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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ชาวบ้านและพลวัตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน บนพ้ืนฐานทุนทางสังคมในชุมชน

คลองทะเล 2) เพ่ือศึกษาลักษณะของทุนทางสังคมที่ชุมชนน ามาใช้ขับเคลื่อนการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ 3) เพ่ือศึกษาผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนในกระบวนการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวม

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 15 ราย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการท าความเข้าใจกับความหมาย การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง 

การสังเคราะห์และการตีความเพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดที่เก่ียวข้องและบริบทของพ้ืนที่ศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการและ

มีพลวัตในการพยายามปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากการบุกรุกของกลุ่มทุนและส่งผลกระทบต่อวิถี

การด ารงชีวิตของคนในชุมชน โดยอาศัยทุนทางสังคมเป็นฐานในการขับเคลื่อน ทุนทางสังคมของ

ชุมชนคลองทะเลมี 2 ประเภท คือ 1) ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมภายในชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยง

ด้วยระบบคิดตามความเชื่อในหลักศาสนาอิสลามและความเป็นเครือญาติ ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนมี

การผูกโยงเป็นเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางศาสนาและทางสังคม โดยมีการผลิตซ้ าค่านิยม บรรทัดฐาน

ทางสังคม และความเป็นกลุ่มก้อนของคนในชุมชน 2) ทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับ

ภายนอกชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการสนับสนุน/ช่วยเหลือของกลุ่มและองค์การภายนอก กลุ่มและ

องค์การเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้ แล้วพัฒนาต่อ

น าไปสู่การปฏิบัติ ที่ปรากฏในรูปของปฏิบัติการภาคประชาสังคมที่ถูกใช้เป็นกลไกในการเคลื่อนไหว
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เพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับการด ารงชีพของคนในชุมชน ด้วยการต่อรองกับกลุ่มทุน

ที่บุกรุกมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางส่วนที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนในนามของ

การพัฒนา แต่เป็นรูปแบบที่ไม่พึงปรารถนาของสมาชิกชุมชน ผลของการเคลื่อนไหวบนฐานของทุน

ทางสังคมนี้ช่วยเพ่ิมศักยภาพของชาวบ้านในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อันน าไปสู่การรักษาสิทธิ

ของชุมชนและสร้างความเป็นธรรมทางสังคมแก่สมาชิกชุมชน แม้จะมีผลลัพธ์ในลักษณะที่ย้อนแย้ง

ทางสังคมบ้างซึง่สะท้อนผ่านการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในท้องถิ่นด้วยก็ตาม  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้คือ ชุมชนท้องถิ่นแต่ละชุมชนควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับ

ทุนทางสังคมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการประสานสร้างความร่วมมือและ

แสวงหาข้อตกลงระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในขณะที่บทบาทของรัฐควรเน้นการ

สร้างความไว้วางใจกับคนในท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ของประชาชน และต้องให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคนในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง เพ่ือให้โครงการ

พัฒนาต่าง ๆ เป็นไปด้วยความชอบธรรม และไม่เกิดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ตามมาจนไม่

สามารถจัดการได้     
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 The objectives of this research were: 1) to investigate the process and 

dynamics of social movement to protect local natural resources; 2) to identify 

aspects of social capital existing in Klongtalay community which were applied to 

protect natural resources; and 3) to find out effects of applying social capital in 

mobilizing the process of natural resource protection in Klongtalay community. The 

operation of this research was based on the qualitative research approach. Data were 

collected mainly through in-depth interviews with 15 key-informants selected 

purposively. This was supplemented by non-participation observation. The data were 

analyzed by the category classification approach and inquired into the content 

consistency by the logic correlation with the theoretical concept and community 

context. 

 Results of the study reveal that the social capital of Klongtalay community is 

composed of 2 types as follows.  1) The social capital traditionally existing within the 

community referring to the relationship of members bonded by the thinking system 

based on Islamic belief and kinship. This type of social capital brings about network 

connected through religious and social activities. It also involves the reproduction of 
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values, norms and clustering of community members. 2)  The social capital based on 

outside connection in a form of network emerging through help or support from 

organizations outside the community. These various interest groups interact through 

conversation and exchange of ideas and knowledge, which further develop towards 

actions appearing in a form of civil practices. These practices are used as a 

mechanism of the movement to protect natural resources linked with livelihoods of 

community members by means of negotiations with a group of investors who 

encroach the area and some state officials supportive to this group to utilize natural 

resources in the name of development undesirable to community members. The 

movement based on this widely connected social capital increase villagers’ capacity 

in protecting natural resources leading to upholding the community right and 

creating social equality among community members, even though minor social 

conflicts are observed through the estrangement of local people occurring along the 

movement process. 

 Important suggestions from this study are as follows.  Each local community 

should arrange the knowledge management related to social capital and the 

protection of natural resources. This should be coupled with coordination in search 

of agreements among groups with different opinions.  Nonetheless, the state roles 

should emphasize on building trust with local people and the civil society sector 

through active participation together with providing accurate information to local 

people to be used in making decision so that development projects undertaken will 

be justified and unnecessary conflicts can be avoided.   
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของการพัฒนากระแส

หลัก กล่าวคือ เป็นการใช้ผลในด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส าคัญของการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์

นี้มีส่วนสนับสนุนและเอ้ือให้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเข้าครอบง าในการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์  เต็มไปด้วยทรัพยากรอันหลากหลาย 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจึงถือเป็นเป้าหมายหลักที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้การจัดการ

ทรัพยากรของกลุ่มทุนต่าง ๆ ซึ่งพยายามฉกฉวยโอกาสในการแปรสภาพทรัพยากรของท้องถิ่นไปสู่

การสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่อาจ

ได้รับผลกระทบในทางลบ 

 หนึ่งในทรัพยากรที่ถูกแปรสภาพไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดก็คือทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง

บ่อยครั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการ

ท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในประเทศไทย อีกทั้งยังมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่

ท ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากข้อมูลที่การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เสนอแสดงให้เห็นตัวเลขในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า ประเทศไทยมี

รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท จากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวจ านวนกว่า 29.88 ล้านคน ซึ่งขยายตัวร้อยละ 23.53 จากปีก่อนหน้านั้น ตัวเลขนี้สะท้อน

การเติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์  โดยเพ่ิมขึ้นจากปี  พ.ศ. 2557 มากถึง 2.7 แสนล้านบาท 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวจึงมีฐานะเป็นกลไกในการสร้างความเจริญเติบโตแก่

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง และมีส่วนให้เกิดการกระจายรายได้ 

ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคตามมา  
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 อย่างไรก็ดี ในอีกด้านหนึ่ง การเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวได้น าไปสู่ปัญหาเรื่องการ

จัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ จนเกิดการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งปรากฏให้เห็นใน

ทรัพยากรหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ า ที่ดิน ป่าไม้ ฯลฯ สภาพปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่คู่ขัดแย้งต่างมีเป้าหมายและนิยามความหมายของการใช้ทรัพยากรแตกต่าง

กัน ท าให้ความสามารถในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรของต่างฝ่ายมีความแตกต่างกันออกไปด้วย 

ในท านองเดียวกัน แม้ในปัจจุบันโครงสร้างของการพัฒนาของรัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

จะเอ้ือให้มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยให้อ านาจแก่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือ 

พลวัตของพลเมืองในท้องถิ่นที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น ผ่านกลไก

ที่มาจากฐานรากของทุนทางสังคม อันเป็นความสัมพันธ์ที่คนในชุมชนมีร่วมกัน และน าไปสู่การ

ขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายความร่วมมือ จนเกิดพลังของชุมชนที่แสดงออกมาในรูปของการกระท า

ร่วมกัน (Collective Action) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงการต่อรองของชาวบ้านซึ่งไม่

ยอมจ านนต่อกรอบของระบบเศรษฐกิจที่กลุ่มทุนใช้ในการเข้ามาพัฒนาจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น 

ทั้งนี้ทุนทางสังคมเป็นทุนประเภทหนึ่ง ที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมหรือชุมชน บน

พ้ืนฐานของความไว้วางใจและเอ้ืออาทรต่อกัน อันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนหรือ

สถาบัน ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึง และใช้

ประโยชน์ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ยิ่งใช้จะยิ่งมีเพ่ิมมากขึ้น (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 

2548) 

 ชุมชนคลองทะเล ซึ่งเป็นชื่อสมมติของชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ถูก

กระแสการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวกระแสหลักรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วและมีความพยายามที่จะสร้าง

ท่าเทียบเรือส าราญ (ท่าเทียบเรือมารีน่า) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้ผลักดัน

นโยบายและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลายปี ประกอบกับชุมชนคลองทะเล เป็นส่วนหนึ่ง

ของพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) จึงถูกคาดหวังให้สนองรับนโยบาย

แห่งชาติอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และเป็นประตู

เชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ” ภายใต้สโลแกนที่ว่า “Andaman Paradise” หรือ “มรกตเมืองใต้” 

ในภาษาไทย ที่มีจุดขายหลักด้านการท่องเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ (กวินทรา ใจซื่อ, 2550) นอกจากนี้ เกาะยาวยังถูกจัดอันดับโดยนิตยสารการท่องเที่ยวระดับ

โลกให้เป็นหนึ่งในสิบสี่เกาะที่น่าอยู่ที่สุดทั่วโลก ซึ่งยังคงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลาย 
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จึงเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามอุดมสมบูรณ์ (Yahoo Travel, 2015) สภาพการณ์เหล่านี้จึงเอ้ือ

สนับสนุนให้ชุมชนคลองทะเลกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย 

 โครงการพัฒนาที่เกิดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตแบบพ้ืนบ้าน ให้
ต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให้ชุมชนต้องปรับตัวเพ่ือปกป้องทรัพยากรของตน ชาว
คลองทะเลจึงรวมตัวกันเรียกร้องและประสานความร่วมมือกับกลุ่มและองค์การต่าง ๆ ที่มีความสนใจ
ร่วมกัน เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการใช้และจัดการทรัพยากรของตนเอง ซึ่งในพ้ืนที่นี้มีทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งของการท าประมงและเกษตรกรรมในอดีต โดยมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลองทะเล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลอง
ทะเล”) และพัฒนาต่อจนเกิดเป็นเครือข่ายของชาวบ้านที่กระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรของท้องถิ่น ทั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากใน
การปกป้องดูแลทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชน จนในปี พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทชุมชนที่สร้างสรรค์การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และในปี พ.ศ. 2552 
ชุมชนคลองทะเลก็ได้รับรางวัลรางวัลลูกโลกสีเขียวอีกครั้งในประเภท “สิปปนนท์เกตุทัต 5 ปีแห่ง
ความยั่งยืน” ซึ่งมอบให้กับชุมชนที่ดูแลป่าติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ยังมี
กลุ่มอนุรักษ์จากภายนอกและองค์การเอกชนอีกจ านวนมากมาให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล (สุภาภรณ์ วรพรพรรณ, 2552) ด้วยผลงานเหล่านี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่า
ชุมชนคลองทะเลมีศักยภาพในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่น ภายใต้การรวมตัวกัน
ของคนในชุมชนร่วมกับองค์การภายนอกที่สนใจร่วมสนับสนุนและส่งเสริม จนท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นกระบวนการ ที่น่าสนใจ คือ กระบวนการเหล่านี้ได้รับ
การขับเคลื่อนจากทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เดิมแล้วเป็นส าคัญด้วย  
 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลยังได้มีการรวมตัวกันเพ่ือเคลื่อนไหว 

คัดค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าที่เป็นของบริษัทร่วมทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากมติ

คณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2548 ที่ได้เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้เป็น

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในลักษณะของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว  (กวินทรา ใจซื่อ, 

2550) โดยชาวบ้านเห็นว่า โครงการดังกล่าวได้บุกรุกพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและป่าสงวน เพ่ือก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกันกับท่าเทียบเรือ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างโรงแรม สนามบิน 

สะพานลอย  และเขื่ อนกั้ น คลื่ น  เนื่ อ งจากชาวบ้ าน เกรงกลั วผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ น กับ

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องการปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง ป่าชายเลนและป่าบก ที่เป็น
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แหล่งของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านใช้ในการท ามาหากิน อีกทั้งยังเป็นแหล่งป่าต้นน้ า ให้ด ารง

ไว้เป็นทรัพย์สินของชุมชน การเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรในครั้งนี้ได้น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง

ชาวบ้านกับกลุ่มทุนจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นปฏิบัติการ

ของคนในชุมชนคลองทะเล ที่ได้ต่อสู้และต่อรองในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่าน

กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน  

 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุกมาจากภายนอกเข้าสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และชาวบ้านต้อง

เผชิญหน้ากับกลุ่มทุนที่มุ่งกอบโกยทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนตน การที่ชาวบ้านชุมชน

คลองทะเลประสบความส าเร็จในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายชุมชนเพ่ือจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น จน

ได้รับรางวัลชุมชนที่สร้างสรรค์อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่า และได้รับการยกย่องอย่าง

กว้างขวางในฐานะนักอนุรักษ์นั้น ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง กลับต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนจากภายนอกที่

มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเช่นกัน ทั้งสองส่วนจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาถึง

กระบวนการที่ทุนทางสังคมของชุมชนคลองทะเลได้ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ให้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนเพ่ือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านภาคปฏิบัติการที่ทางกลุ่มเคลื่อนไหวเผชิญหน้ากับ

ความขัดแย้ง 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งท าความเข้าใจทุนทางสังคมในฐานะที่เป็นพลังขับเคลื่อนและพลวัตของ

กระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล จังหวัดพังงา ในการต่อสู้และต่อรองกับ

กลุ่มทุนภายนอกที่มาท าโครงการพัฒนาซึ่งรุกล้ าฐานทรัพยากรธรรมชาติและกระทบวิถีการด าเนิน

ชีวิตชุมชน โดยมีค าถามวิจัยว่า ภาคปฏิบัติของการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนคลองทะเลมีกระบวนการที่เป็นพลวัตอย่างไร และลักษณะของทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชน

คลองทะเล มีส่วนในการสร้างเครือข่ายการเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างไร ทั้งนี้ผลที่

ได้จากการศึกษาเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทุนทางสังคมในระดับชุมชน และ

สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรของชุมชนให้เหมาะสมและยั่งยืนใน

อนาคต อีกท้ังยังจะท าให้เข้าใจถึงวิธีการต่อรองผ่านการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของท้องถิ่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่รุกมาจากภายนอก ตลอดจนเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ชาวบ้านได้เล่าประสบการณ์ในการ

สร้างความรู้และการต่อสู้เพ่ือปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นผ่านภาคปฏิบัติการที่หลากหลาย   
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 

1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล (นามสมมุติ) และ

พลวัตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นฐานทุนทางสังคม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาลักษณะของทุนทางสังคมที่ ชุมชนน ามาใช้ขับ เคลื่อนการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้ขับ เคลื่ อนกระบวนการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษาของการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “พลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานทุนทางสังคม  ในชุมชน

คลองทะเล จังหวัดพังงา” ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษานี้มีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ขับเคลื่อนเพ่ือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะของทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนคลอง

ทะเล ตลอดจนผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้ประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการในการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน

เพ่ือต่อสู้และต่อรองกับรัฐและกลุ่มทุน ในการปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่นตน  

 1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย การเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการ

เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกชุมชนคลองทะเล อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นพ้ืนที่ศึกษา และได้

ก าหนดผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-Informant) ซึ่งสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ท าการศึกษา จ านวน 

15 คน 

 1.3.3 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่

ส าคัญ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเน้นท าความเข้าใจ

กับเนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การสังเคราะห์และการตีความ 
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 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลาที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้ในการศึกษาเน้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรม จนถึงปี พ.ศ. 2560 โดยผู้วิจัยได้

ลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

1.4.1 ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการ

ปรับกระบวนการอย่างเป็นพลวัตของชุมชน ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความ

สนใจต่างกัน และต่อรองกันเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาด 

1.4.2 ท าให้ทราบถึงลักษณะและสถานะของทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนคลองทะเล 

รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของทุนทางสังคมผ่านบทบาทในการสร้างเครือข่ายที่เป็นพลังของ

พลเมืองเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 

1.4.3 ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการวางแผนน าทุนทางสังคมในระดับท้องถิ่นมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรของชุมชนให้เหมาะสมและยั่งยืน โดยสามารถน าไปปรับใช้ในชุมชน

อ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 



 
 
 

 
 

 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องพลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานทุนทางสังคมในชุมชนคลอง

ทะเล จังหวัดพังงา ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานและ

แนวทางในการศึกษา โดยจ าแนกออกเป็นหัวข้อดังนี้ 

2.1 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 

     2.1.1 พัฒนาการของแนวคิดทุนทางสังคม          

     2.1.2 ความหมายของทุนทางสังคม 

     2.1.3 ลักษณะและองค์ประกอบของทุนทางสังคม 

     2.1.4 ความส าคัญของทุนทางสังคม 

2.2 แนวคิดประชาสังคม (Civil Society) 

     2.2.1 ความหมายของประชาสังคม 

     2.2.2 องค์ประกอบของประชาสังคม 

     2.2.3 ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social 

Movement)  

2.3 แนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

     2.3.1 ความหมายของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

     2.3.2 แนวทางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

     2.3.3 แนวคิดการจัดการทรัพย์สินร่วม 

     2.3.4 สิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดทุนทางสงัคม (Social Capital) 

 

2.1.1 พัฒนาการของแนวคิดทุนทางสังคม  

มโนทัศน์เรื่อง “ทุนทางสังคม” เป็นแนวคิดที่ดัดแปลงมาจากเรื่อง “ทุน” มาสู่เรื่อง “สังคม” 

เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวทางแนวคิดที่พยายามล้มล้างแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ล้มเหลว 

โดยการนับเอาตัวแปรที่เป็นพฤติกรรมมนุษย์มารวมเข้าไปด้วย (Mayer, 2003 อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรี

สุพรรณ, 2547: 25-26) ฉะนั้น ก่อนที่จะท าความเข้าใจความหมายของทุนทางสังคม จึงควรพิจารณา

บริบทของการให้ความหมาย ค าว่า “ทุน” และ “ทางสังคม” ก่อน โดยเริ่มจากแนวคิดเรื่อง “ทุน” 

ก่อน 

 ค าว่า “ทุน” ถูกนิยามตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน ดังที่ 

วิทยากร เชียงกูล (2542: 79) ได้ให้ความหมายว่า “ทุน” หมายถึง ปัจจัยการผลิตในรูปของเงินและ

สินค้าต่าง ๆ ที่นายทุนใช้ร่วมกับแรงงานในการผลิต ท าให้เกิดทรัพย์สมบัติเพ่ิมขึ้นในรูปของมูลค่า

ส่ วน เกิน  (Surplus Value) ในขณ ะที่  พ จน านุ ก รมฉบั บ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2542 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 534) ได้ให้ความหมายของ “ทุน” ไว้ว่า เป็นค านาม ซึ่งหมายถึง ของเดิม

หรือเงินที่มีไว้ ลงไว้ ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุน มีเงินเป็นทุน แต่ในทาง

กฎหมาย มักจะหมายถึง เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่ตั้งไว้ส าหรับด าเนินกิจการเพ่ือหาผลประโยชน์ จะ

เห็นได้ว่าแม้ “ทุน” จะมีความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก แต่การให้ความหมายเรื่อง “ทุน” 

ของราชบัณฑิตยสถานแสดงถึงการเปิดกว้างให้ต่อยอดแนวความคิดเรื่องทุนในสังคมไทยได้กว้างขวาง

ออกไปอีกหลายรูปแบบ  

ส่วนค าว่า “ทางสังคม” เป็นค าที่ใช้ในความหมายเฉพาะเจาะจง เน้นในส่วนของสัมพันธภาพ

ระหว่างมนุษย์/กลุ่มมนุษย์ ซึ่งมีรูปแบบของกระบวนการทางสังคม (Social Process) 2 รูปแบบ

ใหญ่ๆ คือ 1) ด้านบวก เน้นความร่วมมือ ช่วยเหลือ ปรองดองกัน ผสมกลมกลืน เอ้ืออาทร ผูกพัน 

แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ ฯลฯ และ 2) ด้านลบ เน้นการแข็งขัน รุนแรง ท าลาย กดขี่ ทะเลาะเบาะแว้ง 

เห็นแก่ตน ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจัดการและ

วัตถุประสงค์ (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2546: 54)  

ดังนั้น การท าความเข้าใจแนวคิด “ทุนทางสังคม” จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาที่มา การก่อ

เกิดของแนวคิดดังกล่าว โดยสามารถแบ่งการอธิบายจุดเริ่มต้นและการก่อก าเนิดของแนวคิด ผ่าน
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ประเด็นพัฒนาการของทุนทางสังคมในต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองด้านความ

ขัดแย้งและมุมมองแบบชุมชนนิยม จากนั้นจึงท าความเข้าใจผ่านประเด็นพัฒนาการของแนวคิดทุน

ทางสังคมในบริบทสังคมไทย โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

2.1.1.1 พัฒนาการแนวคดิทุนทางสังคมในต่างประเทศ 

  ค านิยามของ “ทุน” ที่ผนวกรวมกับ “สังคม” มาสู่ค าว่า “ทุนทางสังคม” หรือ 

“Social Capital” ถูกน ามาใช้ครั้งแรกโดยการเชื่อมโยงกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านการให้

การศึกษา ปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อปี  1916 ในบทความชื่อ “A story of Achievement” จาก

หนังสือ The Annals of the American Academy of Political Science ซึ่งเป็นงานที่เขียนถึงการ

พัฒนาทุนทางสังคมของชุมชนชนบทในมลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ของ Lyda Judson 

Hanifan (Farr, 2003 อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547)  

 การใช้ค าว่า “ทุนทางสังคม” ที่ปรากฏขึ้นผ่านการอภิปรายของ  Hanifan  (1920 

อ้างถึงใน กาญจนากร สามเมือง , 2551 : 8)  ได้ใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่สามารถพบเห็นได้ใน

ชีวิตประจ าวันของคน เช่น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีเจตจ านงที่ดี (Good Will) การสร้างมิตรภาพ 

(Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) และการติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคม (Social  

Relationship) ระหว่างบุคคลหรือครอบครัวที่ท าให้ เกิดหน่วยทางสังคมขึ้นมา ทั้งนี้  Hanifan ได้

กล่าวเพ่ิมเติมว่า การสร้างทุนทางสังคมในชุมชนก็เช่นเดียวกับองค์กรทางธุรกิจ กล่าวคือจะต้องมีการ

สะสมทุนก่อนการด าเนินธุรกิจ ในการสร้างทุนทางสังคมโดยองค์กรทางสังคมนั้น ปัจเจกบุคคลจะต้อง

สร้างมิตรภาพและจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าครอบครัว เพราะปัจเจกบุคคลหาก

อยู่โดยล าพังอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมจนกว่าเขาจะได้ติดต่อกับเพ่ือนบ้าน ทุนทาง

สังคมก็จะมีการสะสมข้ึนมา ความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวอาจจะช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุ

ถึงความต้องการทางสังคมที่แต่ละคนมี และยังช่วยเพ่ิมศักยภาพของปัจเจกและกลุ่มโดยสามารถ

ปรับปรุงการด าเนินชีวิตของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นได้ อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะ

ดังกล่าว สมาชิกซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลก็จะได้รับประโยชน์จากการคบค้าสมาคมกัน อันน ามาสู่ความ

ช่วยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจ มิตรภาพจากเพ่ือนบ้าน ในขณะเดียวกัน ชุมชนเองก็ได้จะประโยชน์

จากความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีของสมาชิกด้วยเช่นกัน   
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 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวนี้ แนวคิดทุนทางสังคมได้มีพัฒนาการและมีนักวิชาการให้ค า

นิยามความหมายต่างกันไปในแต่ละบริบท จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่มีพลวัตเป็น

อย่างมาก  

 จากการศึกษาทุนทางสังคมตามทฤษฎีตะวันตก ของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2558: 

2) พบว่า สามารถแบ่งแนวคิดออกได้เป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองของความขัดแย้ง และมุมมองแบบ

ชุมชนนิยม โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

   1) มุมมองของความขัดแย้ง นักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดในสายนี้คือ Pierre 

Bourdieu ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก Karl Marx, Max Weber และ Emile Durkheim 

(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2558: 2)  

  Bourdieu (อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2558: 3) มองสังคมว่า เป็น

สนาม (field) ทางสังคมที่มีลักษณะหลากหลาย เป็นพ้ืนที่/สนามของความสัมพันธ์ที่มีหลากหลายมิติ 

โดยเขาเป็นคนแรกที่น าเอาแนวคิดเรื่องทุนที่ไม่ได้มองว่าเป็นเพียงทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น เขาได้เพ่ิม

ทุนวัฒนธรรมและทุนสังคมเข้าไปในการวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีทุนทางสัญลักษณ์อีกด้วย ซึ่งทุนทั้งหมด

นั้นไม่คงที่ สามารถแปรรูปกลับไปกลับมาได้  เช่น ทุนทางเศรษฐกิจสามารถแปรไปเป็นทุนทาง

วัฒนธรรมหรือทุนทางสังคมได้ และในทุนแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้น 

นอกจากนี้ Bourdieu ยังให้ความส าคัญกับเรื่องความขัดแย้งและอ านาจ เนื่องจากเขามองว่าสังคมมี

ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากความขัดแย้งจะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่กระนั้นก็ตาม 

โลกก็มีอ านาจเป็นสิ่งที่ครอบง าคน เพ่ือลดความขัดแย้ง  

  ส าหรับ “ทุนทางสังคม” นั้น Bourdieu ได้เน้นในเรื่องความสัมพันธ์เชิง

เครือข่ายของคนในสังคมที่จะเป็นพลังในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เขามองว่าระดับของทุนทางสังคมจะ

มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเครือข่ายที่คนแต่ละกลุ่มสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการขับเคลื่อนได้ 

และข้ึนอยู่กับทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ที่บุคคลนั้นจะได้มาด้วยความชอบ

ธรรมจากคนที่ติดต่อด้วย ทั้งนี้ Bourdieu มีความเห็นว่า ทุนทางสังคมซึ่งอาจมีลักษณะเป็นเครือข่าย

ทางสังคม ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่สังคมให้มา แต่เกิดจากการปฏิบัติของสถาบัน 

เช่น สถาบันครอบครัวก็มีการให้นิยามตามความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ  และ Bourdieu ยังมองว่า 

ความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์จะช่วยรักษาทรัพย์สมบัติหรือผลก าไรในเชิงสัญลักษณ์ได้  กล่าวคือ 

เครือข่ายความสัมพันธ์เป็นผลผลิตของยุทธศาสตร์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มต่างก็
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มีเป้าหมายที่จะสร้างหรือผลิตซ้ าความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะสั้นหรือระยะยาว

โดยตรงให้กับตน ทั้งนี้ หากมองเชิงปฏิบัติตามแนวคิดของ Bourdieu จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคม

เป็นเสมือนเครื่องมือซึ่งให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจเจกบุคคล จากการท าดีกับ

กลุ่มท่ีตนเองเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ด้วย (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 32-33) 

  จากการนิยามความหมายตามทัศนะของ Bourdieu จึงสรุปได้ว่า การท า

ความเข้าใจกับทุนทางสังคมสามารถมองได้ 2 ประเด็น คือ 1) ความสัมพันธ์ทางสังคมโดยตัวของมัน

เองนั้น ยอมให้ปัจเจกอ้างสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรซึ่งถูกครอบครองโดยเครือข่ายหรือสมาคมของพวก

เขา และ 2) การสร้างทุนทางสังคมน าไปสู่กระบวนการทางเศรษฐกิจได้ ประเด็นนี้มาจากมุมมองที่

มองว่าทุนต่างๆ สามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้ สุดท้ายแล้ว ทุนเหล่านั้นจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็น

ทุนทางเศรษฐกิจ เช่น ทุนทางเศรษฐกิจอย่างค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน จะแปรไปสู่ทุนวัฒนธรรมและ

ทุนทางสัญลักษณ์ นั่นคือการได้รับการยอมรับทางวิชาชีพ และจะน าไปสู่การแปรเปลี่ยนไปเป็นทุน

ทางเศรษฐกิจโดยการมีงานท าตามความต้องการของตลาดในที่สุด (ประชาธิป กะทา , 2547) อย่างไร

ก็ตาม งานของ Bourdieu ไม่ค่อยได้รับการยอมรับในแวดวงของนักจัดท านโยบาย เนื่องจากงานของ

เขาค่อนข้างเป็นงานเชิงวิพากษ์และเน้นการศึกษาเชิงวัฒนธรรม ซึ่งห่างไกลกับความคิดของกลุ่มคนที่

ต้องการขยายหรือแปรแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมไปสู่นโยบายการพัฒนา (Fine, 2001: 55 – 56 อ้าง

ถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 34) 

   2) มุมมองแบบชุมชนนิยม ทุนทางสังคมตามมุมมองแบบชุมชนนิยมถือได้

ว่าเป็นแนวคิดกระแสหลักท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการโต้แย้งกับแนวคิดของ Bourdieu โดย

นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงในสายชุมชนนิยม คือ James Coleman และ Robert Putnam  

  James Coleman ได้ เขี ยนบทความที่ ชื่ อว่ า "Social Capital in the 

Creation of Human Capital" ในปี ค.ศ. 1988 เขาได้น าค าว่าทุนทางสังคมจาก Bourdieu มาใช้ 

แต่กล่าวในรายละเอียดที่ต่างกัน กล่าวคือ Coleman มองทุนทางสังคม ออกเป็น 2 ทาง คือ 1) 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั้นต้องสร้างขึ้นมา เพราะความสัมพันธ์นั้นไม่ได้มีตั้งแต่ต้น 2) ทุนทาง

สังคมเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้สามารถสัมพันธ์กับคนต่างๆได้ ทั้งนี้ Coleman ได้อธิบายทุนทางสังคม 

ว่าคือ Network, Trust, Shared Norm ส าหรับ Trust หรือความไว้วางใจ ในสายชุมชนนิยมนั้นเป็น

สิ่งที่ดีมาก ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของ Bourdieu ที่ตั้งค าถามและมองว่า Trust ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

ง่ายในสภาพที่มีความขัดแย้ง ส่วน Shared Norm คือ ความคิดที่มีอยู่ร่วมกัน กล่าวคือ ทุนทางสังคม
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จะต้องมีความคิดร่วมกันจึงไปด้วยกันได้ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของ Bourdieu ที่มองว่าไม่ร่วมกันก็

ไปได้ แต่ต้องขัดแย้งกันก่อนถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นโดยพ้ืนฐานของทั้งสองมุมมองจึงอธิบายทุน

ทางสังคมต่างกันอย่างมาก อีกทั้งยังจะพบว่าในความคิดแบบชุมชนนิยมนั้น “ทุนทางสังคม” เป็น

ทรัพยากรที่มีหน้าที่ในฐานะที่เป็นทรัพยากรของแต่ละคนที่จะเอาไปใช้ได้ หรือทรัพยากรที่น าไปใช้

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2558: 4) 

  นอกจากนี้ อีกหนึ่งแนวคิดที่ถูกน ามาอ้างอิงอย่างแพร่หลายคือ แนวคิดของ 

Robert Putnam ด้วยพ้ืนฐานทางวิชาการที่เป็นนักรัฐศาสตร์เขาจึงมองว่า สาเหตุที่การเมืองอ่อนแอ

เพราะฐานของชุมชนอ่อนแอ จึงต้องท าให้ฐานของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือท าให้

การเมืองดีขึ้น Putnam จึงมองทุนทางสังคมในแง่หน้าที่นิยมคือ มีหน้าที่ในการบูรณาการสังคม 

ทฤษฎีของ Putnam มองว่าทุนทางสังคมเกี่ยวข้องกับเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

กล่าวคือต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกันจึงจะสามารถเกิดทุนทางสังคมได้ ทั้งนี้ Putnam อธิบายว่า Trust 

นั้นมีคุณค่ามหาศาล เปรียบดังกาวที่เชื่อมให้เครือข่ายไปได้ดี ท าให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง หรืออาจกล่าว

ได้ว่า ทุนทางสังคมมีฐานคิดอยู่ที่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2558: 5-6) 

  จากแนวคิดของ Coleman และ Putnam ตามมุมมองแบบชุมชนนิยมดังที่

กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทุนทางสังคมนั้นจ าเป็นที่ต้องมีทั้งเครือข่ายและความไว้วางใจเป็นฐาน

หลัก เนื่องจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้มี

ความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อมีความไว้วางใจต่อกันก็จะท าให้ทุกอย่างเคลื่อนไปได้ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิด

ของ Bourdieu ที่มองว่าต้องมีความขัดแย้งกันก่อนจึงจะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้  

2.1.1.2 พัฒนาการแนวคิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมของไทย 
  แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยเริ่มมีการน ามาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนัก
สังคมศาสตร์และนักพัฒนา นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกลางปี พ.ศ. 2540 (สุพรรณี ไชยอ าพร, 
2546: 50) แต่กระนั้นก็ตาม จุดเริ่มต้นของการรับแนวคิดทุนทางสังคมในไทยได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคที่
เกิดวิกฤตประชาธิปไตยก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ตามการศึกษาของ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 
(2547: 52-58) ที่พบว่า การรับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยได้มีความเก่ียวข้องกับวิกฤติการณ์
ในประเทศไทย เริ่มจากวิกฤตประชาธิปไตยตามด้วยวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นครั้งนั้น ได้เกิดวิกฤติประชาธิปไตยในประเทศไทย มี

การคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก อีกทั้งการ
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เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้เกิดการวิพากษ์การเมือง

จากภาคประชาสังคมที่เห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันก าลังเดินไปสู่การเกิดอ านาจเผด็จการ

การคดโกง จากการได้เห็นความบอบช้ าในเรื่องประชาธิปไตยของประเทศไทย ท าให้เกิดการรวมตัว

ของกลุ่มบุคคลภายใต้ชื่อ “กลุ่มการะเกด” ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุค 14 ตุลา โดยมีแนวคิดว่าเรื่อง

ของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาชน ไม่ใช่แค่นักการเมือง จากจุดนี้ท าให้เริ่มมีการให้ความสนใจวิธี

คิดที่มาจากตะวันตกคือเรื่อง “ประชาสังคม” (Civil Society) โดยมีการผลักดันกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งนี้การกล่าวถึงค าว่า “ภาคประชาสังคม” ได้

น าไปสู่การกล่าวถึงเรื่อง “Social Capital” ที่เชื่อมโยงกันอย่างส าคัญด้วย โดยในกลางปี 2540 ได้

เกิด “เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม” (Civic Net) ภายใต้สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

(Local Development Institute) เพ่ือท าหน้าที่ประสาน เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่าง

หลวม ๆ อันน าไปสู่ความคิดที่ต้องการผลักดันให้เกิดภาคประชาสังคมที่เรียกว่า “ประชาคมเมือง” ขึ้น

โดยที่กลุ่มนี้ให้ความสนใจหา “ทุนทางสังคม” ในแต่ละเมืองว่ามีอะไรบ้าง ในขณะที่ก าลังจะท าเรื่อง

แผนที่สังคม (Social Map) ก็ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นมา จึงมีส่วนกระตุ้นให้น าเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับ

การหาแนวทางกู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วย  

 ตามที่ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าในปี พ.ศ. 2540 นั้นเป็นผลมาจาก

ความล้มเหลวของการด าเนินนโยบายตามการพัฒนากระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

ประชาชนไทยอย่างมาก การแข่งขันกันของกิจการต่าง ๆ ในภาคเศรษฐกิจที่มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดเป็น

หลัก ส่งผลให้กิจการจ านวนมากต้องลดต้นทุนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี โดยบางกิจการปลดคนงาน

ออกท าให้หลายคนตกงาน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการหลายรายล้มละลาย เนื่องจากไม่สามารถ

ปรับตัวได้ จึงท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมพยายามมองหาการพัฒนาทางเลือกแบบใหม่เพ่ือฟ้ืนฟู

ประเทศ โดยหันกลับไปสู่การพัฒนาจากรากหญ้า และมองการพัฒนาอย่างเท่าทัน โดยได้มองถึงพลัง

ของการร่วมมือกันบนความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ดังนั้น ค าว่า “ทุนทางสังคม” จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายในประเทศไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจนี้เอง จนกระท่ัง ธนาคารโลก (World Bank) ได้เข้า

มาให้ความช่วยเหลือ โดยในช่วงนั้น ดร.เอนก นาคะบุตร ท าหน้าที่ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ซึ่งมีการพูดคุยกันถึงความต้องการของภาคประชาสังคม

ที่เสนอให้มีการคิดค้น ริเริ่มขบวนการไทยช่วยไทยจากฐานล่าง และระดมความร่วมมือจากภาค

ประชาสังคม มีการพูดคุยกันระหว่างธนาคารโลก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และผู้น าภาคประชาสังคมที่มีชื่อเสียง (เช่น นพ.ประเวศ วะสี ดร.

