใน
การสื่อสารแล้วนั้น ต้องขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร กล่าวคือ หาก
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การสื่อสารนั้นเป็นการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นก็เพื่อเปิดโอกาสให้
แนวคิดต่างๆเกิดขึ้นและไหลเวียนให้กับสื่อ หรือเกิดการแลกเปลี่ยนอันเป็น
ประโยชน์แล้วย่อมถือว่าเป็นเสรีภาพในการสือ่ สาร แต่หากเป็นการสือ่ สารที่
มีจดุ มุง่ หมาย เพือ่ ขู่ อาฆาต มุง่ ท�ำให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงทาง
กายภาพแล้ว ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง
จากคลิปวิดีโอเรื่อง “Hate Speech เบื้องต้นส�ำหรับคนไทย” (2557) ที่
จัดท�ำโดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ พิรงรอง รามสูต (2559, น.37) ได้แบ่งระดับของการสื่อสารแห่งความ
เกลียดชังออกเป็น 4 ระดับ ตามระดับความรุนแรงจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 การแบ่งแยกแบบไม่ตั้งใจต่อกลุ่มเป้าหมาย (Unintentional
Discrimination) กล่าวคือ เกิดจากความไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยมัก
อยูใ่ นรูปของการกระท�ำหรือทัศนคติในเชิงแบ่งแยกของผูท้ เี่ ป็นสมาชิกของกลุม่
ที่เป็นส่วนใหญ่ของสังคมต่อคนกลุ่มน้อย เช่น การเรียกผู้มีเชื้อสายแอฟริกา
อเมริกันว่าคนด�ำ หรือผิวสี โดยการสื่อสารแห่งความเกลียดชังในระดับนี้
สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้การศึกษาหรืออธิบายถึงเหตุและผลเพื่อสร้างความ
เข้าใจในสังคม
ระดับที่ 2 การตั้งใจแบ่งแยก กีดกัน สร้างความเป็น เขา – เรา ต่อกลุ่ม
เป้าหมาย (Conscious Discrimination) กล่าวคือ เป็นการแสดงความจงเกลียด
จงชังบนฐานอคติอย่างรุนแรง (Intense Dislike) แบ่งแยกกีดกันพวกเรา พวก
เขา และชักชวนให้กดี กันทางสังคม รวมถึงการเปรียบเทียบในลักษณะทีท่ ำ� ให้ผู้
อื่นไม่ใช่คน (Demonizing) หรือการน�ำเสนอเรื่องราวว่า “กลุ่มอื่น” คุกคาม
“กลุ่มเรา” อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น มีการเรียกผู้ชุมนุมคนเสื้อส้มว่าเป็นพวก
ควายส้ม เป็นต้น โดยการทีจ่ ะจัดการกับการสือ่ สารแห่งความเกลียดชังในระดับ
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นีน้ อกเหนือจากการให้การศึกษาและสร้างความรูค้ วามเข้าใจแล้ว ควรต้องมีการ
บังคับใช้กฎ กติกา มารยาทภายในเพือ่ ห้ามไม่ให้เกิดการสือ่ สารในเชิงสร้างความ
แตกแยก รวมถึงอาจมีการฟ้องร้องเมื่อมีการกระท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น
ระดับที่ 3 มีการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย (Inciting
Discriminatory Hatred) ประกอบด้วยการกล่าวหา กล่าวโทษที่รุนแรง
ประณาม แฉ ว่าร้าย พูดดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม สบประมาท ท�ำให้น่าขบขัน
ลดคุณค่าลง ท�ำให้ด้อยในสายตาผู้อื่น การเยาะเย้ยที่รุนแรง สมน�้ำหน้า หรือ
ทับถม ยกตัวอย่างเช่น เรียกผู้นับถือศาสนาพุทธที่วัดแห่งหนึ่งว่าพวกเปรตห่ม
ขาวเป็นมารสังคม เป็นต้น การสือ่ สารแห่งความเกลียดชังในระดับนีถ้ อื ว่ามีความ
รุนแรงอย่างมาก การให้การศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะแก้ไขทัศนคติ
ที่ไม่ดีของบุคคลที่มีความเชื่อในเชิงลบเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันการแบ่งแยก
ในระดับดังกล่าวมักถูกแสดงออกในที่สาธารณะ ท�ำให้กฎ กติกา มารยาทใน
สังคมไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้เท่าที่ควร ดังนั้นแล้วจึงต้องอาศัยการฟ้องร้อง
เพื่อเป็นกลไกในการจัดการและลงโทษตามหลักกฎหมาย
ระดับที่ 4 มีการยัว่ ยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อกลุม่ เป้าหมาย (Inciting
Discriminatory Violence) ประกอบไปด้วยการปฏิเสธทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันในสังคม
การยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย หรือชักชวนให้ท�ำลายล้างคน
หรือกลุม่ คนทีม่ คี วามคิด ความเชือ่ อุดมการณ์ทแี่ ตกต่างออกไปเพือ่ ปกป้องกลุม่
ของตน ยกตัวอย่างเช่น ค�ำพูดที่ว่าฆ่าคนกลุ่มนี้ไม่บาปเพราะเป็นการช่วยเหลือ
ประเทศชาติ หรือคนนี้ กลุม่ นีส้ มควรตาย แผ่นดินจะได้สงู ขึน้ เป็นต้นการสือ่ สาร
แห่งความเกลียดชังในระดับนี้มักน�ำไปสู่การกระท�ำผิดที่รุนแรง ซึ่งมีบทลงโทษ
ทางกฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
เมื่อพิจารณาถึงระดับของการสื่อสารแห่งความเกลียดชังของศูนย์ศึกษา
นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พิรงรอง รามสูต
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แล้วพบว่าในการล่าแม่มดในสือ่ สังคมออนไลน์ ในกรณีศกึ ษาทีย่ กมาอธิบายครัง้
นี้ ถือว่าเป็น การสื่อสารแห่งความเกลียดชัง ระดับที่ 2 ที่มีโอกาสพัฒนาต่อไป
จนถึงระดับที่ 3 และ 4 ซึ่งจะท�ำให้ความรุนแรงถูกเคลื่อนย้ายจากสังคมเสมือน
จริง (Virtual Community) ไปสู่สังคมกายภาพ (Physical Community)
เมื่อใช้กรอบระดับของการสื่อสารแห่งความเกลียดชังของศูนย์ศึกษา
นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พิรงรอง รามสูต
มาเป็นกรอบในการศึกษาปฏิบตั กิ ารต่อคนเห็นต่างและปฏิบตั กิ ารโต้กลับในสือ่
สังคมออนไลน์แล้ว ผลการศึกษาพบระดับของการสือ่ สารแห่งความเกลียดชัง มี
รายละเอียดเยอะและสามารถจ�ำแนกได้มากกว่า 4 ระดับ และการล่าแม่มด
ออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับที่ค่อนข้างสูง
ดังรูปภาพ ที่ 1

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในรูปแบบของการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Method) กล่าว
คือ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งบทความ
ทางวิชาการ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานศึกษา และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ท�ำการคัดเลือกโดยยึดตามจุด
มุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยได้มกี ารก�ำหนดคุณลักษณะ
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือกรณีศึกษาขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ผ่านการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ผลการศึกษาทีช่ ดั เจนหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และท้ายที่สุดแล้วผู้วิจัยได้ท�ำการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลและมีการน�ำเสนอด้วยวิธี
การบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

รูปภาพที่ 1 รูปแบบปฏิบตั กิ ารต่อคนเห็นต่างและปฏิบตั กิ ารโต้กลับโดยใช้สอ่ื สังคมออนไลน์3
3 สังเคราะห์จากงานวิจยั ของ อภิเดช เตปิ น. ปฏิบตั กิ ารตอ คนเห็นตา งและปฏิบตั กิ ารโตก ลับโดยใชส อื่
สังคมออนไลน” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาการพัฒนามนุษยและสังคม (สหสาขา
วิชา), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560.
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ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นว่างานวิจยั เรือ่ งนีใ้ ช้รปู แบบของการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study Method) ซึ่งประเด็นของการเห็นต่างอันน�ำไปสู่การล่า
แม่มดที่ผู้วิจัยได้ท�ำการคัดเลือกเพื่อมาเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะน�ำเสนอ 2
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และการรับน้อง
แบบโซตัส (SOTUS) เนือ่ งจากประเด็นแรกเป็นประเด็นทีค่ อ่ นข้างละเอียดอ่อน
และสร้างผลกระเทือนทางความรู้สึกต่อกลุ่มคนจ�ำนวนมาก อีกทั้งกรณีศึกษา
ทีไ่ ด้คดั เลือกมานัน้ ถือว่าเป็นกรณีแรก ๆ ของประเทศไทย ทีม่ กี ารใช้คำ� ว่า “ล่า
แม่มด” ในบริบทของการกระท�ำต่อ “คนเห็นต่าง” ส่วนในกรณีศึกษาต่อมาใน
ประเด็นเรื่องการรับน้องแบบโซตัส กรณีของอาจารย์ลลิตาเป็นประเด็นที่เพิ่ง
เกิดขึ้นและจบลงในช่วงที่ผู้วิจัยก�ำลังท�ำการศึกษา ท�ำให้สามารถเข้าถึงตัวกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลได้ค่อนข้างครบ ทั้งตัวอาจารย์ลลิตาเอง กลุ่ม “ผู้ล่า” เอง กลุ่ม
ผูส้ นับสนุนอาจารย์ลลิตา หรือแม้แต่กลุม่ ทีส่ นับสนุนผูล้ า่ ก็ยงั สามารถเก็บข้อมูล
ได้ครบ ยิง่ ไปกว่านัน้ การล่าแม่มดกรณีศกึ ษาการรับน้องแบบโซตัส ทีผ่ วู้ จิ ยั เลือก
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
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ออนไลน์ทไี่ ด้แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวผ่านดัชนีขอ้ ความ4 ทีมดุรยิ างค์
มาเป็นผู้ปฏิบัติการล่าแม่มด
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยใน 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การแกะรอยผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Tracking) โดยมีลักษณะเป็น
การสังเกต (Observation) ในประเภทการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipant Observation) เนื่องจากในบางกรณีศึกษาของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ
นั้น อาจจะเกิดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูลการสัมภาษณ์ หรือการสนทนาผ่าน
ช่องทางต่างๆ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการติดตาม แกะรอยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ร่วมด้วย โดยเน้นการสังเกตพฤติกรรม กระบวนการ องค์ประกอบ และรูปแบบ
ของปฏิบัติการล่าแม่มดบนใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) ทัง้ ผูล้ า่ และผูถ้ กู ล่า โดยข้อค�ำถามจะเป็นลักษณะค�ำถาม
ปลายเปิด เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างได้แสดงทัศนคติได้อย่างหลากหลายมุมมอง กว้าง
ขวาง และครบถ้วน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท�ำแบบสัมภาษณ์โดยมีข้อค�ำถามไว้แล้วล่วง
หน้า และผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการสัมภาษณ์
นั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างยินดีที่จะให้
ผู้วิจัยเข้าพบ เพื่อท�ำการสัมภาษณ์ก็จะเป็นการสัมภาษณ์แบบหน้าต่อหน้า
(Face-to-Face) แต่ในกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Facebook Fan Page ที่
ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ ผู้วิจัยก็จะใช้การสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ หรือการ
สนทนาผ่าน Facebook Fan Page