อัมมาร สยามวาลา และ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ฯลฯ ) หลายครั้ง ท าให้เกิดการท างานแบบไตรภาคี

ระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารโลก และภาคประชาสังคม ที่ได้มีการจัดตั้งองค์การที่บริหารงาน

อย่างอิสระ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารโลก กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสินขึ้น 

คือ ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน  ทั้งนี้

ธนาคารโลกได้ให้เงินกู้ยืมกับประเทศไทยจ านวน 150 ล้านบาท เงินจ านวนนี้ถูกจัดสรรเป็น 2 กองทุน 

คือ “กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (Regional Urban Development Fund หรือ RUDF)” เป็น

จ านวนเงิน 30 ล้านบาท และอีก 120 ล้านบาท จัดตั้งเป็น “กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (Social 

Investment Fund หรือ SIF)” โดยให้อยู่ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม 

 กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) มีเป้าหมายเพ่ือบรรเทาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ทั้งในชนบทและในเมือง โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นในวันที่ 9 

กันยายน 2541 และเปิดตัวกองทุนเป็นครั้งแรกในต้นปี 2542 ภายใต้การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือ

การลงทุนทางสังคมที่ได้มีการน าค าว่า “ทุนทางสังคม” จากธนาคารโลกมาใช้ อีกทั้งยังน าค าว่า 

“Social Capital” ที่มีอยู่เดิมไปคิดค้นต่อ โดยได้พยายามส่งเสริมธุรกิจชุมชน และการจัดสวัสดิการ

ชุมชน และน าค าว่า “ทุนทางสังคม” มาใช้น าเสนอแทนสิ่งที่เป็น “ทุนชุมชน” หลังจากนั้นได้เกิด 

“เวทีพลเมืองไทย” ขึ้น เพ่ือรณรงค์นโยบายจากรากหญ้า โดยมีการน าเสนอยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาวิกฤติชาติน าเสนอโดยกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ต่อมารัฐบาลน าโดย 

พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งได้รับเอานโยบายที่น าเสนอนี้ไปใช้ในการหาเสียงด้วย 

จนได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการน าเสนอนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการ

พัฒนาในระดับรากหญ้า ประกอบกับแรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โดยเฉพาะนโยบายที่สอดรับ

กับความต้องการของประชาชน ตัวอย่างนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาจากรากหญ้าที่เด่นชัดอย่างมาก 

คือ การมีกองทุนหมู่บ้านที่มาจากแนวคิดสวัสดิการชุมชน ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริมการจัดการภายใน

ชุมชนซึ่งจะท าให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น 

 นอกจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคมแล้ว ยังมีปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในการ
ผลักดันให้แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม นั่นคือ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งได้กล่าวถึงทุนทางสังคมในฐานะ
เป็นฐานรากท่ีแท้จริงของการพัฒนา เน้นการน าเศรษฐกิจมารองรับทุนทางสังคม มิใช่น าทุนทางสังคม
มารองรับเศรษฐกิจ โดยค าพูดดังกล่าวถือเป็นการจุดประกายส าคัญ ทีท่ าให้สื่อได้น ามาเผยแพร่และได้
มีการรับน าแนวความคิดทุนทางสังคมมาใช้ในวงกว้างในเวลาต่อมา จึงกล่าวได้ว่า ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
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เป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเสนอแนวความคิดทุนทางสังคมผ่านแนวทางการพัฒนา
สังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยสามารถสรุปพัฒนาการแนวคิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย
ได้ดังภาพที่ 2.1 ดังนี้ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2545: 50) 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 พัฒนาการของแนวคิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย 

แหล่งที่มา: อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2545: 50. 

อย่างไรก็ตาม แม้ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงเมื่อไม่นานในประเทศไทย แต่ทว่า
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของทุนทางสังคมแล้วจะพบว่า เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ในลักษณะของค่านิยมที่ไม่เป็นทางการ ดังที่ อเนก นาคะบุตร (2545) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมที่อยู่
เบื้องหลังความเข้มแข็งของชุมชนว่า มิใช่เป็นเรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้นในประเทศไทย หากแต่  “เป็นคุณค่า
เดิมที่สังคมไทยมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความมีน้ าใจต่อกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน ความเอ้ืออาทรต่อ
กัน การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม การรวมกลุ่มเป็นองค์กร หรือการจัดตั้งเป็นเครือข่ายต่างๆ เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรผสมผสาน เครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น” โดยทุนทางสังคมนี้เป็นพลังที่ช่วย
ขับเคลื่อนชุมชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพในการพัฒนาในทางที่เพ่ิมมูลค่าและยกระดับความเข้มแข็งให้กับ
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ชุมชนตนเองมากขึ้น มีความรู้เท่าทันต่อปัญหาและมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้มากขึ้น 
และท้ายที่สุดสามารถพ่ึงพาตนเองได้จริงในระยะยาว 

จึงอาจกล่าวได้ว่า แมค้วามเป็นมาของค าว่า “ทุนทางสังคม” ที่เป็นทางการอาจจะเพ่ิงเกิดข้ึน

ในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ แต่ถ้าจะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ของผู้คนในสังคมไทย ในลักษณะของความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ืออาทรหรือความมีน้ าใจต่อกัน และ

ความเป็นเครือข่าย แต่สิ่งที่สะท้อนถึงการมีอยู่ของทุนทางสังคมได้ปรากฏให้เห็นในสังคมไทยมาช้า

นานแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้มีการหยิบยกมาอธิบายอย่างจริงจัง ซึ่งอาจจะต้องศึกษาผ่านวิถีชีวิตและ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทยมาประกอบ อย่างไรก็ตาม หากจะพิจารณาจากผลงานของ

วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องทุนทางสังคมในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการมาจากแนวคิด

วัฒนธรรมชุมชน แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา หรือแม้กระทั่งแนว

พระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อได้มีการจัดตั้งโครงการกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) เกิดขึ้นในสังคมไทย ค าว่า “ทุนทาง

สังคม” ก็ได้ถูกน ามาเสนอและใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีความหมายที่ครอบคลุมสภาพการณ์ในบริบท

ทีห่ลากหลาย เช่น เรื่องของความเป็นชุมชน ได้แก่ ความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรภาคประชาชน ผู้น า เครือข่าย เป็นต้น โดยภาพรวมแล้วจะ

เห็นได้ว่า การศึกษาสังคมไทยของนักวิชาการไทยและต่ างชาติ สะท้อนให้เห็นภาพของทุนทาง

สังคมไทยที่เคยมีในอดีตอย่างชัดเจน รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงระบบคิดในสังคมไทย ที่เกี่ยวกับคุณธรรม

ของชุมชน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและความ

เอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนและความเป็นเครือข่าย

ระหว่างกันของคนในสังคมไทย (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) 

 

2.1.2 ความหมายของทุนทางสังคม 

ค าจ ากัดความของทุนทางสังคมในบริบทต่างประเทศผ่านการอธิบายของ Bourdieu (1983 

อ้างถึงใน ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ, 2547: 31) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดที่มีการผนวกรวมอธิบาย “ทุน 

กับ “สังคม” ผ่านมุมมองความขัดแย้งนั้น พอสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมเป็น “ทรัพยากรที่มีอยู่จริงและมี

ศักยภาพในการช่วยเพ่ิมพลังแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยอาจเชื่อมโยงกับการมีเครือข่ายที่ถาวร 

ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ส่วนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

ความคุ้นเคยหรือการยอมรับระหว่างกันของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุนทาง
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สังคมเป็นพลังทางสังคมที่เชื่อมกับการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสังคม โดยที่การเชื่อมสัมพันธ์กันนี้ท า

ให้สมาชิกแต่ละคนมีการสะสมทุนที่มาจากลักษณะร่วมของการเป็นหมู่คณะ  หรือเป็นเสมือน 

“หนังสือรับรอง” ซึ่งสร้างเครดิตกับสมาชิกนั้น ๆ  

ในขณะที่ Coleman (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 30) มองทุนทางสังคม

ผ่านมุมมองแบบชุมชนนิยม โดยอธิบายและให้ความหมายของทุนทางสังคมว่า เป็นชุดของ

ความสัมพันธ์ (Set of Relationships) ระหว่างคน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลมาจากความตั้งใจ บน

พ้ืนฐานของความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Common Benefit) เป็นชุดของการมี

ค่านิยมร่วมกัน (Set of Shared Values) และการมีส านึกของความไว้วางใจ (Sense of Trust) 

ระหว่างกันของสมาชิกกลุ่มหรือชุมชน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน

หรือมากกว่า ที่ได้แสดงออกมาและส่งผลดีต่อกิจกรรมที่กระท าในมิติดังกล่าว โดยจะท าให้เห็นได้ว่า

ทุนทางสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลในกลุ่มหรือชุมชนที่น าไปสู่ความ

เข้มแข็ง และหากมองในทางตรงกันข้าม ในที่ที่มีทุนทางสังคมอ่อนแอก็จะมีปรากฏการณ์ของความ

ขัดแย้งและการขาดความไว้วางใจกัน (Conflicting Values and Lack of Trust) มุมมองนี้สอดคล้อง

กับ Robert Putnam (2003 อ้างถึงใน กาญจนากร สามเมือง, 2551: 14) ซึ่งมองทุนทางสังคมแบบ

ชุมชนนิยมเช่นกัน โดย Putnam ได้อธิบายว่า ทุนทางสังคม เป็นรูปแบบของการสร้างองค์กรทาง

สังคม ซึ่งประกอบไปด้วย ความไว้วางใจกัน (Trust) บรรทัดฐาน/จารีต (Norms) และการเป็น

เครือข่าย ที่ส่งผลให้สังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการใช้ชีวิตในสังคมโดยมีการมี

ส่วนร่วมทางสังคม โดยนัยนี้แนวคิดทุนทางสังคมจึงเป็นการให้คุณค่ากับ “เครือข่ายทางสังคม” 

(Social  Network) เป็นส าคัญ 

จากนิยาม เรื่องทุนทางสังคม ของ Bourdieu, Coleman และ Putnam ดังกล่าวมาข้างต้น
นั้น จะเห็นว่ามีการเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมเหมือนกัน แต่ทว่ามีที่มาของการใช้แนวคิด
แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการน าแนวคิดไปใช้ประโยชน์หรือการวิเคราะห์แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็
ตาม ธนาคารโลก ( World Bank) ซึ่งเป็นองค์การที่ส่งเสริมโครงการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
และพยายามน าแนวคิดทุนทางสังคมไปใช้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยนิยามว่า “ทุน
ทางสังคมเป็นเรื่องของสถาบัน ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ที่ก าหนดการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม” 
ธนาคารโลก (World Bank) ได้รับเอาแนวคิดของ Coleman และ Putnam เป็นฐานหลักให้ทุนทาง
สังคมเข้าสู่การเป็นแนวคิดที่สามารถน าไปในเชิงนโยบายได้มากขึ้น ในขณะที่แนวคิดของ Bourdieu 
นั้นไม่ได้รับความสนใจจากธนาคารโลกมากนัก เนื่องจากมีการเน้นวิพากษ์เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้ประยุกต์ใช้ได้ยาก จึงท าให้ไม่ได้รับความสนใจในเชิงนโยบาย (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 44)      
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ดังจะเห็นได้จากในตารางเปรียบเทียบแนวคิดทุนทางสังคมของนักคิดต่างประเทศที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบแนวคิดทุนทางสังคมของนักคิดต่างประเทศ 

นักคิด Bourdieu Coleman Putnam 

ปีท่ีเริ่มแนวคิด 1970 1980s 1970-1993 

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในกลุ่มทางสังคม 

บรรทัดฐาน ความไว้วางใจ

ระหว่างกัน เครือข่ายทาง

สังคม และการจดัระเบียบ

สังคม 

ความไว้วางใจ บรรทดัฐาน และ

เครือข่าย น าไปสู่การ

แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร 

ประโยชน์ของ

แนวคิด 

ช้ีเรื่องอ านาจในสังคมจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างทุน

ต่าง ๆ  

พัฒนาการเมืองตามแนวทาง

ประชาธิปไตย (มีการอธิบาย

ในเรื่องเศรษฐกิจด้วย) 

พัฒนาเศรษฐกิจ                 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แหล่งที่มา: ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 44. 

 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการต่างประเทศอีกหนึ่งท่านซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทุนทาง

สังคมในปัจจุบันอย่างมาก คือ Fukuyama (1995 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 35) ซึ่งได้

อธิบายทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับนิยามของ Coleman และ Putnam ว่า เป็นชุดของค่านิยมที่ไม่

เป็นทางการ และบรรทัดฐาน/จารีตร่วมกัน (Shared Norm) ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งท าให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างกัน แต่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การมีค่านิยมและบรรทัดฐาน/จารีตร่วมกัน ก็ไม่ได้

หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุนทางสังคมทั้งหมด เพราะว่าคุณค่าเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็

ได้ ทั้งนี้ ค่านิยมและบรรทัดฐาน/จารีตที่จะเป็นทุนทางสังคมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรม

ความดีงาม (Virtues) อีกทั้งยังมีความเห็นว่าครอบครัวและเครือญาติเป็นแหล่งทุนทางสังคมที่ส าคัญ 

โดยที่ทุนทางสังคมในระดับครอบครัวและเครือญาติสามารถสร้างได้ง่ายกว่าในระดับสังคม เพราะใน

สังคมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลกันมากกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างในกลุ่มพ่ีน้องและเครือญาติจะมี

ความไว้วางใจและการตอบแทนระหว่างกันมากกว่าในกลุ่มที่ไม่ใช่ญาติ ถึงแม้ว่าในกลุ่มเครือญาติที่มี

ศักยภาพแตกต่างกัน เช่น คนที่แข็งแรงกับคนที่อ่อนแอ ก็ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคม     
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ได้เช่นกัน เพราะมีความผูกพันด้านอ่ืน ๆ เชื่อมกันอยู่ ฯลฯ ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเป็นทรัพยากร 

(Resources) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทั้งนี้ทรัพยากรที่อยู่ในรูปของทุนทางสังคมมี

เงื่อนไขของความสัมพันธ์หลายประการ ได้แก่ ความไว้วางใจ บรรทัดฐาน/จารีต และความเป็น

เครือข่ายที่ปรากฏขึ้น ส าหรับในองค์การหรือกลุ่ม ต้องเป็นกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนรวม และ

แสดงว่ามีทรัพยากรที่อยู่ในรูปของบรรทัดฐาน/จารีต ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเอ้ืออาทรมาก 

ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันต่อรองประนีประนอมและก าหนด

นโยบายที่ครอบคลุมความเชื่อและความเห็นที่หลากหลายของประชาชนในกลุ่มและองค์การมากข้ึน 

นักวิชาการไทยซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการแพร่หลายของแนวคิดทุนทางสังคมในไทย คือ 
ประเวศ วะสี (2541) ซ่ึงได้อธิบายว่า “ทุนทางสังคม” หมายถึง ความเป็นกลุ่มก้อนกันทางสังคม การ
มีการศึกษาดี การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมี
ประสิทธิภาพในการท างาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี ทั้งนี้ทุนทางสังคมเป็นฐานที่ท าให้
เศรษฐกิจดี ประเทศใดที่มีทุนทางสังคมมาก ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ อานันท์ 
กาญจนพันธุ์ (2543) ได้มองทุนทางสังคมว่า คือ วิธีคิด และระบบความรู้ในการจัดการวิถีความเป็น
ชุมชน เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยวิธีคิดเชิงซ้อน และเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความรู้ หรือภูมิปัญญา อีกทั้งยังต้อง
อาศัยกฎเกณฑ์มาก ากับการใช้ความรู้นั้น ซึ่งอาจเป็นในรูปของจารีต กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทาง
สังคม พร้อมกันนั้นก็ต้องมีองค์กรเข้ามาท าหน้าที่จัดการเรื่องนั้นๆ เช่น การใช้ทรัพยากรต่างๆ การ
จัดการทุน ฯ นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม โดยเอนก นาคะบุตร (2545) ซึ่งมีส่วนในการรับ
แนวคิดทุนทางสังคมจากธนาคารโลก (World Bank) ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 มาปรับใช้
ในสังคมไทย ได้กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นนามธรรม หมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ความ
สามัคคีรวมพลัง การมีองค์กร มีหน่วยงานที่จัดระบบต่าง ๆ ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดร่วมใน
ศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้ท้องถิ่นและชุมชนมีการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการไทยท่านอ่ืน ๆ อีกที่สนใจศึกษาแนวคิดทุนทางสังคม
และได้เสนอนิยามไว้ เช่น อัมมาร สยามวาลา (2544) ซึ่งได้กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า เป็นการน า
ทรัพยากรของชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะทรัพยากรที่ส าคัญ คือ สติปัญญาและความ
เอ้ืออาทรต่อกัน ในขณะที่ อมรา พงศาพิญช์ และคณะ (2546: 118) มองทุนทางสังคมว่าเป็นเรื่อง
ของความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับบุคคลกับบุคคล 
บุคคลและครอบครัว บุคคลและชุมชน ส่วนในแง่ของคุณลักษณะมีทั้งความไว้วางใจกันและการเคารพ
ต่อกัน การมีทุนทางสังคมท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยสามารถประหยัด
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งบประมาณและเวลาได้ มุมมองนี้สอดคล้องกับมุมมองของ สุพรรณี ไชยอ าพร (2546: 48, 56) ซึ่งได้
กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า หมายถึง สัมพันธภาพที่ดี เอ้ืออาทร ร่วมมือ และช่วยเหลือกันบนพ้ืนฐานจิต
สาธารณะที่ผูกพันกับกลุ่มคนท้องถิ่นของตน ซึ่งจะเอ้ือต่อการดูแลปกป้องชุมชนไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง และยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ โดย
ท าให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองในระยะยาว 
ในท านองเดียวกัน พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้มองว่า ทุนทางสังคมให้ความส าคัญกับ
รูปแบบของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในกลุ่มสังคม โดยเฉพาะชนบทเพราะมีกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่ต่าง
มุ่งมั่นเพ่ือส่วนรวมด้วยความเอ้ืออาทร รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนจะท า
หน้าที่ จัดระเบียบความสัมพันธ์ให้ชอบธรรม หรือแก้ไขปรับปรุงแบบแผนของการจัดสรรทรัพยากร 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก โดยนัยนี้ ทุนทางสังคมสามารถก่อให้เกิดพลังที่จะ
ขับเคลื่อนชุมชนได้ ซึ่งพลังในที่นี้คือพลังแห่งปัญญาหรือความรู้ซึ่งเป็นพลังที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างจริงจังและยั่งยืน 

นอกจากการมองทุนทางสังคมในกรอบของแต่ละองค์กรหรือชุมชนแล้ว ยังถูกขยายให้

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกชุมชนได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากค านิยามของ วรวุฒิ โรมรัตน-

พันธ์ (2548: 38) ซึ่งมองว่า ทุนทางสังคม หมายถึงเรื่องของค่านิยม วัฒนธรรมของประชาชน ความ

ไว้วางใจระหว่างกัน และชุดความสัมพันธ์ที่อยู่บนความคาดหวังและค่านิยมร่วมกัน โดยทุนทางสังคม

อาจมองในมิติที่กว้างขึ้น เป็นการมองที่นอกเหนือจากขอบเขตของตัวองค์กรหรือชุมชน เป็นเรื่องของ

การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างองค์กรหรือชุมชนที่นอกเหนือจากระบบคิด และวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นใน

แต่ละองค์กรหรือชุมชน นั่นหมายความว่าทุนทางสังคมสามารถเกิดจากการเชื่อมโยงกันภายนอก

ชุมชนได้ด้วย  

ความหมายและแนวคิดเดียวกับทุนทางสังคมของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศดังที่

กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายแนวความคิดด้านทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย

ปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นทุนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ในการรวมตัว

กันอย่างมีวัตถุประสงค์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจกัน ช่วยเหลือกันด้วยความเอ้ืออาทรและมี

จิตสาธารณะที่ผูกพันกับกลุ่ม การปรากฏขึ้นของทุนทางสังคมนั้นอาจเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ

หรือเป็นการรวมตัวอย่างเป็นทางการก็ได้ โดยเป็นการรวมตัวกันที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน 

อันจะน ามาซึ่งพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนหรือองค์การสามารถกระท าสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพได้  
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2.1.3 ลักษณะและองค์ประกอบของทุนทางสังคม 

World  Bank (อ้างถึงใน กาญจนากร สามเมือง, 2551) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของทุน

ทางสังคมว่าประกอบด้วย สถาบัน (Institutions) ความสัมพันธ์ (Relation) และบรรทัดฐาน/จารีต 

(Norms) ที่มีลักษณะเป็นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของการปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคม อย่างไรก็

ตาม ทุนทางสังคมอาจไม่ได้เกิดได้ทุกสถาบันสังคม แต่การมีของมันจะเป็นกาว (Glue) ที่เชื่อมสมาชิก

และสถาบันเหล่านั้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้  ธนาคารโลกยังมีมุมมอง เรื่องทุนทางสังคมโดยแบ่ง

ออกเป็นสองระดับคือ มุมแคบ และมุมกว้าง ในมองมุมที่แคบเป็นการมองความสัมพันธ์ในแนวราบ

และมองในเชิงบวกเท่านั้น ในขณะที่มุมกว้างจะครอบคลุมความสัมพันธ์ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ทั้ง

ในเชิงบวกและเชิงลบ โดยลักษณะทุนทางสังคมทีป่รากฏเป็นคุณสมบัติประจ าที่ฝังอยู่ในความสัมพันธ์

ของความร่วมมือระหว่างกัน  

ค าอธิบายดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าอธิบายของ Putnam (2000 อ้างถึงใน อมรรัตน์ 

อภินันท์มหกุล, ม.ป.ป.) ที่ได้อธิบายว่า องค์ประกอบที่ส าคัญสามประการของทุนทางสังคม คือ 1) 

เครือข่ายทางสังคม 2) บรรทัดฐานของสังคม และ 3) ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันที่ส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป้าหมายของส่วนรวม ทั้งนี้อาจแยกย่อยลักษณะของทุนทาง

สังคม 3 ระดับคือ (1) เครือข่ายในหมู่เครือญาติและเพ่ือนสนิท (Bonding Networks) (2) เครือข่าย

ในองค์กรอย่างเป็นทางการ (Bridging Networks) (3) เครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ (Linking Networks) ในขณะที่ Coleman (1999 อ้างถึงใน ธวัชชัย เคหะบาล, 2557) 

มองว่าทุนทางสังคมจะด ารงอยู่ภายใต้ (1) ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น กล่าวคือ มีพันธะผูกพัน ความ

คาดหวัง ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีช่องทางการเผยแพรข้อมูลข่าวสาร บรรทัดฐานของสังคม และการลงโทษที่

ได้ผล (2) โครงสร้างทางสังคม ที่มีเครือข่ายใกล้ชิดและมีองค์กรภายใต้โครงสร้างสังคมที่เหมาะสม 

ในขณะที่ สุพรรณี ไชยอ าพร (2546: 56, 59) ได้กล่าวถึงลักษณะของทุนทางสังคม ว่า

ประกอบไปด้วย (1) ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันของคนในสังคม (2) ความสมัครสมาน รักใคร่ กลมเกลียว

กัน (3) สังคมมีการเรียนรู้ มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ (4) คนในสังคมนิยมสร้างความดีแก่ส่วนรวม (5) 

สถาบันชุมชน/องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง (6) ชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (7) ผู้คนมี

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ รูปแบบหรือประเภทของทุนทางสังคม สามารถแบ่ง

ได้ 5 ระดับ คือ ระดับบุคคล จะเน้นทางด้านการต่างตอบแทน ความไว้เนื้อเชื่อใจในการเชื่อมโยงใน

สังคม ระดับครอบครัว จะเน้นเช่นเดียวกับระดับบุคคล แต่สัมพันธภาพจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ความ
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เอ้ืออาทรสูง และความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวสูง ระดับกลุ่ม/องค์กร จะเน้นที่ความร่วมมือจัดการ การมี

ส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กัน ระดับชุมชนมีความสัมพันธ์คล้ายระดับกลุ่ม/องค์กร แต่จะแน่นแฟ้นเพียง

ใด ขึ้นกับสถานการณ์ที่ชุมชนเผชิญ และการจัดการของชุมชน และระดับประเทศ ความสัมพันธ์จะ

เป็นในเรื่องของลักษณะความเหมือนกัน เช่น คนไทยด้วยกัน ภูมิภาคเดียวกัน เป็นต้น 

ในส่วนของ ไกรวุฒิ วัฒนสิน (2548) ได้อธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทางสังคมว่า 

อาจพิจารณารูปแบบที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งของทุนทางสังคม ได้แก่ ชุมชนดั้งเดิมหรือการรวมกลุ่ม

พ้ืนฐานในท้องถิ่นที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชน ได้แก่ (1) เครือข่ายทางสังคม (Network) ที่บุคคลแต่

ละคนอย่างน้อยรู้จักบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชน ความสัมพันธ์นี้อาจแตกต่างกันไปจากความสัมพันธ์

พ้ืนฐาน เช่น การทักทายกันเมื่อเดินผ่าน การให้ความช่วยเหลือกัน ขอบเขตของเครือข่ายทางสังคมนี้

เป็นสิ่งที่ยากที่จะก าหนดให้แน่นอน เนื่องจากเครือข่ายอาจจะขยายด้วยความหนาแน่น (Density) ซึ่ง

เป็นสัดส่วนของผู้คนที่รู้จักกันและความใกล้ชิด (2) บรรทัดฐานทางสังคม (Norms) สิ่งเหล่านี้เป็นกฎ 

คุณค่า และความคาดหวังที่เป็นคุณลักษณะของชุมชน (หรือเครือข่าย) และสมาชิก การอยู่ร่วมกันใน

ชุมชน และความสัมพันธ์ในชุมชนกับเพ่ือนบ้าน บรรทัดฐานทางสังคม และกฎระเบียบ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่

มีการเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ่ายทอดด้วยการเล่าสืบต่อกันมา ส่วนหนึ่งของบรรทัดฐาน

มีองค์ประกอบของความคาดหวังในพฤติกรรมต่างๆและบางส่วนอาจจะเกี่ยวกับธรรมชาติของ

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่อชุมชนหรือกลุ่ม (3) มาตรการการลงโทษ (Sanction) ซึ่งไม่ใช่

แค่การลงโทษอย่างเป็นทางการอย่างการฝ่าฝืนกฎหมายหรือบรรทัดฐานชุมชน การลงโทษส่วนใหญ่

จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่ทรงประสิทธิภาพในการรักษาบรรทัดฐาน บ่อยครั้งที่รูปแบบการ

ลงโทษไม่ชัดเจน แต่มีประสิทธิภาพมาก เช่น การบีบบังคับทางสังคมด้วยการไม่ยอมรับให้ร่วมพิธีการ

ที่ส าคัญ เป็นต้น ชุมชนจะมีการสื่อสารกันถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท าให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน 

นอกจากนี้ พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักในแง่มุมต่าง ๆ 

ที่ยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย อันประกอบด้วย (1) ศาสนา คุณค่า ความเชื่อที่ท าให้

คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมีความรัก ความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

ขึ้น (2) การมีจิตส านึกต่อท้องถิ่น คือ การที่บุคคลมีจิตส านึกต่อชุมชนและท้องถิ่นของตน มีความตั้งใจ

และร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพ่ือชุมชนหรือท้องถิ่นของตน (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการใช้ความรู้

ที่สั่งสมอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น ความรู้เกี่ยวกับแพทย์พ้ืนบ้าน ความรู้ด้านเกษตรกรรม  ฯลฯ 

น ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม (4) ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การน าบุคคลที่เป็นผู้น าทาง
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ปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ หรือผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ มาให้ความรู้และถ่ายทอดแก่

คนในชุมชน (5) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ ภูเขา ฯลฯ ที่

สามารถน ามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับมีกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่าง

เหมาะสม (6) วิถีทางวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่สร้างความภูมิใจให้กับชุมชน และเป็น

วิถีชีวิตที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างแท้จริง (7) กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย ที่จะด าเนินกิจกรรมในภาค

ประชาชน ประชาสังคม เครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนกลุ่มนักวิชาการที่

ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ เป็นต้น 

ในอีกด้านหนึ่ง วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 83-85) ได้กล่าวว่ากระบวนการทุนทางสังคมซึ่ง

เป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบในลักษณะหนึ่ ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ เป็น

กระบวนการ และส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมของกระบวนการ โดย ส่วนที่หนึ่ง คือกระบวนการทุนทาง

สังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้านระบบคิด ซึ่งมีความเป็นนามธรรมสูง มีทั้งส่วนที่มีมาแต่

ดั้งเดิม อันได้แก่ ความเชื่อความศรัทธา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่

ปัจเจก กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนได้สืบทอดมาจากอดีต ขณะเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งของระบบ

คิดมักจะมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นความเชื่อ ค่านิยม หรือธรรมเนียมปฏิบัติแบบใหม่ 

ตัวอย่างของระบบคิดดังกล่าว เช่น การเอ้ืออาทร การต่างตอบแทนกัน มีความไว้วางใจสามัคคีกั น 

เป็นต้น (2) ด้านวิธีปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับระบบคิด กล่าวคือ เมื่อชุมชนมีระบบคิดเกี่ยวกับค่านิยม

ที่มีความไว้วางใจ และความสามัคคีกันแล้ว จะท าให้สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกันด้วยความร่วมมือซึ่งกัน

และกัน (3) ด้านผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจากการที่สมาชิกคิดและปฏิบัติ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของทรัพยากร

หรือเป็นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุน

ภูมิปัญญา ฯลฯ โดยเป็นสมบัติสาธารณะที่สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน ส่วนที่สอง 

คือ สภาพแวดล้อมของกระบวนการ เป็นส่วนของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรม เช่น 

เงินทุน เครื่องมือ บุคลากร ฯลฯ และส่วนที่เป็นนามธรรม เช่น ความช่วยเหลือทางวิชาการ ข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้จากภายนอก รวมถึงผลจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม  

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีจากภายนอก อันมีผลต่อความคิดและการปฏิบัติภายในกลุ่มหรือชุมชน 

ทั้งนี้เขาได้สรุปกรอบแนวคิดกระบวนการทุนทางสังคม ทั้งส่วนที่เป็นกระบวนการและสภาพแวดล้อม

ของกระบวนการได้ ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดกระบวนการทุนทางสังคม 

แหล่งที่มา: วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 86. 