4 บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ของผูเ้ ขียน เรือ่ ง “ปฏิบตั กิ ารต่อคนเห็นต่างและปฏิบตั ิ
การโต้กลับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาการพัฒนา
มนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
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ผลการศึกษา

การล่าแม่มดออนไลน์ในบริบทสังคมไทย กรณีศกึ ษาประเด็นการวิจารณ์
สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละประเด็นประเด็นการรับน้องแบบโซตัส พบรูปแบบ
ของการล่าแม่มด 4 รูปแบบ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เห็นต่าง
การด่วนตัดสินทางศีลธรรม การปฏิเสธทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันในสังคม และการคุกคาม
ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง โดยมีสาเหตุส�ำคัญมา
จากการถูกคุกคามความเชื่อหรือถูกดูหมิ่นสิ่งที่รัก และเคารพมาก การต่อสู้
ทางการเมือง การมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมที่
ต่างกัน การรับรู้และตีความขอบเขตเสรีภาพของการสื่อสาร (Free Speech)
ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียน การท�ำงาน ผลกระทบด้าน
จิตใจ ผลกระทบด้านสุขภาพ และผลกระทบด้านการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1 รูปแบบการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาประเด็นการ
วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาของ
“ก้านธูป” ที่ถูกล่าแม่มดในช่วงปี 2552 - 2555 โดย “ก้านธูป” เป็นนามแฝง
ผู้ใช้กระดานสนทนา (Web Board) ของเว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน เพื่อใช้แสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ก้านธูปเริม่ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงปี 2550
ขณะก�ำลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อความส่วนใหญ่ทกี่ า้ นธูปแสดงความ
คิดเห็นมีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมักจะถูกผู้ใช้ท่าน
อืน่ ทีม่ มี มุ มองทางการเมืองเชิงอนุรกั ษ์นยิ มโจมตีวา่ มีความคิดล้มล้างสถาบันพระ
มหากษัตริย์มาโดยตลอด (iLaw Freedom, 2555)
ด้านทัศนคติและกิจกรรมทางการเมืองนั้นก้านธูปเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (League of Liberal Thammasat for
Democracy - LLTD) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น ร่วมรณรงค์
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ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2550 เข้าร่วมการ
ชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ช่วงเดือนเมษายน 2552 โดยมีโอกาสขึ้นเวทีปราศรัยที่ราชด�ำเนิน เป็นต้น
ด้านบริบทของสังคมในช่วงนัน้ อาจเรียกได้วา่ อยูใ่ นช่วงเปราะบาง เพราะ
มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ “ล้มเจ้า” ยิ่งไปกว่า
นั้นได้เริ่มมีใช้ข้อกฎหมายตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือใน
การโจมตีผเู้ ห็นต่างทางการเมือง จนกระทัง่ ช่วงเดือนเมษายน ปี 2552 ได้มกี าร
เดินขบวนประท้วงทางการเมือง การตั้งเวทีปราศรัย โดยที่ก้านธูปได้ขึ้นเวที
ปราศรัยในนาม “แกนน�ำกลุ่มเยาวชนต่อต้านเจ้า” และเปิดเผยว่าตนเองคือ
ผูใ้ ช้นามแฝง “ก้านธูป” ในกระดานสนทนาฟ้าเดียวกัน หลังจากนัน้ ในสือ่ สังคม
ออนไลน์ ก็ เ ริ่ ม มี ก ารพู ด ถึ ง พฤติ ก รรมของก้ า นธู ป ที่ มี ลั ก ษณะหมิ่ น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมีการขุดคุ้ย คุกคาม และการบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภูมิหลังครอบครัว
ตลอดจนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ใช้อยู่ของ
ก้านธูป และส่งต่อกัน
อย่างแพร่หลายในอีเมล
จนเป็นกระแสในสังคม
ออนไลน์ ต ลอดทั้ ง ปี
2552
รูปภาพที่ 2 การส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของก้านธูปในอีเมล5
5 ที่มา FW E-Mail. (26 พฤษภาคม 2553). เลว ส่งต่อ !! น.ส. ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ. สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560, จาก <https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/
AQMkAABZKYJqAAAA/>
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ต่อมาช่วงเดือนเมษายน ปี 2553 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองก็
ยังด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กอปรกับเป็นช่วงที่ก้านธูปส�ำเร็จการศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และก�ำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในช่วงนั้น
มีข่าวแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ว่าก้านธูปสอบติด โครงการพิเศษสาขา
เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย
กับการกระท�ำของก้านธูป ได้รวบรวมข้อมูล ประวัติ รวมถึงพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมาของก้านธูป ส่งให้กบั ทางมหาวิทยาลัย
เพื่อคัดค้านการรับเข้าศึกษาต่อ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณา
ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดี
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ในขณะนัน้ ) ได้ให้สมั ภาษณ์กบั มติชน
ออนไลน์ (2553) ถึงสาเหตุทตี่ อ้ งตัดสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อด้วยเหตุผลขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) ในหมวดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อ ก (1) ที่ว่า “นักศึกษาต้องเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” อีกทัง้ ยังพบว่าเป็นผูท้ บี่ คุ ลิกภาพมีปญ
ั หา
หากเข้ามาเรียนอาจเข้ากับเพื่อนไม่ได้ จึงจ�ำเป็นต้องตัดสิทธิ์
หลังจากทีถ่ กู มหาวิทยาลัยศิลปากรตัดสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อแล้ว ในปีเดียวกัน
นี้ก้านธูปได้ไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนมีสิทธิ์ได้เข้าสอบ
สัมภาษณ์เข้าสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็
พบว่าเกิดกระแสต่อต้านในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีแฟนเพจในเฟซบุ๊ก ที่ชื่อว่า
“มั่นใจชาวเกษตรศาสตร์ทั้งหมดไม่ยินดีต้อนรับก้านธูปเข้าเรียน” และมีการ
นัดหมายกันชุมนุมขับไล่ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา แต่ท้ายที่สุดแล้วก็พบว่า
ก้านธูปไม่ได้ไปรายงานตัวเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจาก
เกรงว่าจะได้รับความอันตราย
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ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2553 ก้านธูปเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และยุติการท�ำ
กิจกรรมทางการเมือง จนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แต่ก้านธูปไม่ผ่านการสัมภาษณ์
และไม่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จึงท�ำให้ในปีการศึกษา 2553 ก้านธูปไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
ปี 2554 ก้านธูปใช้ชื่อและนามสกุลใหม่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อที่ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เกิดกระแสคัดค้าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรี่ บั ก้านธูปเข้าศึกษาต่อในสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ แต่
ท้ายที่สุดก้านธูปก็ผ่านการคัดเลือกจนได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 วันแรกของการเปิดภาคการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต อาจารย์ทปี่ รึกษาได้เรียกก้านธูปเข้าไปพบ
และแจ้งให้ทราบว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 รวมกลุ่มต่อต้านและยื่นหนังสือให้
ทางคณะถอดถอนสภาพการเป็นนักศึกษา รวมถึงมีคนจ�ำนวนมากส่งอีเมลและ
จดหมายร้องเรียนมายังมหาวิทยาลัยกรณีที่ก้านธูปได้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
ก้านธูปได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ (2555) ว่า “การใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยในช่วงแรกๆ หลายครั้งมีคนจ�ำได้ บางรายเข้ามาต่อว่าโดยตรง
บางครั้งก็ไล่ออกนอกประเทศ ที่ร้ายแรงที่สุดคือ มีคนปารองเท้าใส่ขณะที่นั่ง
ท�ำงานอยู่กับกลุ่มเพื่อน”
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีหมายเรียกผู้ต้องหาจากส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ให้กา้ นธูปเดินทางไปรับทราบและชีแ้ จงข้อกล่าวหาในคดีหมิน่ พระบรม
เดชานุภาพ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ที่
สถานีต�ำรวจนครบาลบางเขน แต่เนื่องจากสถานการณ์น�้ำท่วมท�ำให้พื้นที่ของ
สถานีตำ� รวจนครบาลบางเขนถูกน�ำ้ ท่วม ท�ำให้กา้ นธูปไม่สามารถเดินทางไปตาม
ก�ำหนดได้ และตัวก้านธูปเองก็อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามา
ในกรุงเทพมหานคร ก้านธูปจึงโทรไปขอเลื่อนการรายงานตัวออกไปเป็นวันที่
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30 พฤศจิกายน 2554 ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ใกล้ก�ำหนด
นัดรายงานตัวแต่สถานการณ์น�้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิตถูกน�ำ้ ท่วมก็เลือ่ นการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 9 มกราคม
2555 ก้านธูปจึงติดต่อไปยังพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดี เพื่อขอเลื่อนวัน
เข้ารายงานตัวอีกครั้ง เป็นวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่
บทความกล่าวหาก้านธูปกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเปิดเผยข้อมูลส่วน
ตัว ชือ่ นามสกุลจริง รวมถึงรหัสนักศึกษา คณะ และมหาวิทยาลัยทีส่ งั กัดอยูอ่ กี
ครั้งหนึ่ง ท�ำให้เครือข่ายนักศึกษาประกอบไปด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อ
ประชาชน กลุม่ ธรรมศาสตร์เสรีเพือ่ ประชาธิปไตย กลุม่ ประชาคมมหิดลเสรีเพือ่
ประชาธิปไตย กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ และกลุ่มแนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษา
เสรีชนล้านนา ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกถึง สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้ง
นี้ได้แสดงจุดยืน ได้แก่ เรียกร้องให้สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ออกมาตรวจสอบจรรยาบรรณเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ในฐานะ
สื่อที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอีกทั้งยังน�ำเสนอข้อมูลอันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง และก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลในข่าว เรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่ง
ชาติออกมาปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงมีและตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนว่าด้วยการหมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้
รับอนุญาต และเรียกร้องให้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมา
แสดงจุดยืนในการปกป้องนักศึกษาของตนที่ถูกคุกคาม
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วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ก้านธูปติดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ซึ่ง
เลือ่ นมาจากสถานการณ์นำ�้ ท่วม ท�ำให้โทรไปขอเลือ่ นการเข้ารายงานตัวกับเจ้า
พนักงานออกไปเป็นครัง้ ทีส่ าม โดยจะเข้ารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ออกแถลงการณ์กรณีบทความพาดพิง “ก้านธูป” ในเว็บไซต์ผจู้ ดั การออนไลน์
เรียกร้องให้นักสื่อสารมวลชนทุกแขนงต้องน�ำเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่
ปราศจากอคติและข้อคิดเห็นส่วนตัว และแสดงจุดยืนว่า “ก้านธูป” เป็นผูม้ สี ทิ ธิ
ในการเข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พันต�ำรวจโทแบ๊งค์ บัวนวล (iLaw
Freedom, 2555) พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาลบางเขน ผู้รับผิด
ชอบคดี แจ้งกับผูต้ อ้ งหา “ก้านธูป” ว่า ให้เลือ่ นการรายงานตัวรับทราบข้อกล่าว
หาออกไปก่อนอย่างไม่มีก�ำหนด เนื่องจากทางต�ำรวจอาจจะตัดสินใจไม่สั่งฟ้อง
จ�ำเลย เพราะพยานหลักฐานอาจไม่เพียงพอในการระบุตัวผู้กระท�ำความผิด
เพราะทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ตรวจสอบ
หลักฐานแล้วไม่ได้ยืนยันว่าก้านธูปเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนั้นจริง
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาดังกล่าวก็มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์กดดันทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไล่กา้ นธูปออกจากการเป็นนักศึกษา จน ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ในขณะนั้น)
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดังกล่าว พร้อมแสดงจุดยืนว่าไม่มีกฎข้อ บังคับใด
ของมหาวิ ท ยาลั ย บอกว่ า นั ก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ ต ้ อ งเคารพชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ กอปรกับไม่มหี ลักฐานทีช่ ดั เจนว่าก้านธูปได้กระท�ำความผิดจริง
หากทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และ ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เขาถึง
จะไล่ก้านธูปออก
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1.1 รูปแบบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์
รูปแบบของปฏิบัติการที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ปฏิบัติต่อกันในกรณี
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 เตปน. (2559). ปฏิบัติการตอคนเห็นตางและปฏิบัติการโตกลับโดยใชสื่อสังคม
ออนไลน. (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม
(สหสาขาวิชา), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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1) การเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนตัวของก้านธูป ไม่วา่ จะเป็นชือ่ และนามสกุล
จริง ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเครือข่ายสังคมที่ใช้อยู่ ข้อมูลด้านการศึกษา และ
รูปถ่ายของก้านธูป

รูปภาพที่ 4 ปฏิบัติการการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของก้านธูป

2) การด่วนตัดสินทางศีลธรรม (Premature Judgement) เป็นรูปแบบ
ของปฏิบัติการที่ก้านธูปได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยคนในสื่อสังคมออนไลน์ที่
ไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ตามกระบวนการทาง
กฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่อาจน�ำไปสู่ความเกลียดชังต่อผู้เห็นต่าง
กล่าวคือ กระแสของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงนัน้ ได้มกี ารส่งต่ออีเมลฉบับ
หนึง่ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับประวัตสิ ว่ นตัวของก้านธูป ไม่วา่ จะเป็น ชือ่ นามสกุล เลข
ประจ�ำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ข้อมูลสถานศึกษาที่สังกัด และที่ส�ำคัญคือ
รูปภาพทีถ่ กู จับภาพหน้าจอ (Screen Capture) โดยอ้างว่าเป็นภาพจากเฟซบุก๊
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ส่วนตัวของก้านธูปที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
ภายหลังก้านธูปได้ให้สัมภาษณ์กับทาง มติชนออนไลน์ (2553a) ว่า “...ก้านธูป
ไม่ได้เป็นผู้แสดงความคิดเห็นดังกล่าว แต่ถูกตัดต่อรูปภาพ” ประกอบกับการ
ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจออกหมายเรียกว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 จากภาพดังกล่าว “...ซึ่งถูกตรวจสอบแล้วโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าก้านธูปเป็นผู้แสดง
ความคิดเห็นดังกล่าว” (iLaw Freedom, 2555)
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มองว่าผู้ปฏิบัติการได้ด่วนตัดสินความผิดของก้านธูปผ่านศีลธรรมว่าด้วยความ
รักสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่ได้รอการตรวจสอบจากกระบวนการยุตธิ รรม
จึงปรากฏรูปแบบปฏิบัติการในลักษณะการล่าแม่มดออนไลน์ขึ้น
ผลทีต่ ามมาจากการปฏิบตั กิ ารทางสังคมดังกล่าวคือ การแสดงความยินดี
เมื่อผู้เห็นต่างได้รับความล�ำบาก กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติการเชื่อว่าการกระท�ำ
ต่างๆ ของพวกเขาไม่วา่ จะเป็นการออกมาด่า ออกมาเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ออก
มาล่าแม่มดออนไลน์ รวมถึงการกีดกันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
ก้านธูป นัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และก้านธูปสมควรได้รบั โดยไม่คำ� นึงถึงหลักกฎหมาย
หลักสิทธิมนุษยชน จึงปรากฏรูปแบบการแสดงความยินดีเมือ่ ก้านธูปได้รบั ความ
ล�ำบาก โดยเฉพาะเรื่องการตัดสิทธิ์การศึกษาต่อของบางสถาบันการศึกษา

รูปภาพที่ 5 ปฏิบัติการการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของก้านธูป7

ที่น่าสนใจคือ ทุกพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงพฤติกรรมของ
ก้านธูปจากรูปภาพดังกล่าวข้างต้น จะใช้รปู ภาพชุดเดียวกันเสมอ มีการขีดเน้น
ข้อความในแบบเดียวกัน มีการตีความข้อความดังกล่าวเหมือนกัน และถูกจับ
หน้าจอในเวลาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารูปภาพที่ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายนัน้ มาจากต้นฉบับแค่แหล่งเดียว แต่หากตีความว่ารูปภาพเหล่านีถ้ กู
บิดเบือน หรือตัดต่อจริงอย่างที่ก้านธูปได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู้วิจัย
7 ที่มา การแกะรอยในอินเทอรเน็ตในดัชนีขอความ “กานธูป”

รูปภาพที่ 6 ปฏิบัติการการด่วนตัดสินทางศีลธรรม8
8 ที่มา FW E-Mail. (26 พฤษภาคม 2553). เลว สงตอ !! น.ส. ณัฐกานต สกุลดาราชาติ. สืบคน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560, จาก <https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/
AQMkAABZKYJqAAAA/>
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3) การปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม กล่าวคือ ก้านธูปถูกกีดกันออก
จากสังคม ทั้งในระดับสังคมสถาบันอุดมศึกษาที่มีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ออก
มาแสดงวามคิดเห็นในเชิงไม่ตอ้ งการให้ทางมหาวิทยาลัยรับก้านธูปเข้ามาศึกษา
เช่น “ไม่รบั เป็นรุน่ น้องในคณะ” “จะออกมาประท้วงคณะทีร่ บั ก้านธูปเข้าศึกษา
ต่อ” หรือในสังคมระดับประเทศ ได้แก่ “ไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศ” “ไม่ให้มี
แผ่นดินอยู่” เป็นต้น