จากลักษณะและองค์ประกอบของทุนทางสังคมที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป ได้ว่า ทุน

ทางสังคมเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะเหมือนทุนอย่างหนึ่งของชุมชนหรือกลุ่มคน ที่เกิดจากระบบ

ความสัมพันธ์ที่เห็นอกเห็นใจกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผ่านความเป็นเครือข่ายที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความเข้มแข็งของชุมชน ทุนทางสังคมดังกล่าวเมื่อถูกน าไปใช้ก็จะกลายเป็นพลังของชุมชนในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยง่าย เนื่องจากมีการด าเนินการภายใต้ระบบความสัมพันธ์ที่แนบแน่น รวมถึง
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การมีค่านิยมและทุนทางปัญญาที่เป็นฐานของความสัมพันธ์ดังกล่าว ฉะนั้นเครือข่ายที่เป็นกลุ่มก้อน

จากความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมจึงมีพลังในการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

2.1.4 ความส าคัญของทุนทางสังคม 

ธนาคารโลกได้กล่าวถึงประโยชน์ของทุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาว่า (1) การใช้

ทรัพยากรน้อยลง ป้องกันการฉ้อโกงในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากความไว้วางใจกัน (2) ลด

ความจ าเป็นของธุรกิจในการตรวจสอบตัวแทนและพนักงานของตน ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่สร้างสรรค์ได้มากขึ้น (3) ความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่มีอยู่จะสามารถทดแทนการก าหนดสิทธิใน

ทรัพย์สินอย่างเป็นทางการได้ (4) ชุมชนและความร่วมมือกันในชุมชนจะช่วยลดการใช้สมบัติ

สาธารณะอย่างสิ้นเปลืองหรือไม่บ ารุงรักษา (5) เป็นเสมือนการประกันภัยอย่างไม่เป็นทางการและ

ช่วยลดความเสี่ยง โดยการแบกรับความเสี่ยงร่วมกันจะช่วยสร้างกลไกรองรับทางสังคม ซึ่งจะท าให้

ชุมชนสามารถลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงแต่มีผลตอบแทนสูงได้ 

นอกจากนี้ ทุนทางสังคมยังถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน เป็น
ทุนที่มีจ านวนมหาศาล ที่จะผลักดันการด าเนินการให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตลอดจนด าเนินการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่น เป็นที่ฝึกหัดการบริหารจัดการของชุมชนและท้องถิ่น สร้างให้ประชาชนส านึกและ
เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น ถ้าชุมชนใดมีทุนทางสังคมที่สมบูรณ์มั่นคงเพียงพอเท่ากับ
เป็นภูมิคุ้มกันให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้เมื่อประสบภาวะวิกฤต ทั้งนี้ทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเชื่อ ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพ
นอบน้อมต่อธรรมชาติ หรือก าหนดตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น ความเชื่ออ านาจของเรื่อง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องธรรมชาติที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งส่งผลให้ชุมชนสามารถด ารงรักษา
ธรรมชาติอย่างแน่นแฟ้น  ความสมถะสันโดษที่ เป็นรากฐานทางพุทธศาสนา  จิตส านึกในการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ฯลฯ (2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสร้างสรรค์และสั่งสมมาเพ่ือ
การด ารงชีพ  เช่น  ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม  การแพทย์ พ้ืนบ้ าน  การจัดการทรัพยากร 
ศิลปหัตถกรรมการอยู่อาศัย เป็นต้น ภูมิปัญญาของชุมชนมีแง่มุมรายละเอียดที่น่าสนใจ เช่น เป็น
ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง และใช้วิจารณญาณที่แตกต่างจากการแสวงหาความรู้แบบตะวันตก  เช่น การใช้
ทรรศนะเพ่ือเข้าถึงสัจธรรม เป็นต้น (3) ผู้น าทางปัญญาของชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีภูมิปัญญา
ในการด ารงชีพ อันได้แก่ ผู้อาวุโส พระ หมอพ้ืนบ้าน หรือ ผู้น าเกษตรกร เป็นต้น (4) โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ ซึ่งเอ้ือเฟ้ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น ระบบครอบครัว 
ระบบเครือญาติ ระบบผู้อาวุโส (5) ระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการร่วมกัน เช่น สิทธิชุมชนในการ
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จัดการทรัพยากร อันเป็นสิทธิการใช้และการดูแลรักษาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินร่วม (Common Property) 
ของชุมชน สิทธิชุมชนดังกล่าวเป็นตัวควบคุมไม่ให้สมาชิกในชุมชนใช้ทรัพยากรโดยเสรี ขาดการ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (6) สถาบันชุมชน ได้แก่ กฎ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และจิตส านึกร่วม ซึ่ง
หมายถึง องค์กรชุมชนที่ควบคุมดูแลให้ชุมชนด าเนินไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดที่เป็นอยู่ (7) 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นที่มาของภูมิปัญญา และวิธีคิดที่แตกต่างกันไปตามระบบ
นิเวศน์และเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง อันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอด
ประสบการณ์ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม (8) กลุ่มและองค์กรที่ด าเนินกิจกรรม
สาธารณะในภาคประชาสังคม เช่น องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายประชาชน ฯลฯ ล้วนก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของสังคมโดยรวม (ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม, 2543: 33-34) 

การวิจัยนี้ให้ความสนใจกรอบแนวคิดของทุนทางสังคมในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ เป็น

เครือข่าย ความไว้วางใจ และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งประกอบขึ้นจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ

ความเชื่อของท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงบุคคลในชุมชนและน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน กรอบแนวคิดนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางการวิเคราะห์

ในการศึกษาการใช้ทุนทางสังคมในการสร้างกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากร

ท้องถิ่นได้ เนื่องจากในภาวะที่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั้น ชาวบ้านมีประสบการณ์การ

จัดสรรการใช้ทรัพยากรดังกล่าวผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของ

ความเชื่อ และค่านิยมของคนในชุมชนอันเป็นทุนทางสังคมที่ เข้าไปมีบทบาทผ่านการเชื่อมโยง

เครือข่ายของชาวบ้านในการร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของชุมชนครอบครอง โดย

อาจมีการแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของบริบททรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคมท่ีปรับสภาพไป   

 

2.2 แนวคิดประชาสังคม (Civil Society) 

 

2.2.1 ความหมายของประชาสังคม 

Putnam (อ้างถึงใน กาญจนากร สามเมือง, 2551: 32) ได้กล่าวถึงประชาสังคมว่า 

ประกอบด้วยเครือข่ายของกลุ่มหรือสมาคมของประชาชน บรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชน์ 

และความไว้เนื้อเชื่อใจทางสังคม ที่มีผลให้เกิดการร่วมมือแบบเต็มอกเต็มใจในระดับสูงระหว่างคนใน

กลุ่มหรือสังคม โดยที่ประชาชนถูกดึงให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการส่วนร่วม โดยมีความสัมพันธ์ต่อกัน

แบบเท่าเทียมกัน ไม่ใช่แบบเหลื่อมล้ ากัน นอกจากนี้  เขายังได้ให้ข้องสังเกตว่า ประชาสังคมมี
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ความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งที่มาของทุนทางสังคมแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีผลให้ทุนทางสังคมมากขึ้นหรือ

ลดลง อีกท้ังมองว่าทุนทางสังคมยังเป็นเบ้าหลอมความส าเร็จขององค์กรอีกด้วย 

ชูชัย ศุภวงศ์ (2540 อ้างถึงใน เพทาย พรล้วนประเสริฐ, 2542: 9) ให้ความหมายของประชา

สังคม ว่า หมายถึง การที่ผู้คน สังคม สภาพการณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนและยาก

แก่การแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าไปสู่การก่อจิตส านึกของประชาชน (Civic Consciousness) 

ร่วมกัน เป็นกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชน (Organization/Civic Group ) ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

เอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นการระดมทุนด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหา

หรือกระท าการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ด้วยการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความรัก ความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น โดยการเชื่อมโยง

เป็นเครือข่าย นอกจากนี้ เขายังได้เสนออีกว่า ปัจจุบันขบวนการประชาสังคมของไทยได้มีการพัฒนา

และความเข้มแข็ง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกันมากพอสมควร โดยเฉพาะเครือข่ายของชาวบ้านและ

เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ก าลังมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการแสงหาทางเลือก ในการ

พัฒนา เพ่ือการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การท าเกษตรทางเลือก 

เป็นต้น 

ณัฐพงษ์ คันธรส (2552 : 13-14) ได้อธิบายว่า ประชาสังคมเป็นการรวมตัวกันเองของ

ประชาชน ก่อให้ เกิดเป็นกลุ่ม องค์กร สถาบัน และชุมชนแบบหนึ่ งที่ ไม่ เป็นทางการ โดยมี

วัตถุประสงค์ร่วมกันในการขับเคลื่อนเพ่ือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือ

ในการสร้างจิตส านึกเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศของความรัก ความเอ้ืออาทร และ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการจัดการที่ดี 

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า อันน าไปสู่พลังในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา 

พัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชนและสังคมของตนเอง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชน สังคม หรือบุคคลให้มี

ความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การจัดการที่มีการเชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายประชาชน (Civic Network) ในท านองเดียวกัน เพทาย พรล้วนประเสริฐ (2542: 9) 

อธิบายว่าประชาสังคมหมายถึง การรวมตัวของภาคประชาชน ที่ก่อให้เกิดเป็นกลุ่ม องค์กร หรือ

ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท ากิจกรรมร่วมกันตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ภายใต้ความเอ้ือ

อาทร ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชน มีการติดต่อสื่อสาร

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย อันน าไปสู่พลังในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา สามารถปกป้องและ
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เรียกร้องประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือชุมชนของตนเองได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีการช่วยเหลือกันซึ่ง

เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

พรชัย ตระกูลวรานนท์ ( 2552: 63) ได้แสดงมุมมองว่าประชาสังคมมีความหมายและจุดยืน

ที่หลากกหลายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประชาสังคมในทุกจุดยืนต่างก็ให้ความส าคัญแก่พลัง

อ านาจที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อว่าพลังอ านาจ

ดังกล่าวมีอยู่จริง รวมไปถึงมองว่ารัฐมิใช่ผู้เดียวที่จะมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมและก าหนดชีวิต

ทางสังคม หากแต่องค์กรต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะองค์กรที่มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ต่างก็มีพลัง

อ านาจในการก าหนดควบคุมแนวทางการพัฒนาทั้งสิ้น 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวกันของภาคประชาชน

เป็นกลุ่ม องค์กร หรือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างจิตส านึกที่จะแก้ปัญหาหรือกระท า

การบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น โดยการ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย อันน าไปสู่พลังในการปกป้องและเรียกร้องประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือชุมชนของ

ตนเองได้  

 

2.2.2 องค์ประกอบของประชาสังคม 

ณัฐพงษ์ คันธรส (2552: 29-31) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประชาสังคมว่า มี 8 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

 1) มีภูมิปัญญาของตนเอง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ มี

วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน มีความพยายามที่จะพ่ึงพาและพัฒนาตนเอง ตลอดจนปรับปรุงตนเอง

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในตัวด้วย   

 2) มีความตระหนักและมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของชุมชนหรือประชาสังคม ท าให้

มองประเด็นปัญหาของชุมชนเป็นจุดร่วม ทั้งนี้สมาชิกมักจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา คิดตัดสินใจ

วางแผนและเข้าด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมุ่งมั่น โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้

สมาชิกได้เห็นปัญหาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 3) มีการรวมตัว และมีการจัดการภายในชุมชนหรือประชาสังคมด้วยตนเอง เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีความหลากหลายของสมาชิกที่มารวมตัวกัน 

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดการผนึกก าลังจากทุกฝ่ายในชุมชน นอกจากนี้ 

ยังให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็นพ่ี
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เป็นน้องกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความต้องการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน ร่วมมือร่วมใจกันในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข อีกทั้งยังมีการจัดระบบในชุมชน โดยใช้

กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ทีม่ีความยืดหยุ่น 

 4) มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสารในแนวราบของคนทุกระดับในชุมชนหรือประชาสังคม ด้วยการ

จัดให้มีการพบปะกันของสมาชิก เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ 

 5) มีผู้น าชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และคณะกรรมการสุขภาพชุมชนที่มีความพร้อม 

เสียสละ เข้มแข็ง เข้าใจชุมชน และเข้าใจการท างานในการจัดการชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับจากชุมชน 

มาท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่สามารถประสานให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งผู้น าชุมชน

นี้อาจเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครู พระสงฆ์  ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ผู้น าเหล่านี้ต้องเห็นความส าคัญของการ

ให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ 

 6) มีความสัมพันธ์ภายในชุมชนหรือประชาสังคมในแนวราบ ได้แก่ ความรู้สึกเป็น

เครือญาติ เป็น พ่ี เป็นน้องที่คอยให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ท าให้ เกิดกิจกรรมร่วมกัน 

ปรึกษาหารือกัน มีความเท่าเทียมกันในชุมชนหรือประชาสังคม สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิถี

ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายธรรมชาติที่ผู้คนพ่ึงพาอาศัยกัน มีประเพณีและวิถีชุมชนที่

เหมือนกัน ซึ่งจะช่วยให้ท างานร่วมกันได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีการประสานพลังระหว่างกลุ่มที่เป็น

ทางการและไม่ทางการ โดยจุดลงตัวอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจ และเป็นผู้ด าเนินการโดยชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 

 7) มีกระบวนการและเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาสังคมร่วมมือกันสร้างเครือข่าย 

โดยอาจแบ่งตามความสัมพันธ์ทางตรง คือ ความเป็นเครือญาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายธรรมชาติ และ

ความสัมพันธ์ทางอ้อม คือ กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มสมาชิก โดยอาจใช้ความเชื่อและไว้ใจในตัวผู้น าเป็น

ฐานในการเชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายทางความคิด เครือข่ายกิจกรรม เครือข่ายสนับสนุนภายในชุมชน

ระหว่างชุมชน รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ

เรียนรู้ผ่านเวทีชาวบ้าน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ด าเนินไปพร้อมกับการปฏิบัติ  

 8) มีแรงสนับสนุน และแหล่งทุน โดยผู้ที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนั้นต้องเข้าใจ

ชาวบ้าน เข้าใจวัฒนธรรมชุมชน และท างานร่วมกับชาวบ้านได้ดี ไม่หวังผลประโยชน์หรือคิดครอบง า

ชุมชน ไม่มุ่งเน้นที่ตัวโครงสร้างและอ านาจ แต่เน้นที่เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
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ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

นอกจากนั้น สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ (2540: 13-15) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของ

ประชาสังคมนั้นมี 3 ประการด้วยกัน คือ 

 1) จิตส านึกประชาสังคม (Civic Consciousness) หมายถึง ความคิดและการ

ยอมรับในเรื่องการรวมตัวกันอย่างอิสระด้วยความรัก การยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันในอัน

ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ โดยนัยนี้การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะหุ้นส่วนร่วมกัน 

(Partnership) เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบที่ผู้เกี่ยวข้องมีอิสระและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

 2) โครงสร้างองค์กรประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุ่มรวมตัวกัน

ขึ้นอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นครั้งคราวเฉพาะเรื่องต่อเนื่อง

ก็ได้ สมาชิกอาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชนก็ได้ และจ านวนสมาชิกไม่

จ ากัด ประเด็นที่ส าคัญคือต้องมีจิตส านึกประชาคมครบถ้วนและการมีความเป็นองค์กร หมายถึง มี

ระบบการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการปฏิบัติและน าไปสู่การแก้ปัญหา 

 3) เครือข่ายสังคม (Civic Network) หมายถึง โครงการและกระบวนการซึ่ ง

เชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือเชื่อมโยงองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญของ

เครือข่ายประชาสังคม คือ ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์กันด้วยความ

สมานฉันท์ เครือข่ายประชาสังคมจะเป็นสิ่งที่ช่วยรวมพลังจิตส านึกของสมาชิกและองค์กรประชา

สังคมต่าง ๆ ให้เกิดเป็น “อ านาจที่สาม” ที่มีความเข้มแข็งในสังคมข้ึนมา 

 

2.2.3 ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social   

        Movement)  

แนวคิดประชาสังคมในปัจจุบันได้รับการอธิบายในประเด็นที่กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากเกิด

ปรากฏการณ์ทางสังคมบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยองค์ความรู้แบบเดิม เช่น การเกิดขึ้นของ

กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ สตรี การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเรียกร้องสันติภาพ ฯลฯ ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540:      

62-63) ได้อธิบายว่า ประชาสังคมแบบเดิมไม่สามารถให้ภาพที่สลับซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน             
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ที่ประชาชนมีความตื่นตัวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพด้านต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้นประชาสังคมที่กลับมาใหม่

จะต้องเป็นอิสระจากรัฐ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกลไกตลาด เป็นเรื่องของขบวนการ

เคลื่อนไหวของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยที่เข้มข้นและมีช่องว่างให้กับ

ความแตกต่างหลากหลาย เป็นการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองหรือพ้ืนที่สาธารณะอีกแบบขึ้นมาที่ไม่ใช่รัฐ 

ไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นพลังที่อยู่นอกสถาบันการเมืองที่ด ารงอยู่ ประชา

สังคมรูปแบบใหม่นี้จึงเป็นประชาสังคมที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงและในเรื่องการใช้สิทธิในการไม่

เชื่อฟังรัฐของประชาชน ดังนั้นความเป็น “ประชาสังคม” ของสังคมใดจึงสามารถดูได้จากความ

กระฉับกระเฉงและความคึกคักตื่นตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมนั้น ๆ ว่ามีมากน้อย

เพียงใดและแตกต่างกันอย่างไร 

นอกจากนี้ ธีรยุทธ บุญมี (2547 อ้างถึงใน พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2552: 63) ยังได้เสนอว่า 

ประชาสังคมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในกรอบแคบ ๆ หรือเป็นการรวมตัวเพ่ือก าหนดพฤติกรรม

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ควรจะมอง “ประชาสังคม” ในแง่ท่ีมีลักษณะดังนี้  

 1) เป็นพ้ืนที่หรือเป็นเวทีเปิด (Open Space and Stage) ส าหรับการช่วงชิงการ

นิยาม ประเด็น ญัตติ และความเห็นสาธารณะ 

 2) เป็นช่องทางระหว่างโอกาสแห่งการเข้าถึง (Accessibility) และการแสดงออกใน

กระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การประชุมสภาท้องถิ่น ชุมชน การแสดงออกทางวัตถุ โดยใช้ช่องทาง

หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

 3) เป็นชุดของกลไก เช่น การประชาพิจารณ์  การไต่สวนสาธารณะ (Public 

Hearing) กลุ่มองค์กรทางการเมืองและสังคม รวมทั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (New 

Social Movement) 

 4) เป็นชุดของกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางสังคม หรือชุมชนใด ๆ ก็ได้ ซึ่งมีส่วนใน

การก าหนดชะตากรรมของตนเอง 

 5) เป็นชุดของสิทธิที่ถูกต่อสู้เรียกร้องให้ขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น เช่น การขยาย

จากสิทธิทางการเมืองมาสู่สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม ฯลฯ 

 6) เป็นกระบวนการออกกฎหมาย หรือระบบทางกฎหมาย (Legal System) ซึ่งถูก

ผลักดันให้มีลักษณะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับสังคมหรือชุมชน 
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 7) เป็นชุดของอุดมการณ์ที่เปิดพ้ืนที่แห่งการถกเถียง วิจารณ์ หรือการเห็นอกเห็นใจ

กัน ในการมุ่งหาความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันและความถูกต้องมากขึ้น 

 8) เป็นชุดของค่านิยมหรือบรรทัดฐาน (Norms) ซึ่งเกิดขึ้น “ใหม่” เพ่ือชี้ทางการ

ปฏิบัติของผู้คนในประชาคมท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลกในบางเรื่อง เช่น การ

อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ในขณะเดียวกัน กฤษฎา บุญชัย (2542 อ้างถึงใน กาญจนากร สามเมือง, 2551) ยังได้

กล่าวถึงประชาสังคมรูปแบบใหม่ว่า ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 

(New Social Movement) เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่การเมืองสาธารณะ ด้วยขบวนการ

ประชาชน เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กฎกติกา และอุดมการณ์ของสังคม เช่น การ

ต่อต้านลัทธิทุนนิยม กลไกตลาด การคัดค้านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบ

ต่อประชาชน การแสดงสิทธิไม่เชื่อฟังรัฐ (Civil Disobedience) ฯลฯ โดยเป้าหมายการต่อสู้มิได้เป็น

การยึดอ านาจรัฐ หรือเข้าไปต่อสู้ในสังคมการเมืองตามกลไกรัฐ เช่น รัฐสภา พรรคการเมือง ศาล 

กฎหมาย ราชการ แต่สนใจพ้ืนที่การเมืองสาธารณะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และให้วาทกรรมของ

ประชาชนได้ยึดพ้ืนที่ทางความคิดและวัฒนธรรมของสังคม อันจะน าไปสู่การปรับสัมพันธภาพทาง

อ านาจระหว่างรัฐ ทุน และประชาชนเสียใหม่  นอกจากนี้  กฤษฎา บุญชัย ยังได้สรุปภาพของ

กระบวนการประชาสังคมเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) ประชาสังคม คือพ้ืนที่การเมืองสาธารณะของประชาชน ซึ่งก าเนิดมาจากการก่อ

ตัวของวัฒนธรรมชนชั้นกลาง และขยายปริมณฑลไปยังชนชั้นอ่ืน ๆ กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย 

และสนใจเขา้ร่วมพ้ืนที่การเมืองสาธารณะนี้ ดังนั้นประชาสังคมจึงเป็นพื้นที่ที่เกิดกิจกรรม  

 2) เป็นกระบวนการในการสร้างพ้ืนที่การเมืองสาธารณะของตนเอง โดยไม่อยู่ภายใต้

พ้ืนที่การเมืองของรัฐ (Political Society) หรือของทุน ดังนั้นประชาสังคมจึงต้องเป็นอิสระจากรัฐ

และทุน 

 3) ประชาสังคม คือ กลุ่มปฏิบัติการ (Actor) ในภาคประชาสังคม เป็นเวทีการต่อสู้

ทางอุดมการณ์ของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ซับซ้อน ทั้งความขัดแย้งและร่วมมือ โดยขึ้นอยู่

กับวิธีการของฝ่ายต่าง ๆ และคุณภาพของประชาสังคมนั้น ๆ ประชาสังคมจึงไม่ได้มีความหมายแต่

เป็นเวทีแห่งความสมานฉันท์เท่านั้น 
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จากแนวความคิดเกี่ยวกับประชาสังคมที่น ามาเสนอข้างต้น จะเห็นว่าประชาสังคมเป็นการ

รวมตัวกันเองของกลุ่มประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดเป็นกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน ที่มีความส าคัญต่อการ

ปกป้อง/พัฒนาชุมชน โดยที่การรวมตัวดังกล่าวอยู่ภายใต้การมีจิตส านึกร่วมของการเป็นเจ้าของ

ชุมชน และมองเห็นปัญหาในอนาคตที่จะกระทบต่อชุมชน จึงมีลักษณะของการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง

จิตส านึ กต่อชุมชนร่วมกัน อีกทั้ งยั งน าไปสู่ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่  (New Social 

Movement) ที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่การเมืองสาธารณะด้วยขบวนการของประชาชน 

โดยการท ากิจกรรมร่วมกัน มีรูปแบบการด าเนินการที่จะน าไปสู่การพัฒนา ฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาใน

ชุมชนได้ตามกระบวนการของประชาสังคม ไม่ใช่ตามกลไกของรัฐทั้งนี้การรวมตัวกันของประชาชนนี้

มักจะน าไปสู่การก่อจิตส านึกประชาสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญประการแรก และเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก

ในการเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของกลุ่ม การเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายชุมชน และการเสริมพลัง (Empowerment) เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนได้ เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนยังเป็นส่วนส าคัญของความเป็นประชาสังคม ดังที่

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540: 48) ได้กล่าวไว้ว่า การพ่ึงพาความเป็นประชาสังคมของสังคมใด 

สามารถดูได้จากความกระฉับกระเฉงและความคึกคักตื่นตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

สังคมนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยและแตกต่างกันอย่างไร 

เมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ที่อยู่ ณ ความสนใจในการวิจัยครั้งนี้ เห็นว่าการน าแนวคิดประชา

สั งคมมาใช้ น่ าจะสะท้ อนถึ งการรวมตั วกันของกลุ่ มชาวบ้ านที่ ก่ อตั วขึ้ น มาเพ่ื ออนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยในการก่อตัวของกลุ่มประชาสังคมดังกล่าวนี้ล้วนเกิดขึ้นจากจิตส านึกร่วมของ

การเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐผ่านการด าเนินงานโดยกลุ่มทุน ด้วยเหตุ

นี้ ชาวบ้านจึงตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดประชาสังคมโดยตรง นอกจากนี้ กลไกลการเคลื่อนไหวและแนวทางในการตอบโต้ต่อกลุ่มทุนที่

บุกรุกพ้ืนที่ที่ชุมชนรู้สึกในความเป็นเจ้าของ ยังแสดงให้เห็นถึงประชาสังคมในรูปแบบใหม่ที่ใช้อธิบาย

กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่นับวันจะมีมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น การใช้เวทีของ

ประชาสังคมในการปฏิบัติการปกป้องและเรียกร้องประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง มีการรวมตัวกัน

เพ่ือส่วนรวมตามสิทธิและหน้าที่ของตน ด้วยจิตส านึกในตัวเอง ผ่านความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของ

ชุมชน มีการเสริมสร้างพลังที่จะสามารถปกป้องเรียกร้องประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได้ ภายใต้การ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีกลุ่มและองค์การต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนแกก่ลุ่มชาวบ้าน ดังนั้นกรอบ
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แนวคิดของประชาสังคมจึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มของ

ชาวบ้าน เพ่ือเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปกป้องและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน อีกท้ังยังเป็นกรอบในการศึกษากระบวนการประชาสังคมผ่านการเคลื่อนไหวที่ชุมชนท้องถิ่นใช้

เป็นกลไกต่าง ๆ ในการตอบโต้ต่อกลุ่มทุนเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน โดยเน้น

ไปยังองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ จิตส านึกร่วมในการแก้ปัญหา กลุ่มเครือข่ายกิจกรรม และยุทธวิธี

การต่อสู้/การเคลื่อนไหวภาคประชาชนร่วมกับองค์กรภายนอก 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเห็นว่าทั้งแนวคิดทุนทางสังคมและแนวคิดประชาสังคมมีความสัมพันธ์

เกี่ยวเนื่องกัน เพราะการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของชุมชนเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขส าคัญของทุนทาง

สังคมที่เป็นระบบความสัมพันธ์ของชาวบ้านผ่านบริบทด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมในชุมชน และการ

สนับสนุนจากทุนภายนอก อันจะส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวมีพลังมากขึ้น และท าให้การ

เคลื่อนไหวมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยนัยนี้  ทุนทางสังคมจึงเป็นแนวคิดตั้งต้นที่ก่อให้เกิดประชาสังคม

ตามมา ผ่านการมีจิตส านึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน และส านึกว่าตนเป็นเจ้าของทรัพยากรและมี

สิทธิในการได้ไปร่วมจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการตระหนักถึงอนาคตของชุมชนร่วมกัน อีกทั้ง

ยังเป็นส่วนของพื้นที่ในการเคลื่อนไหวแสดงออกเพ่ือการปกป้องและร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยขบวนการประชาชนใน

ประเด็นที่หลายหลาย เช่น การคัดค้านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อ

ประชาชน เป็นการแสดงสิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐ โดยที่เป้าหมายการต่อสู้มิได้เป็นการเข้าไปต่อสู้ใน

ระบบการเมืองผ่านกลไกของรัฐ แต่สนใจพ้ืนที่การเมืองสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ยึดพ้ืนที่แสดง

ความคิดและด าเนินการเคลื่อนไหวตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม อันจะน าไปสู่การปรับสัมพันธภาพ

ทางอ านาจระหว่างรัฐ ทุน และประชาชนเสียใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิดทั้งสองส่วนสอดคล้อง

เกี่ยวข้องกันและสามารถน ามาเป็นกรอบในการศึกษาปรากฏการณ์การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่ชุมชนคลองทะเลได้เป็นอย่างด ีโดยสามารถท าความเข้าใจผ่านการศึกษากระบวนการเคลื่อนไหว

บนฐานของทุนทางสังคมของชุมชนคลองทะเล ด้วยการพิจารณาถึงบริบทด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการ

ยึดโยงเป็นกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล และกลุ่มเครือข่ายที่ขยายกว้างออกไป อันน่าจะมีผลต่อ

ภาคปฏิบัติการในการเคลื่อนไหวร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านเวทีการต่อสู้ของประชาสังคม ตอบโต้

อย่างมีพลังมากข้ึนกับกลุ่มทุนเพื่อการปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่นตน 
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2.3 แนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2.3.1 ความหมายของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546) ได้ให้ความหมายของ “การ

ปกป้อง” ไว้ว่า เป็นการ “คุ้มครองป้องกัน” ในขณะที่ ค าว่า ทรัพยากรหรือทรัพยากรธรรมชาติ มัก

เข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีความหลากหลายมาก เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทะเล 

แม่น้ าล าคลอง ฯลฯ ซึ่งค าว่า ทรัพยากร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้

ความหมายว่า สิ่งอันเป็นทรัพย์ทั้งปวง นอกจากนี้ Rambo (1991 อ้างถึงใน สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 

2555) ได้อธิบายว่า ทรัพยากร เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพ เป็น

โครงสร้างทางความคิด และทางวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยทรัพยากรเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้ก าหนด

คุณค่าให้กับทรัพยากรนั้น ๆ หากพิจารณาจากความหมายของค าที่เกี่ยวของดังกล่าว การปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงหมายถึงกระบวนการในการคุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  อันได้แก่สิ่ง

อันเป็นทรัพย์ทั้งปวงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ แม่น้ า เป็นต้น 

แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมีมานานแล้ว เริ่มตั้งแต่ความคิด

เกี่ยวกับประชากรกับทรัพยากรโดยเน้นความคิดส าคัญของแหล่งอาหารของ Malthus ซึ่งเสนอขึ้นมา

ในศตวรรษที่ 18 ตลอดจนงานเขียนของ Hardin (quoted in Pretty, 2003) ในปี 1968 ว่าด้วย

สถานการณ์ที่ทรัพยากรซ่ึงเป็นทรัพย์สินร่วม (Common Property) มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลายสูง 

ส่งผลให้มีข้อเสนอตามแนวคิดที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการกระท า

ของผู้คนที่ก่อให้เกิดอันตราย ถือเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย จึงเกิดเป็นข้อเสนอที่มี

อิทธิพลต่อผู้จัดท านโยบายซึ่งสนับสนุนให้ภาครัฐเข้ามาจัดการทรัพยากร จนทรัพยากรถูกมองว่าเป็น

ของรัฐ ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่เสนอให้มีการจัดการโดยภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทั้ง 2 

แนวดังกล่าวได้ถูกตั้งค าถามและมีข้อโต้แย้งให้เห็นผ่านงานศึกษาวิจัยหลายฉบับ ทั้งนี้เพราะพบว่า

ชุมชนหลายแห่งทั้งในอดีตและเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันได้แสดงศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

(Collective Action) ส าหรับการจัดการทรัพยากรสาธารณะได้เป็นอย่างดี และมีความยั่งยืนในระยะ

ยาว (Pretty, 2003) 

แม้กรอบแนวคิดที่ว่าการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติควรเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นสิ่งที่ได้รับการ

ยอบรับและยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน แต่ก็ถูกตั้งค าถามและเกิดข้อวิพากษ์อย่างมาก เนื่องจาก
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บางมาตรการหรือแนวทางที่รัฐใช้บางส่วนกลับสร้างปัญหาในการท าลายวิถีการด ารงชีวิตและการ

จัดการทรัพยากรของคนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเบียดขับชุมชนให้ออกห่างจากสิทธิที่คนใน

ชุมชนท้องถิ่นพึงมีพึงได้จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดข้อเสนอใหม่ขึ้นมาต้านกรอบ

แนวคิดการด าเนินงานของรัฐ ดังจะเห็นได้จากแนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน และ

แนวคิดสิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐยังคงมีความส าคัญแต่ควรมุ่ง

ความสนไปที่บทบาทของกระทรวงที่ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ระดับกระทรวงของรัฐที่มีหน่วยงานย่อยอีกหลายกรมที่มีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งดูแลในส่วนของ

ทรัพยากรในพ้ืนที่ทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเน้นพ้ืนที่ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ในที่นี้จะขอทบทวน

มาตรการและแนวทางการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานรัฐได้ดังนี้ 

 

2.3.2 การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐ: แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการปกป้อง     

        ทรัพยากรธรรมชาติ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) มีแนวทางและมาตรการการคุ้มครองป้องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของป่าชายเลน โดยมีการที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 1) มาตรการด้านการป้องกัน เช่น จัดท าแนวเขตป่าชายเลนโดยการขุดคูหรือแพรก 

มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพโดยชุดปฏิบัติการ มีการเพ่ิมช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการบุกรุก 

สร้างเครือข่ายด้านการข่าว  

 2) มาตรการด้านการปราบปรามด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น 

 3) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายใน

การอนุรักษ ์

 4) มาตรการการตรวจสอบพื้นท่ีและการตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดิน 

 5) การติดตามผลคดีเก่ียวกับการกระท าผิด 

 6) กรณีที่มีผู้บุกรุกกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้จะมีการจับกุมด าเนินคดี 

และหากเป็นกรณีคดีรายใหญ่และมีผู้มีอิทธิพลจะมีการด าเนินการโดยการสนธิก าลังร่วมกับหน่วยงาน
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ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และ

กระทรวงมหาดไทย 

การด าเนินการในการคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง จะด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยอาจปรับเปลี่ยนมาตรการและวิธีการให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพ่ือเป้าหมายในการรักษาคงไว้ซึ่งป่าชายเลนให้คงอยู่สืบไป 

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557) ยังมีแผนปฏิบัติตามข้อสั่ง

การ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 1) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ล่าสัตว์และตัดไม้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกภาคส่วน ในการรักษาแหล่งต้นน้ า ผืนป่า สัตว์ป่า และเร่งฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม  

 2) ใช้มาตรการปราบปราม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท า

ความผิดและลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่างเฉียบขาดและ

รวดเร็ว  

 3) ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และส ารวจพะยูงของ

กลางเพ่ือเตรียมการแปรรูปและส่งมอบให้รัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ 

 4) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการถือครองสิทธิ์ที่ดินซับซ้อนอัน

เนื่องมาจากการออกเอกสารสิทธิ์ แผนที่ ข้อกฎหมาย และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ  

ส าหรับแนวทางในการป้องกันการขยายพ้ืนที่บุกรุกของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีดังนี ้ 

 1) วางแผนป้องกันปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ ทั้งปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่จากราษฎร และ 

ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่จากนายทุน (สิ่งก่อสร้าง) ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เน้นแก้ไขปัญหา

การบุกรุกพ้ืนที่ราบที่มีนายทุนหนุนหลังและกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก่อน  

 2) วางแผนรวบรวมที่ดิน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือน าไปวางแผน

จัดสรรพื้นที่ท ากิน ให้แก่ราษฎรที่ไม่มีพ้ืนที่ท ากินต่อไป  

ทั้งนี้ แนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกตั้งค าถามอย่างมาก จึง

มีความท้าทายต่อการศึกษา เพ่ือหาค าตอบถึงผลและปัญหาการท้าทาย ประกอบกับมีการให้ความ

สนใจกับแนวทางการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนมากขึ้นใน

ระยะหลัง ซึ่งแนวทางใหม่นี้มีฐานทุนทางสังคมเป็นฐานรากในการขับเคลื่อน จึงควรท าความเข้าใจกับ
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แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแตกต่างจากรัฐด้วย โดยเฉพาะ

แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

 

2.3.3 แนวคิดการจัดการทรัพย์สินร่วม 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินร่วมได้รับการกระตุ้นครั้งแรกโดย Garrett Hardin 

(1968 อ้างถึงใน ชล บุนนาค, 2555) ซึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาของทรัพยากรที่ไม่มีเจ้าของถือ

กรรมสิทธิ์ชัดเจนเป็นรายบุคคล โดยตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า หากปล่อยให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก

ใช้ไปโดยไม่มีการควบคุมจากรัฐ หรือมีการมอบกรรมสิทธิ์ เหนือทรัพยากรนั้นให้แก่ เอกชน 

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะถูกใช้จนหมดสิ้นเพราะไม่มีใครสนใจดูแลรักษา และผู้ใช้แต่ละคนก็จะ

พยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพราะไม่รู้ว่าหากเฝ้ารอถึงอนาคต

แล้ว วันข้างหน้าจะมีทรัพยากรนั้นให้ใช้ประโยชน์อีกหรือไม่ แนวคิดนี้เรียกสั้นๆ ว่า “โศกนาฏกรรม

ของทรัพยากรร่วม” (The Tragedy of the Commons) (ชล บุนนาค, 2555) 

อย่างไรก็ดี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นักวิชาการจ านวนมากในหลากหลายสาขาได้ให้ความ

สนใจศึกษาเพ่ือตอบค าถามว่าแท้จริงแล้วผู้ใช้ทรัพยากรตกอยู่ภายใต้กับดักของความมีเหตุมีผลจริง

หรือไม่ งานศึกษาจ านวนมากเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรขนาดเล็กและขนาดกลางพบว่า ในหลาย

กรณีผู้ใช้ทรัพยากรสามารถจัดการในฐานะเป็นทรัพย์สินร่วม (Common Property) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จนกระทั่งหลังปี  1986 จากการประชุมวิชาการของ National Academy of 

Sciences ในสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรกรรมสิทธิ์ร่วมหรือทรัพย์สิน

ร่ วม  (Panel on Common Property Resources Management) ที ม ของ Elinor Ostrom ที่ 

Indiana University จึงได้ท าการรวบรวมและสังเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประเภทนี้

ในบริบทของพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้ได้ฐานข้อมูลชุดใหม่ข้ึนมา 

 Ostrom (1990 อ้างถึงใน ชล บุนนาค, 2555) ได้เสนอความเห็นว่า สภาพความเป็นจริงเชิง

ประจักษ์เกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินร่วม แตกต่างอย่างมากกับองค์ความรู้ดั้งเดิมเพราะองค์

ความรู้ดั้งเดิมนั้นมีข้อสมมุติเกี่ยวกับปัจเจกชนและสถานการณ์ที่ปัจเจกชนเผชิญที่แคบเกินไป 

กล่าวคือ ผู้ใช้ทรัพยากรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้

ทรัพยากรในชุมชนเดียวกันและอยู่กับทรัพยากรมานานย่อมมีความรู้เกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และผู้คนที่

มากพอ มีแนวโน้มที่สามารถจัดการทรัพยากรประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ใช้
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ทรัพยากรยังมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะปฏิบัติตามบรรทัดฐาน (Norm) ของชุมชนที่ตนอยู่ด้วย 

บรรทัดฐานดังกล่าวนี้เป็นมาตรการที่ก ากับพฤติกรรมของผู้ใช้ทรัพยากรว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูก ควรท า 

ควรอยู่ในชุดทางเลือกของการกระท าที่จะเลือกท า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ควรท า ไม่ควรอยู่ในชุด

ทางเลือกของการกระท าเลย ความจ าเป็นที่จะต้องมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานนี้ท าให้มี

การตั้งกฎกติกาบางอย่างขึ้น และชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรนั้นก็มักจะมีบรรทัดฐานที่ให้ความส าคัญในการ

รักษาค าพูด ปฏิบัติตามกติกา ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าหากกติกาที่ร่างขึ้นมามีประสิทธิภาพในการ

จัดการ การจัดการนั้นก็มีโอกาสที่จะสัมฤทธิ์ผลมาก เมื่อผู้ใช้ทรัพยากรปฏิบัติตามกฎกติกาดังกล่าวนี้

เป็นเวลานาน เขาก็มีโอกาสที่จะรับเอากติกานั้นเข้ามาเป็นบรรทัดฐานภายในตัวของเขา ( Internal 

Norm) อย่างไรก็ดี ในทุก ๆ สังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี กลไกการตรวจตรา (Monitoring) และ

การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) จึงมีบทบาทมากในการท าให้การจัดการทรัพยากรประเภท

นี้มีประสิทธิภาพ งานของ Ostrom ได้แสดงให้เห็นว่าระบบกรรมสิทธิ์ชุมชน สามารถจัดการ

ทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินร่วมได้ส าเร็จโดยปราศจากการควบคุมด้วยอ านาจจากส่วนกลางหรือการท า

ให้ทรัพยากรร่วมกลายเป็นทรัพย์สินเอกชน (ชล บุนนาค, 2555) 

ทรัพยากรที่ เป็นทรัพย์สินร่วม (Common Property Resources) หรือบางครั้งเรียกว่า

ทรัพยากรร่วม (Common-pool Resources) เป็นประเภทของสินค้าทางเศรษฐศาสตร์ลักษณะหนึ่ง 

มีลักษณะบางประการเหมือนสินค้าเอกชน และบางประการเหมือนเป็นสินค้าสาธารณะ กล่าวคือ การ

เข้าถึงทรัพยากรร่วมมีลักษณะกีดกันได้ยากมาก เนื่องจากขอบเขตของทรัพยากรมีขนาดใหญ่ (แต่ใช่

ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับกติกาการใช้และเทคโนโลยี) ในขณะเดียวกัน ตัวทรัพยากรเองมีลักษณะ

ต้องแข่งขันในการเก็บเกี่ยวเพ่ือการบริโภค (Rivalrous) ยิ่งบริโภคหรือเก็บเกี่ยวมาก จ านวน

ทรัพยากรที่ใช้ได้ก็จะน้อยลงเรื่อย ๆ ตัวอย่างของทรัพยากรร่วม ได้แก่ ป่าและทรัพยากรจากป่า ปลา

ชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เป็นต้น ฉะนั้น ปัญหาอันเกิดจากการที่มีผู้ใช้ทรัพยากรมาก

เกินไป และปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินพอดีจึงเป็นปัญหาของการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรร่วม 

ขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะดูแลรักษา เพราะไม่สามารถกีดกันคนอ่ืนไม่ให้ร่วมแบ่งปันต้นทุน

การดูแลรักษาจากการใช้ทรัพยากรได้ (ชล บุนนาค, 2555) 

งานของ Ostrom (1990 อ้างถึงใน ชล บุนนาค, 2555) ได้พยายามค้นหากฎกติกาสากลบาง

ประการ จากกรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ และหาลักษณะร่วมในเชิงสถาบันของชุมชน ผู้ใช้
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ทรัพยากรที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและยั่งยืน 

ลักษณะร่วมที่ว่านี้เรียกว่า หลักการออกแบบกติกา (Design Principle) ซ่ึงมีทั้งสิ้น 8 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ขอบเขต

เกี่ยวกับผู้ใช้ คือ ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมักจะสามารถแยกแยะกันเองใน

ชุมชนได้ว่าใคร คือ คนที่มีหรือไม่มีสิทธิ์ในทรัพยากรนั้น และ 2) ขอบเขตของทรัพยากร คือ 

ทรัพยากรที่ถูกจัดการนั้นมีขอบเขตชัดเจน สามารถแยกแยะได้ระหว่างขอบเขตของระบบทรัพยากรที่

ชุมชนดูแล กับระบบนิเวศเชิงสังคมที่ใหญ่กว่านั้น 

ประการที่สอง ความสอดคล้อง (Congruence) มี 2 ส่วน เช่นกัน คือ 1) ความสอดคล้อง

ระหว่างกติกาว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรกับเงื่อนไขทาง

สังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 2) ความสอดคล้องกันระหว่างประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ต้องสอดคล้อง

กับต้นทุนที่ลงไปด้วย 

ประการที่สาม คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลจากการจัดการทรัพยากร มีสิทธิ์ร่วมตัดสินใจและ

ปรับปรุงกฎกติกาในการจัดการทรัพยากร (Collective Choice Arrangements) 

ประการที่สี่ การสอดส่องดูแล (Monitoring) มี 2 ส่วน ดังนี้  คือ 1) มีการสอดส่องดูแล

พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรของผู้ใช้ทรัพยากรว่า 

เป็นไปตามกติกาท่ีวางไว้หรือไม่ และ 2) มีการสอดส่องดูแลสภาพของทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอ 

ประการที่ห้า การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanction) คือ หากสอดส่อง

ดูแลแล้ว พบผู้กระท าผิด การลงโทษในครั้งแรก ๆ จะค่อนข้างเบามาก ในขณะที่การลงโทษผู้กระท า

ผิด ละเมิดกฎซ้ าซากจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

ประการที่หก มีกลไกในการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution Mechanism) 

ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากร จะมีกลไกในการจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้

กันเอง หรือผู้ใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ า 

ประการที่เจ็ด รัฐบาลรับรู้และให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากรในการวางกติกาการใช้ และจัดการ

ทรัพยากร (Minimal Recognition of Right) 

ประการที่แปด กติกาและการจัดการทรัพยากรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบที่ใหญ่กว่า 

(Nested Enterprise) ทั้งนี้  เนื่องจากระบบทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรเองตั้งอยู่และ
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เชื่อมโยงกับระบบนิเวศเชิงสังคมที่ใหญ่กว่านั้น ระบบการจัดการและกติกาจึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ

ระบบที่ใหญ่กว่า 

มุมมองดังกล่าวของ Ostrom ชี้ให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินร่วมนั้น

สามารถเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพดีกว่า หากการจัดการและกฎกติกาในการจัดการนั้นด าเนินการ

โดยผู้ใช้ทรัพยากรเองอย่างสมัครใจ ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว คนสามารถร่วมมือกันเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายร่วมที่ดีส าหรับทุกฝ่ายได้ หากมีโอกาสได้คุยปรึกษาหารือกัน เนื่องจากผู้ใช้ทรัพยากรมี

ความรู้ในเชิงพ้ืนที่ของระบบนิเวศ และรู้จักกับผู้ใช้ทรัพยากรคนอ่ืน ท าให้สามารถออกแบบกติกาซึ่ง

เป็นที่ยอมรับและเหมาะกับบริบทในพ้ืนที่ด้วย  

 

2.3.4 การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนและสิทธิชุมชนในการปกป้อง   

         ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค าว่า “สิทธิ” ในสังคมไทยตามความหมายในพจนานุกรม (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) แปลว่า 

“อ านาจอันชอบธรรม อ านาจที่กฎหมายรองรับให้กระท าการใด ๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน”  

ในส่วนของความหมายของสิทธิชุมชน ในประเทศไทยมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน โดย นิธิ 

เอียวศรีวงศ์ (2550 อ้างถึงใน รจนา ค าดีเกิด, 2554) ได้ให้ความหมายของสิทธิชุมชน ไว้ว่า คือ สิทธิ

ในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นกับสิทธิชุมชนเป็นเรื่องที่

เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด ส่วน เสน่ห์ จามริก (2547) ได้ให้ความหมายของสิทธิชุมชนว่า เป็นการให้

ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง อย่างเป็นอิสระและมีอัตลักษณ์ เนื่องจากใน

สถานการณ์ปัจจุบัน ชาวบ้านจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงสภาพของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ รวมทั้งทรัพยากร

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต้องเชื่อมสิ่งที่มีอยู่กับความต้องการของพวกตนและความ

คาดหวังจากโลกภายนอก รวมทั้งรู้เท่าทันที่จะปกป้องสิทธิของตน ในขณะเดียวกันก็ใช้สิทธิที่จะพิสูจน์

ให้โลกเห็นว่าคนในชุมชนสามารถท าประโยชน์ให้กับโลกได้ อย่างน้อยที่สุดก็เพ่ือปกปักรักษา

ทรัพยากรของโลกไว้ ในขณะเดียวกัน ยศ สันตสมบัติ (2536: 43) ได้อธิบายถึงสิทธิชุมชนว่า ไม่ใช่

ระบบกรรมสิทธิ์ตามที่เราเข้าใจกันตามกฎหมายตะวันตก แต่ เป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรซึ่งด ารงอยู่ควบคู่กับหน้าที่ในการดูแลรักษา โดยเป็นกฎเกณฑ์พ้ืนฐานของการจัดการ

ทรัพยากรโดยชุมชนมาแต่เดิม ดังนั้นการรับรองสิทธิชุมชนจึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนารากเหง้าของ
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ประชาธิปไตยในระดับรากฐาน นอกจากนี้ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2545: 21) ได้กล่าวถึงแนวคิด

สิทธิชุมชน โดยน าไปเชื่อมโยงกับวาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนว่า เป็นขบวนการทางสังคมที่ ให้

ความส าคัญกับระบบต่าง ๆ มีฐานอยู่บนชุมชนชนบท โดยเป็นแนวคิดที่สนับสนุนทางเลือกการพัฒนา

ให้แตกต่างไปจากแนวทางกระแสหลัก เพ่ือปกป้องสิทธิชุมชนจากการรุกคืบของแนวคิดปัจเจกบุคคล

ภายใต้ระบบตลาดเสรี ทั้งนี้คนในชุมชนสามารถฟ้ืนฟูความแข็งแกร่ง ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อัน

เป็นองค์ประกอบส าคัญของวัฒนธรรมของชุมชนให้สังคมในวงกว้างได้ยอมรับและเคารพในวัฒนธรรม 

ระบบคุณค่า และภูมิปัญญาของชุมชน อันเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกีดกันหรือกดข่ีจากสังคมใหญ่  

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฐานข้อมูลการเมืองการ

ปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้า, 2554) ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนไว้ใน มาตรา ๖๖ ความว่า 

“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ  และมีส่วนร่วมในการ

จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” ขณะเดียวกันใน มาตรา ๖๗ ความว่า “สิทธิของบุคคล

ที่ จะมี ส่ วน ร่ วมกับ รั ฐและชุ มชน ในการอนุ รักษ์  บ า รุ งรักษ า และการได้ป ระโยชน์ จ าก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม”  

นอกจากนั้น มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (2543 อ้างถึงใน รจนา ค าดีเกิด, 2554) ได้อธิบายถึง

สิทธิชุมชน ทั้งในเรื่องความหมาย ลักษณะ อุดมการณ์ และปรากฏการณ์ ดังต่อไปนี้  (1) สิทธิชุมชน 

คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม หรืออาจพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันร่วมกันของกลุ่มคน เกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากร การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ (2) สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อน 

หมายความว่า ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมของชุมชน จะมีสิทธิหลายประเภทแต่สัมพันธ์กัน เช่น สิทธิ

การครอบครอง สิทธิการใช้ สิทธิการจัดการ สิทธิแต่ละประเภทถูกจัดขึ้นมาตามความสัมพันธ์กัน

ภายใต้ความเป็นชุมชน (3) สิทธิชุมชนมีลักษณะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส าคัญ แต่ไม่

กีดกันการมีส่วนร่วมจากภายนอก เพียงแตม่ีการสร้างเงื่อนไขหรือกฎกติกาควบคุมการใช้จากภายนอก

ไม่ให้ละเมิดสิทธิของชุมชน (4) อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลักพ้ืนฐานว่าด้วยความยั่งยืน

และความเป็นธรรม โดยให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับการแบ่งปัน

ทรพัยากรอย่างเป็นธรรม การที่ชุมชนจะอยู่รอดได้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากรที่ยังยืน 
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ไม่ใช่บริโภคให้หมดไป (5) สิทธิชุมชนบนเนื้อหาที่หลากหลาย เรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือการเคลื่อนไหว

เรื่องป่าชุมชนและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายมิติ เช่น การเรียกร้อง

สิทธิในที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด กลุ่มออมทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน สิทธิสตรี ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ ฯลฯ (6) สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า ที่ เกิดขึ้นใน

บริบทของโครงสร้างทางอ านาจในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน การรวมศูนย์อ านาจ และการครอบง าทาง

วัฒนธรรมจากภายนอกที่กลืนความหลากหลายและกีดกันชุมชนท้องถิ่นออกไปสู่ภาวะชายขอบ ดังนั้น

สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอ านาจ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันไปสู่ความ

เป็นพหุลักษณ์ สังคมประชาธิปไตยหรือสังคมที่เคารพความหลากหลายในเรื่องของสิทธิชุมชนกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Community Rights on Natural Resource Management) ในมิติ

นิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) และแนวคิดเรื่อง

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

กฤษฎา บุญชัย (2550) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของแนวคิดสิทธิชุมชนว่า ประวัติศาสตร์ของ

แนวคิดสิทธิชุมชนเกิดขึ้นในบริบท 2 ประการคือ (1) การรวมศูนย์อ านาจของรัฐในการจัดการ

ทรัพยากร ทั้งเพ่ือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและรักษาอ านาจของรัฐ และ (2) การแปลงทรัพยากรของ

สาธารณะและของชุมชนให้กลายเป็นของปัจเจก เพ่ือเปลี่ยนรูปให้เป็นสินค้าในระบบตลาดที่มีกลุ่มทุน

ผูกขาด ทั้งนี้เขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาการสูญเสียฐานทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตของเกษตรกร

และชุมชนท้องถิ่นท าให้เกิดปัญหาความยากจน การสูญเสียอัตลักษณ์และศักดิ์ศรี เกิดความขัดแย้ง 

และท าให้ความเป็นชุมชนแตกสลาย ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการชุมชนท้องถิ่นขึ้น 

เพ่ือรื้อฟ้ืนและปกป้องฐานทรัพยากรของตนเอง ดังนั้นการเรียกร้องสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่าง

กว้างขวาง โดยใช้ฐานคิดเชิงนิเวศการเมืองในการท าความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของการจัดการ

ทรัพยากรและการต่อสู้ทางชนชั้นต่อปัญหาดังกล่าว ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนนี้ได้อาศัยแนวคิด

เรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็นหลักสากล ซึ่งอิงกับหลักสิทธิของปัจเจกมาปรับสร้างใหม่เป็นสิทธิชุมชน และ

เชื่อมโยงแง่มุมสิทธิทางการเมืองกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยมิติที่

น่าสนใจคือ การต่อสู้ดังกล่าวมิได้จ ากัดอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมการเมือง (แบบแผนความคิด และ

วิถีปฏิบัติด้านอ านาจในสังคมการเมือง) ของแต่ละท้องถิ่น ประเทศ หรือ ภูมิภาคเท่านั้น แต่เชื่อมโยง

กับการเมืองของวัฒนธรรมด้วย (การใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคุณค่า ความหมายทางวัฒนธรรมในการ

ต่อสู้ทางการเมือง) ขณะที่ฝ่ายรัฐและทุนมักจะอ้างความทันสมัย ความเป็นวิทยาศาสตร์และความเป็น
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สากลมากดทับวิถีชีวิตของท้องถิ่น ขบวนการสิทธิชุมชนจึงได้ใช้แง่มุมนิเวศวัฒนธรรม ทั้งในเรื่อง 

ระบบคุณค่า ความเชื่อ วิถีการจัดการทรัพยากรและการผลิตที่ สัมพันธ์ กับนิเวศในแต่ละแห่งมา

เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือต่อสู้ทางนโยบาย และเสริมสร้างพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรและ

การผลิต ตามวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ยังมีงานที่น าเสนอลักษณะธรรมชาติของสิทธิชุมชน ที่ค้นพบจากการศึกษาความ

ขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ ไพสิฐ พาณิชย์กุล (2544) ดังนี้ คือ (1) อุดมการณ์

ของสิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์เพ่ือความอยู่รอดของชุมชน (2) กระบวนการในการเกิดขึ้นของสิทธิ

ชุมชนที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งนั้น ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ในเชิงพันธะสัญญา หากแต่เป็นผลที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ที่ทดลอง เรียนรู้และสั่งสมข้ึนมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงสร้างสังคมในระดับชุมชน และในหลาย ๆ กรณี มีการเลียนแบบประสบการณ์ และผลิตซ้ า

ในทางความคิด (3) ตั้งอยู่บนส านึกและความรับรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น จึงมักจะไม่ท าให้

ปรากฏในรูปของบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร (4) กลไกในการบังคับเป็นไปโดยอาศัยวิธีการของแต่

ละชุมชน ผ่านระบบความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน (5) สิทธิชุมชนเป็นความพยายามของ

ชุมชนที่จะจัดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชน ให้สอดคล้องกับการผลิตที่สมาชิกทุกคน

สามารถเข้าถึงได้และมีทางเลือก (6) สิทธิชุมชนเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ต้องขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทั้งหมดที่มีอยู่ในชุมชน (7) สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชน ที่ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และให้โอกาสแก่สมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ   

บุญยิ่ง ประทุม (2551) ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของแนวคิดและบริบททางสังคมว่า สิทธิชุมชน

เป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า ที่ เกิดขึ้นในบริบทของโครงสร้างทางอ านาจใน

สังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกัน มีการรวมศูนย์อ านาจและครอบง าทางวัฒนธรรม โดยใช้วัฒนธรรม

เดี่ยว (Mono culture) ที่ดูดกลืน ความหลากหลาย และกีดกันชุมชนท้องถิ่นออกไปสู่ภาวะชายขอบ 

สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอ านาจ สร้างต าแหน่งแห่งที่ให้กับชุมชน ผ่านการ

ก าหนดตัวตน โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันสังคมไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ (Pluralistic Society) 

ประชาธิปไตย หรือ สังคมที่เคารพความหลากหลาย หรือมีนโยบายที่ให้แต่ละท้องถิ่น ตลอดจนภาค

ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้มีเสรีภาพของตนเองในการก าหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ตามแต่ภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน แต่ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน

ของสังคมด้วย โดยรัฐต้องเปิดช่องด้านนโยบาย โดยนัยนี้จึงเห็นได้ว่าสิทธิชุมชนมีทั้ งความ
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เฉพาะเจาะจงในตัวเองและมีความเป็นสากลไปพร้อมกัน ความเป็นสากลในเชิงนโยบายคือ รัฐต้องมี

นโยบายสนับสนุนชุมชนให้มีสิทธิเสรีภาพ ในการก าหนดกฎกติกา ระบบสิทธิการจัดการทรัพยากร 

เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนมีกลไกสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  

นอกจากนี้ สิทธิชุมชนยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ซึ่งมุ่งแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ สภาพการณ์ของความไมเ่ป็นธรรมในบริบทของสังคมไทยไดป้รากฏผ่าน

ความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาคและความล้มเหลวทางสังคม จากความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างกลุ่มคน ซึ่งยังคงตอกย้ าทับซ้อนอยู่ในสังคมตลอดมา เนื่องจากที่ผ่านมา กระบวนการพัฒนา

ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความก้าวหน้าโดยอ้างอิงจากตัวเลขเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ได้ลดทอน

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและปกปิดรวมทั้งกลืนกลายผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม อีกท้ัง

ยังได้เพ่ิมช่องว่างของความเหลื่อมล้ า การกระจายทรัพยากร โอกาสและอ านาจที่ไม่เป็นธรรม (ธีระ 

สินเดชารักษ์ และคณะ, 2559; ธีระพงษ์ วงษ์นา, 2557) ทั้งนี้ แนวคิดสิทธิชุมชนกับความเป็นธรรม

ทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมีการเชื่อมประสานกันผ่านมิติต่าง ๆ ของความเป็นธรรม

ทางสังคมด้วย อันได้แก ่

 1) ความเป็นธรรมในมิติการยอมรับ กล่าวคือ การยอมรับและเคารพในคุณค่าของ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย และการสร้างความเป็นธรรมทางอัตลักษณ์ การปลดปล่อยอัตลักษณ์ให้ไหล

ลื่น ตลอดจนเป็นการคืนพ้ืนที่ทางสังคมแก่คนชายขอบ ให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวตนที่แตกต่าง

หลากหลาย ทั้งทางการเมือง ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา และเพศสภาวะ เพ่ือน าไปสู่การเคารพใน

ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิในความเป็นมนุษย์ ทั้งอัตลักษณ์ส่วนตัวและอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม 

เป้าหมายเรื่องความเป็นธรรมจึงไม่ใช่เพียงการเรียกร้องสิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่เป็นการชี้ชวนให้เห็น

ถึงความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์ของกลุ่มคน ผ่านการเจรจาต่อรองในชีวิตประจ าวัน ภายใต้

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย (อนุสรณ์ อุณโณ, 2557)  

 2) ความเป็นธรรมในมิติการมีส่วนร่วม กล่าวคือ การมีส่วนร่วมโดยวางอยู่บน

พ้ืนฐานของกติกาผ่านกิจกรรมในพ้ืนที่ของประชาธิปไตย ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สอดคล้องเชื่อมโยง

กัน ทั้งในแง่ของการยอมรับในสิทธิเสรีภาพผ่านการออกแบบ และการจัดการแบบแผนชีวิตส่วนบุคคล 

ซึ่งทุกคนสามารถก าหนดการด าเนินชีวิต วางวิถีการใช้ชีวิตของตนเอง ตลอดจนผ่านสิทธิในทรัพยากร 

สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง ฯ ความเป็นธรรมทางสังคมจึงเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมนั้น
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ได้เปิดโอกาสอย่างเสมอภาคแก่คนทุกกลุ่มในสังคม ภายใต้กฎ กติกาท่ีรับรู้และยอมรับร่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ, 2557)  

 3) ความเป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากร เป็นแง่มุมที่เน้นการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเที่ยงธรรม ความยากง่ายในการเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนการวางเงื่อนไข กฎเกณฑ์ 

และกติกาที่เป็นธรรมในการกระจายทรัพยากร ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการวางบรรทัดฐานของความเป็น

ธรรมทางสังคมนั้น ในแง่หนึ่งก็เพ่ือคุ้มครองผู้เสียเปรียบหรือด้อยโอกาส ซึ่งควรให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

โอกาสอย่างทัดเทียมทางสังคม โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเที่ยงธรรม น าไปสู่การวาง เงื่อนไข

กฎเกณฑ์ กติกาที่เป็นธรรมในการกระจายทรัพยากร เพ่ือสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดี  ทั้งในแง่ของ

การคุ้มครองผู้เสียเปรียบหรือด้อยโอกาส ในการเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการกระจายโอกาส

และทรัพยากรให้ทุกคนเข้าถึงอย่างทัดเทียมกัน เช่น การกระจายรายได้ ทรัพย์สิน และการถือครอง

ที่ดิน เป็นต้น (ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ, 2559; ธีระพงษ์ วงษ์นา, 2557) 

 4) ความเป็นธรรมในมิติเชิงกฎเกณฑ์และบรรทัดฐาน กล่าวคือ ระบบกฎหมายถือ

เป็นหนึ่งในกลไกทางสังคมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงถึงความเป็นธรรมได้ ทั้งนี้ระบบยุติธรรมใน

กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการความเป็นธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการสอดรับเอาระบบพ้ืนฐานเดิม

ในสังคมเข้าไปอยู่ในระบบกฎหมาย เช่น ระบบความยุติธรรมชุมชนที่อยู่ในลักษณะจารีตประเพณี ทั้ง

ประเพณีในการใช้ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า ฯลฯ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวของระบบ

กระบวนการยุติธรรมที่จะปรับตัวให้ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้ ฉะนั้น

ตัวกฎหมายและกระบวนการใช้กฎหมายจะต้องมีระบบที่สามารถทลายข้อจ ากัดต่อความเป็นธรรม 

อันได้แก่ ตัวบทกฎหมายที่บัญญัติออกมาใช้บังคับควรเปิดช่องทางที่หลากหลายไว้  โดยการบัญญัติ

เป็นหลักการของเรื่องนั้น ๆ ไว้กว้าง ๆ  ตัวอย่างเช่น สิทธิชุมชนซึ่งครอบคลุมสิทธิย่อย ๆ หลาย

ประการ ทั้งสิทธิในทางวัฒนธรรม การค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, 

2555)    

จากวรรณกรรมที่มีการทบทวนข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวคิดสิทธิชุมชนเกิดขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือลดการรวมศูนย์อ านาจของภาครัฐและปกป้องสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการ

ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในเชิงวิถีชีวิต ตามวัฒนธรรมและในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ

อ้างสิทธิทั้งที่มาจากสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิที่บัญญัติขึ้ นตามกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือเรียกหา

ความชอบธรรม ซ่ึงน าไปสู่การด าเนินการเคลื่อนไหวมุ่งหาความเป็นธรรมทางสังคมในมิติต่าง ๆ  
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้  โดยได้น าเสนอแบ่งเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรชุมชน  

งานวิจัยในประเด็นนี้มักจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่ท้องถิ่นใช้ในการจัดการทรัพยากรชุมชน

ทั้งการอนุรักษ์ การจัดการ ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นทุนทาง

สังคมของท้องถิ่น โดยงานวิจัยที่ผ่านมาที่เน้นในประเด็นดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

กาญจนากร สามเมือง (2551: 127-128) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ป่าชายเลน ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุน

ทางสังคมในชุมชนคลองยาง มีทั้งปัจจัยภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ปัจจัยภายในชุมชนเกิดจาก

ความไว้วางใจระหว่างกันของคนในชุมชน การมีความสัมพันธ์แบบเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน และการ

นับถือศาสนาเดียวกันส่งผลต่อระบบคิดของคนในชุมชนที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมและประเพณีร่วมกัน 

ส่วนปัจจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน อันมี

ส่วนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนนี้ต้องไม่มาก

เกินไปจนท าให้ชุมชนเกิดภาวะพ่ึงพิง และไม่น้อยเกินไปจนท าให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน 

ทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ อบรมและงบประมาณ ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการประสบผลส าเร็จ

ของการอนุรักษ์ป่าชายเลนก็คือความไว้วางใจกันของคนในชุมชน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างราบรื่น 

ภูวดล แซ่จ๋าว (2554: 72-23) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชนเผ่ากะเหรี่ยง

สกอร์  บ้านขุนตื่นน้อย ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ กับชนเผ่าลีซู บ้านปางสา ต. ป่าตึง อ.    