รูปภาพที่ 7 ปฏิบัติการการปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม
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1.2 สาเหตุของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณี
ศึกษา การวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ พบสาเหตุหลักของปฏิบตั กิ ารทัง้ สิน้
2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) การถูกคุกคามความเชือ่ หรือถูกดูหมิน่ สิง่ ทีร่ กั และเคารพ
มาก และ 2) การต่อสู้ทางการเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) การถูกคุกคามความเชื่อหรือถูกดูหมิ่นสิ่งที่รัก และเคารพมาก
เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติการเชื่อว่าก้านธูปนั้นได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคม
ออนไลน์ในลักษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผูว้ จิ ยั มองว่าอยูใ่ นสถานะทีเ่ ป็นบรรทัดฐาน
ของสังคม ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติการมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่รัก และ
เคารพ การที่ก้านธูปวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็เท่ากับว่าก้านธูปได้
คุกคามความเชือ่ หรือถูกดูหมิน่ สิง่ ทีร่ กั และเคารพมาก จึงท�ำให้เกิดอารมณ์โกรธ
และแสดงพฤติกรรมทีร่ นุ แรงตามอารมณ์ตอ่ ผูท้ มี่ าคุกคามความเชือ่ ของกลุม่ ซึง่
ประเด็นนีส้ ามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการกระท�ำทางสังคม (Social Action)
ของ แมกซ์ เวเบอร์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2557, น.62) ที่มองว่า ความมีเหตุผล
(Rationality) จะเป็นปัจจัยเบื้องหลังการกระท�ำทางสังคมต่างๆ โดยสามารถ
แบ่งรูปแบบของการกระท�ำทางสังคมเป็น 4 รูปแบบได้แก่
1) การกระท�ำอย่างมีเหตุผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย
2) การกระท�ำอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุค่านิยม
3) การกระท�ำอย่างไม่มีเหตุผลแต่เกิดจากอารมณ์
4) การกระท�ำที่เป็นไปตามประเพณี
เมือ่ พิจารณาถึงกรณีศกึ ษาครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารในขณะนัน้ ก�ำลัง
อยูใ่ นอารมณ์โกรธจากการได้รบั ข้อมูลมาว่าก้านธูปได้ดหู มิน่ สิง่ ทีพ่ วกเขารักและ
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เคารพมาก จึงท�ำให้รูปแบบปฏิบัติการทางสังคมที่มาจากกลุ่มผู้ปฏิบัติการใน
ตอนนัน้ อธิบายตามทฤษฏีของเวเบอร์อาจจะกล่าวได้วา่ เป็น “การกระท�ำทีเ่ กิด
จากอารมณ์” ซึ่งอาจจะไม่มีเหตุผลในแง่ของการตรวจสอบข้อเท็จจริง การหา
หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการใช้กระบวนการตามหลักกฎหมาย จึงได้ปฏิบัติ
การต่อก้านธูปในรูปแบบของการแสดงออกความรุนแรง เช่น การใช้ถ้อยค�ำ
หยาบคาย การด่าทอ และการดูถกู สติปญ
ั ญา ให้ผเู้ ห็นต่างเกิดความอับอาย หรือ
รูส้ กึ เจ็บปวด ทัง้ การใช้คำ� หยาบคาย รุนแรง บริภาษโดยตรง การวิพากษ์วจิ ารณ์
รูปร่างหน้าตาด้วยการเปรียบเทียบกับสัตว์ รวมไปถึงการบริภาษถึงครอบครัว
และบุพการี เป็นต้น หรือแม้แต่การยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพและ
ปฏิเสธการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) การต่อสู้ทางการเมือง
แม้ว่าประเด็นหลักของการเห็นต่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาคือ การวิจารณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อลงสนามศึกษาแล้วกลับพบว่า ในกรณีของก้าน
ธูปนั้นมีลักษณะของเกมการเมืองแอบแฝงอยู่ กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่เกิด
ปรากฏการณ์ของก้านธูปคือช่วง พ.ศ.2552 – 2555 ซึง่ เป็นช่วงทีใ่ นบรรยากาศ
ของสังคมไทยทัง้ สังคมกายภาพ (Physical Community) และสังคมเสมือนจริง
(Virtual Community) เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง มีการแบ่งขั้ว
ทางการเมืองอย่างชัดเจนเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือกลุม่ การเมืองทีส่ นับสนุนทักษิณ
(กลุ่มคนเสื้อแดง) และกลุ่มการเมืองที่ไม่สนับสนุนทักษิณ (กลุ่มคนเสื้อเหลือง)
โดยก้านธูปได้ประกาศตัวเองชัดเจนว่ามีจุดยืนทางการเมืองคือเป็นคนเสื้อแดง
จึงถูกผูไ้ ม่หวังดีใช้ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ มีความผิดตาม
กฎหมายอาญา มาตรา 112 มาเป็นเครือ่ งมือในการโจมตีคขู่ ดั แย้งทางการเมือง
การต่อสู้ทางการเมืองที่ปรากฏ คือ ในปี 2552 ได้มีกระแสในสื่อสังคม
ออนไลน์ผา่ นการส่งต่ออีเมล (Forward Mail) เกีย่ วกับพฤติกรรมของก้านธูปที่
มีลกั ษณะหมิน่ สถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างรุนแรง ผ่านการแสดงความคิดเห็น
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ในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยในอีเมลที่ส่งต่อกันนั้นจะเป็นรูปการจับภาพหน้าจอ
(Screen Capture) จ�ำนวนหลายรูปที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเฟซบุ๊กของก้านธูป
เป็นผู้แสดงความคิดเห็น พร้อมกับมีการเน้นข้อความโดยผู้สร้างในเชิงตีความ
ชี้น�ำว่าก้านธูปก�ำลังกล่าวถึงใคร สิ่งที่ท�ำให้ผู้วิจัยมองว่าประเด็นนี้เป็นการต่อสู้
ทางการเมือง คือ ทุกพืน้ ทีใ่ นสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ กี ารพูดถึงพฤติกรรมของก้าน
ธูปจากรูปภาพดังกล่าวข้างต้น จะใช้รูปภาพชุดเดียวกันเสมอ มีการขีดเน้น
ข้อความในแบบเดียวกัน มีการตีความข้อความดังกล่าวเหมือนกัน และถูกจับ
หน้าจอในเวลาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารูปภาพที่ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายนั้น มาจากต้นฉบับแค่แหล่งเดียว ซึ่งหาต้นตอของที่มาไม่ได้ อีกทั้ง
เมือ่ เวลาผ่านไปจนเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการของกฎหมายกลับพบว่า ไม่มหี ลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าก้านธูปเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนั้นจริง และเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจก็ไม่ได้สั่งฟ้องก้านธูปตาม ความผิดมาตรา 112 ซึ่งรูปแบบของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้วิจัยมองว่าเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติทางการเมืองที่ไม่ตรงกับ
ก้านธูปได้ใช้ประเด็นการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือและ
สร้างความชอบธรรมในการโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมือง
1.3 ผลกระทบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์
จากการศึกษาพบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับก้านธูปทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่
ผลกระทบด้านการเรียน และผลกระทบด้านการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน กล่าวคือ
ผลกระทบทางด้านการเรียนของก้านธูปนัน้ ในช่วงทีเ่ กิดเหตุ อยูใ่ นช่วงทีก่ า้ นธูป
ก�ำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2553 แต่ถูกปฏิบัติการต่อ
คนเห็นต่างท�ำให้ถกู ปฏิเสธการเข้าศึกษาต่อจากหลายมหาวิทยาลัย โดยก้านธูป
(มติชนออนไลน์, 2555) ได้อธิบายว่า
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ปี 2552 ติดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และไปสอบสัมภาษณ์ตามปกติ แต่ผลออกมาไม่ผ่าน แล้วในปี
เดียวกันนั้นก็ติดสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ แต่ เ ดิ น ทางไปสั ม ภาษณ์ แ ล้ ว ตั ด สิ น ใจไม่ เ ข้ า
สัมภาษณ์ เพราะดูจากสถานการณ์ที่มีคนมาเยอะ คิดว่าตัวเอง
อาจไม่ปลอดภัย และหนูกไ็ ปคนเดียว จึงสละสิทธิไ์ ม่เข้าสัมภาษณ์
ส่วนปี 2553 สอบติดทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แต่เมื่อเข้าไปสัมภาษณ์ เราก็แนะน�ำตัวยังไม่ทันจบ อาจารย์เขาก็
เบรกเราแล้วบอกว่า ครูก็พอรู้ว่าเธอท�ำอะไรไว้บ้าง เพราะฉะนั้น
กลับไปรอลุ้นผลการสัมภาษณ์ที่บ้าน ปรากฏว่าไม่ผ่าน จากนั้น
ปี 2554 ก็มาสอบติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนผลกระทบด้านการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันนั้น ก้านธูปถูกด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 และถูกการลงทัณฑ์ทางสังคม (Sanction) ทั้ง
ในสังคมระดับมหาวิทยาลัย และสังคมทั่วไป กล่าวคือ ในระดับมหาวิทยาลัย