แม่จัน จ. เชียงราย พบว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองชนเผ่ามีทั้งความเหมือนและความ

แตกต่างกัน กล่าวคือ คนทั้งสองชนเผ่ามีความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

เหนือธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท าให้เกิดภูมิปัญญา 

การเรียนรู้ การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งยังย าเกรงและตระหนักถึง

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนที่ต่างกันนั้น เกิดจากปัจจัยด้านความเจริญที่เข้าไปมีบทบาทและ
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น าความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน โดยที่ในชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ บ้านขุนตื่นน้อย ความเจริญเข้า

ไปสู่ชุมชนไม่มากนัก ท าให้ยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เปลี่ยนแลงมากนัก ในขณะที่ในชุมชนเผ่า

ลีซู บ้านปางสา กลับมีความเจริญเข้าสู่ชุมชนมาก ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสียหายไปมาก 

มีการเห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินมากขึ้น จึงท าให้รัฐและหน่วยงานเอกชนต้องเข้าไปช่วยเหลือและมี

บทบาทในการจัดการทรัพยากรของชนเผ่าลีซูมากขึ้น  

Pretty (2003) ได้ ศึ กษาทุ นทางสั งคมกับพฤติ กรรมการรวมก ลุ่ ม ในการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในหลายพ้ืนที่ เป็นระยะเวลานาน ท าให้ได้ข้อสรุปว่า การทุนทางสังคมซึ่งสร้าง

พันธะและบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่สนับสนุนความสามารถในการพัฒนาที่

ยั่งยืนได้ ทั้งนี้ในกลุ่มที่เป็นทางการซึ่งมีทุนทางสังคมคมสูง คนในกลุ่มจะมีความเชื่อมั่นในการท า

กิจกรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เกิดความคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่มให้ไป

ในแนวทางที่ เกื้ อกู ล กัน ด้ วย  โดยพบว่ าช่ ว งทศวรรษ  1990 ได้ เกิ ดกลุ่ ม ในการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติกว่า 400 ,00 – 500 ,000 กลุ่มทั่ วโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและก ากับดูแลทรัพยากรสาธารณะร่วมกัน 

Nguyen (2007) ได้ศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติก๊าตเตียน ในประเทศเวียดนาม พบว่า กระบวนการท างานร่วมกันของผู้คน

ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ อุทยาน ความคุ้นเคยและการบูรณาการทางสังคม เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการรับรู้

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้  ความมั่นคงปลอดภัยในการถือครองที่ดิน

ของผู้คนบริเวณอุทยานแห่งชาติ มีส่วนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์มากขึ้น ดังนั้น  รัฐจึงควรมี

นโยบายเพิ่มทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมในผู้คนที่อาศัยรอบ ๆ อุทยาน และรัฐควร

พัฒนาระบบการถือครองที่ดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนบริเวณ

อุทยานแห่งชาติเข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์มากข้ึน 

Lal Poudel and Mishra (2 0 1 4 ) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ทุ น ท า ง สั ง ค ม กั บ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมกลุ่มในประเทศเนปาล กรณีศึกษาป่าชุมชน พบว่าการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้แบบรวมกลุ่มเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใกล้

กับพ้ืนที่คุ้มครอง เช่น อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน เป็นต้น โดยพบว่าป่าชุมชนท าให้เกิดความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอย่างมาก อีกท้ังยังเกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับ

ชุมชน กิจกรรมเหล่านี้จึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ทั้งในแง่สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการท ามา
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หากินของผู้คน ซึ่งพฤติกรรมการรวมกลุ่มในการจัดการป่าชุมชนนั้นจ าเป็นต้องสร้างความไว้วางใจ 

สร้างบรรทัดฐานใหม่ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ เป็นพ้ืนฐานในการก่อตั้งกลุ่ม

ขึ้นมา โดยพบว่าปัจจัยเหล่านี้คือส่วนส าคัญต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดทุนทางสังคมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี 

 

2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการพัฒนากลุ่มเครือข่ายในท้องถิ่น  

งานวิจัยในส่วนนี้ได้สะท้อนการพัฒนาเครือข่ายในชุมชนซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยทุนทางสังคม จน

น าไปสู่ความส าเร็จของเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากทุนทางสังคมของชุมชนเอง ซึ่งมีตัวอย่าง

หลากหลาย ทีป่รากฏผ่านงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

แสงเงิน ไกรนรา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเครือข่ายทอผ้า กรณีเครือข่ายทอผ้าต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พบว่าโอกาสที่

จะพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมากข้ึนนั้น ควรพิจารณาผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในฐานะ

ที่เป็นเครือญาติกันก่อน เพราะคนกลุ่มนี้จะมีความผูกพัน เอ้ืออาทรเกื้อกูลและความไว้วางใจกันอยู่

แล้ว ซึ่งระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยให้การริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วม

ใจกันง่าย โดยเฉพาะในช่วงแรก การพัฒนาเครือข่ายควรใช้เครือข่ายญาติเป็นฐานการเรียนรู้บนความ

ศรัทธา ความไว้วางใจกัน เพราะจะช่วยให้การถอดบทเรียนของเครือข่ายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในด้าน

ต่าง ๆ สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิวัฒน์ ภูริศิวารักษ์ (2551: 73-75) ได้ศึกษาเรื่องกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติในการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพ้ืนที่บ้านฝั่งท่า ต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผล

การศึกษาพบว่าชมรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือการอนุรักษ์ได้พัฒนามาจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากความเห็นและการรวมกลุ่มของชาวบ้านเอง เมื่อประสบ

ความส าเร็จจึงได้พัฒนารูปแบบเป็นการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน และสร้าง

แรงจูงใจในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงสร้างของชมรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ดังกล่าวมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยการ

จัดการท่องเที่ยวของชุมชนนี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในมิติต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ คือมีอาชีพเสริม สร้างงานให้แก่ชุมชน ด้านสังคมวัฒนธรรม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็น การปรึกษาหารือในชุมชน เกิดความภูมิใจ สร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชน และด้าน

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชน 

เบญญาภา เศรษฐทัตต์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีมีทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด คือ ความไว้วางใจ  และ

การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคนในชุมชนตลาดคลองสวนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน

เป็นอย่างดี เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ รองลองมา คือ การรักษากฎ ระเบียบ

ข้อบังคับร่วมกันของคนในชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันดับ 3 คือ การมีทรัพยากรบุคคล

ที่เข้มแข็งซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ ทุนทาง

สังคมยังมีบทบาทต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 3 ลักษณะ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน

ข้อมูลที่แท้จริงระหว่างสมาชิกชุมชน (2) ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ (3) 

สมาชิกชุมชนเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

Pretty and Ward (2001) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับสิ่งแวดล้อม พบว่าทุนทางสังคมที่

ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีกฎบรรทัดฐานร่วมกัน และการ

เชื่อมโยงกัน ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างกลุ่มที่ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ึนมาใหม่

ในทศวรรษที่ผ่านมาจ านวนกว่า 408,000 - 478,000 กลุ่ม เช่น กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ า กลุ่มการด าเนินงาน

ด้านชลประทาน กลุ่มที่ท างานด้านป่าไม้ การบริหารจัดการส าหรับเกษตรกรแบบผสมผสาน ฯลฯ โดย

มีแนวคิดที่อธิบายวิวัฒนาการของกลุ่มผ่าน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การมีปฏิกิริยาของการพ่ึงพา 

โดยเป็นขั้นตอนแรกที่กลุ่มสร้างขึ้นและยังต้องการความพ่ึงพาจากภายนอกทั้งข้อมูล ทักษะ 

เทคโนโลยี เป็นต้น (2) การตระหนักในความเป็นอิสระ ในขั้นนี้กลุ่มจะมีการสร้างกฎ บรรทัดฐาน

ขึ้นมาในกลุ่ม มีการส่งต่อข้อมูลความรู้กันภายในกลุ่ม (3) ความตระหนักในการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

เป็นขั้นตอนที่กลุ่มต้องการสร้างความร่วมมือที่หลากหลาย มีการตั้งเป้าหมายกลุ่มที่สูงขึ้นเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
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2.4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมของทุนทางสังคมกับความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

งานวิจัยในประเด็นดังกล่าวนี้ จะมีประโยชน์ส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นอัน

เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทุนทางสังคมในการพัฒนาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยมีความ

ครอบคลุมในหลากหลายแง่มุม ดังข้อค้นพบของงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง วาทกรรมทุนทางสังคม กระบวนการ

สร้างแนวคิดและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนาของไทย (พ.ศ. 2540-2546) ผลการศึกษาพบว่า ทุน

ทางสังคมที่ถูกน ามาใช้นั้นมาจากฐานคิดที่แตกต่างกัน โดยตัวแนวคิดเองมักจะกล่าวถึงความสัมพันธ์

ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือของคนในสังคม นอกจากนี้ การน าค าว่าทุนทาง

สังคมมาใช้ในสังคมไทยมีพลวัตของความหมายจนเปลี่ยนไปเป็น “การเป็นทุนของสังคม” โดยเห็นว่า

การพัฒนาทุนทางสังคมจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเกิดการช่วงชิงการเป็นเจ้าของ

วาทกรรมทุนทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับผลประโยชน์และอ านาจ  

Manuel (2001) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างทุนทางสังคมเพ่ือการปกป้องทุนทางธรรมชาติ ซึ่ง

เน้นการส ารวจเพื่อความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าองค์ประกอบในการสร้างความเป็นธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมคือการสร้างพันธะของทุนทางสังคมที่สามารถท าให้เกิดการรวมตัวกันหรือท ากิจกรรม

ร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้ ยังต้องมีการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับกลุ่มหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่

มีศักยภาพ ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของทุนทางสังคมมีผลในแง่บวกทั้งต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาชุมชน สุดท้ายทุนทางสังคมอาจมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจรูปแบบของความไม่เสมอ

ภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสถานะของสินทรัพย์ธรรมชาติ ในขณะที่ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมจะมีมากขึ้นเมื่อน าไปเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นที่กว้างขวางขึ้น ทั้ง

เรื่องเชื้อชาติและเศรษฐกิจ 

 

2.4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับประชาสังคม  

งานวิจัยด้านนี้มักจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการและกลไกท่ีกลุ่มประชาสังคมใช้ในการรวมตัว

และแก้ไขปัญหาของชุมชน งานวิจัยด้านนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ณัฐพงษ์ คันธรส (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประชาสังคมในเขตเทศบาลต าบล

ฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการประชาสังคมในเขตเทศบาล

ต าบลฟ้าฮ่าม มีกลไกที่ส าคัญซึ่งเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในเขตพ้ืนที่  อันประกอบไปด้วย
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ลักษณะที่มีความส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ (1) ความเป็นกลุ่มประชาสังคมของกระบวนการประชาสังคม 

(2) ความมีจิตส านึกสาธารณะของกลุ่มประชาสังคม (3) เครือข่ายและการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม และ 

(4) การแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเมื่อท าการศึกษาผ่านรูปแบบประชาสังคมชุมชน

ที่ปรากฏ พบว่า เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม ในรูปแบบ

ของกิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และ

กิจกรรมด้านการจัดการสุขภาพอนามัยชุมชน อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มประชาสังคม

นั้นมีอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมในด้านการรวมกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเกิดจากการ

ความหลากหลายของประชากรในเขตพ้ืนที่  สภาพกายภาพของพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้ง

ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณส าหรับสนับสนุนในการท ากิจกรรมของประชาสังคมในชุมชน  

เพทาย พรล้วนประเสริฐ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลยุทธ์การผนึกก าลังเพ่ือสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนตามแนวคิดประชาสังคม โดยการศึกษาเฉพาะกรณีของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ผลการศึกษา พบว่าคณะกรรมการชุมชน

ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยู่ในระดับสูง ตลอดจนมี

ทัศนะต่อความเสมอภาค มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการ

ตัดสินใจครอบคลุมถึงการตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นอกจากนี้ คณะกรรมการชุมชนยัง

มีทัศนะที่อยู่ในระดับสูงต่อความรักและหวงแหนชุมชนของตน ความเชื่อใจกัน ความเข้าใจกันของ

สมาชิกในชุมชน ตลอดจนมีแนวทางการผนึกก าลังเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ชุมชน รวมทั้งมีแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนอยู่ใน

ระดับสูง 

 

2.4.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับท้องถิ่น 

งานวิจัยส่วนนี้มักจะสะท้อนการรวมกลุ่มของคนในท้องถิ่น ในการท าการเคลื่อนไหวเพ่ือตอบ

โต้ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งรัฐเป็นผู้ก าหนด ตลอดจนประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุนและ

ท้องถิ่นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือ

ปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่นในบริบทของความขัดแย้งภายใต้การครอบง าของรัฐและกลุ่มทุน 

งานวิจัยที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีดังนี ้   
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อนุสรณ์ อุณโณ และคณะ (2552: 246) ได้ศึกษาเรื่อง คนท าตาล ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ 

ส านึกและการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของชาวสวนบางนางลี่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า แม้

ชุมชนจะได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมืองและนิเวศวิทยา แต่การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นก็ไม่ได้ท าให้ชุมชนตกเป็นเหยื่อของการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันได้มีการสะท้อนให้เห็นว่ามี

การปรับตัว ต่อสู้ ดิ้นรนของชาวสวนบางนางลี่ ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้การ

ปรับตัวของท้องถิ่นได้กลายเป็นทุนที่ท าให้ท้องถิ่นเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะแม้นโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐจะส่งผลให้ย่านบางนางลี่ ได้กลายเป็นชุมชนชายขอบ แต่ชาวบางนางลี่ได้

เรียนรู้ที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างพินิจพิเคราะห์ 

ขจรจบ กุสุมาวลี (2547: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน และ

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษากรณีของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณต าบลเกาะเพชร และต าบล

ท่าซอม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า รัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้คนกับสภาพแวดล้อมและภูมิความรู้ของท้องถิ่น แต่มุ่งพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการผลิตเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ท้องถิ่นยังต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจกับทุน อย่างไรก็ตาม ผู้คนในท้องถิ่น

ต่างพยายามปรับตัว เลือกสรรวิธีการ และแสวงหาทางออกให้กับตนเอง ตามเงื่อนไขและ

ความสามารถที่มีอยู่ เพ่ือต่อสู้ดิ้นรนให้ด ารงอยู่รอดภายใต้โครงสร้างแห่งอ านาจที่เป็นอยู่ 

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ (2548: 167-168) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม กรณีศึกษาบ้านดาโต๊ะ และบ้านภูมี อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ข้อสรุปที่ชี้ให้เห็นว่า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมท้องถิ่นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น

การแพร่กระจายของสื่อในโลกทุนนิยม การอพยพของคนนอกถิ่นเข้ามาท ามาหากินแย่งชิงทรัพยากร

ของคนในถิ่น รวมไปถึงการเดินทางออกจากถ่ินไปแสวงหารายได้ที่มั่นคงและแน่นอน ท าให้ชุมชนต่าง 

ๆ ในท้องถิ่นปัตตานีต้องปรับตัวเพ่ือด ารงอยู่ได้ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นชาวดาโต๊ะกับ

ชาวประมงรอบอ่าวปัตตานีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท ามาหากิน จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มในระดับ

ท้องถิ่นชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี” โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการในการสร้างงานวิจัย

ท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการ จุดยืน และความเข้มแข็งของคนปัตตานี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งน ามาเสนอดังกล่าว ครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน

การจัดการทรัพยากรและการรวมตัวกันของคนในท้องถิ่นอันเกิดจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคมที่แปร

สภาพไปจากเดิม ส่งผลให้ท้องถิ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป หนึ่ง
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ในนั้นคือการรวมตัวกันของชาวบ้านเป็นกลุ่มระดับท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งรัฐ

เป็นผู้ก าหนด ซึ่งงานวิจัยบางส่วนได้ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของคนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร

ชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนผ่านทุนทางสังคม เพ่ือคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน 

และท้องถิ่น ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นยัง

มีค าถามที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมอันเป็นการต่อยอดประเด็นที่น่าสนใจได้คือ ประเด็นเรื่อง

กระบวนการที่ทุนทางสังคมของชุมชนได้ยึดโยงปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่น และ

สร้างเครือข่ายเพ่ือเคลื่อนไหวตอบโต้กับกลุ่มทุนและอ านาจที่ไม่ชอบธรรมผ่านความขัดแย้งภายใต้

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับรัฐและกลุ่มทุนเพ่ือการปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นของตน ดังนั้นการศึกษา

ครั้ งนี้ จึ งต้ อ งการสะท้ อน ให้ เห็ นกระบวนการ ที่ ทุ นท างสั งคมมี บทบาท ในการปกป้ อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติของเครือข่ายระดับท้องถิ่น ภายใต้รากฐานของทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเล

และการเคลื่อนไหวของชาวบ้านผ่านเวทีประชาสังคม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทุนทาง

สังคมในระดับชุมชนและสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรของชุมชนให้

เหมาะสมและยั่งยืนในอนาคตต่อไป ตลอดจนน าไปสู่การส่งเสริมสิทธิชุมชนและสร้างความเป็นธรรม

ทางสังคมที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 



 
 

 
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “พลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานทุนทางสังคม ในชุมชน

คลองทะเล จังหวัดพังงา” เป็นการศึกษาที่ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research Approach) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา ดังหัวข้อ

ต่อไปนี้ 

 3.1 ความคิดน าในการศึกษา 

 3.2 การรวบรวมข้อมูล 

 3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 3.4 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ความคิดน าในการศึกษา 

 

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดทุนทางสังคมตามมุมมองชุมชนนิยมเป็นแนวความคิดน าในการศึกษา ซึ่ง 

Coleman (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , 2548) และ Putnam (1993) ได้ชี้ให้เห็นว่า ทุน

ทางสังคมประกอบด้วยความไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) และความเป็น

เครือข่าย (Network) โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญอย่างมากซึ่งท าให้กลุ่มคนหรือ

ชุมชนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 83-85) 

ยังได้เสนอว่า กระบวนการทุนทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคิด ซึ่งเป็นส่วนที่มีความเป็น

นามธรรมสูง เช่น การมีความไว้วางใจ การมีบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ไกรวุฒิ     

วัฒนสิน (2548) เสนอว่า เครือข่ายอาจจะขยายด้วยความหนาแน่น (Density) ซึ่งเป็นสัดส่วนของ

ผู้คนที่รู้จักกันและความใกล้ชิด นอกจากนี้ พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ยังได้กล่าวถึงเครือข่าย

ว่า เป็นกิจกรรมในภาคประชาชน ประชาสังคม เครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่าย



56 

นักวิชาการที่ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ องค์ประกอบของทุนทางสังคมจาก

มุมมองข้างต้นของนักวิชาการทั้งต่างประเทศและไทย แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจ (Trust) บรรทัด

ฐานทางสังคม (Social Norm) และความเป็นเครือข่าย (Network) คือส่วนส าคัญท่ีควรพิจารณา 

 ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อม การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชน ผ่านเรื่องเล่า ความ

ทรงจ า การท ามาหากิน ตลอดจนวัฒนธรรมชุมชนตามวิถีทางของแต่ละชุมชน ถือเป็นบริบทเฉพาะที่

ต้องพิจารณาเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้วิถีของชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่ง ได้หลอมรวมกับสภาพแวดล้อมด้าน

ต่าง ๆ เป็นบริบทของชุมชนคลองทะเล อันเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีอาจมีผลต่อปรากฏการณ์ที่ชุมชน

คลองทะเลได้ขับเคลื่อนกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพราะทุนทางสังคมของ

ชุมชนคลองทะเลได้ด ารงอยู่ภายใต้บริบทต่าง ๆ ของชุมชน อันได้แก่ ความเป็นมาประวัติของชุมชน 

การด าเนินชีวิต/วัฒนธรรมของชุมชน บทบาทผู้น าชุมชน และกลุ่มองค์กรภายในชุมชน นอกจากนี้

องค์ประกอบภายนอก คือการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกชุมชน ที่ช่วยผูกโยงความเป็น

เครือข่ายของกลุ่มคนที่สนใจด้านอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่จ ากัดเฉพาะภายในชุมชน 

เมื่อปัจจัยเหล่านี้ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านระบบความคิดส่งผลสู่วิถีปฏิบัติ ก็จะแปรสภาพไปเป็นทุน

ทางสังคมทั้งหมดที่ชุมชนน าไปเป็นพลังปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  

 ปรากฏการณ์อีกส่วนหนึ่งคือ ปฏิบัติการของภาคประชาสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นความส าคัญ

ของการรวมตัวกันเองของกลุ่มประชาชน ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มและองค์การในชุมชนภายใต้การมี

จิตส านึกร่วมของการเป็นเจ้าของชุมชนและมองเห็นปัญหาในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อชุมชน การ

รวมกลุ่มดังกล่าวมักจะน าไปสู่ประชาสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ดังที่ไชยรัตน์ 

เจริญสินโอฬาร (2540: 48) และกฤษฎา บุญชัย (2550) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว

ในพ้ืนที่การเมืองสาธารณะ ด้วยขบวนการของประชาชน เพ่ือสร้างต าแหน่งแห่งที่ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่น ในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่ายการด าเนินงาน/กิจกรรม เช่น เวที

ชาวบ้าน และยุทธวิธีการต่อสู้/การเคลื่อนไหวภาคประชาชนร่วมกับองค์กรภายนอก ตลอดจนเป็น

ภาคปฏิบัติการผ่านช่องทางของสิทธิชุมชน ซึ่งต้องการลดการรวมศูนย์อ านาจของภาครัฐและปกป้อง

สิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติการดังกล่าวนี้จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่

ชุมชนสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงให้เห็นผ่าน

ภาพที่ 3.1 ดังต่อไปนี้  



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 3.1 ความคิดน าในการศึกษา

องค์ประกอบภายนอก 

- การสนับสนุน/ช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก 
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องค์ประกอบภายในบริบทชุมชน 

- ความเป็นมาประวัติของชุมชน 

- การด าเนินชีวิต/วัฒนธรรมของชุมชน 

- บทบาทผู้น าชุมชน 

- กลุ่มองค์กรภายในชุมชน 

ทุนทางสังคม 

- ความไว้วางใจ/เช่ือถือกัน (Trust) 

- บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm)  

- ความเป็นเครือข่าย (Network) 

 

 

 

การขับเคลื่อนกระบวนการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. การมีจิตส านึกในการร่วมกันแก้ปัญหา  

(1) ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของชุมชน 

(2) การมองประเด็นปญัหาของชุมชนเป็นจุด

ร่วม (3) การตัดสินใจก าหนดความต้องการของ

ชุมชน (4) มีส่วนร่วมในการรับรู้ปญัหา คิด

ตัดสินใจ วางแผนการ  

2. ปฏิบัติการของชุมชนและภาคประชาสังคม 

(1) กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน  

(2) วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมที่จดัท า 

(3) ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กร

ภายนอก   

(4) การทบทวนกิจกรรม   

ผลลัพธ์ 

1. ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนการ

เคลื่อนไหว 

(1) ความร่วมมือในกิจกรรม (2) การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ                                     

(3) การแบ่งปันข้อมูล/กระบวนการท างานร่วมกันใน

ชุมชน 

2. ผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นจากการขับเคลือ่นกระบวนการ

เคลื่อนไหว 

(1) ชุมชนสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม 

(2) สิทธิและความเป็นธรรมทางสงัคมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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3.2 การรวบรวมข้อมูล 

 

 การศึกษาเรื่อง พลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานทุนทางสังคมของชุมชน

คลองทะเล จังหวัดพังงา ด าเนินการตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี

การศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม ซึ่งได้ก าหนดแนวทางศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยที่

ผ่านมา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย คือ แนวคิดเกี่ยวกับทุนทาง

สังคม แนวคิดประชาสังคม และแนวคิดเก่ียวกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  

 3.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

โดยใช้แนวประเด็นค าถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ เนื้อหาที่สัมภาษณ์ครอบคลุมเรื่อง ทุนทางสังคมของ

ชุมชน การขับเคลื่อนกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนฐานของทุนทางสังคม และ

กระบวนการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มชาวบ้านในการตอบโต้และต่อรองกับกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพ้ืนที่ของ

ชุมชน 

 3.2.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non – participant Observation) ใช้ส าหรับ

สังเกตความเป็นอยู่และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนคลองทะเล โดยผู้วิจัยอยู่ในฐานะของคนใน

พ้ืนที่ ท าให้สามารถสัมผัสวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และสามารถเข้าไป

สังเกตการณ์ด้วยการคลุกคลีอยู่ในพ้ืนที่ท่ามกลางกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด

ครบถ้วนและถูกต้องมากขึ้น 

 กล่าวโดยสรุป ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านผ่านการสัมภาษณ์พูดคุย ตามแนวค าถามที่ได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งขอ

อนุญาตบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนลงพ้ืนที่สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และร่วมกิจกรรมในบางกิจกรรมของชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ละเอียด ครบถ้วนตามบริบทชุมชน  
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3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ 

 

 3.3.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้คือ แกนน าชาวบ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคลองทะเล ส าหรับแกนน าชาวบ้าน 

เน้นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี ในขณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นบุคคลซึ่งเป็น

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทีเ่ข้ามาหนุนเสริมกิจกรรมของชุมชน 

3.3.2 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้มาด้วยการเจาะจง

คัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าชุมชนทั้งผู้น าที่ เป็นทางการและผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ซึ่ง

ครอบคลุม ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ามประจ าหมู่บ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน แกนน าชาวบ้านที่มีส่วนร่วมใน

การก่อตั้งและขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ คลองทะเล 

ตลอดจนบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายองค์การภายนอกชุมชน โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน รวม

ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 15 คน 

 

3.4 แนวประเด็นค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview  

     Guideline) 

 

ประเด็นหลักที่ใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบไปด้วย 5 

ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

1) อายุ/ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน (ปี) 

2) ระดับการศึกษา 

3) อาชีพหลัก/อาชีพรอง/รายได้ 

4) บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในชุมชน 

 5) การมีส่วนร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ส่วนที่ 2 ทุนทางสังคม 

1) ข้อมูลด้านความไว้วางใจ 
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(1) ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

(2) ความไว้วางใจในการดูแล/จัดการเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รัก/สิ่งมีชีวิตอันเป็นที่ 

รักและทรัพย์สินต่าง ๆ ของตนเอง 

(3) ความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อส่วนรวม 

(4) ความผูกพันในชุมชน 

2) ข้อมูลด้านบรรทัดฐาน  

(1) ค่านิยมความเชื่อและจารีตประเพณีของชุมชน 

(2) ข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน 

(3) กฎเกณฑ์ของชุมชนที่เป็นทางการ 

(4) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนที่มีร่วมกัน 

(5) กระบวนการตัดสินใจโทษและการตัดสินใจของชุมชน 

3) ข้อมูลด้านเครือข่าย  

(1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นในชุมชน 

(2) การร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ 

(3) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

(4) กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย เพ่ือ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

(5) ความเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชน รัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบภายในบริบทของชุมชน 

1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

2) วัฒนธรรมและวิถกีารด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

3) บทบาทผู้น าในชุมชน 

(1) การปฏิบัติตนของผู้น าในชุมชน 

(2) การยอมรับของกลุ่มผู้น าจากชุมชน 

4) ข้อมูลด้านกลุ่ม/องค์กรภายในชุมชน  

(1) การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมในชุมชน 

(2) ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
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(3) แบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน 

(4) การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 

ส่วนที่ 4 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 

 1) การสนับสนุนด้านวิชาการ 

2) การสนับสนุนด้านเงินทุน 

3) การสนับสนุนด้านทรัพยากร/แรงงาน 

4) การสนับสนุนด้านก าลังใจ 

ส่วนที่ 5 บทบาทของภาคประชาสังคมท่ีเข้มแข็งในกระบวนการขับเคลื่อนการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) การมีจิตส านึกในการร่วมกันแก้ปัญหา  

(1) ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของชุมชน 

(2) การมองประเด็นปัญหาของชุมชนเป็นจุดร่วม 

(3) การตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชน 

(4) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา คิดตัดสินใจ วางแผนการ  

2) เครือข่ายการด าเนินงาน/กิจกรรม 

(1) กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน  

(2) วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมที่จัดท า 

(3) ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวภาคประชาชนร่วมกับองค์กรภายนอก   

(4) การทบทวนกิจกรรม 

ส่วนที่ 6 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนผ่านบทบาททุนทางสังคม 

1) ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนการเคลื่อนไหว 

(1) ความร่วมมือในกิจกรรม 

(2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(3) การแบ่งปันข้อมูล/กระบวนการท างานร่วมกันในชุมชน 

2) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

(1) ชุมชนสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม 
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(2) สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการผ่านวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) และการตีความ 

(Interpretation) โดยเริ่มด้วยการท าความเข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง แล้วน ามาจ าแนกข้อมูล 

(Classification) ตามประเด็นต่าง ๆ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนควบคู่กับการรวบรวมข้อมูล

ในขณะที่อยู่ในพ้ืนที่ของการศึกษา และด าเนินการอีกครั้งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น โดยได้

ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ ง  ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Triangulation) ของข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้ข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการที่ต่างกัน โดยพยายามสังเกต

ความสอดคล้องและเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตั้งค าถามเพ่ิมเติม พร้อม

กับหาความกระจ่างในแต่ละประเด็น ตลอดจนทบทวนข้อมูลที่ ได้ หลังจากนั้น จึงหาความเชื่อมโยง

ระหว่างประเด็น พร้อมกับวิเคราะห์ความเป็นเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) และความ

เชื่อมโยงกับบริบทพ้ืนที่ศึกษา แล้วน าไปเปรียบเทียบกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การสร้าง

ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษา 



 
 

 
 

 
บทท่ี 4 

 
บริบทของชุมชนและวถิีการด าเนินชีวิต  

 
  สภาพแวดล้อม การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชนผ่านประวัติศาสตร์เรื่องเล่าความทรงจ า 
และการท ามาหากิน ตลอดจนวัฒนธรรมชุมชนตามวิถีของชาวมุสลิม เหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นบริบท
ของชุมชนคลองทะเล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในพื้นที่ เพื่อท าความเข้าใจบริบทต่าง ๆ อัน
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าความเข้าใจกับสภาวการณ์ที่ท าให้ชุมชนคลองทะเลได้ขับเคลื่อน
กระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนบนฐานของทุนทางสังคม โดยสามารถน าเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานของบริบทชุมชนคลองทะเล แบ่งรายละเอียดของเนื้อหาได้ดังนี้ 
 

4.1 สภาพแวดล้อมบนเกาะใหญ่ 
 
 “เกาะยาว” เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะในบริเวณอ่าวพังงาของทะเลอันดามัน ที่ประกอบด้วย

เกาะใหญ่น้อยกว่า 44 เกาะ โดยมี 2 เกาะ ที่ผู้คนอาศัยอยู่ คือ เกาะยาวน้อย และ เกาะยาวใหญ่ ซึ่ง

ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 88,125 ไร่ มีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดพังงา ห่างจากตัวเมืองพังงา

ประมาณ 48.5 กิโลเมตร  ลักษณะของเกาะทั้งสองเรียงตัวทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ มีช่องแคบ

คั่นกลาง กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร (ภาพที่ 4.1) อ าเภอเกาะยาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 

ต าบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) ต าบลเกาะยาวน้อย (2) ต าบลเกาะยาวใหญ่ และ (3) ต าบลพรุใน  

 “ต าบลเกาะยาวใหญ่” ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา แบ่งพ้ืนที่เกาะ

ออกเป็น 2 ต าบล คือ ต าบลเกาะยาวใหญ่และต าบลพรุใน ทั้งนี้พ้ืนที่ของต าบลเกาะยาวใหญ่เป็นภูเขา

ทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ ทางด้านตะวันออกมีที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบตามหุบเขา ส่วนพ้ืนที่

โดยรอบของเกาะเป็นหาดทรายที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว และมีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว้างขวางที่

ยังอุดมสมบูรณ์ ในด้านการปกครองของต าบลเกาะยาวใหญ่นั้น มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 

หมู่ที ่1 มีพ้ืนที่ประมาณ 7,044 ไร่ หมู่ที่ 2 มีพ้ืนที่ประมาณ 4,456 ไร่ หมู่ที่ 3 มีพ้ืนที่ประมาณ 8,864 

ไร่ และหมู่ท่ี 4 มีพ้ืนที่ประมาณ 6,918  ไร่ 
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 “ชุมชนคลองทะเล” เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลเกาะยาวใหญ่ โดยมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์  

ดังนี้   

  ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 1 ซึ่งทิศนี้เป็นพ้ืนที่ทางเข้าชุมชนคลองทะเล มีถนนลาดยางที่

มีลักษณะเส้นทางผ่านเนินเขาไม่สูงมากนัก ห้อมล้อมด้วยสวนยางพาราสองข้างทางตลอดแนวถนนเข้า

หมู่บ้าน 

  ทิศใต้ ติดกับ ชายฝั่งทะเลโล๊ะโป๊ะ ต าบลพรุใน ลักษณะของพ้ืนที่เป็นอ่าวและแนว

ชายหาดที่มีแนวโขดหินที่ติดกับชายฝั่ง ซึ่งมีความสวยงาม เพราะเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีทรัพยากรชายฝั่งที่

ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหาดคลองสนซึ่งมีแนวชายหาดทอดยาวประกอบกับ

โขดหินสีสวยงาม เป็นหนึ่งในพ้ืนที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน 

  ทิศตะวันออก ติดกับ ภูเขาและหมู่ที่ 2 โดยภูเขาดังกล่าวยังเป็นพ้ืนที่ของป่าสงวนที่

ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรกันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีป่าต้นน้ าที่แสดง

ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าดังกล่าวอีกด้วย ปัจจุบันป่าต้นน้ าดังกล่าวถูกรบกวนโดยกลุ่ม

นายทุนที่เข้ามาบุกรุกป่าสงวนในพื้นท่ี 

  ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามันน่านน้ าจังหวัดภูเก็ต เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีป่าชายเลน

อย่างหนาแน่นและเป็นน่านน้ าที่อยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพที ่4.1 ที่ตั้งของเกาะยาว ท่ามกลางอ่าวพังงา  

แหล่งที่มา: Google Earth, 2559. 

 กล่าวได้ว่าสภาพภูมิประเทศของชุมชนคลองทะเลนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาลาดลงสู่ป่าชายเลน 

และมีเกาะกลางก้ันระหว่างทะเลกับพ้ืนดิน ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเลมีตั้งแต่ภูเขา

จนถึงทะเล (ภาพ 4.2) ทั้งนี้เห็นได้จาก ป่าต้นน้ าที่อยู่บนภูเขา โดยพ้ืนที่ป่าไม้ของเกาะยาวมีประมาณ 

53,361 ไร่ ป่าร้อยละ 60.55 ของอ าเภอนี้เป็นป่าสงวน ซึ่งมีจ านวน 13 แปลง ได้แก่ (1) ป่าควนจุก 

(2) ป่าเกาะโบยใต้ (3) ป่าเกาะยาวน้อย (4) ป่าคลองพรุแจด (5) ป่าคลองอ่าวเลน (6) ป่าคลองกา

หมาย (7) ป่าคลองย่าหมี (8) ป่าคลองเหีย (9) ป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่ 1 (10) ป่าเกาะยาวใหญ่แปลง

ที่ 2 (11) ป่าพรุใน (12) ป่าช่องหลาด (13) ป่าคลองโล๊ะปาไล้ (เกาะยาว ข่าวสาร และ แรงบันดาลใจ, 

2559)   



66 

 พ้ืนที่ของป่าช่องหลาดและป่าเกาะยาวใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,864 ไร่ เป็นป่าไม้ที่ยังอุดม

สมบูรณ์ และมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ชาวคลองทะเลได้ใช้ในการด ารงชีวิตมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็น

แหล่งอาหารป่าและเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน บริเวณป่าช่องหลาดนี้มีทางเดินกว้าง เริ่มจาก

อ่าวคลองสนไปบ้านช่องหลาดเป็นทางเดินที่ชาวคลองทะเลใช้สัญจรไปมาหาสู่กัน และใช้เป็นเส้นทาง

ในการเดินหาอาหารป่า ซึ่งจะผ่านบริเวณป่าต้นน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติ มีลักษณะเป็นคลองน้ าลึก มี

น้ าจืดไหลลงมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติในป่าต้นน้ าที่อยู่บนภูเขาของป่าช่องหลาด        

 ถัดมาจากป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา 

ปลูกมะพร้าว ท านา เลี้ยงควาย เลี้ยงแพะ ฯลฯ ถือเป็นฐานทรัพยากรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ใน

การท ามาหากิน ด้านทิศตะวันตกมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของคลองทะเลอีกหนึ่งแห่งคือ 

ป่าชายเลนผืนใหญ่ราว 2,801 ไร่ (ภาพที่ 4.3) ที่คลาคล่ าไปด้วยพรรณพืชมากมายหลายชนิด เช่น 

โกงกาง พังกา แสม ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวกั้นคลื่นลม เป็นที่อาศัยของลิงพังกาและที่วางไข่ของกุ้ง หอย ปู 

ปลา นานาสายพันธุ์ ซึ่งชาวบ้านคลองทะเลได้ใช้ผืนป่าชายเลนแห่งนี้ในการหารายได้ด้วยการจับสัตว์

น้ าเพ่ือการด ารงชีพ และได้มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของชุมชนด้วย ทางทิศใต้มี

ทรัพยากรเป็นแนวโขดหินที่ติดกับชายฝั่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของป่าชายหาดเนื้อที่ประมาณ 390 ไร่ ที่

ประกอบไปด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ อาทิ ไม้สน ผักบุ้งทะเล หว้าหิน ตีนเป็ดทะเล ฯลฯ และยังมีพืชที่เป็น

อาหารของชาวบ้าน เช่น ผักหวาน มะม่วงหิมพานต์ พุทรา มะกอกป่า เป็นต้น นอกจากนี้ บริเวณป่า

ชายหาดยังพบนกเงือกซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่นี้ได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านได้ใช้

ประโยชน์จากป่าชายหาดนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพรของชุมชน 

เป็นสถานที่พักผ่อนและที่ขายของ เป็นสถานที่ใช้ในการเข้าค่ายลูกเสือ ฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็น

สถานที่สังสรรค์พบปะญาติพ่ีน้องในวันส าคัญทางศาสนาอิสลาม  ชาวบ้านจึงได้ใช้ประโยชน์จาก

บริเวณชายหาดสาธารณะของชุมชนกันโดยตลอด ห่างออกไปจากป่าชายหาดเป็นหาดโคลนที่มีนก

ทะเลลงมาหาอาหารกินเมื่อยามน้ าลด มีแนวปะการังน้ าตื้นที่คงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัย

ของฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ โดยมีแหล่งหญ้าทะเลประมาณ 700 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์

ทะเลหลายชนิด อีกทั้งชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์จากแนวหญ้าทะเลในการจับสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ ทั้ง

เพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือนและน าไปขายเป็นรายได้เสริม      

 ส าหรับสภาพภูมิอากาศ ชุมชนคลองทะเลมีสภาพอากาศเย็นสบายและมีลมมรสุมตลอดปี 

โดยได้รับอิทธิพลจากลมทะเล คือมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงเดือนพฤษภาคม - 
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พฤศจิกายนทุกปี  ท าให้อากาศมีความชื้นสูง เกิดฝนตกชุก และได้รับอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านอ่าวไทยสู่ฝั่งทะเลด้านตะวันตกในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 

ทุกปี ท าให้มีฝนตกน้อย ช่วงนี้จึงเป็นช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูมรสุมจะท าให้การ

คมนาคมสื่อสารกับพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องอาศัยการคมนาคม

ทางน้ านั้น เป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะในทะเลมีคลื่นลมแรง ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกใน

ปริมาณมาก 

 
 

ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงทรัพยากรป่าชายเลนของคลองทะเล  

แหล่งที่มา: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2548  

     อ้างถึงใน กวินทรา ใจซื่อ, 2550. 
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4.2 ความเป็นมาของชุมชน  

 

 ได้รับการบอกเล่าจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญว่า บรรพบุรุษชาวเกาะยาวได้อพยพมาจากชายฝั่ง

เมืองตรัง เมืองสตูล และเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย ในคราวที่พม่ายก

ทัพมาตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางภาคใต้ เมื่อครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2328 โดย

อพยพเลียบชายฝั่งทะเลไปจนกระทั่งได้พบเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จึงเห็นว่าเกาะทั้งสองนี้

เป็นท าเลเหมาะที่จะหลบภัยและตั้งหลักแหล่งเพ่ือท ามาหากิน คนในชุมชนจึงถือว่าประชาชนกลุ่มนี้

เป็นบรรพบุรุษรุ่นแรก ทั้งนี้ จากส าเนียงพูดคาดว่าบรรพบุรุษของชาวเกาะยาวน้อยมาจากจังหวัดตรัง 

ส่วนชาวเกาะยาวใหญ่มาจากจังหวัดสตูล ส่วนการเรียกชื่อ “เกาะยาว” นั้นอาจเป็นเพราะลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีทอดยาวของเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ 

 ในด้านการปกครอง เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานได้ระยะเวลาหนึ่ง ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2446 มีการแบ่ง

การปกครองเป็น 2 ต าบล 24 หมู่บ้าน ขึ้นกับอ าเภอเมืองพังงา มีนายบ้านเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดราษฎร มี

ที่ท าการเป็นเพียงศาลาเล็ก ๆ เรียกว่า “ท าเนียบ” การเดินทางติดต่อกับภายนอกเกาะใช้เรือแจวหรือ

เรือใบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงหรือหลายวันหากเป็นฤดูมรสุม ต่อมาเมื่อประมาณปี 

พ.ศ. 2446 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอ เรียกว่า “กิ่งอ าเภอเกาะยาว” และในปี พ.ศ. 

2463 ได้มีปลัดอ าเภอเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนแรกคือ นายชื่น วาศนาวิน จากนั้นปี  พ.ศ. 2508 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการกิ่งอ าเภอหลังใหม่แทนท าเนียบหลังเก่าที่ชาวบ้าน

ร่วมกันก่อสร้างขึ้น ต่อมาข้าราชการและประชาชนต้องการให้ยกกิ่งอ าเภอเกาะยาวเป็นอ าเภอเกาะ

ยาวและได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จนในที่สุดก็ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเกาะยาวในวันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2531 (โรงเรียนเกาะยาววิทยา, ม.ป.ป.) 

 ส าหรับชุมชนคลองทะเลเริ่มมีผู้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2430 - 2440 

โดยได้รับการบอกเล่าว่า กลุ่มบุคคลกลุ่มแรกที่บุกเบิกเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่คลองทะเลเป็นคนจังหวัด

สตูล ซึ่งเข้ามาท างานเก็บรังนกที่ เกาะ โดยมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเพียง 7 ครัวเรือน

เท่านั้น ต่อมามีคนสตูลเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนคลองทะเลเพ่ิมมากขึ้นจนมีประมาณ 40 ครอบครัว

ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งหมู่บ้าน จากนั้นในราวปี พ.ศ. 2519 ทางจังหวัดพังงาก็ได้มีการจัดตั้ง

หมู่บ้านคลองทะเลขึ้นอย่างเป็นทางการ ให้เป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว 

โดยได้แบ่งแยกเขตการปกครองมาจากหมู่ที่  1 ในช่วงเริ่มแรกของการตั้งหมู่บ้านนั้น ชาวคลองทะเล



69 

 

ต่างร่วมแรงร่วมใจกันตัดถนนทางเข้าหมู่บ้านโดยไม่ต้องรองบประมาณจากทางจังหวัด และต่อมาก็ได้

ขยับขยายหมู่บ้าน มีการพัฒนาถนนหนทาง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งมัสยิดและโรงเรียนของ

หมู่บ้านมาตามล าดับ 

 

 4.2.1 ถนนหนทางและการคมนาคม  

 แต่เดิมทางเข้าชุมชนคลองทะเลเป็นทางเดินริมท้องนาของชาวบ้าน ตั้งแต่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 เข้า

มาด้านทิศเหนือของคลองทะเล เมื่อมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่คลองทะเลเพ่ิมขึ้น ในปีพ.ศ. 2519 

จึงได้เริ่มมีการตัดถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนแรกได้ระดมแรงงานชาวบ้านให้มาช่วยกันตัด

ถนนทางเข้าหมู่บ้านและขยายเส้นทางในการเดินทางเพ่ือความสะดวกในการคมนาคมของชาวบ้าน

และการเดินทางไปยังหมู่บ้านอ่ืน เส้นทางถนนสายหลักของหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่เนินเขาทิศเหนือ ซึ่งอยู่

บริเวณหน้าโรงเรียนคลองทะเลในปัจจุบัน ไปจนถึงทิศใต้ของหมู่บ้าน บริเวณหาดคลองสน ระยะทาง

ประมาณ 1,500 เมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ชาวบ้านก็ได้มีการร่วมมือกันอีกครั้งโดยไม่รองบประมาณ

จากทางรัฐ เพ่ือขยายเส้นทางตั้งแต่หาดคลองสนต่อเนื่องไปยังหมู่ 1 ต าบลพรุใน โดยเส้นทางดังกล่าว

นี้เป็นเส้นทางลัดซึ่งช่วยลดระยะทางในการเดินทางของชาวคลองทะเลได้อย่างมาก เนื่องจากเดิม

ชาวบ้านต้องอ้อมไปใช้เส้นทางหลักผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือเดินทางไปยังต าบลพรุใน   

 ในปัจจุบัน ชาวคลองทะเลนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักในการคมนาคมภายในชุมชนกับ

ชุมชนใกล้เคียงบนเกาะเดียวกัน ส่วนการเดินทางติดต่อกับภายนอกนั้น เนื่องจากชุมชนคลองทะเล

ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลของอ่าวพังงา การเดินทางติดต่อกับชุมชนที่อยู่นอกเกาะจึงต้องอาศัยเส้นทาง

การคมนาคมทางน้ าเพียงอย่างเดียว ส าหรับการเดินทางติดต่อสถานที่ราชการต่าง ๆ ของอ าเภอเกาะ

ยาวจะต้องเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยที่อยู่ห่างจากเกาะยาวใหญ่ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้เรือหาง

ยาวเป็นหลัก โดยมีท่าเทียบเรือสองแห่งคือ ท่าเทียบเรือคลองเหีย และท่าเทียบเรือบ้านช่องหลาด 

ส่วนท่าเทียบเรือบนเกาะยาวน้อย ที่นิยมคือท่ามะเนาะ แต่ก่อนท่าเทียบเรือเหล่านี้เป็นเพียงสะพานไม้ 

เมื่อน้ าทะเลลดลงเต็มที่ เรือจะไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ าไปขึ้นเรือ ส่วนใหญ่

แล้วชาวคลองทะเลจะใช้ท่าเทียบเรือคลองเหียเป็นหลัก เนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านคลองทะเล

ประมาณ 4 กิโลเมตรเท่านั้น การเดินทางไปเกาะยาวน้อยโดยเรือหางยาวจะใช้เวลาราว 10-15 นาที 

แต่หากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมจะต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีในการเดินทาง ลักษณะของเรือหางยาวที่ใช้

โดยสารนั้นเป็นเรือหางยาวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 12-15 คน 



70 

ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือแต่ละล า ทั้งนี้เรือโดยสารไปเกาะยาวน้อยจะให้บริการตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าถึง

ประมาณสองทุ่มของทุกวัน การที่ชาวคลองทะเลต้องเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยเพ่ือติดต่อราชการ 

เนื่องจากที่ว่าการอ าเภอเกาะยาว สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเกาะยาว โรงพยาบาลเกาะยาว และ

โรงเรียนเกาะยาววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ ล้วนตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อย 

 นอกจากนี้ การเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตซึ่งชาวเกาะยาวเรียกว่า “หลาด” หรือตลาดที่เป็น

ศูนย์กลางของการติดต่อเพ่ือการค้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าของพ้ืนที่นี้ ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยง

การเดินทางต่อไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ของชาวเกาะยาว ก็ต้องอาศัยการคมนาคมทางเรือเป็นหลักเช่นกัน 

โดยเกาะยาวอยู่ห่างจากภูเก็ตไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจาก

ทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ประมาณ 20 กิโลเมตร ในอดีตคนในชุมชนนิยมเดินทางโดยใช้เรือแจว

หรือเรือใบ ซ่ึงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเดินทาง ต่อมาจึงใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งในเรือซึ่ง

วิ่งได้ไม่เร็วนัก เรือโดยสารสมัยนั้นมีชื่อว่า “เรือทักษิณ” เป็นเรือล าแรกทีเ่ดินทางจากเกาะยาวไปอ่าว

สะป า ของจังหวัดภูเก็ต คนเกาะยาวมักจะส่งสินค้าท้องถิ่น เช่น สะตอ ส้มโอ มะกอก มะม่วง ปลาเค็ม 

ฯลฯ ไปส่งขายที่สะป า และจะซื้อสินค้าประเภท น้ ามันก๊าด หอม กะเทียม อาหารแห้ง เครื่องใช้ใน

บ้านกลับมาที่เกาะยาว ในการเดินทางดังกล่าวจ าเป็นต้องค้างที่ภูเก็ตอย่างน้อย 1 คืนจึงจะท าภารกิจ

เหล่านี้ได้เสร็จสิ้น ในอดีตชาวบ้านจึงเรียกจังหวัดภูเก็ตว่า “ท่องคา” ซึ่งหมายถึงหากเดินทางไปภูเก็ต

แล้วจะต้องมีการค้างคาหรือค้างแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน เพ่ือรอเวลาเดินทางกลับในวันถัดไป แต่

ปัจจุบันสามารถเดินทางโดยใช้เรือหางยาวขนาดใหญ่และเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งท่าเทียบเรือคลองเหียจะ

เป็นท่าเทียบเรือแห่งเดียวของต าบลเกาะยาวใหญ่ที่ชาวคลองทะเลใช้ในการเดินทางไปยังภูเก็ต โดยจะ

มีเรือเดินทางไป-กลับทุก ๆ ชั่วโมง เรือเที่ยวแรกจะให้บริการออกจากท่าเทียบเรือคลองเหียตั้งแต่เวลา 

7.30 น. และเรือเที่ยวสุดท้ายจะสิ้นสุดเวลาประมาณห้าโมงเย็น ส่วนระยะเวลาในการเดินทางนั้น  

หากเป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง บรรทุกผู้โดยสารได้ราว 30-35 คน ส่วน

เรือสปีดโบ๊ทจะใช้เวลาเพียง 30 นาที บรรทุกผู้โดยสารได้ราว 20-25 คน นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือ

คลองเหียยังมีเรือโดยสารไปยังจังหวัดกระบี่อีกด้วย โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการ

เดินทาง 
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 4.2.2 สาธารณูปโภค 

 สาธารณูปโภคที่ส าคัญส าหรับคนในชุมชนคลองทะเลมี 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 

  1) น้ าดื่มน้ าใช้ โดยทั่วไปแล้วชุมชนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลเช่นนี้ อาจจะมีปัญหา

ในเรื่องแหล่งน้ าจืด แต่ทว่าชุมชนคลองทะเลไม่เคยมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ าจืดแต่อย่างใด เนื่องจากมี

ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าต้นน้ าซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืด ชาวบ้านจึงได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง

น้ าตามธรรมชาติมาโดยตลอด ต่อมาจึงได้มีการกักเก็บน้ าด้วยเขื่อนขนาดเล็กคือ “เขื่อนป่าอ้อย” ซึ่ง

สร้างขึ้นในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าดังกล่าวมาโดยตลอด ชุมชนจึงไม่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าจืด น้ าจากเขื่อนนี้สามารถน ามาท าเป็นน้ าประปาใช้ในชุมชน อันเนื่องจากในฤดู

ฝนมีฝนตกชุกและมีแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ดังกล่าว นอกจากน้ าประปาที่ใช้อุปโภคแล้ว ชาวบ้านใน

ชุมชนคลองทะเลหลาย ๆ ครัวเรือนยังมีการขุดบ่อน้ าบาดาลเพื่อใช้น้ าบริโภค โดยชาวบ้านมักจะมีการ

ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าบาดาลร่วมกัน กล่าวคือ ภายในหมู่บ้านหนึ่งจะมีการแบ่งปันน้ าบาดาลกลางใน

การบริโภคร่วมกัน บ้านที่มีบ่อบาดาลเป็นของตนเองก็จะอนุญาตให้เพ่ือนบ้านสามารถมาใช้ประโยชน์

จากน้ าในบ่อบาดาลของตนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเก็บค่าน้ าจากเจ้าของบ่อบาดาลดังกล่าวแต่

อย่างใด ชาวคลองทะเลจึงมีน้ าดื่มน้ าใช้ตลอดปโีดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

  2) ไฟฟ้า ในอดีตชาวคลองทะเลอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงน้ ามันก๊าดในยามค่ าคืน 

บ้านหลังหนึ่งมักจะมีตะเกียงไม่น้อยกว่าสองดวง ต่อมาชาวบ้านเริ่มมีการใช้เครื่องปั่นไฟของตนเองใน

การผลิตกระแสไฟฟ้า โดยบ้านที่มีฐานะดีจะซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้เองที่บ้านและได้แบ่งปันให้บ้านที่อยู่

ใกล้เคียงกัน 4-5 ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์ด้วยในตอนกลางคืน เมื่อมีไฟฟ้าบางบ้านก็เริ่มมีโทรทัศน์ใช้

และมีคนในชุมชนมาร่วมกันชมท าให้คึกคักมากขึ้น เพราะในแต่ละคืนจะมีคนมาร่วมชมไม่น้อยกว่าสิบ

คน ส่วนการเก็บค่าไฟนั้นไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนแต่เป็นการตกลงกันของผู้ใช้ตามความเหมาะสม 

อาจเป็นการช่วยซื้อน้ ามันที่ใช้ในเครื่องปั่นไฟให้ในบางครั้ง หรือการตอบแทนโดยให้อาหาร  กับข้าว

หรือช่วยเหลือด้านแรงงานเมื่อมีงานบุญต่าง ๆ ตอบแทน ทั้งนี้เพราะบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันและ

เป็นเพ่ือนบ้านกันนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นเครือญาติเดียวกัน ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2538 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดพังงา ได้สร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้เครื่องปั่นไฟขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่  2 และมีการเดิน

สายไฟฟ้าเพ่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบลเกาะยาวใหญ่ให้มีไฟฟ้าใช้เฉพาะในช่วง

กลางคืนเท่านั้น ชุมชนคลองทะเลจึงมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้านเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นในปี  พ.ศ. 
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2545 ได้มีการวางสายเคเบิ้ลจ่ายกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดภูเก็ตมาที่เกาะยาวใหญ่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ชุมชนคลองทะเลจึงมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

  4.2.3 การรักษาพยาบาลและการบริการทางสุขภาพ  

 ก่อนที่จะมีการรักษาโรคด้วยวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบัน ชาวคลองทะเลเคยรักษาโรคและ

อาการเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านและวิธีการของหมอพื้นบ้าน ที่ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนา

อิสลามด้วยการขอดุอา (ขอพรจากพระเจ้า) ให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งส่วนมากคนเฒ่าคนแก่

ของชุมชนจะมีการเรียนรู้วิธีการนวดแบบพื้นบ้านประกอบกับการใช้สมุนไพรในการรักษาท่ีสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ ยังมีหมอพ้ืนบ้านที่รักษาเฉพาะโรค เช่น หมอต าแย ท าหน้าที่ท าคลอดและ

รักษาโรคของสตรีที่เกี่ยวกับการคลอดเป็นต้น วิธีการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้านเหล่านี้อยู่คู่กับ

ชาวบ้านมาโดยตลอดและอาจเชื่อมโยงกับหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ ยังเคยมีเหตุการณ์ส าคัญ

เกี่ยวกับโรคระบาดของชุมชนคลองทะเลและผู้คนในเกาะยาวใหญ่คือ ได้เกิดโรคไข้ทรพิษระบาด

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2478 ซึ่งในครั้งนั้น มีชาวบ้านของเกาะยาวใหญ่ตายด้วยโรคนี้ไปหลายร้อยคน 

และได้มีการอพยพคนที่เป็นโรคให้ไปอยู่ด้านฝั่งทิศตะวันตกของเกาะเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรค บริเวณดังกล่าวนี้เรียกว่า “อ่าวตีกูด” อยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนคลองทะเล ปัจจุบันได้

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเกาะยาว เนื่องจากมีหาดทรายที่ขาวละเอียด อีกทั้งใน

ปัจจุบันชาวคลองทะเลได้ตัดถนนเข้าไปท าสวนยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้สะดวกต่อการเดินทาง

อีกด้วย 

 การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2514 เมื่อมีการสร้างสถานีอนามัยขึ้นที่หมู่ 2 ซึ่ง

อยู่ห่างจากชุมชนคลองทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 มีการสร้างโรงพยาบาล

ขนาด 10 เตียงที่เกาะยาวน้อย และมีโครงการแพทย์ทางอากาศของสมเด็จย่ามาที่เกาะยาวสามครั้ง 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวคลองทะเลจึงได้รับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน

มากขึ้น ทั้งการฉีดวัคซีนเด็ก และการตรวจสุขภาพ แต่หากเจ็บป่วยเรื้อรัง ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะไป

รักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลในเมืองภูเก็ต นอกเหนือจากที่โรงพยาบาลเกาะยาวซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอ

เกาะยาวน้อย ในขณะเดียวกัน การรักษาแบบพ้ืนบ้านก็ได้ลดบทบาทลงอย่างมากในปัจจุบัน โดย

พบว่ามีเพียงการนวดแบบพ้ืนบ้านและการใช้สมุนไพร ที่ยังคงด ารงอยู่ในการรักษาผู้ป่วยที่ปวดเมื่อย

แบบเรื้อรังเท่านั้น 
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 4.2.4 โรงเรียนและสถานที่ส าคัญทางศาสนา 

 ในช่วงแรกที่เริ่มตั้งหมู่บ้านนั้น ชาวคลองทะเลต้องเดินทางไปเรียนหนังสือในหมู่ที่ 1 ซึ่งได้มี

การก่อตั้งโรงเรียนและเปิดท าการสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2483 โดยใช้มัสยิดเป็นที่ท าการสอนชั่วคราว 

ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ 5” ในปีต่อมา ปี พ.ศ. 2484 ทางราชการได้แต่งตั้ง

นายอุทัย เขาทอง มาเป็นครูสอนและได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 

ในที่ดินของขุนทรงคณิตสลาม ก านันต าบลเกาะยาวใหญ่ จากนั้นในปี พ.ศ. 2519 จึงได้มีการขยาย

โรงเรียนสาขาจากหมู่ที่ 1 มาตั้งโรงเรียนใหม่ในชุมชนนี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเคลื่อนที่คลองทะเล” 

ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมัสยิดประจ าหมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2521 ได้รับการอนุมัติจากราชการให้

เปิดสอนเป็นเอกเทศ ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนคลองทะเล” ปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดท าการเรียนการสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่เรียกว่า “เรียนไป เที่ยวไป 

ในชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนลงไปเรียนหนังสือในป่าชายเลน และมี

ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้สอน อีกทั้งโรงเรียนนี้ยังเป็นแหล่งรวมตัวของคนในชุมชนเมื่อมี

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานประจ าปีของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน กิจกรรมในวันส าคัญ

ของโรงเรียน ฯลฯ   

 ส่วนสถานที่ส าคัญทางศาสนา เนื่องจากคนในชุมชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม จึงมี

มัสยิดประจ าชุมชนคือมัสยิดคลองทะเล โดยได้สร้างขึ้นมาหลังจากท่ีมีการตัดถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้ว 

ประกอบกับมีจ านวนชาวบ้านในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2520 ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง

มัสยิดของหมู่บ้าน เนื่องจากสถานที่ละหมาดของหมู่บ้านแต่เดิมนั้นมีขนาดไม่เพียงพอกับจ านวน

ชาวบ้านที่จะมาร่วมละหมาดในวันศุกร์ มัสยิดของแห่งนี้ตั้งอยู่ทางไปหาดคลองสน ปัจจุบันเทศบาล

ต าบลเกาะยาวใหญ่ได้สนับสนุนงบประมาณให้สร้างมัสยิดขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเป็น

มัสยิดทรงโดมและปูพื้นด้วยกระเบื้องตกแต่งสวยงาม กว้างขวางพอสมควร เมื่อมีการขยายมัสยิดแล้ว

ชาวบ้านจึงใช้มัสยิดเป็นสถานที่รวมตัวในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม และได้มี

การสร้างศาลาไม้ใกล้มัสยิดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นสถานที่ในการประกอบอาหาร ส าหรับจัดเลี้ยงอาหาร 

เวลาชาวบ้านรวมตัวกันในการท าบุญต่าง ๆ เช่น การท าบุญเกี่ยวกับการเฝ้ากุโบร์เมื่อมีคนตายใน

หมู่บ้าน และพิธีจัดเลี้ยงอาหารในงานพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา มัสยิดของชุมชนคลองทะเลจึงเป็นศูนย์

รวมในการพบปะ ปรึกษาหารือของชาวบ้าน ทั้งในเรื่องทางศาสนา และเรื่องราวทั่วไปของชุมชน 
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4.3 วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน      

 

 ข้อมูลชุมชนปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ชุมชนคลองทะเลมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 459 คน มี 81 

ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 255 คน และหญิง 204 คน ร้อยละ 98.6 นับถือศาสนาอิสลาม 

(โรงเรียนเกาะยาววิทยา, ม.ป.ป.) บ้านเรือนของชาวชุมชนคลองทะเลกระจุกตัวอยู่บริเวณทิศใต้ซึ่งอยู่

ใกล้กับมัสยิดของหมู่บ้าน ลักษณะของบ้านเรือนส่วนมากเป็นเรือนไม้แบบยกพ้ืนมีใต้ถุน ซึ่งชาวบ้าน

นิยมใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่เก็บแผ่นยางพารา บ้างก็มีเปลแขวนหรือแคร่ไม้ตั้งไว้ใต้ถุนบ้านส าหรับนอน

พักผ่อนในเวลากลางวัน การสร้างบ้านเรือนแต่ละหลังจะเว้นระยะห่างกันพอสมควร ไม่มีรั้วกั้นหรือ

แบ่งอาณาบริเวณบ้านที่ชัดเจน โดยแต่ละพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น     

เครือญาติกัน  

 

 4.3.1 วิถีการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมและการปกครองของชุมชน   

 ชุมชนคลองทะเลเป็นชุมชนมุสลิมที่มีสายสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีวิถีการด าเนินชีวิตตาม

แนวทางศาสนาอิสลามที่สืบทอดกันมาในกลุ่ม มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามค าสอนของศาสนาอิสลาม 

ให้ความเคารพผู้น าท้องถิ่น โดยเฉพาะโต๊ะอิหม่าม (ผู้น าสูงสุดของชุมชนตามแนวทางของศาสนา

อิสลาม) ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับหลักการของอิสลาม แม้จะมีการประยุกต์ใช้

ตามบริบทของกลุ่มและท้องถิ่นบ้างก็ตาม ทั้งนี้ภาพดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นเสียง    

อะซานเพ่ือเชิญชวนคนไปท าพิธีละหมาดที่สะท้อนผ่านล าโพงใหญ่ของชุมชนร้องเรียกให้ผู้คนมา

รวมตัวกันที่สุเหร่าหรือมัสยิดของหมู่บ้านวันละ 5 ครั้ง การรวมตัวกันประกอบพิธีละหมาดประจ า

สัปดาห์ในทุกวันศุกร์ โดยชายชาวมุสลิมต้องไปละหมาดตอนหลังเที่ยงที่มัสยิดประจ าหมู่บ้าน 

นอกเหนือไปจากการละหมาดแล้ว ยังมีการอบรมค าสอนของศาสนา โดยการอ่านและแปลหนังสือ

ศาสนาที่เรียกว่า “กิตาบ” การจัดงานท าบุญ (นู่หรี) ของชาวบ้านเนื่องในวาระต่าง ๆ ตลอดจนการ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีผู้อาวุโสเข้ามามีบทบาทส าคัญ ส าหรับการ

ละหมาดร่วมกันที่มัสยิดของหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังสะท้อนระบบการ

ปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนอีกด้วย ชุมชนคลองทะเลไม่จ าเป็นที่จะต้องสร้าง

กฎระเบียบที่ซับซ้อนมาบังคับใช้ แต่อาศัยพ้ืนฐานความเข้าใจและส านึกความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่ง

โต๊ะอิหม่ามได้ใช้แนวทางของการเป็นมุสลิมที่ดี  คือการยึดมั่นปฏิบัติตามแบบแผนที่อิงค าสอนของ
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ศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน โดยมักจะมีการปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนช่วงก่อน

และหลังพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด และเป็นผู้ที่น าเรื่องต่าง ๆ เข้ามาหารือและหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ศาสนาอิสลามจึงเป็นศูนย์กลางในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนนี้   

 ห่างออกไปจากชุมชนคลองทะเลทางทิศเหนือราว 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของศูนย์การปกครอง

ท้องถิ่น คือเทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของชุมชนอย่าง

เป็นทางการที่อิงอยู่กับระบบของรัฐในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของท้องถิ่นและ

ของชาติ อย่างไรก็ตามบทบาทการปกครองของเทศบาลนั้นยังมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคน

ส่วนใหญ่น้อยกว่าระบบของชุมชนที่อิงหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากชาวคลองทะเลจะรับรู้

ข่าวสารและรวมตัวกันปรึกษาความเป็นไปของชุมชนที่มัสยิดภายใต้การน าของผู้น าศาสนามากกว่า 

นอกจากนี้ ยังพบว่าในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเลตลอดจนต าบลเกาะยาวใหญ่นั้นไม่มีสถานีต ารวจ หรือ

หน่วยรักษาความปลอดภัยใด ๆ ของรัฐตั้งอยู่ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดคดีร้ายแรงในชุมชนเลย จาก

การบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญบ่งบอกถึงความปลอดภัยที่มีสูงมากว่า แม้กระทั่งการจอด

รถจักรยานยนต์ไว้หน้าบ้านตอนกลางคืน หรือที่ท่าเทียบเรือซึ่งไม่มีคนดูแล รวมทั้งที่สาธารณะอ่ืน  ๆ 

บางครั้งแม้ชาวบ้านไม่ได้ปลดกุญแจรถจักรยานยนต์ ก็ไมเ่คยมีการขโมยเกิดขึ้นแต่อย่างใด หรือกรณีที่

ชาวบ้านเก็บแผ่นยางพาราไว้ใต้ถุนบ้านแม้จะไม่มีคนคอยเฝ้าดูแล แต่ก็ไม่มีการลักขโมยเกิดขึ้น เหล่านี้

จึงสะท้อนให้เห็นความปลอดภัยในทรัพย์สินส่วนตัวของคนในชุมชน ซึ่งเกิดมาจากความไว้วางใจและ

ปฏิบัติต่อกันภายใต้สายสัมพันธ์เครือญาติและความศรัทธาต่อค าสอนของศาสนาอิสลามที่ชาวบ้านมี

ร่วมกัน โดยไม่ต้องพ่ึงพากฎหมายและหน่วยงานใด ๆ มาควบคุมมากนัก 

 การรวมกลุ่มของผู้คนในชุมชนคลองทะเลมักจะพบเห็นได้ตามตามกิจกรรมงานประเพณีต่าง 

ๆ เช่น  การท านู่หรี หรืองานบุญทางศาสนาในวาระต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น การจัดงานวันเมาลิด (งาน

ระลึกถึงวันประสูติของศาสดามูฮ าหมัด) งานตัมมัตอัลกุรอาน (งานเฉลิมฉลองการจบการอ่านคัมภีร์กุ

รอานของเยาวชน) ตลอดจนงานประจ าปีของโรงเรียนคลองทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ใหญ่ของชุมชนที่มี

บทบาทอย่างมากก็คือ โต๊ะอิหม่าม ซึ่งต้องท าหน้าที่เข้าร่วมงานบุญและเป็นผู้น าในการท าพิธีต่าง ๆ 

ในชุมชนโดยตลอด และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้งานบุญต่าง 

ๆ ยังเป็นที่รวมตัวของผู้หญิงในหมู่บ้าน กล่าวคือ กลุ่มผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในการตระเตรียมงาน

ด้านอาหารการกินและช่วยงานครัวต่าง ๆ ด้วยความเป็นเครือญาติและสายใยของการเป็นคนชุมชน

คลองทะเลจึงมีส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับความร่วมมือ มีการแบ่งหน้าที่ในการ
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ท างานอย่างสอดคล้องชัดเจน นอกจากการรวมกลุ่มโดยประเพณีตามวิถีชุมชนแล้ว ยังมีการรวมกลุ่ม

กิจกรรมของชาวบ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรภายนอกชุมชนอีกด้วย 

ดังต่อไปนี้ 

  1) กลุ่มปกป้องและดูแลป่าชายเลนชุมชน ชาวบ้านได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือปกป้อง

ดูแลป่าชายเลนชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 อันเนื่องมาจากการที่รัฐได้อนุญาตให้สัมปทานป่าชายเลน

แก่นายทุน แต่ผู้รับสัมปทานไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาอย่างครบถ้วน จึงส่งผลให้ป่าชายเลนของชุมชนถูก

ท าลายและระบบนิเวศป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงจนกระทบการท ามาหากินของคนในชุมชน ชาวบ้านได้

เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวและได้รวมตัวกันเพ่ือต่อต้านกลุ่มทุนที่มาตัดไม้ป่าชายเลนในพ้ืนที่ของ

ชุมชน ต่อมาภายหลังชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งป่าชายเลนชุมชนขึ้น ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร

ความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รูปแบบการบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชนของคลองทะเลไม่มี

โครงสร้างต าแหน่งที่ชัดเจน ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน แต่มีการระดมพลังชาวบ้านผ่านการประชุม

ปรึกษาหารือในมัสยิด อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2544 เมื่อได้มีการจัดตั้งป่าชุมชนขึ้น  จึงได้มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชนขึ้นมา เพ่ือเป็นกลไกในการจัดการป่าชายเลนชุมชนอย่างเป็น

ระบบมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิลูกโลกสีเขียว 

  2) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เป็นการรวมกลุ่มของชาวประมง

และผู้ที่สนใจการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เกาะยาวใหญ่และส านักงานประมงอ าเภอเกาะยาว เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงปลาใน

กระชังของสมาชิกและการหมุนเวียนกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาอาชีพนี้ 

  3) กองทุนหมู่บ้านละล้าน เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน าของ พ.ต.ท.