ขณะที่ก้านธูปศึกษาที่ธรรมศาสตร์ ก็ถูกรังแก ท�ำร้ายร่างกาย ด่าทอ จากกลุ่ม
คนที่ไม่เห็นด้วยกับก้านธูปในมหาวิทยาลัย ส่วนในสังคมทั่วไปคือ ก้านธูปถูก
คุกคามด้วยการมีกลุ่มคนทีไ่ ม่หวังดีตามมาถึงบ้านที่ต่างจังหวัด และอ้างตัวเป็น
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยก้านธูป (มติชนออนไลน์, 2555) ได้อธิบายประเด็นนี้ว่า
ตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถูก sanction
บ้าง โดยการเสียดสี ประชดประชัน เอาไปพูดกลางชั้นว่า ใครไม่
รัก (สถาบัน) ก็ออกไปจากประเทศนี้ซะ ที่หนักที่สุดคือท�ำร้าย
ร่างกายด้วยการปารองเท้าใส่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
แรกๆ ทีเ่ ข้ามาเรียน ตอนนัน้ เป็นช่วงกลางคืน แล้วมีกลุม่ นักศึกษา
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ออกค่ายและมีอาการเมา มาเป็นกลุม่ เมือ่ ลงจากรถบริเวณทีพ่ วก
หนูนั่งท�ำงานอยู่กับเพื่อนๆ เขายืนคุยกันอยู่แล้วรองเท้าก็ลอยมา
โดนหลังเรา แล้วเขาก็วิ่งมาเก็บและบอกว่ารองเท้าหลุด
ทางด้านประเด็นทีถ่ กู ด�ำเนินคดีความนัน้ ก้านธูป (มติชนออนไลน์, 2555)
ได้อธิบายประเด็นนี้ว่า
คดี น ่ า จะเป็ น ปี 2553 คื อ มี ค นเผยแพร่ ข ้ อ ความใน
อินเทอร์เน็ต โดยการแคป(Capture) ภาพในเฟซบุ๊กหลายอัน
มาลงในฟอร์เวิร์ดเมล์ ซึ่งไม่แน่ใจว่า การน�ำภาพตัดแปะใน
อินเทอร์เน็ตมาเป็นหลักฐานในการฟ้อง จะเป็นหลักฐานฟ้องร้อง
ได้จริงหรือ ในเมื่อมันตัดต่อยังไงก็ได้ แต่เราก็ท�ำทุกอย่างให้เป็น
ปกติ ไม่อยากให้เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเรานัก เพราะยังไงก็ต้อง
ด�ำเนินชีวิตต่อไป คดีความก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ
2 กระบวนการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาประเด็น
ประเด็นการรับน้องแบบโซตัส
ในประเด็นการรับน้องแบบโซตัส ผู้วิจัยเลือกกรณีที่อาจารย์ลลิตา
หาญวงศ์ วิจารณ์รูปแบบการรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
บริบทภาพรวมของเหตุการณ์ประกอบไปด้วยทางฝัง่ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
มีแนวคิดเรือ่ งระบบการรับน้องแบบโซตัสเป็นวิถปี ฏิบตั ขิ องกิจกรรมต้อนรับนิสติ
ใหม่ของวิทยาลัยฯ แต่ในขณะทีฝ่ ง่ั อาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับระบบ
การรับน้องแบบโซตัส โดยเหตุการณ์เริ่มจาก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558
อาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์ประจ�ำภาคประวัติศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แสดงความ
คิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีใจความประมาณว่าอาจารย์
ลลิตานั้นไม่เห็นด้วยกับรูปแบบของการรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ
มองว่ารูปแบบการรับน้องแบบนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของการศึกษา อีกทัง้ อาจารย์ลลิตายังมองว่าเป็นเรือ่ งทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิ
เสรีภาพ ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวของอาจารย์ลลิตาสร้างความไม่พอใจต่อบุคลากร
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า ส่งผลให้
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ได้แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงความคิดเห็นลงในสื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่การรวมตัวกันเพื่อที่จะไป
พูดคุยกับอาจารย์ลลิตาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบของ
การแสดงออกนัน้ ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการข่มขู่ คุกคาม และต้องการ
ที่จะท�ำร้ายอาจารย์ลลิตา
จากการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ และบุคลากรของ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ลงในสือ่ สังคมออนไลน์แล้วนัน้ ก็เกิดเป็นกระแสต่าง ๆ ใน
สังคมออนไลน์ มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง จนสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่ม “ทีมลลิตา” และ กลุ่ม “ทีมดุริยางค์” โดยความเห็นใน
กลุ่มทีมลลิตานั้น ส่วนใหญ่จะโจมตีรูปแบบการรับน้องแบบโซตัสของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ รวมไปถึงพฤติกรรมการข่มขู่ คุกคาม มุ่งหวังจะท�ำร้ายอาจารย์
ลลิตาของบุคลากรวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ นอกจากนัน้ ทีมลลิตาบางส่วนได้ทำ� การ
เก็บรวบรวมหลักฐานโดยการถ่ายภาพข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ ที่กลุ่มทีม
ดุริยางค์ได้แสดงพฤติกรรมข่มขู่ เพื่อส่งให้อาจารย์ลลิตาไว้ใช้หากต้องการจะ
ด�ำเนินคดี ส่วนทางด้านของกลุม่ ทีมดุรยิ างค์นนั้ ก็จะแสดงความคิดเห็นมุง่ โจมตี
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อาจารย์ลลิตาในเชิงว่าเป็น “คนนอก” ไม่เข้าใจถึง “ประเพณี” หรือวิถีปฏิบัติ
เรื่องการรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และการแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์ลลิตานั้นท�ำให้ชื่อเสียงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เสียหาย
ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 เครือข่ายปฏิรูปรับน้องประชุมเชียร์
เพือ่ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Anti SOTUS) ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกร้องให้มีการสอบสวนและเอาผิดกับบุคลากร
ของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ที่ได้แสดงพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม อาจารย์ลลิตา
รวมถึงเรียกร้องให้มีการปกป้องเสรีภาพทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ทาง
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคามในขณะนั้น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมติชนออนไลน์ว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 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�ำนวน 120 คน ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามออกมาตรการปกป้องบุคลากร และระงับการคุกคามอาจารย์โดย
เร็วที่สุด จนท้ายที่สุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้น ได้นัดหารือ อาจารย์ นิสิต ทั้งจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อหาข้อยุติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผลการหารือนั้นคือการที่นิสิตดุริยางคศิลป์น�ำ
พวงมาลัยมาขอขมาอาจารย์ลลิตา
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2.1 รูปแบบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการวิจารณ์การ
รับน้องแบบโซตัส
รูปแบบของปฏิบัติการที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ปฏิบัติต่อกันในกรณี
ของการวิจารณ์รปู แบบกิจกรรมรับน้องแบบโซตัสทีอ่ าจารย์ลลิตาถูกกระท�านัน้
เป็นรูปแบบของการคุกคาม ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน
จริง มีการแสดงออกที่อาจจะน�าไปสู่ความรุนแรง หรือปลุกเร้าให้เกิดความ
รุนแรง การปลุกระดม การรวมตัวท�าให้ผู้อื่นร่วมเกลียดชัง มีการสนับสนุนให้มี
การใช้ความรุนแรงกับอาจารย์ลลิตา มีการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์
เช่น “ตีก่อนถามทีหลัง” และ “...โดนพวกผมฟาดปากแล้ววิ่งหนีก่อน” และ
“...อยากเดินไปลั่นกบาล...” หรือ “เอามันมาลงแขกแหม่” จนกระทั่งมุ่งหวัง
ท�าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชวี ติ เช่น “...สงสัยอิปา้ คนนีจ้ ะไม่อยากแก่ตาย...” หรือ
แม้แต่การสืบหาห้องท�างานของอาจารย์ลลิตาและแสดงความเห็นในเชิงนีน้ า� ให้
มีการรวมตัวและบุกไปหาอาจารย์ลลิตา เป็นต้น
แต่ในกรณีของอาจารย์ลลิตาต่างจากก้านธูปตรงที่ เมือ่ อาจารย์ลลิตาถูก
ล่าแม่มดแล้วระดับความรุนแรงของเหตุการณ์กับทวีความรุนแรงเมื่อมีกลุ่มคน
ทีส่ นับสนุนอาจารย์ลลิตา ได้แสดงความคิดเห็นประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องการ
จะ “ล่าแม่มด” กลับ นัน่ หมายความว่าเป็นการประกาศข่มขูว่ า่ จะท�าการคุกคาม
ในโลกออนไลน์ดว้ ยการน�าข้อมูลส่วนตัวของผูป้ ฏิบตั กิ ารออกมาเปิดเผยภายใน
สือ่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูล
ชือ่ นามสกุล และต�าแหน่งของ
กลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารออกมาประจาน

รูปภาพที่ 8 ความคิดเห็นในลักษณะการคุกคามออนไลน์
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2.2 สาเหตุของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการรับน้องแบบโซตัส
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการรับ
น้องแบบโซตัส พบสาเหตุหลักของปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ การมี
แนวคิดหรืออุดมการณ์เบื้องหลังในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมที่แตกต่าง
กัน ประเด็นต่อมาคือการขาดความเข้าใจในเรื่องของเสรีภาพในการสื่อสาร
(Free Speech) และ การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) การมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมทีต่ า่ งกัน
อาจารย์ลลิตาได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการรับน้องของ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์นนั้ เมือ่ พิจารณาแนวความคิดทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความคิดเห็น
นั้น จะเห็นได้ว่า อาจารย์ลลิตา มองกิจกรรมการรับน้องนี้แค่เพียงในฐานะของ
“กิจกรรม” หนึ่งในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในขณะที่ทางด้านของผู้
ปฏิบตั กิ าร หรือบุคลากรของวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์เอง มองกิจกรรมการรับน้อง
นี้เป็น “ประเพณี” เป็นวัฒนธรรมของวิทยาลัย ที่มีการสืบทอดและปฏิบัติกัน
มารุ่นต่อรุ่น ดังที่จะเห็นในการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ เช่น
“เขำก็ท�ำกันมำอย่ำงนี้ทุกปีอยู่แล้ว”
“ผมยังผ่ำนมำได้ ไม่เห็นจะมีปัญหำอะไร”
“ไม่รู้ลึกตื้นหนำบำงอย่ำมำพูดดีกว่ำ”
“อย่ำมำดูถูกวัฒนธรรมคณะอื่น”
“ลลิตำคุณคือใคร มำด่ำคณะผมทั้งๆ ที่
คุณไม่รู้จักคณะผมดีพอ”
เมือ่ พิจารณาถึงแนวคิดทีจ่ ะมาสนับสนุนรูปแบบการกระท�าดังกล่าวของ
กลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดในเรือ่ งของการเป็นสมาชิกของกลุม่
(Group Identification) และแนวคิดการส่งผ่านทางวัฒนธรรม (Cultural
Transmission) มาเป็นกรอบในการอธิบายถึงสาเหตุของปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ดังนี้
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แนวคิดเรื่องการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น พิรงรอง รามสูต (2559, น.33)
ได้มองว่า “...การเป็นสมาชิกของกลุม่ นัน้ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากในการ
สร้างอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล กล่าวคือคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันจะ
ถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม คนที่อยู่นอกกลุ่มจะถูกเหยียบย�่ำ ดูถูก หรือ
วิจารณ์ในทางเสียหาย...” ในประเด็นนี้สอดคล้องกับรูปแบบของปฏิบัติการ
ทีท่ างกลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารได้ดำ� เนินการกับอาจารย์ลลิตา ทีถ่ กู มองว่าเป็น “คนนอก”
และมองว่าการกระท�ำของคนนอกกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รเู้ รือ่ งราวอย่างลึกซึง้ ภายในกลุม่
จะเข้ามาท�ำลายอัตลักษณ์ หรือวัฒนธรรมที่กลุ่มตนเองมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
บุคคลที่ได้รับการปลูกฝังมาในฐานะสมาชิกของกลุ่มแล้ว ก็จะรับเอามาตรฐาน
ของกลุ่มตนเองในการมอง หรือตัดสินบุคคลหรือกลุ่มอื่นในสังคม เช่นข้อความ
ทีบ่ อกว่า “ผมยังผ่านมาได้ ไม่เห็นจะมีปญ
ั หาอะไร” เราในฐานะคนนอกไม่อาจ
รู้ได้ถึงมาตรฐานของกลุ่มที่ยอมรับกันมา เช่นเดียวกับอาจารย์ลลิตาที่อาจจะ
มองว่ากิจกรรมรับน้องของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้นเกินมาตรฐานของตัว
อาจารย์เองจึงท�ำให้ตัดสินใจแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ลงในสื่อสังคมออนไลน์
และในขณะเดียวกัน การกระท�ำของอาจารย์ลลิตาก็ได้ละเมิดอัตลักษณ์ ละเมิด
บรรทัดฐานของกลุ่มวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จนเป็นสาเหตุให้เกิดปฏิบัติการ
ดังกล่าวขึ้น
แนวคิดเรื่องการส่งผ่านทางวัฒนธรรมนั้นผู้วิจัยจะใช้อธิบายถึงความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นภายในปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ โดย
พิรงรอง รามสูต (2559, น.32) ได้อธิบายถึงการสื่อสารแห่งความเกลียดชังกับ
การส่งผ่านวัฒนธรรมไว้ว่า “ความเกลียดชังและความรุนแรงถือว่าเป็นผลผลิต
ทางวัฒนธรรม ที่มีส่วนในการส่งต่อและปลูกฝังการสื่อสารที่สร้างความเกลียด
ชังให้แก่สมาชิกในกลุม่ วัฒนธรรม....” กล่าวคือ ความเกลียดชังและความรุนแรง
นั้นสามารถส่งต่อกันภายในกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
“ระบบโซตัส” นั้นเป็นระบบที่บ่มเพาะความรุนแรง แม้ว่าในทางทฤษฎีนั้น
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โซตัสจะพูดถึงเรื่องการเคารพผู้อาวุโส การปฏิบัติตามระเบียบวินัย ความเป็น
หนึ่งเดียว ความสามัคคี และการมีน�้ำใจ แต่ในทางปฏิบัติในประเทศไทยนั้น
โซตัสถูกน�ำมาใช้ในทางที่มิชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับ การท�ำร้าย
ร่างกาย การคว�่ำบาตรทางสังคม ไปจนถึงการบ่มเพาะวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และการที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อยู่ในระบบโซตัสมานานพอที่กลุ่มจะยอมรับ
เป็นวัฒนธรรมของกลุม่ ตัวเอง ดังตัวอย่างความคิดเห็นข้างต้นแล้วนัน้ หากตาม
แนวคิดเรื่องการส่งผ่านวัฒนธรรมแล้วนั้น ย่อมไม่แปลกที่ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติการ
จะซึมซับและได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมความรุนแรงและความเกลียดชังมา
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม แต่ท้ายที่สุดรูปแบบของการแสดงออกของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติการนั้นก็ปรากฏในลักษณะที่มุ่งสร้างความเกลียดชังและความรุนแรง
ต่อคนเห็นต่างเป็นส่วนใหญ่
เมือ่ พิจารณาแนวความคิดทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความคิดเห็นของอาจารย์ลลิตา
แล้วพบว่า แนวคิดที่สามารถน�ำมาใช้อธิบายความคิดของอาจารย์ลลิตาได้คือ
แนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Theory) เป็นแนวคิดวิภาษวิธที างด้านประวัตศิ าสตร์
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยการพยายาม
แสวงหาค�ำตอบที่มีความสมเหตุสมผล มีการตรวจสอบ และสืบค้นความจริง
โดยทีร่ ะบบโซตัสนัน้ ไม่ได้เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์นเี้ กิดขึน้
ดังจะเห็นได้จากข้อความที่อาจารย์ลลิตา (Lalita Hanwong, 26 สิงหาคม
2558) ได้แสดงความคิดเห็นไว้
“...พอเข้ามหาวิทยาลัยความเป็นปัจเจกของเขาก็ถกู กดทับ
เด็กไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คิด แต่เอื้อให้เชื่องและท�ำ
ตาม ลองท�ำวิจัยนะ ท้าเลยถ้าเด็กที่ผ่านการว้ากหรือการรับน้อง
แบบบังคับอย่างนี้แล้วเรียนดีขึ้นหรือเข้าสังคมง่ายขึ้นจริงมาด่า
อ.ลลิตาได้เลยค่ะ...”
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เช่นเดียวกับกลุม่ ผูส้ นับสนุนอาจารย์ลลิตาทีเ่ ป็นนิสติ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็มีแนวคิดเช่น
เดียวกับอาจารย์ลลิตาในการมองปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนี้
“หนูเรียนจะถูกฝังหัวว่าทุกอย่างที่ต้องมีเหตุและผล หรือ
ข้อมูลหลักฐานเสมอ เราก็เห็นว่าอย่างที่อาจารย์ลลิตาพูดมันมี
เหตุผลนะ การที่เรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มันคือศิลปะแขนง
หนึ่ง เป็นเรื่องของการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เรา
ควรทีจ่ ะเปิดกว้างให้แก่เด็กให้คดิ ให้แสดงออก ไม่ใช่บงั คับให้เด็ก
อยู่ในกรอบ” (ขวัญชนก ตายัง, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559)
(2) การรับรูแ้ ละตีความขอบเขตเสรีภาพของการสือ่ สาร (Free Speech)
ไม่สอดคล้องกัน
เสรีภาพในการสื่อสารหรือเสรีภาพในการแสดงออก (Free Speech)
เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักนิติรัฐ เนื่องจากเส้นแบ่งของเสรีภาพ
ในการสือ่ สารนัน้ แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรม หรือแต่ละประเทศโดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย การปกครอง ค่านิยม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม หากล�้ำเส้นแบ่งนั้นแล้วเสรีภาพในการสื่อสารก็จะกลายเป็นการ
สื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ดังนั้นการที่จะพิจารณาการสื่อ
สารใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ถ้าไม่ได้เป็นการสื่อสารที่มีจุด
มุง่ หมายทีม่ งุ่ ท�ำให้เกิดความรุนแรงทัง้ ทางโครงสร้างและกายภาพแล้วนัน้ ก็ถอื ว่า
เป็นเสรีภาพในการสื่อสารอันจะเกิดการถกเถียง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
อย่างมีอารยะ
ในบริบทที่อาจารย์ลลิตาได้วิจารณ์กิจกรรมการรับน้องของวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์นนั้ ผูว้ จิ ยั มองว่ายังเป็นสิทธิ เสรีภาพของอาจารย์ลลิตาในการแสดง
ความคิดเห็นดังกล่าว ยิ่งในบริบทของสถานศึกษาอันเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
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แลกเปลี่ยนแล้วนั้น การแสดงความเห็นนั้นเป็นการตั้งค�ำถามกับสังคมทั้งใน
ระดับสังคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสังคมไทย ว่าท�ำไมระบบการรับน้อง
แบบโซตัส (แบบไทย) ยังคงด�ำรงอยู่ แม้ว่ารูปแบบกิจกรรมดังกล่าวจะถูก
สถาปนาให้เป็นวัฒนธรรม เป็นแบบแผนปฏิบัติที่มีการสืบต่อกันมาของกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั กิ าร และการแสดงออกของอาจารย์ลลิตานัน้ อาจจะล�ำ้ เส้นของเสรีภาพ
การสือ่ สารในมุมมองของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ าร แต่ในความเป็นจริงนัน้ วัฒนธรรมของ
กลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารนัน้ ไม่ได้แยกขาดออกจากสังคมไทยอย่างสิน้ เชิงทีอ่ าจกล่าวได้
ว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับระบบโซตัส
แนวคิดการรับรู้และการตีความเชื่อว่าแต่ละคนหรือแต่ละสังคมจะรับรู้
และตีความข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับค่านิยม วัฒนธรรม
บรรทัดฐานของแต่ละสังคม ประกอบกับปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยคือ
ยังไม่สามารถนิยามเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเสรีภาพของการสื่อสารกับการ
สื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง สังคมไทยไม่สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการหมิ่นประมาท จึงท�ำให้คนขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้และใช้บรรทัดฐานหรือเส้นแบ่งที่ต่างกันไปในแต่ละ
ความเชือ่ แต่ละวัฒนธรรมของตนเอง จึงท�ำให้เกิดปัญหาดังเช่นกรณีของอาจารย์
ลลิตากับวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ ทีก่ ลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารนัน้ ตีความว่า การแสดงความ
คิดเห็นของอาจารย์ลลิตานั้นได้ล�้ำเส้นเสรีภาพในการสื่อสารแม้ว่ายังไม่ถึงขั้น
ของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง แต่ก็คุกคามความเชื่อของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ
ผ่านการรับรูใ้ นมุมมองความเชือ่ ในกลุม่ ตนเอง และตีความว่าการกระท�ำของอา
จารย์ลลิตามุ่งหวังท�ำลายชื่อเสียงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั่นเอง
2.3 ผลกระทบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการรับน้องแบบโซตัส
จากการศึกษาพบผลกระทบของกระบวนการล่าแม่มดในประเด็นการ
รับน้องแบบโซตัส แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ลลิตา และ
ส่วนที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ ดังนี้
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(1) ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับอาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ มีผลกระทบทัง้ หมด
4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านจิตใจ ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้านการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และผลกระทบด้านการท�ำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1.1) ผลกระทบด้านจิตใจ
ทางด้านจิตใจนัน้ อาจารย์ลลิตานัน้ รูส้ กึ เสียใจต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ต่อตัวผูบ้ ริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีไ่ ม่ได้ให้การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนอาจารย์ลลิตา โดยทีอ่ าจารย์
ได้กล่าวว่า (ลลิตา หาญวงศ์, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)
คณบดียืนยันว่ายังไงพี่ก็ต้องไปขอโทษ ควรไปขอโทษ ใช้
ค�ำว่า “ควร” พี่ถามคณบดีว่า “ทางนั้นไม่ควรจะมาขอโทษหนู
เลยหรอ” คิดกลับกันทางฝัง่ นัน้ ควรมาขอโทษเราดีกว่าไหม เพราะ
ท�ำให้ชีวิตเรายุ่งขึ้นมากๆ เขาตอบว่า “ไม่ค่ะ เรามีความสัมพันธ์
ทีด่ กี นั มานาน เราไม่อยากตัดความสัมพันธ์ทดี่ นี นั้ ” ซึง่ พีก่ อ็ งึ้ และ
ไม่คยุ กับเขาอีกเลย พีร่ สู้ กึ ว่าคุยกันไม่รเู้ รือ่ งวิธคี ดิ มันคนละ Mentality กัน การมองสังคม การมองสิทธิของมนุษย์ คุณค่าความ
เป็นมนุษย์ การมองระบบโซตัส มันคนละอย่างกัน เขารู้จักเพียง
อย่างเดียวว่าพี่ท�ำลายชื่อเสียงเขาหมด ซึ่งพี่รับไม่ได้ พี่ผิดหวังกับ
อาจารย์ กับเพื่อนร่วมงานจริงๆ พี่ก็เลยคิดว่ามันมีผลกระทบกับ
จิตใจของพี่
(1.2) ผลกระทบด้านสุขภาพ
จากปฏิบัติการต่อคนเห็นต่างและปฏิบัติการโต้กลับโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ลลิตานั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอาจารย์
ได้แก่ สบกรามเคลือ่ น โรคเครียดสะสม ซึง่ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูเ่ นือ้ งอก
ในกระเพาะอาหาร
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ผลกระทบกับร่างกายถ้ามีระดับความรุนแรงเต็ม 7 พี่ให้ที่
8 เลย เพราะหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นมาคือพี่เริ่มรู้ตัวว่าตัวเอง
เครียด ท�ำให้โรคหลาย ๆ โรคตามมาเลย ตั้งแต่สบกรามเคลื่อน
ซึ่ ง หมอบอกว่ า เกิ ด จากภาวะเครี ย ด จะท� ำ ให้ พี่ น อนกั ด ฟั น
อย่างรุนแรง ก็เลยสบกรามเคลื่อน เคี้ยวอะไรจะดัง ก๊อกๆ แก๊กๆ
ตลอดเวลา จนมาเป็นโรคกระเพาะ คือตั้งแต่เกิดเรื่องตอนเดือน
สิงหาคม ปี 2558 พี่ตรวจเจอ โรคกระเพาะ และติดเชื้อใน
กระเพาะ จนกลายเป็นเนือ้ งอกในกระเพาะอาหาร ช่วงสักประมาณ
เมษายน – พฤษภาคม ปี 2559 ซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากตอนนั้น
พี่เสียเงินไปกี่หมื่นเพื่อรักษาเนื้องอกในกระเพาะ พี่ใช้เวลา 4 – 5
เดือนกว่าจะรักษาหมด ไปกลับ มหาสารคาม - กรุงเทพฯ ตลอด
เขามีมาชดใช้ให้พี่ไหม ก็ไม่มี (ลลิตา หาญวงศ์, สัมภาษณ์,
10 กันยายน 2559)
(1.3) ผลกระทบด้านการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ แล้วนัน้ การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของ
อาจารย์ลลิตา หาญวงศ์ก็ได้รับผลกระทบ โดยอาจารย์ลลิตาจะต้องคอย
ระมัดระวังตลอดเวลาออกไปในที่สาธารณะว่าโดนจ้องมองหรือไม่ การด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันก็กลายมาเป็นออกจากบ้านเพื่อมาสอน และก็กลับ จึงท�ำให้เกิด
ความเครียด และรบกวนคนรอบข้าง ซึ่งอาจารย์ลลิตาได้กล่าวว่า (ลลิตา หาญ
วงศ์, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)
หลังจากเกิดเรื่องทางครอบครัวของเราก็อยากให้เราย้าย
ออกมาจาก มมส. จริงไม่ใช่แค่ที่บ้าน ทุก ๆ คนที่เป็นห่วง ที่หวัง
ดี ที่รักเรา เขามองว่ามันอยู่ไม่ได้แล้ว แฟนจากเดิมที่ต้องท�ำงาน
อยูท่ นี่ ครราชสีมาก็ตอ้ งมาอยูด่ ว้ ยตลอดตอนทีเ่ กิดเรือ่ ง อย่างตอน
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ทีเ่ ราไปกินข้าวแบบนี้ เราต้องคอยสอดส่องตลอดว่ามีคนคอยมอง
เราไหม เพราะตอนนั้นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ขนาดไปกิน
MK ยังต้องคอยมอง เขาก็บอกว่าเขาไม่สบายใจ เพราะบรรยากาศ
มันเป็นปฏิปักษ์กับเราไปแล้ว
(1.4) ผลกระทบด้านการท�ำงาน
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ด้านแล้วนั้น ส่งผลให้อาจารย์ลลิตา
หาญวงศ์ ไม่สนิทใจทีจ่ ะเป็นอาจารย์อยูท่ มี่ หาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป จึงได้
ท�ำการลาออกและย้ายมาเป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) ผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั กิ าร มีทงั้ หมด 2 ด้าน ได้แก่ผลกระทบด้านการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และผลกระทบด้านการเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(2.1) ผลกระทบด้านการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันปกติของนิสติ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์นนั้ โดยปกติ
ในวันที่จะต้องมามหาวิทยาลัยนั้น นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมีเครื่องแบบ
ของวิทยาลัยฯ เอง ทีบ่ ง่ บอกถึงอัตลักษณ์ของกลุม่ ตนเอง แต่เมือ่ เกิดปฏิบตั กิ าร
จากปฏิบตั กิ ารต่อคนเห็นต่างและปฏิบตั กิ ารโต้กลับโดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์ขนึ้
บรรยากาศเริ่มมีความตึงเครียด และนิสิตวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ก็ถกู เพ่งเล็ง ถูก
จับตามองจากคนอื่นในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มนิสิตว่าให้ใส่
ชุดไปรเวทเวลาเข้าวิทยาลัยฯ เพือ่ ความปลอดภัยของนิสติ โดยเกรงว่าเหตุการณ์
ความรุนแรงจากภายในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลถึงสังคมกายภาพ
อาจารย์เขาก็เตือนมาว่ามันแรงขึน้ อย่าเพิง่ ใส่เสือ้ คณะ เสือ้
สาขา อย่างช่วงนัน้ น้องปี 1 ก็จะมีสญ
ั ลักษณ์ปา้ ยชือ่ อะไรแบบนัน้
ให้งดเก็บหมดเลยนะ คือไม่รู้ว่าทางนั้นเขาจะมาว่าเด็กเราอะไร
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บ้าง เพราะตอนนัน้ มันเหมือนเปิดศึกกันเลยระหว่าง ประวัตศิ าสตร์
กั บ ดุ ริ ย างค์ (นิ สิ ต ปี 4 วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2559)
(2.2) ผลกระทบด้านการเรียน
ผลกระทบด้านการเรียนทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารทีแ่ สดงออกถึงความ
รุนแรงและความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้มี
การทําทัณฑ์บนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติการที่กระท�ำการรุนแรง โดยหากมีการพบการ
ใช้ความรุนแรงและความเกลียดชังอีก ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะท�ำการพัก
การเรียน 1 ภาคการศึกษา และด�ำเนินคดีตามกฎหมาย