ดร. ทักษิณ ชินวัตร ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เพ่ือเป็นกองทุนหมุนเวียนในการลงทุนเพ่ือด ารงชีพของ

สมาชิกชุมชน 

  4) กลุ่มสตรี เป็นการรวมกลุ่มของผู้หญิงในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

และความรู้จากกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านพัฒนากรที่ประจ าในพ้ืนที่ต าบลเกาะยาวใหญ่ มีการจัด

อบรมและส่งเสริมการท ากิจกรรมการเลี้ยงแพะ การปักและร้อยลูกปัดผ้าคลุมฮิญาบ ฯลฯ 
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  5) กลุ่มปลูกผักสวนครัว เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน

จากส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีการปลูกผักไว้บริโภคและ

จ าหน่าย ในระยะแรกได้รับความสนใจจากสมาชิกมาก แต่ภายหลังขาดความต่อเนื่องเนื่อง จากขาด

เงินทุนและการร่วมท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังสังเกตเห็นว่าการปลูกผักสวนครัวเป็นสิ่งที่

พบเห็นได้ทั่วไปในแทบทุกครัวเรือนในชุมชน เพียงแต่การรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันอาจยังไม่เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจนเท่านั้น   

  6) กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 

2549 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เน้นการ

ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้

ยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในพ้ืนที่อ่าวพังงา มีกิจกรรมในการเฝ้าระวัง พ้ืนที่ชายหาด 

ปลูกป่าชายเลน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 

 4.3.2 ความเชื่อและพิธีกรรมในชุมชน  

 คนในชุมชนคลองทะเลส่วนใหญ่ยึดค าสอนของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

โดยมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้ ทั้งที่เป็น

การเรียนอย่างเป็นทางการในโรงเรียน โดยเน้นการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ

การเรียนที่ไม่เป็นทางการ คือการเรียนศาสนาที่มัสยิด ซึ่งเน้นสอนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแบบท่อง

จ าเป็นหลัก สิ่งนี้ถูกผลิตซ้ าจนน าไปสู่หลักการปฏิบัติที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันของมุสลิมใน

ชุมชนนี้ กล่าวคือ พยายามเน้นให้สมาชิกชุมชนด าเนินชีวิตตามประเพณีปฏิบัติที่อิงหลักการศาสนา 

เช่น เมื่อเด็กทารกแรกเกิดประมาณ 7-9 วัน จะมีพิธีขึ้นเปลและพิธีแกกะฮ์ (การโกนผมไฟและเชือด

แพะหรือแกะส าหรับท าบุญเลี้ยงแขก) เมื่อโตขึ้นมาหน่อย ส าหรับเด็กผู้ชายจะมีการประกอบพิธีสุนัต 

(การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ) เพ่ือด าเนินตามวิถีปฏิบัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ตลอดจน

มีการเฝ้ากุโบร์ คือ การรวมกลุ่มอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและอ่านดุอาขอพรที่กุโบร์ (หลุมศพ) หลังจากมี

คนตายเป็นเวลา 3 หรือ 7 วัน จึงกล่าวได้ว่าความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนปฏิบัตินั้นล้วนอิงค า

สอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นสิ่งที่ท าให้ชุมชนได้กลายเป็น

สถานที่แห่งการร่วมแรงร่วมใจไปช่วยงานของคนในหมู่บ้านอย่างเต็มใจ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ
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ที่ยึดโยงผู้คนให้เกิดเครือข่ายผ่านกิจกรรมในชุมชน ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ

งานกิจกรรมต่าง ๆ ทีย่ึดโยงคนในชุมชนคลองทะเล ได้แก่    

  1) พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ตั้งแต่พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด พิธีกรรมเกี่ยวกับการ

แต่งงาน พิธีกรรมในชีวิตประจ าวัน และพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงคนใน

หมู่บ้านให้มาร่วมงาน หรือร่วมช่วยเหลือในการเตรียมงาน โดยด าเนินการตามความช านาญที่เรียนรู้ 

และสืบทอดกันมา โดยมีเจ้าภาพเป็นสมาชิกของหมู่บ้านครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ซึ่งจะเชิญเพ่ือน

บ้านคนอ่ืน ๆ มาร่วมงาน   

  2) พิธีกรรมเกี่ยวกับวันหรือเทศกาลส าคัญทางศาสนา ในวันหรือเทศกาลที่ส าคัญ

ของศาสนาอิสลาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะมาร่วมงานกันตามสถานที่ส าคัญ ๆ ของหมู่บ้าน เช่น มัสยิด 

โรงเรียน หรือที่ท าการเทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ เพ่ือร่วมพิธีที่จัดขึ้น พิธีกรรมและวาระที่ส าคัญ ๆ 

ทางศาสนาของชุมชน มีดังต่อไปนี้ 

   (1) งานวันเมาลิดหรือวันคล้ายวันเกิดประสูติขององค์ศาสดามูฮัมหมัด 

(ซ.ล) ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนรอบีอุลเอาวาลตามปฏิทินของอิสลาม การจัดงานเมาลิดในปัจจุบันจัดขึ้นใน

บริเวณที่ท าการเทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ ในงานจะมีการเลี้ยงอาหารแก่คนทั้งต าบล ชาวบ้านทุก

หมู่บ้านของเกาะยาวใหญ่จะมาร่วมงาน ซึ่งมีพิธีเมาลิดด้วยการอ่านบทสรรเสริญศาสดา และกิจกรรม

บนเวที เช่น เสวนาค าสอนทางศาสนา การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาของนักเรียนโรงเรียนต่าง  ๆ 

รวมทั้งมีการออกร้านค้ามาจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับศาสนามากมาย เช่น อักษรภาพอาหรับ ผ้าคลุม

ฮิญาบ หมวกกาปิเยาะ ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะ อาหารฮาลาล ฯลฯ 

   (2) เดือนบวช หรือเดือนรอมฎอนตามปฏิทินอิสลาม ในเดือนนี้มุสลิมทั่ว

โลกจะต้องถือศีลอด (บวช) โดยการไม่มีการดื่มกินและละเว้นจากการท าสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ  ตามข้อห้าม

ในบทบัญญัติของศาสนาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนตะวันตกดินของแต่ละวันตลอดทั้งเดือน การถือศีลอดนี้

เป็นหนึ่งในบทบัญญัติหลัก 5 บท ที่ชาวมุสลิมต้องปฏิบัติเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยตลอดเดือนนี้จะมี

การจัดละหมาดตะรอเวียะห์ในช่วงกลางคืนหลังจากที่ละการถือศีลอดแล้ว ซึ่งชาวบ้านจะมาละหมาด

ร่วมกันที่มัสยิดของหมู่บ้าน 

   (3) วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี หรือวันฮารีรายอฟิตเราะห์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัน

ออกบวช เป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอน โดยจะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ มี

การละหมาดวันตรุษอีดิ้ลฟิตริร่วมกันที่มัสยิด มีการเลี้ยงอาหาร การให้ทานแก่คนจน การเยี่ยมกุโบร์ 
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การเยี่ยมญาติพ่ีน้องต่างถิ่น ซึ่งในวันนี้มุสลิมจะนิยมแต่งกายด้วยชุดใหม่ ๆ ที่สวยงาม พรมน้ าหอม 

และมักจะมีการท างานบุญต่าง ๆ ในวันนี้ เช่น ท าบุญข้ึนบ้านใหม่ ท าบุญให้คนตาย เป็นต้น 

   (4) วันตรุษอีดิ้ลฮัฏฮา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวันฮารีรายอฮัจญี เป็นวัน

ส าคัญอีกวันหนึ่งตามปฏิทินอิสลามซึ่งจะมีการท าพิธีกรรมที่จัดขึ้นตรงกับวันที่มุสลิมทั่วโลกประกอบ

พิธีฮัจญ์ หรือพิธีแสวงบุญที่นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีประมาณ 100 

วัน พิธีกรรมในวันนี้มีกิจกรรม การท าบุญคล้าย ๆ กันกับวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ แต่มี

เพ่ิมเติมคือ การเชือดสัตว์จ าพวกวัว แพะ หรือแกะ เพ่ือน าเนื้อไปบริโภคและแจกจ่ายแก่เพ่ือนบ้าน 

โดยเฉพาะคนจนและคนขัดสน 

  3) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องศาสนา ที่พบมักจะเป็นกิจกรรมรื่นเริงที่จัดใน

หมู่บ้านให้สมาชิกของหมู่บ้านได้พบปะกัน ชมการแสดง และมีกิจกรรมต่าง ๆ เชิงสันทนาการร่วมกัน 

ที่ส าคัญ คือ งานประจ าปีโรงเรียน โดยโรงเรียนคลองทะเลมักจะจัดงานประจ าปีในช่วงปิดเทอม 

รูปแบบของงานจะคล้าย ๆ กับงานวัดทั่ว ๆ ไป แต่อาจมีมหรสพไม่มากนัก เช่น บิงโก ปาลูกโป่ง วง

ดนตรี นักร้อง การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน ฯลฯ เนื่องจากคนเที่ยวงานมีเฉพาะคนใน

เกาะและนักท่องเที่ยวไม่มาก และกิจกรรมบางกิจกรรมอาจถือได้ว่าไม่เหมาะสมกับความเชื่อของชาว

มุสลิม ทั้งนี้ก่อนจะถึงงานดังกล่าวชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีการรวมตัวกันเพ่ือวางแผนกิจกรรม

ดังกล่าวร่วมกับโรงเรียน เช่น รูปแบบการแสดงของเด็กนักเรียน กิจกรรมหารายได้ให้โรงเรียน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ค าสอนของศาสนาอิสลามยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งได้ถูกกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความรู้ท่านหนึ่งว่า ค าสอน

ของศาสนาอิสลามที่เน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมเรื่องการเตือนให้ระวังความ

เสื่อมโทรมของแผ่นดินและในทะเล อันเนื่องจากฝีมือมนุษย์ การลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าจะมีต่อผู้ที่

ท าลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

 

4.4 การท ามาหากินกับการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรของชุมชนคลองทะเล 

 

 ในอดีตอาชีพของชาวบ้านคลองทะเลมีลักษณะพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่ชุมชน

เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากทรัพยากรที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง

ชาวบ้านใช้ในการด ารงชีพมาโดยตลอด การท าประมงเป็นอาชีพที่ชาวบ้านท ามาเป็นเวลานานจนถึง
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ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในอดีตชาวชุมชนคลองทะเลยังมีการท านาอีกด้วย จึงมีลักษณะของเศรษฐกิจที่

ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ แต่ปัจจุบันการท านาบนเกาะในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเลมีให้เห็นน้อยไปมาก 

ชาวบ้านจ านวนมากได้หันไปท าสวนยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นตัวเงินค่อนข้างดี 

ในขณะที่ อาชีพประมงแม้จะยังคงมีการท ากันมาก แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนภายใต้สภาพทรัพยากรที่

เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้ามาใหม่ซึ่งได้แปรสภาพธรรมชาติไปสู่สินค้าใน

ระบบตลาด โดยได้เข้ามาในชุมชนมากขึ้นในระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ทางทรัพยากรที่ชุมชนต้องเผชิญ น าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ต้องการปกป้องและ

อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การท ามาหากินกับการเปลี่ยนแปลง

ทางทรัพยากรที่ชุมชนคลองทะเล มีเรื่องราวความเป็นไปที่ส าคัญซึ่งสามารถสรุปเป็นเส้นเวลา

(Timeline) ดังต่อไปนี้ 

  1) ประมาณปี พ.ศ. 2430 - 2440 เมื่อเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานตรงพ้ืนที่นี้ คนกลุ่มแรกที่

เข้ามาอยู่อาศัยได้เข้ามาท างานเก็บรังนกที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากชุมชนคลองทะเลราว 2 

กิโลเมตร ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยผืนน้ าทะเล คาดว่าคนกลุ่มแรกที่มาอาศัยที่ ชุมชน

คลองทะเลในช่วงเริ่มต้นนี้อาศัยความรู้ความสามารถในด้านการประมงเพ่ือใช้ในการยังชีพ ส่วนการใช้

ที่ดินเพ่ือท าการเกษตรนั้นเกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากเห็นว่าเป็นพ้ืนราบหุบเขา เหมาะส าหรับท า

การเกษตร จึงเริ่มมีการใช้ที่ดินด้วยการท านาปลูกข้าว และท าสวนบ้าง โดยที่เป็นสวนแบบผสมผสาน

ปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน เช่น มะม่วงเกาะยาว มะพร้าว สะตอ มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น 

  2) ราวปี พ.ศ. 2519 ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านคลองทะเลขึ้นเป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบล

เกาะยาวใหญ่ ช่วงนี้ชาวบ้านคลองทะเลมีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก โดยใช้ควายในการไถนา และใช้

พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ชื่อว่า ข้าวขี้ควาย ลักษณะของการท านาเป็นนาด า มักจะมีการลงแขกแลกเปลี่ยน

แรงงานกัน โดยเจ้าของที่นาจะเลี้ยงอาหารคนที่มาช่วยและพูดคุยเรื่องราวความเป็นไปของชุมชนใน

ระหว่างการด านา เมื่อถึงตอนเกี่ยวข้าวก็จะมีการมาลงแขกช่วยกันเก็บเกี่ยวอีกครั้ง ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้

จะเก็บข้าวเปลือกไว้ใน “เปาะ” ที่มีลักษณะเป็นกระท่อมปิดมิดชิด โดยในละแวกบ้านประมาณ 3-4 

ครัวเรือนที่เป็นเครือญาติกันจะเก็บข้าวเปลือกไว้ในเปาะเดียวกัน การนวดข้าวใช้เท้า ส าหรับการสีข้าว

นั้นจะต้องน าข้าวเปลือกสีไปที่โรงสีบ้านช่องหลาดเพียงแห่งเดียว ในขณะที่อาชีพประมงก็ยังคงท ากัน

เพ่ือบริโภคและแลกเปลี่ยนภายในชุมชนเป็นหลัก ส่วนการท าสวนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืช

เชิงเดี่ยวมากขึ้น โดยการสนับสนุนของภาครัฐ มีการโค่นต้นมะม่วงเพ่ือปลูกมะพร้าวเพียงอย่างเดียว 
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และเริ่มมีการปลูกยางพาราที่บ้านช่องหลาด โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนให้

ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ด าเนินไปอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงประมาณปี พ.ศ. 2523 เริ่มมีโครงการสร้างงานในชนบท โดยรัฐบาลได้ให้สภาต าบล

จัดท าโครงการพัฒนา ส่งเสริมการท าเกษตรเพื่อการค้าและการท าประมงเพ่ือการค้ามากขึ้น   

  3) ในช่วงปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2537 เป็นช่วงวิกฤติป่าชายเลน เนื่องจากรัฐมีการให้

สัมปทานพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยอนุญาตให้บริษัทภายนอกมาตัดไม้ป่าชายเลนที่ได้รับสัมปทานในแปลง

ชุมชนคลองทะเล ต าบลเกาะยาวใหญ่ แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามกติกาที่ก าหนดไว้ในสัมปทานอย่าง

ครบถ้วน จนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น เศษกิ่งไม้ที่ตัดได้กีดขวางล าคลองท าให้

เรือประมงของชาวบ้านออกไปท ามาหากินไม่สะดวก ระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

อันส่งผลโดยตรงต่อจ านวนสัตว์น้ าที่ เข้ามาวางไข่น้อยลง ชาวประมงแทบจะจับสัตว์น้ าไม่ได้เลย 

นอกจากนี้ พ้ืนที่นาบางแห่งไม่สามารถท านาได้ เนื่องจากป่าชายเลนมีน้ าเค็มรุกเข้ามา ซึ่งเป็นเพราะ

แนวกั้นน้ าเค็มไม่ให้เข้าไปในที่ท านานั้นถูกท าลายลง ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลจึงชักชวนเพ่ือนบ้านให้

รวมตัวกันต่อต้านการตัดไม้ป่าชายเลน โดยการต่อต้านในครั้งนั้น หนึ่งในชาวบ้านที่รวมกลุ่มต่อต้าน

การตัดไม้ป่าชายเลนได้เล่าว่า  

 

 ในตอนแรกชาวบ้านถูกปฏิเสธจากกลไกของรัฐ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจาก

เจ้าหน้าที่อ าเภอเกาะยาว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ าเภอยังข่มขู่ชาวบ้านบางคนอีก

ด้วย ชาวบ้านจึงต้องด าเนินการด้วยวิธีการของตนเอง ตั้งแต่การส่งตัวแทนไปเจรจา

กับคนงานของบริษัทที่เข้ามาตั้งที่พักเพ่ือตัดไม้ โดยการตั้งเงื่อนไขว่าหากการเจรจา

ไม่ได้ผลชาวบ้านก็จะเผาที่พักของคนงานทันที ซึ่งเมื่อมีการสร้างที่พักใหม่ชาวบ้านก็

จะตามไปเผาที่พักนั้นอีก จนคนงานตัดไม้ต้องเปลี่ยนวิธีการโดยไม่มีการตั้งที่พัก

คนงานในพ้ืนที่ แต่จะลักลอบตัดไม้แล้วล าเลียงใส่เรือบรรทุกในตอนกลางคืน เมื่อ

ชาวบ้านรู้ข่าวก็ได้รวมตัวกันไปขับไล่อีก จนในที่สุดคนงานตัดไม้ของบริษัทก็ไม่

สามารถอยู่ในพื้นท่ีได้และหยุดการตัดไม้ป่าชายเลนในที่สุด  
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  จากนั้นชาวบ้านจึงมีการตกลงร่วมกันว่าจะปล่อยให้ป่าชายเลนฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ 

และได้พร้อมใจกันจัดท าพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนในปี พ.ศ. 2538 เพ่ือให้มีพ้ืนที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์และ

อนุรักษ์ไว้เป็นของชุมชน  

  4) ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540 เรียกได้ว่าเป็นช่วงเกิดวิกฤติทะเล จากการรุก

ล้ าเข้ามาในพ้ืนที่อ่าวพังงาของเรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้อวนลากและอวนรุน อีกทั้งยังมีคนนอกเข้ามา

ท าธุรกิจการประมงในเกาะมากขึ้น คือกลุ่มทุนประมงจากภูเก็ต กระบี่ และตรัง ส่งผลให้เกาะยาว

กลายเป็นศูนย์กลางของการประมงในอ่าวพังงา เพราะมีไต้ก๋งและกัปตันเรือ เข้ามาท าเรืออวนลากใน

พ้ืนที่ ในขณะที่การออกทะเลด้วยเรือหางยาวขนาดเล็กของชาวบ้านเริ่มไม่คุ้มกับต้นทุน โดยเฉพาะค่า

น้ ามัน เกิดการท าลายทรัพยากรทางทะเลทั้งแนวปะการัง หญ้าทะเล และพันธุ์สัตว์น้ าลดลงอย่าง

รวดเร็ว อีกทั้งยังเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือประมงของชาวบ้านด้วย จากนั้นชาวบ้านทั้งเกาะยาว

น้อยและเกาะยาวใหญ่ จึงได้มีการท าวาระแห่งเกาะ โดยร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและพังงา 

เพ่ือหาแนวทางยกเลิกอวนลาก และอวนรุน นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มมีการส่งเสริมการ

เลี้ยงปลาในกระชัง เนื่องจากการออกเรือไปท าประมงของชาวบ้านเกิดปัญหาจับสัตว์น้ าได้น้อย ไม่คุ้ม

ทุนกับค่าน้ ามัน จึงมีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มของชาวประมงและผู้ที่สนใจการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยการ

สนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวใหญ่และส านักงานประมงอ าเภอเกาะ

ยาว ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่สวนยางพาราในชุมชนได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคายางพาราสูงขึ้น 

และมีการท าสวนปาล์มน้ ามันเกิดขึ้นด้วย พร้อมกันนั้นในปีนี้ที่ต าบลเกาะยาวน้อยได้มีการจัดกลุ่มการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนขึ้นและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก มีชื่อเสียงจนได้รับรางวัล

ระดับนานาชาติ 

  5) ในปี พ.ศ. 2541 กรมประมงประกาศก าหนดเขตห้ามท าประมงอวนลาก อวนรุน

ในพ้ืนที่อ่าวพังงาและอ่าวระนอง แต่การก าหนดเขตห้ามท าประมงดังกล่าวนี้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอ

ของชาวบ้าน อีกท้ังในประกาศดังกล่าวยังอนุญาตให้มีการท าประมงอวนลากแคระได้ต่อไปอีก จึงเกิด

ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้มี

อิทธิพลควบคุมอ่าวพังงา นอกจากนี้ ยังมีการบุกรุกเข้ามาท าประมงในพ้ืนที่จนสร้างความเดือดร้อน

แก่ชาวประมงเกาะยาวอย่างต่อเนื่อง 

  6) ปี พ.ศ. 2542 - 2547 ในพ้ืนที่ต าบลเกาะยาวใหญ่เริ่มมีคนมาซื้อที่ดินเพ่ือเก็ง

ก าไร โดยเสนอซื้อที่ดินจากชาวบ้านไร่ละล้าน กลุ่มที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นนายทุนอสังหาริมทรัพย์และ
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กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นนายหน้าขายที่ให้สุลต่านมาเลเซียและนายทุน

ต่างชาติ  

  7) ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกาะยาวใหญ่ได้ขยายตัวขึ้นอย่าง

มาก มีกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ตขนาดใหญ่ขยายเครือข่ายมาเปิดกิจการในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มลองบีชรี

สอร์ต กลุ่มบริษัทซิงค์ I อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด ฯลฯ ซึ่งได้มาสร้างกิจการรีสอร์ตแห่งแรกของ

กลุ่มในประเทศไทยที่เกาะยาวใหญ่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในช่วงดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด 

ผ่านกลุ่มคนภายนอกท่ีเข้ามาอาศัยบนเกาะยาวใหญ่เพ่ิมมากข้ึน เช่น แรงงานพม่าที่มารับจ้างกรีดยาง

พร้อม ๆ กับการที่ชาวบ้านท าสวนยางพารามากขึ้น นายทุนเข้ามาจับจองพ้ืนที่สร้างโรงแรม รีสอร์ต 

และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  จน

น าไปสู่ความขัดแย้งทางทรัพยากรกับกลุ่มทุนท่องเที่ยว โดยในช่วงตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ.

2556 เป็นช่วงกรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มทุน เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ฝั่งทะเลอันดามันของภาครัฐและโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว) ซึ่งในราวปี พ.ศ. 2550 นั้น บริษัทร่วมทุนต่างชาติ

ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ด้วยการกว้านซื้อที่ดินจ านวนมากในเกาะยาวใหญ่ จึงท าให้มีโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าบริเวณอ่าวคลองสนของชุมชนคลอง

ทะเล ซึ่งด าเนินโครงการโดยบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด (ชื่อสมมุติ) เพ่ือสร้างท่าเทียบเรือยอร์ช

และท าทีจ่อดเรือ พร้อมทั้งจะสร้างรีสอร์ตหรูและบ้านพักตากอากาศ เมื่อชาวบ้านในชุมชนคลองทะเล

ได้รับรู้ข้อมูลจึงเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งการประกอบ

อาชีพประมงพ้ืนบ้านและระบบนิเวศ ตั้งแต่หาดทราย หญ้าทะเล ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และพันธุ์

สัตว์น้ า ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับและยกเลิกใบอนุญาต

โครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งชาวชุมชนคลองทะเลได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวร้องเรียนกับหน่วยงาน   

ต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ดี กรณี

ขัดแย้งดังกล่าวได้กลายเป็นคดีขึ้นอีก เมื่อชาวบ้านชุมชนคลองทะเล จ านวนกว่า 30 คน รวมตัวกัน

เข้าไปส ารวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของชุมชน หลังจากได้สังเกตเห็นมี

การเข้ามาบุกรุกและปรับสภาพพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่งผลท าให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งจ านวน 17 คน 

ถูกจับเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกหรือเข้าไปท าการใด  ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง
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อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข จนน าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นขึ้นเพ่ือเรียกร้องความ

เป็นธรรมแก่ชาวบ้านและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งนี้กระบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของคน

ในชุมชนได้ด าเนินการมาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) โดยมีวิธีการที่อาศัยเครือข่ายความร่วมมือ

ทั้งภายในชุมชน และองค์กรภายนอกหลายภาคส่วน ให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการ

เคลื่อนไหวของชุมชนคลองทะเล 

 



 
 

 
 

- เริ่มบุกเบิกชุมชน

• พ.ศ. 2430-2440

• ประมงเพ่ือยังชีพ

• ปลูกข้าว

• ท าสวนแบบผสม 

- จัดตั้งหมู่บ้าน

• พ.ศ. 2519
การท านาเป็น
อาชีพหลัก

• ท าสวนเชิงเดี่ยว

• พ.ศ. 2523
เริ่มท าเกษตร
และประมงเพ่ือ
การค้า

- วิกฤติป่าชายเลน

• พ.ศ.2527 -
2537

• รัฐให้สัมปทาน
พ้ืนที่ป่าชายเลน

• ป่าชายเลนเสื่อม 
สัตว์น้ าลดลง

• จัดท าพ้ืนที่ป่า  
ชายเลนชุมชนใน 
ปีพ.ศ. 2538

- วิกฤติทะเล

• พ.ศ.2538 -
2540

• กลุ่มทุนประมง
รุกล้ าพื้นที่อ่าว
พังงา

• ท าลายทรัพยากร
ทางทะเล พันธุ์
สัตว์น้ าลดลง

• พ.ศ.2541
ก าหนดเขตห้าม
ท าประมงอวน
ลาก อวนรุน

- การท่องเที่ยว

• พ.ศ.2540 เลี้ยง
ปลาในกระชัง

• การท าสวน
ยางพาราเพิ่มขึ้น

• เริ่มมีนายทุนมา
ซื้อที่ดินเก็งก าไร 

• พ.ศ.2550 การ
ท่องเที่ยว
ขยายตัว กลุ่ม
โรงแรม       รี
สอร์ต เริ่มเปิด
กิจการในพ้ืนที่

- ความขัดแย้งกับ
กลุ่มทุนท่องเที่ยว

• รัฐด าเนิน
นโยบายส่งเสริม
ท่องเที่ยว

• พ.ศ.2548 -
2556

• ช่วงกรณีพิพาท
ชาวบ้านกับกลุ่ม
ทุนท่องเที่ยว

• การเคลื่อนไหวที่
ชุมชนด าเนินการ
มาต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 
2560)
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ภาพที่ 4.3 การท ามาหากินกับการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรที่ชุมชนคลองทะเล 



 
 

 
 

 

บทท่ี 5 

 

 กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล 

  

 ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่ถูกก าหนดจากรัฐและได้ด าเนินการผ่านกลุ่มทุน ซึ่งสวนทางกับ

ความต้องการของท้องถิ่น ที่ต้องการให้อนุรักษ์ธรรมชาติในพ้ืนที่มากกว่าการแปรสภาพธรรมชาติให้

เป็นทรัพยากรเชิงธุรกิจ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเข้ามาในพ้ืนที่ ปัญหาความ

ขัดแย้งนี้น าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านเพ่ือตอบโต้การพัฒนาในมิติที่ให้ความส าคัญกับ

การท่องเที่ยว ผ่านการรวมกลุ่มที่ริเริ่มจากคนในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล แล้วขยายความร่วมมือกับ

ชาวบ้านในชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งต าบลเกาะยาวใหญ่ รวมถึงองค์กรภายนอกที่มีความสนใจร่วมและให้การ

สนับสนุน การวิจัยนี้ได้พยายามท าความเข้าใจกระบวนการดังกล่าว โดยเน้นการเคลื่อนไหวเชิง

เครือข่ายของชาวบ้านในชุมชนคลองทะเล ที่สะท้อนจิตส านึกในการร่วมกันแก้ปัญหาตอบโต้กลุ่มทุน 

โดยได้เข้าไปศึกษากระบวนการและยุทธวิธีการต่อสู้ กิจกรรมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนไหวภาคประชาชนร่วมกับองค์กรภายนอก ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสามเหลีย่มอันดามัน (กระบี่ พังงา ภเูก็ต) 

 

 กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันมีพ้ืนที่ราว 9,421 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 9 แสนคน 

ถือเป็น กลุ่มจังหวัดที่มีจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเสี ยงระดับโลกถูก

เรียกขานในชื่อ “Andaman Paradise” หรือ “มรกตเมืองใต้” โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ หาด

ทราย ชายทะเล หมู่เกาะและมีกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ด าน้ า ปีนผา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 9.85 ล้านคน เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดา

มันดังกล่าว สร้างรายได้ ประมาณ 114,769.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 ของรายได้จากการ

ท่องเที่ยวทั้งประเทศ (กวินทรา ใจซื่อ, 2550) อย่างไรก็ดี กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันยังมี

ศักยภาพในภาคเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพืชเศรษฐกิจจ าพวก
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ยางพาราและปาล์มน้ ามัน ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่คนในพ้ืนที่ได้ไม่น้อย

เช่นกัน ดังนั้นศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดนี้จึงมีจุดเน้นดังนี้ 

  1) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ 

  2) ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะภาคการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูง) ยางพาราและปาล์มน้ ามัน   

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มสามเหลี่ยมอันดามันสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกและเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ” ดังนั้น

กรอบการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดนี้ จึงได้ก าหนดเป้าหมายที่

จะพัฒนากลุ่มจังหวัดไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับโลก ตลอดจนการเป็น

ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ ซึ่งต้องมีการสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกในหลายพื้นท่ี 

 ทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อภาคใต้เกิดจากนโยบายความร่วมมือเป็นเขตเศรษฐกิจ 3 

ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) ที่มุ่งช่วยคลี่คลายอุปสรรคและข้อจ ากัดด้าน

การค้า การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน ผลที่ตามมา คือเศรษฐกิจของกลุ่ม

จังหวัดสามเลี่ยมอันดามันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคของการบริการและการท่องเที่ยว 

ซึ่งมีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ภาคเอกชนของทั้งสามประเทศเป็นผู้น าในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

นอกจากนี ้ยังเชื่อมโยงกับกรอบการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งข้อตกลงการค้า

เสรี ไทย-จีน และไทย-ออสเตรเลีย   

 ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา โดยภาพรวมแล้วจังหวัดพังงามีผลิตภัณฑ์

จังหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP Per Capita) เป็นล าดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ตและสงขลา 

โครงสร้างการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารมีสัดส่วนร้อยละ 4.3 และเป็นสาขาที่มีการขยายตัวใน

ระดับสูงมากคือ มีอัตราการขยายตัวในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2547 เฉลี่ยร้อยละ 32 ต่อปี ในขณะที่

เศรษฐกิจส่วนรวมของจังหวัดขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปีในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการมี

นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในอัตราสูง คือ เพ่ิมจาก 2.0 ล้านคนในปี พ.ศ. 2544 เป็น 2.3 ล้านคนในปี พ.ศ. 

2546 และเพ่ิมเป็น 2.9 ล้านคนในปี พ.ศ. 2547 ในจ านวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงร้อยละ 64 

และมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 9.8 พันล้านบาท ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

จึงนับเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความบริสุทธิ์ของแหล่งธรรมชาติทางทะเล และการ



88 

เป็นแหล่งของสินค้าเกษตรที่ป้อนให้แก่ตลาดการบริโภคของภูเก็ต ท าให้จังหวัดพังงามีบทบาทส าคัญ

ในบริบทของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ดังนี้ (1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเล เนื่องจากมี

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

และหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งเป็นแหล่งด าน้ าดูปะการังที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก (2) เป็นแหล่ง

พักผ่อนแบบ Long Stay เนื่องจากมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบ ไม่มีแหล่งบันเทิงเริงรมย์มากนัก และ (3) 

เป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพดีและสัตว์น้ ามูลค่าสูง เพ่ือป้อนตลาดการบริโภคของภูเก็ต

และเพ่ือการส่งออก (ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2548) 

 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอัน

ดามัน โดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐได้มีนโยบายที่เอ้ือให้ภาคเอกชนมีส่วนในการก าหนด

ทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลเพ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอันดามัน

มากมายหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาสร้างท่าเทียบเรือส าราญ (มารีน่า) และโครงการ

อ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น การสร้างรีสอร์ตและโรงแรมของกลุ่มทุนข้ามชาติ เป็นต้น โดย

ส่วนหนึ่งมีการด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาด้วย แต่เนื่องจาก

โครงการพัฒนาดังกล่าวนี้ขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและครอบคลุม 

ชาวบ้านจึงเกิดความกังวลต่อผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนโฉมชุมชนไปในทางที่

ไม่พึงปรารถนาของคนในท้องถิ่น จนน าไปสู่การก่อตัวเพ่ือเคลื่อนไหวต่อสู้ของภาคประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มทุนที่ด าเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล เป็นกลุ่มทุนข้ามชาติที่มาด าเนินธุรกิจในนามของบริษัท อันดามัน

พัฒนา จ ากัด ซึ่งเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  

 

5.2 โครงการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มทุน 

 

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ

โครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีชื่อย่อเป็นทางการว่า เขต

พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (อพท.) ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 3 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ โดยผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่
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ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษาดูงานการถมทะเลเพ่ือสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ และ

แหล่งนันทนาการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้

ในพ้ืนที่ โดยในส่วนของจังหวัดพังงา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นความส าคัญของท่าเทียบเรือมา

รีน่าและเขื่อนส าหรับป้องกันการพังทลายของตลิ่งว่ามีประโยชน์  และสามารถน ามาสร้างในจังหวัด

พังงาได ้(กวินทรา ใจซื่อ, 2550) 

 ต่อมาทางบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด มีทุนจด

ทะเบียน 40 ล้านบาท โดยมีนักธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นและมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้น มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 

จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าบริเวณอ่าวคลองสนในทะเลและบริเวณหน้าที่ดิน

ของบริษัทเอง (ภาพที่ 5.1) เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ภายใต้โครงการชื่อ โครงการก่อสร้าง

สะพานท่าเทียบเรือและโครงการที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งสิ่ง

ล่วงล้ าล าน้ าที่ได้ยื่นขออนุญาต มีดังนี้    

 

ภาพที่ 5.1 แผนงานโครงการพัฒนาอ่าวชุมชนคลองทะเล   

แหล่งที่มา: องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2550. 