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

บทความเรื่อง รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มดออนไลน์
ในบริบทสังคมไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของ
ปฏิบัติการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบของการล่าแม่มดออนไลน์มี 4 รูปแบบ ได้แก่
1) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว กล่าวคือ มีลักษณะการน�ำข้อมูลส่วนตัว
ของผู้เห็นต่างออกมาเปิดเผยภายในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลชื่อ
และนามสกุลจริง ข้อมูลด้านการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
เป็นต้น ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้อยู่ ข้อมูลด้านการศึกษา รวมไปถึง
รูปถ่าย เพื่อที่จะน�ำไปสู่การประจาน หรือการคุกคามผู้เห็นต่าง
2) การด่วนตัดสินทางศีลธรรม กล่าวคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติการได้ตัดสินผู้เห็น
ต่างว่ามีความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางกฎหมาย หรือความผิดทางศีลธรรม
ความผิดทางบรรทัดฐาน โดยไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามกระบวนการทางกฎหมาย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่อาจน�ำไปสู่
ความเกลียดชังต่อผู้เห็นต่าง
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3) การคุกคาม ข่มขู่ ไล่ล่า ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง
กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติการโต้กลับได้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงข่มขู่เหยื่อ ว่าจะ
ปฏิบัติการล่าแม่มดออนไลน์
4) การปฏิเสธทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันในสังคม กล่าวคือ เป็นปฏิบตั กิ ารในลักษณะ
การแสดงออกทีม่ กี ารสือ่ ความหมายในเชิงปฏิเสธการอยูร่ ว่ มกัน หรือกีดกันออก
จากสังคม ทั้งในสังคมระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงสังคมระดับประเทศ ซึ่งอาจ
จะน�ำไปสู่ความรุนแรง หรือปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง หรือการสนับสนุนให้มี
การใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่าง
ซึ่งการล่าแม่มดออนไลน์มีสาเหตุมาจากการถูกคุกคามความเชื่อหรือ
ถูกดูหมิ่นสิ่งที่รัก และเคารพมาก การต่อสู้ทางการเมือง การมีแนวคิดหรือ
อุดมการณ์ในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมทีต่ า่ งกัน และการรับรูแ้ ละตีความ
ขอบเขตเสรีภาพของการสื่อสาร (Free Speech) ไม่สอดคล้องกัน
โดยกระบวนการล่าแม่มดออนไลน์กอ่ ให้เกิดผลกระทบทัง้ ต่อตัวผูล้ า่ และ
ผู้ถูกล่าทั้งทางด้านการเรียน การท�ำงาน สุขภาพ และการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
จากผลการศึกษาถึงรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มด
ออนไลน์ในบริบทสังคมไทย ซึง่ เป็นงานศึกษาทีย่ งั ไม่เคยมีการศึกษาในประเด็น
นี้โดยตรง แต่เมื่อทบทวนไปถึงประเด็นการศึกษาเรื่องการสื่อสารแห่งความ
เกลียดชัง หรือแม้แต่งานศึกษาในเชิงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
ระดับการรู้เท่าทันสื่อของสังคมไทยแล้ว งานศึกษาชิ้นนี้ได้สะท้อนบทเรียนที่
ส�ำคัญ คือ สังคมมีความตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการล่า
แม่มด และก�ำลังเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะต่อต้าน
กระแสความเกลียดชังที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่ามีแนวโน้มที่รูปแบบ
ของปฏิบตั กิ ารจะมีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ (อภิเดช เตปิน : 2561) โดยสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
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1 ลักษณะของการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) ใน
สังคมเสมือนจริงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ
ลักษณะของการสื่อสารความเกลียดชัง (อภิเดช เตปิน : 2559, น. 30)
มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 ลักษณะกว้างๆ ได้แก่ 1) การสื่อสารแห่งความเกลียดชังใน
ลักษณะของการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2) การสื่อสารแห่ง
ความเกลียดชังในลักษณะของการใช้ถ้อยค�ำ ค�ำพูด ในการด่าทออย่างรุนแรง
3) การสือ่ สารแห่งความเกลียดชังในลักษณะของการสร้างความเข้าใจผิด น�ำไป
สูก่ ารแบ่งแยก และ 4) การสือ่ สารแห่งความเกลียดชังในลักษณะทีช่ นี้ ำ� ไปสูค่ วาม
รุนแรง และปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน โดยผู้วิจัยมองว่ากระบวนการล่าแม่มด
ออนไลน์ เป็นการสือ่ สารแห่งความเกลียดชังขัน้ สูงทีส่ ดุ และเป็นการยกระดับ
จากความเกลียดชังไปสู่ความรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ ชาญชัย
ชัยสุขโกศล (2552 : น.495-496) ทีม่ องแนวโน้มของการสือ่ สารในอินเทอร์เน็ต
ว่า เทคโนโลยีการสือ่ สารมีลกั ษณะข้ามสือ่ (Cross-media) ข้อมูลข่าวสารมีการ
ไหลเวียนอย่างเข้มข้น และมหาศาล จนเกิดสภาวะ “มีแต่คนพูด ไม่มีคนฟัง”
รวมไปถึงความรวดเร็วของการสื่อสารที่ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งต่อเนื้อหาได้
ทุกนาที จึงท�ำให้สติในการใคร่ครวญ ไตร่ตรองของผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ส่งต่อ
เนือ้ หานัน้ น้อยลง ยิง่ ไปว่านัน้ เทคโนโลยีถกู น�ำไปใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ซึง่ อาจจะท�ำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง อาจถูกใช้ในแง่การโหมกระพืออารมณ์
โกรธแค้นและเกลียดชัง จนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม
และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น ยังพบว่ารูปแบบการกระท�ำดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นมา
ได้จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในสองข้างของขั้วขัดแย้งก็ตาม
ยิง่ ในปัจจุบนั เกิดการพัฒนาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเข้าสูย่ คุ เว็บ 2.0
ที่เกิดเป็นรูปแบบเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดการเชื่อมโยงผู้ใช้ให้
สามารถแสดงความคิดเห็นซึง่ กันและกันได้ จนน�ำไปสูส่ งิ่ ทีเ่ รียกว่าการประมวล
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ปัญญาแบบร่วมกัน (Collective Intelligence) แต่ด้วยลักษณะอันเปิดกว้าง
ฉับพลัน และการยืดหยุน่ ของการสือ่ สารในเว็บ 2.0 ก็ทำ� ให้มคี วามเสีย่ งเพิม่ มาก
ขึ้นที่จะเกิดการละเมิดทั้งในเชิงลิขสิทธิ์ของเนื้อหา และการละเมิดในลักษณะ
อื่น ไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล การจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ไปจนถึงการฉ้อโกง หลอกลวง หรือ
ประกอบอาชญากรรม ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง
กล่าวโดยสรุปแล้ว ลักษณะของการสือ่ สารแห่งความเกลียดชังโดยเฉพาะ
เมื่อถูกสร้างหรือผลิตซ�้ำในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 และถูกน�ำไปใช้ในบริบทของความขัดแย้งหรือการคิดต่าง มีแนวโน้มที่
จะน�ำไปสูค่ วามรุนแรงทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เพราะไม่ใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดจาก
คู่ขัดแย้ง แต่เป็นความรุนแรงและความเกลียดชังที่เกิดจากใครก็ได้ในขอบเขต
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
ให้ใครเชือ่ อย่างทีเ่ ราเชือ่ วิพากษ์วจิ ารณ์โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของความไม่มงุ่ อาฆาต
มาดร้าย ท�ำลายให้ผอู้ นื่ เสือ่ มเสียหรือลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคลอืน่
เสรีภาพในการสื่อสารเป็นการเมืองว่าด้วยเรื่องการสื่อสารความคิดของบุคคล
ผ่านการพูด รวมไปถึงพฤติการณ์ใด ๆ ในการแสวงหา ได้รับและน�ำข้อสนเทศ
หรือความคิดโดยไม่ค�ำนึงถึงสื่อที่ใช้ ในทางปฏิบัติสิทธิในเสรีภาพการพูดมิได้มี
สมบูรณ์ในทุกประเทศ และสิทธินี้โดยทั่วไปมักถูกจ�ำกัด เช่นเดียวกับการหมิ่น
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ประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า ความลามก และการยุยงให้ก่ออาชญากรรม ซึ่งใน
ปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech)
และเสรีภาพในการสื่อสาร (Free Speech) ไม่มีความชัดเจน โดยจะขึ้นอยู่
กับการพิจารณาจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนั้นๆ ว่ามุ่งท�ำให้เกิดความเสียหาย
หรือไม่ ถ้าหากไม่มจี ดุ มุง่ หมายดังกล่าวก็ยงั ไม่ถอื ว่าเข้าข่ายของการสือ่ สารแห่ง
ความเกลียดชัง แต่ปัญหาคือเราไม่อาจรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการสื่อสารที่แท้จริง
นัน้ ได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ เส้นแบ่งของเสรีภาพในการสือ่ สารนัน้ ยังแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ การตีความ สังคมไทยไม่สามารถสร้าง
ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการสื่อสารแห่งความ
เกลียดชัง เห็นได้จากกรณีศึกษา การรับน้องแบบโซตัส หากมองตามหลักการ
ของเสรีภาพในการสือ่ สารแล้ว การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ลลิตายังถือว่า
เป็นเสรีภาพในการสื่อสาร เพราะไม่ได้มีการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง หรือ
ความรุนแรง แต่เป็นการแสดงออกเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ในทางกลับกัน เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนและปล่อยให้
เส้นแบ่งของ Free Speech กับ Hate Speech ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ หรือ
การตีความส่วนบุคคลแล้ว ด้วยอคติ ด้วยวัฒนธรรม ด้วยค่านิยม ทีถ่ กู ปลูกฝังกันมา
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ จึงตีความการกระท�ำของอาจารย์ลลิตาเป็นการสื่อสาร
แห่งความเกลียดชัง และน�ำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นในบริบท
สถานการณ์ความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบนั ทัง้ ความขัดแย้งในสังคมเล็กๆ
อย่างสังคมในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงความขัดแย้งระดับประเทศ ที่มกี ารแบ่งขัว้
อ�ำนาจทางการเมืองอย่างชัดเจน ปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่ง จึงท�ำให้
Free Speech ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการสร้าง Hate Speech มากขึน้ ในบริบท
ของความขัดแย้ง เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการโจมตีผเู้ ห็นต่าง มากกว่าทีจ่ ะเป็นการ
เรียกร้องหาเสรีภาพในการสือ่ สารและแสดงออกตามหลักของสิทธิ เสรีภาพอย่าง
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แท้จริง เช่นในกรณีของการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ทีม่ กี ารบิดเบือนข้อมูล
การแสดงความคิดเห็นของก้านธูป และน�ำมาเผยแพร่ต่อในฐานะของเสรีภาพ
การสื่อสาร แต่จุดมุ่งหมายจริงๆ แล้วต้องการสร้างให้เกิดความเกลียดชังต่อตัว
ก้านธูป จึงถือว่าเป็นการการกระท�ำที่เข้าข่ายการสื่อสารแห่งความเกลียดชัง

ข้อเสนอแนะ

บทความเรื่อง รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มดออนไลน์
ในบริบทสังคมไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของ
ปฏิบัติการล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาที่ส�ำคัญ นอกเหนือไป
จากรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการล่าแม่มดออนไลน์แล้วนั้น สิ่งที่
สะท้อนออกมาจากรูปแบบทัง้ 4 ทีเ่ กิดขึน้ รวมไปถึงพัฒนาการของรูปแบบความ
รุนแรงทางสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามพลวัตของเทคโนโลยีนนั้ คือ เรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่
รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ตระหนักถึง “จรรยาบรรณ
ส�ำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Netiquette)9” ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น
แล้วผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อค้นพบทีน่ า่ สนใจคือประเด็นเรือ่ งของการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของสังคมไทย
ที่ระดับการรู้เท่าทันสื่อของสังคมไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ไม่สามารถต่อต้าน
กระแสความเกลียดชังในสังคมออนไลน์ได้ ดังนั้นแล้วควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน
ประเด็นแนวทางการสร้างการรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและประเด็น
แนวทางการลดกระแสความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ และจากผลการ
ศึกษายังพบว่า ระดับการรู้เท่าทันสื่อแปรผกผันกับระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
จากปฏิบัติการความขัดแย้งในสื่อสังคมออนไลน์ แต่งานศึกษาครั้งนี้เป็นงาน
ศึกษาเชิงคุณภาพยังขาดข้อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุน ดังนัน้ แล้วสามารถศึกษา
9 ที่มา การแกะรอยในอินเทอรเน็ตในดัชนีขอความ “กานธูป”
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หาความสัมพันธ์ของระดับการรู้เท่าทันสื่อกับระดับความรุนแรงในเชิงปริมาณ
2. การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ควรมีการก�ำกับดูแล ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ใน 3 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ การก�ำกับดูแล
โดยตรง (Direct Regulation) การก�ำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation) และ
การก�ำกับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การก�ำกับดูแลโดยตรง (Direct Regulation)
เป็นการก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ผ่านการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก�ำกับดูแล 6 แนวทาง ได้แก่ การสร้างองค์กรกลางในการก�ำกับดูแล การ
จัดอันดับเนือ้ หาอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและชัดเจน การผสานความร่วมมือ
กับผู้ให้บริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สร้างจรรยาบรรณ
ส�ำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแล
2.2 การก�ำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation)
เป็นการก�ำกับดูแลในระดับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลรวมตัวกันเพื่อ
สร้างอ�ำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของกันและกัน เช่น การสร้างและบังคับ
ใช้กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท ในการใช้พนื้ ทีข่ องแต่ละสังคมออนไลน์ หรือการ
แต่งตั้งผู้ดูแลระบบในการกลั่นกรองเนื้อหา เป็นต้น ซึ่งก็มีการด�ำเนินงานบ้าง
แล้วในบางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นแล้วผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการก�ำกับดูแล
อินเทอร์เน็ตด้วยการดูแลตนเองเพิม่ เติม ไว้ 3 แนวทางใหญ่ ได้แก่ มีการก�ำหนด
ค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต
และการรณรงค์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สอื่ สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
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2.3 การก�ำกับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation)
เป็นการก�ำกับดูแลผ่านการที่ภาครัฐ ได้มอบอ�ำนาจให้ภาคเอกชน รวม
ถึงภาคประชาสังคม ได้รว่ มพัฒนาไปพร้อมๆกัน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการบังคับ
ใช้กฎ กติกา มารยาท หรือมาตรฐานร่วมกันในการก�ำกับดูแลในภาคส่วนนั้นๆ
เป็นเสมือนตัวกลางเชือ่ มระหว่างการก�ำกับดูแลโดยตรง ทีม่ กั จะถูกต่อต้านจาก
ประชาชน และการก�ำกับดูแลตนเองที่ไม่มีอ�ำนาจในการต่อรอง หรืออ�ำนาจใน
การควบคุมสังคมในภาพรวมได้ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นรูปแบบการก�ำกับดูแล
ที่เห็นผลมากที่สุด โดยสามารถแบ่งบทบาทในการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตนั้น
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชน
จากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ
การแสดงออกบนอินเทอร์เน็ต และกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจะน�ำเสนอแนวทางการก�ำกับดูแลร่วมกัน
เพิ่มเติมจากแนวทางการด�ำเนินงานในปัจจุบันบางประเด็น ได้แก่ ทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมกันอย่างมากในประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต และควรมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต
ในเชิงสหวิทยาการ
ซึ่งการน�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นแนวทางการก�ำกับดูแลทาง
อินเทอร์เน็ตไปใช้ ต้องค�ำนึงถึงหลักเสรีภาพในการสือ่ สาร และหลักสิทธิมนุษยชน
เสมอ
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