 

  1) ขุดลอกทรายบริเวณอ่าวคลองสน ให้กว้าง 40 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 2.5 

เมตร ระยะห่างจากฝั่ง 50 เมตร รวม 650,000 ลบม. เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมาก เรือไม่

สามารถเข้าบริเวณอ่าวได้และเรือชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปถึงสะพานเดิมในคลองสนได้ ทรายที่ขุดจะ

น าไปท้ิงบริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
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  2) สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 85 เมตร กว้าง 5 เมตร ขนาดต่ ากว่า 20 

ตันกรอส ลงในล าน้ าหรือทะเลอ่าวคลองสน โดยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในยามจ าเป็น 

  3) วางทุ่นลอย (พอนทูน) เทียบเรือบริเวณสะพานเทียบเรือประเภทมารีน่า บริเวณ

อ่าวคลองสนและสามารถให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในยามจ าเป็น 

  4) สร้างเขื่อนป้องกันคลื่นแบบหินทิ้ง อยู่ห่างจากชายฝั่งระยะทางประมาณ 185 

เมตร ความยาวของเขื่อนประมาณ 320 เมตร ฐานล่างกว้าง 20.27 เมตร ฐานบนกว้าง 3.5 เมตร สูง 

3.5 เมตร สูงพ้นจากระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุดในปัจจุบัน 20 เซนติเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าบัง

คลื่นลมแก่ท่าเทียบเรือมารีน่าและป้องกันการกัดเซาะชายหาด เนื่องจากปัจจุบันคลื่นลมแรงมาก เรือ

ไม่สามารถจอดบริเวณอ่าวสนได้ ถ้าไม่มีเขื่อนทรายกันคลื่น และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้ การก่อสร้างประกอบด้วยการปูแผ่นใยสังเคราะห์และการน าหินไปวางบริเวณ

เขื่อน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี 

  5) วางทุ่นหน้าอ่าว จ านวน 10 ทุ่น ให้เรือประมงชาวบ้านผูกจอดเรือได้ 

 ทั้งนี้โครงการต่าง ๆ ข้างต้นได้รับอนุญาตให้ด าเนินการโดยหัวหน้าส านักงานการขนส่งทางน้ า

ที่ 5 สาขาพังงา ซึ่งได้ยื่นรายงานผลการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า แก่ประธาน

คณะท างานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจังหวัดพังงา ว่า “โครงการต่าง ๆ ด าเนินการไปเพ่ือ

ประโยชน์ในการเดินเรือที่ปลอดภัยขึ้นและส่งเสริมการคมนาคมทางน้ า ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในน่านน้ าไทย ไม่ขัดต่อผังเมืองโดยรวม และไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

จึงเห็นควรได้รับอนุญาตการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ วางทุ่นลอย - 

พอนทูน ตามแผนโครงการต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้ยื่นขออนุญาตไว้ (มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณ

พืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , อ้างถึงใน กวินทรา ใจซื่อ, 2550) เมื่อชาวบ้านได้รับ

ทราบว่ามีโครงการพัฒนาดังกล่าว ที่จะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง และบางอย่างรุกล้ าพ้ืนที่

บริเวณอ่าวพังงา ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คนในชุมชนใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน จึงมี

ปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นมา 
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5.3 กระบวนการเคลื่อนไหวตอบโต้การพัฒนาของชุมชนคลองทะเล 

 

 กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านเพ่ือตอบโต้การพัฒนาในมิติท่องเที่ยวด าเนินการผ่าน

การรวมกลุ่มของคนในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากทั้งชาวบ้านในต าบล

เกาะยาวใหญ่และองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุน จากการศึกษานี้พบว่า กระบวนการดังกล่าวมี

ลักษณะเป็นพลวัต เริ่มตั้งแต่การปลูกจิตส านึกที่เริ่มมีการก่อตัวของคนในชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนคลื่น

ระลอกเล็กที่ชาวบ้านได้เริ่มขึ้นเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามด้วยความพยายามตรวจสอบโครงการ

พัฒนาของกลุ่มทุนในพ้ืนที่ จากนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายกิจกรรม ซ่ึงเป็นเสมือนคลื่นที่

เคลื่อนไหวเข้มข้นขึ้น ผ่านยุทธวิธีที่หลากหลายและร่วมกับองค์กรภายนอก ต่อมาได้มีคลื่นเคลื่อนไหว

ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นการแสวงหาความเป็นธรรมจากกรณีที่ชาวบ้านผู้ปกป้องทรัพยากรส่วนหนึ่งได้

กลายเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกเสียเองจากการฟ้องร้องของฝ่ายนายทุน ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบาย

พลวัตการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในลักษณะที่ เป็นกระบวนการซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 5.3.1 ขั้นการเริ่มก่อตัวของจิตส านึก  

 ในปลายปี พ.ศ. 2548 ชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ของชุมชนคลองทะเล เริ่มรับรู้ข้อมูลของโครงการ

สร้างท่าเทียบเรือมารีน่าและโครงการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องบริเวณอ่าวคลองสน แม้จะยังไม่ทราบ

รายละเอียดที่แน่ชัด แต่คนกลุ่มนี้ได้เริ่มมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พวกตนสงสัยและกังวล โดยผู้

อาวุโสและอดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนคลองทะเลได้น าเรื่องดังกล่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านหลังละหมาดวัน

ศุกร์ ซึ่งเป็นการละหมาดรวมกันประจ าสัปดาห์ที่มัสยิดของหมู่บ้าน 

 จากนั้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายการจัดการป่าชายเลนโดย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) เรื่องภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอันดามัน ภูเก็ต - พังงา ซึ่งด าเนินการในชุมชนคลองทะเล ท าให้ชาวบ้านรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเรื่องโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าชัดเจนขึ้น และได้มีการระดมความคิดเห็นจาก

ชาวบ้านต่อโครงการดังกล่าว โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คัดค้านและตระหนักว่าโครงการนี้จะส่งผล
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กระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้

อาวุโสซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง ไดเ้ล่าว่า   

 

 ตอนแรกที่รู้ข่าวโครงการก็คิดกันว่าเราเป็นมุสลิม เป็นชุมชนอิสลาม ถ้าปล่อยให้ 

 มารีน่าเกิดขึ้นจะท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ป๊ะ (เป็นค าเรียกตัวเองว่า

 พ่อ) คิดว่าโครงการนี้แม้จะสร้างงานให้ชาวบ้านแต่มันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่สูญเสียไป 

 เพราะเขาขุดทะเล ขุดคลองท่ีใช้ท ามาหากินมาตั้งแต่สมัยป๊ะชายม๊ะหญิง (ปู่และย่า) 

 การพัฒนาที่ท าลายวิถีชีวิตและทรัพยากรชุมชนมันไม่คุ้มหรอก 

 

 นอกจากนี้หนึ่งในแกนน าชาวบ้านยังได้ให้ความเห็นอีกว่า    

 

 ลองไปดูที่ภูเก็ตสิ บริเวณที่นายทุนซื้อที่สร้างรีสอร์ต ถ้าชาวบ้านลงไปเก็บหอยใน

 ทะเลตอนที่น้ าลด เหมือนอย่างที่คนบ้านเราลงไปหาหอยชักตีน (ชื่อหอยชนิดหนึ่ง) 

 คนงานเขาจะลงมาไล่พวกเราหมด เขาอ้างว่าทะเลตรงนั้นเป็นของเขา ซึ่งป๊ะไม่

 อยากยกทะเลที่เกาะยาวให้นายทุน...ชุมชนคลองทะเลไม่ต้องการความเจริญจาก

 การสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า หมู่บ้านของเรามีความเจริญเพียงพอแล้ว มีไฟฟ้าใช้ มี

 แหล่งน้ าที่พอเพียง มีแหล่งท ามาหากิน แล้ว เราจะมีท่าเทียบเรือมารีน่าเพื่ออะไร 

 

 จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว ชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลจึงลุกขึ้นมาต่อสู้ ด้วยการวางแผน

แก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ จากองค์การความร่วมมือเพ่ือ

การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ชื่อ “กลุ่ม

เครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “กลุ่มอนุรักษ์

ชุมชนคลองทะเล” ต่อมาตัวแทนชาวบ้านทั้งผู้อาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน ากลุ่มได้ยื่นหนังสือต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพ่ือขอทราบรายละเอียด

ข้อเท็จจริงการด าเนินการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณหาด

คลองสน ดังต่อไปนี้  
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  1) ยื่นหนังสือถึงทรัพยากรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เรื่องขออนุญาต

ปรึกษาหารือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายหาดและป่าชายฝั่งของชุมชนคลองทะเล 

  2) ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ตรวจสอบ

โครงการก่อสร้างและระงับโครงการ โดยขอให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ 

และให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการด าเนินโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

วิถีชีวิตชุมชน 

  3) ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพ่ือให้ท าการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานที่ดินบริเวณอ่าวคลองสน  

  4) ร่างจดหมายเปิดผนึกถึงเครือข่ายหมู่บ้านต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา เพ่ือรณรงค์ขอ

คัดค้านการก่อสร้างโครงการพัฒนาอ่าวคลองสน ชุมชนคลองทะเล โดยมีข้อความบางส่วนจาก

จดหมายดังนี้ 

 

 ตามที่บริษัทนายทุนข้ามชาติ เข้ามากว้านซื้อที่ดินกว่า 1 ,000 ไร่ เพ่ือที่จะเนรมิต

 สร้างคฤหาสน์ บ้านพักตากอากาศและรีสอร์ตสุดหรู ขายให้กับนักลงทุนกระเป๋า

 หนักในคราบนักธุรกิจท่องเที่ยวต่างชาติ และฮุบอ่าวคลองสน ต.เกาะยาวใหญ่ ถึง

 พ้ืนที่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เพ่ือสร้างท่าเทียบเรือยอร์ชและสิ่งอ านวยความ

 สะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น โดยไม่เคยค านึงถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับ

 ชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวบ้าน ดังนั้น ชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวบ้านจึงขอ

 ประกาศ เพ่ือปกป้อง ดังต่อไปนี้ (1) เพ่ือปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่

 อุดมสมบูรณ์ อันได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้า ทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูน เต่า

 ทะเล และพันธุ์สัตว์น้ าต่าง ๆ (2) เพ่ือปกป้องและรักษาไว้ซึ่งวิถีชุมชนประมง

 พ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ (3) เพ่ือปกป้องและรักษาแหล่งท ามาหา

 กิน ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและพ่ีน้องชาวประมงพ้ืนบ้านรอบอ่าวพังงา (4) 

 เพ่ือก่อให้เกิดสันติสุขและความยั่งยืนในชุมชนและพ่ีน้องชาวพังงา (5) เพื่อต้องการ

 ให้ยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและระหว่างชุมชน (6) เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสิทธิ

 ชุมชนและสิทธิมนุษยชน ตามหลักกติกาสากล 
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 ทั้งนีห้นึ่งในแกนน าของกลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นสตรีให้ความเห็นว่า   

 

 ตอนที่เขาบอกว่าจะให้สร้างโครงการ พวกจ๊ะ (ค าเรียกตัวเองว่าพ่ีสาว) คิดกันว่า

 หน่วยงานของรัฐน่าจะเป็นผู้มีความรู้มาก ๆ แล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เลยหรือว่า

 บริเวณอ่าวคลองสนมีทรัพยากรทางทะเลมากมาย ทั้งแหล่งหญ้าทะเล แนว

 ปะการัง ป่าชายเลน ชายหาดที่เป็นของสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิใช้ เป็นของ

 ส่วนรวม ไม่ใช่ของนายทุน เจ้าหน้าที่รัฐแกล้งปิดหู ปิดตาอนุญาตให้โครงการนี้

 เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน... ในตอนนั้น พวกจ๊ะ ชาวบ้านในพ้ืนที่คิดว่าต้องต่อสู้กับ

 นายทุนไม่พอ แตย่ังต้องเผชิญกับเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยสนับสนุนนายทุนอีก 

 

 ในช่วงนี้ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลและผู้น าชุมชนเห็นว่า บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ชี้แจง

ข้อมูลไม่ตรงประเด็น คลุมเครือ อีกท้ังหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรมขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขาพังงา 

ยังวางบทบาทไม่เป็นกลางอีกด้วย 

 

 5.3.2 ขั้นการเกิดเครือข่ายกิจกรรมผ่านยุทธวิธีทีร่่วมกับองค์กรภายนอก 

 ช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ชุมชนคลองทะเล ได้ส่งหนังสือ “ใบบอกข่าวจากชาวชุมชนคลองทะเล ต. เกาะยาวใหญ่” ไปยังมัสยิด

ของหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วต าบลเกาะยาวใหญ่ โดยมีผู้น าศาสนาเป็นผู้ลงนาม เพ่ือรณรงค์คัดค้านโครงการ

ก่อสร้างพัฒนาในพ้ืนที่ของชุมชน นอกจากนี้ ชาวบ้านโดยการสนับสนุนจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการังและแหล่ง

หญ้ าทะเลบริ เวณ หน้ าหาดคลองสน ด้ วย  อันแสดงถึ งการตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ของ

ทรัพยากรธรรมชาติต่อการด ารงชีพของคนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ ไม่ให้ถูกท าลาย ซึ่งสะท้อนออกมา

จากข้อเขียนของผู้อาวุโสท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังนี้  

 

 ทรัพยากรในอ่าวนี้ คือนาไร่ของสัตว์หลาย ๆ ชนิด รวมทั้งมนุษย์ก็หากินอยู่ในอ่าว

 แห่งนี้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าเราท าลายสิ่งแวดล้อมแห่งนี้เท่ากับขับไล่มนุษย์และ

 สัตว์ในหมู่บ้านนี้ เพราะเราอยู่กันมาหลายชั่วโคตรไม่มีใครมาท าแบบนี้ สิ่งที่สร้าง
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 ปัญหาให้กับชาวบ้านซึ่งเกิดจากโครงการพัฒนาที่จะด าเนินงานในพื้นที่ คือชาวบ้าน

 ในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงไม่สามารถท ามาหากินได้ ฐานทรัพยากรของชุมชน

 ถูกท าลาย แนวปะการังน้ าตื้นของชายฝั่งทั้ง 2 ด้านถูกท าลายและมีการท าลาย

 หญ้าทะเลซึ่งเป็นที่วางไข่ของสัตว์ทะเลนานาชนิด 

 

 ผลสืบเนื่องจากการร้องทุกข์ของชาวบ้านท าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ต้องลงพ้ืนที่หาด

คลองสนเพ่ือพิสูจน์ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดิน โดยได้ท าการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของ

บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ผลการตรวจสอบพบว่าเอกสารสิทธิ์มีพิรุธ เช่น ที่ดินเดิมเอกสารสิทธิ์ 

30 ไร่ แต่ขยายเป็นกว่า 80 ไร่ เป็นต้น จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดินในพ้ืนที่ให้ช่วยสอบสวนและ

รวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้ง ในช่วงเดียวกันนี้ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีหนังสือให้หน่วยงานในพ้ืนที่ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่มาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับธรณีพิบัติจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล 

พ.ศ. 2549 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญคือพื้นที่ดังกล่าวนี้ยังมี

แนวปะการัง และทรัพยากรสัตว์น้ าที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านเพ่ือการ

ด ารงชีพของชาวบ้านในหลายชุมชนของอ าเภอเกาะยาวและอ าเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ ชุมชนคลอง

ทะเลยังได้รับเลือกให้ เป็นพ้ืนที่น าร่องในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้โครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอ่าวพังงา ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากคนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี 

 ตลอดช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเครือข่ายได้ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องขอคัดค้านการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือและโครงการพัฒนาบริเวณอ่าวคลองสน การยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม เรื่องขอบคุณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของบริษัทต่างชาติ

บริเวณอ่าวคลองสน และได้ประสานงานกับนักวิชาการที่สนใจ และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสัตว์หายาก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือเข้าท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ 

 ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง

ตัวแทนจากชุมชนคลองทะเล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมการขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขา



96 

พังงา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จังหวัดภูเก็ต) และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่า

ชายเลน ผลจากการพูดคุยได้ข้อสรุปว่า  กรมการขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขาพังงา ไม่สามารถต่อ

ใบอนุญาตให้กับ บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ได้เนื่องจากโครงการฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่จะด าเนินการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง ส่วน

กรณีอ่ืนต้องรอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการก่อน

ด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ออกหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ยับยั้งการด าเนิน โครงการและ

ยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างสะพาน เขื่อนกันคลื่นและท่าเทียบเรือยอร์ช ในพ้ืนที่เกาะยาว จังหวัดพังงา 

โดย เร่ งด่ วน  ทั้ งนี้ เพ ราะการกระท าการออกอนุญ าต เป็ นการขัดต่ อประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดแจ้ง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 100 (มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, อ้างถึงใน กวินทรา ใจซื่อ, 2550) 

 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2550 บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ต้องการขนคนงานและอุปกรณ์

ก่อสร้างขึ้นฝั่งที่หาดคลองสน ชุมชนคลองทะเล แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จึงได้ร่วมกันนอนเฝ้าชายหาด

คลองสน ทั้งนี้หนึ่งในแกนน ากลุ่มเล่าว่า  

 

 ตอนนั้นจ๊ะ (ค าเรียกตัวเองว่าพ่ีสาว) ไม่กลัวอะไรแล้ว รู้แค่ว่าต้องรักษาที่ท ามาหา

 กิน และ ทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราให้ได้ หากบริษัทเขาขนของขึ้นมาได้ 

 ต่อไปก็จะเอาเรือมาขุดทะเลหน้าหาดแน่ ตอนนั้นชาวบ้านต้องผลัดเปลี่ยนกันมา

 ช่วยกันเฝ้าชายหาดทั้งวันทั้งคืน เกือบ ๆ 3 เดือนเลย แทบไม่ได้ท างานอะไรกันเลย 

 เพ่ือรอให้กระทรวงประกาศเพิกถอนใบอนุญาตโครงการอย่างเป็นทางการ ตามที่

 ตกลงกันไว้ มิฉะนั้นทางบริษัทเขาคงเร่งสร้างท่าเรือแน่ ๆ   

 

 ในขณะเดียวกัน ชาวบ้านยังมีการปักป้ายคัดค้านโครงการบริเวณหน้าหาดคลองสน มีการจัด

เวทีรณรงค์คัดค้านการสร้างท่าเรือมารีน่าที่อ่าวคลองสน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การความ

ร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ส านักงาน
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ขนส่งทางบกที่ 5 สาขาพังงา ได้ยกเลิกการอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่า บริเวณอ่าว

คลองสน ชุมชนคลองทะเล เนื่องจากใบอนุญาตขัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้อธิบดีกรมขนส่งทางน้ าและ

พาณิชย์นาวีแจ้งให้ส านักงานขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขาพังงา เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวด้วย 

  

 5.3.3 ขั้นการค้นหาความเป็นธรรมของผู้ปกป้องทรัพยากร 

 ความสงบสุขเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ไม่นาน หลังจากที่มีการประกาศเพิกถอนใบอนุญาตโครงการ

ก่อสร้างต่าง ๆบริเวณอ่าวคลองสน ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2550 ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้

ออกเรือไปหาปลาในอ่าวคลองสนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่มองเห็นมาจากในทะเลว่า พ้ืนที่บน

ภูเขาของหมู่บ้านได้เปลี่ยนจากที่เคยมีสีเขียวขจีกลับกลายเป็นสีแดง เนื่องจากป่าไม้บนเขาถูกตัดเป็น

จ านวนมาก อีกทั้งยังพบว่า น้ าบ่อที่ชาวบ้านใช้ดื่มกันมีปริมาณลดลงจากที่เคยเป็นอย่างชัดเจน โดย

เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ าได้แห้งติดต่อกันนานหลายเดือน ชาวบ้านจึงตรวจสอบเพ่ิมเติมและพบว่า มีการใช้

รถแบ๊คโฮไถเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ป่า ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

ช่องหลาด ชาวบ้านจึงช่วยกันสืบหาความจริงและพบว่า มีบริษัทร่วมทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินของ

ชาวบ้าน และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบครอบพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวที่อยู่ในเขตชุมชนคลองทะเลด้วย 

โดยแกนน าชาวบ้านรายหนึ่งเล่าว่า   

 

 ตอนที่พวกจ๊ะ (ค าเรียกตัวเองว่าพ่ีสาว) ต่อสู้จนนายทุนชะลอการสร้างท่าเรือ     

 มารีน่าแล้ว ก็คิดว่าเขาคงไม่สร้างแล้ว ไม่คาดคิดว่าเขาจะขึ้นไปสร้างรีสอร์ตบน

 ภูเขาแทนอีก ตอนแรกพวกจ๊ะก็ว่าจะหยุดเคลื่อนไหวเหมือนกัน เพราะคิดว่าส่วน

 ของที่ดินบนบกเขาคงจะซื้อมาถูกต้อง แต่จริง ๆ แล้วบริษัทไปบุกรุกป่าสงวน 

 บริเวณด้านหลังของที่ดินซึ่งรัฐจัดสรรให้กับชาวบ้าน เป็นป่าต้นน้ าของชุมชน    

 เกาะยาวใหญ่ พวกคนงานบริษัทนี้มักจะอาศัยช่วงที่ชาวบ้านเผลอ แล้วเขาก็ขนของ

 และอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามา เราเลยต้องออกมาต่อสู้อีกครั้ง  

 

 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลและชาวบ้านกว่า 30 

คน ได้เดินเท้าไปตามเส้นทางที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เพ่ือขึ้นไปส ารวจพ้ืนที่ป่าซึ่งคาดว่าจะมี



98 

การบุกรุก เมื่อเดินไปถึงพ้ืนที่ดังกล่าว ชาวบ้านก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่า มีการสร้างที่พักคนงานจ านวน

มาก และมีอุปกรณ์ก่อสร้างจ านวนหนึ่ง ในขณะที่พ้ืนที่ป่าถูกโค่น มีการปรับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรีสอร์ต

และบ้านพักตากอากาศ เนื้อทีร่วมไม่ต่ ากว่า 500 ไร่ ทั้งนี้จากการตรวจสอบภายหลังพบว่า ทางบริษัท

ได้พยายามเข้ามากว้านซื้อที่ดินไว้ประมาณ 100 ไร่ แต่ได้บุกรุกเพ่ิมเป็น 800 ไร่ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวมี

ความลาดชันเกินกว่า 35 องศา และทับกับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติช่องหลาด ป่าสงวนแห่งชาติเกาะ

ยาวใหญ่แปลงที่ 1 อีกท้ังบางส่วนยังซ้อนทับที่ดินตามใบจองของชาวบ้านในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ผู้เฒ่าของ

ชุมชนที่ชาวบ้านนับถือ ซึ่งได้เข้าไปส ารวจพื้นที่ป่าดังกล่าว ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสภาพป่าในพ้ืนทีว่่า  

 

 สภาพป่าต้นน้ าที่ชาวบ้านกับป๊ะ (เรียกแทนตนเองว่าพ่อ) เข้าไปส ารวจในตอนนั้น 

 มีสภาพไม่เหมือนครั้งก่อนเลย เพราะต้นไม้ใหญ่ถูกตัดไปเยอะ พ้ืนที่บนภูเขาถูก

 ปรับสภาพเพ่ือเตรียมก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ตไม่เหลือต้นไม้ใหญ่ให้ลูกหลานได้

 เห็นอีกแล้ว กว่าจะท าให้ป่าอุดมสมบรูณ์เหมือนเดิมต้องใช้เวลาอีกนาน 

 ในขณะเดียวกัน แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ฯ ท่านหนึ่ง ซึ่งเข้าไปส ารวจพื้นที่ป่าดังกล่าวด้วย ได้เล่า

เหตุการณ์ให้ฟังเพ่ิมเติมว่า 

 

 วันนั้นชาวบ้านหลายคนชวนกันขึ้นไปดูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า เพราะที่ผ่านมาเห็นคนงาน

 ของบริษัทฯ ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก ชาวบ้านกลัวว่าน้ าจะไม่พอใช้ในช่วง

 ฤดูแล้ง ซึ่งวันนั้นกลุ่มคนงานได้เข้ามาขับไล่พวกเราให้ออกจากบริเวณพ้ืนที่ที่

 อ้างว่าบริษัทเป็นเจ้าของ จนท าให้มีการโต้เถียงกันขึ้น จากนั้นชาวบ้านก็ออกมา 

 แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่มี ความรุนแรงใด ๆ เกิดข้ึน  

 

 หลังจากนั้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 แกนน าชาวบ้านจ านวน 17 คน ซึ่งร่วมกันขึ้นไปส ารวจ

พ้ืนที่ป่า ได้รับหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเกาะยาว โดยมีผู้กล่าวหาคือ 

เจ้าของบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ด้วยข้อหาว่าร่วมกันบุกรุกหรือเข้าไปท าการใด ๆ อันเป็นการ

รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยปกติสุข และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร 

ต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมในปัญหาที่เกิดขึ้นได้จัดประชุม ณ บริเวณอ่าวคลองสน โดย

มีชาวบ้านชุมชนคลองทะเล สภาทนายความแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอเชีย องค์กรความร่วมมือเพ่ือ
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การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ได้ปรึกษาหารือร่วมกันเรื่องการช่วยเหลือคดีกรณีชาวบ้านกลุ่ม

ดังกล่าวถูกฟ้องข้อหาร่วมกันบุกรุก นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

กรมป่าไม้และกรมที่ดิน ให้ท าการตรวจสอบการโครงการก่อสร้างของบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ที่

ไปทับซ้อนกับป่าสงวนและที่ดิน ซึ่งมีใบจองของชาวบ้าน ตลอดจนทางกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล

ยังร่วมรณรงค์สร้างเครือข่ายกับคนในพ้ืนที่เกาะยาวทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มนายทุน การ

เกิดขึ้นของปัญหาดังกล่าวนี้ ชาวบ้านมองว่าเป็นการท างานที่ เชื่อมต่อกันระหว่ างนายทุนกับ

นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการ ดังปรากฏในข้อความบางตอนของใบบอกข่าวของกลุ่มเคลื่อนไหว

ในชุมชนคลองทะเลดังนี้ 

 

 เกาะยาวของเราอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีความสงบเรียบง่ายตามวิถี

 ชีวิตของ ชุมชนมุสลิม จึงท าให้ผู้คนมากมายอยากจับจองเป็นเจ้าของ “นักการเมือง

 ท้องถิ่นและข้าราชการ” ที่มันสนองชีวิตรับใช้นายทุน โดยมีนโยบายไว้คอรัปชั่น มี

 กฎหมาย เครื่องแบบและอาวุธไว้ข่มขู่ คุกคามพ่ีน้องชาวเกาะยาว หวังเพียงเพ่ือ

 เศษเงินจากนายทุน เช่น การให้อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนตัวขนาดใหญ่ การ

 ออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ และพ้ืนที่สาธารณะ การเพิกถอน

 เอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านที่ได้มาเป็น 20 ปี ... ขณะนี้ชาวบ้าน 17 ราย ถูกกล่าวหา

 จากนายทุนข้ามชาติว่า เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่และขโมยของ ทั้งที่เจตนารมณ์เพ่ือ

 ปกป้องดิน น้ า ป่า ทะเลของชุมชน ชาวบ้านทั้ง 17 คน ต้องได้รับการ ปกป้องจาก

 อ านาจชั่วของกลุ่มทุน ข้าราชการ และการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบทับพ้ืนที่ ป่ า

 สงวนแห่งชาติฯจะต้องถูกเพิกถอน แผ่นดินนี้ต้องไม่ตกเป็นของต่างชาติ เพ่ือรักษา

 ไว้ซึ่งความม่ันคงของคนเกาะยาวและคนไทยทั้งปวง สุดท้ายเราขอเชิญชวนพ่ีน้องที่

 รักความเป็นธรรม เกลียดความชั่วมาร่วมกันประกาศพร้อม ๆ กันว่า พอกันที

 ราชการชั่ว-นักการเมือง เลว เราต้องเชื่อมั่นในพลังของประชาชน เพ่ือร่วมกัน

 กระชากหน้ากาก เปิดโปงกลโกงและขบวนการปล้นแผ่นดินของข้าราชการท้องถิ่น

 ในคราบนายหน้าค้าท่ีดินให้หมดสิ้น    
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 นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 - 2552 กลุ่มชาวบ้านยังมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ร่วมกันด้วยการเดินขบวนไปยังศาลจังหวัดพังงา ซึ่งในครั้งนั้นชาวบ้านบางคนบอกว่า “เราก าลังไปหา

ความยุติธรรม ... เราต้องไปร่วมสร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมต้องสร้างด้วยมือเรา” โดยได้มี

การเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับศาสนาอิสลาม คือการร่วมกันละหมาดฮายัต เพ่ือขอดุอาร์ (ขอพร) จาก

องค์อัลเลาะห์ให้กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม และการด าเนินการต่อสู้ทางคดีความต่าง ๆ ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งในส่วนของเครือข่ายกิจกรรมชุมชนคลองทะเล เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าว

พังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ ก็ยังได้ร่วมกันมีการจัดงานเลี้ยงน้ าชา เพ่ือระดมทุน

ช่วยเหลือในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้าน และยังได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนพิทักษ์สิทธิ์อ่าว

พังงา” เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือคดีความแก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล 

ดังปรากฏในข้อความบางส่วนจากค าประกาศคลองสน เพ่ือจัดตั้ง “กองทุนพิทักษ์สิทธิ์อ่าวพังงา” 

 

 ตามที่ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นองค์กรชุมชนที่

 เป็นสมาชิกของเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงา สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้าน

 ภาคใต้ ได้ถูกบริษัท อันดามันพัฒนา แจ้งความด าเนินคดี ในข้อหาร่วมกันบุกรุก 

 หรือเข้าไปท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน

 โดยปกติสุข … เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และทวงคืนสมบัติของประเทศชาติ ปกป้อง

 ทรัพยากรธรรมชาติ พวกเราชุมชนคลองทะเลและพ่ีน้องเครือข่ายในอ่าวพังงา จะ

 ต่อสู้ให้ถึงที่สุด พวกเราจึงใช้โอกาสในวันนี้ ประกาศจัดตั้งกองทุนพิทักษ์สิทธิอ่าว

 พังงา เพ่ือเป็นกองทุนในการต่อสู้และทวงคืนให้ป่ากลับมาเป็นของชุมชน ของพ่ี

 น้องอ่าวพังงาและของประเทศชาติดังเดิมให้จงได้   

 

 นอกจากนี้ ทางกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล ยังได้ทูลเกล้าถวายฎีกาแก่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ให้ทรงช่วยแก้ปัญหาที่ดินในท้องที่อ าเภอเกาะยาว เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการบุกรุก

ท าลายและออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยกลุ่มนายทุน  

 ต่อมาเมื่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเกาะยาวส่งสรุปค าฟ้องของบริษัทฯ ไปที่

ส านักงานอัยการจังหวัดพังงา ชาวบ้านได้ท าหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังอัยการจังหวัดและอัยการ

เจ้าของคดี เพ่ือขอให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม จนในที่สุดอัยการเขต 8 สั่งไม่ฟ้องในคดีความดังกล่าว 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความพยายามที่จะให้ทนายความด าเนินการฟ้องคดีใหม่แก่ชาวบ้านใน

ข้อหาเดิม คือร่วมกันบุกรุกหรือเข้าไปท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์

ของผู้อ่ืนโดยปกติสุข ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร และท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนให้ได้รับความ

เสียหาย ทั้งนี้ ระหว่างที่กระบวนการทางกฎหมายก าลังด าเนินไปนั้น ชาวบ้านบางคนก็ได้ตั้งค าถามถึง

กระบวนการยุติธรรมด้วยความกังวลว่า “ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ท าไมเราเข้าถึงยากจัง...” 

(จากการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่ง) 

 

 5.3.4 ขั้นสรุปบทเรียนทีส่ะท้อนปัญหาของสังคมไทย 

 ตลอดระยะเวลาที่ กลุ่ มอนุ รักษ์ ชุ มชนคลองทะเลมี การเคลื่ อน ไหว เพ่ื อปกป้ อง

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนั้น สื่อมวลชนส านักต่าง ๆ เช่น มติชน ข่าวสด เสียงใต้ (สื่อท้องถิ่น) 

ฯลฯ ได้ให้ความสนใจน าเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่วมกัน

ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด และน าไปสู่การตั้งค าถามเกี่ยวกับความ

คลุมเครือที่สังคมมีต่อโครงการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง

อาจจะขัดกับกฎหมายในหลายประเด็น ทั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ที่เจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์

โดยมิชอบ และเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนกับพ้ืนที่ในใบจองของชาวบ้าน ทั้งนี้ทางกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลอง

ทะเลได้มีข้อเสนอ 7 ข้อ แก่บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด คือ (1) บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ต้อง

ไม่ไถ ถางและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าเกินจากเขตใบจองของชาวบ้านที่รัฐจัดให้เดิม (2) ต้องไม่สร้างท่า

เทียบเรือส่วนตัวมารีน่าที่อ่าวคลองสน แต่ควรไปปรับปรุงท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีอยู่เดิมเพ่ือใช้

ประโยชน์ร่วมกัน (3) หยุดปิดกั้นร่องน้ าและการถมท าลายแอ่งรับน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาท 

(4) เปิดทางเดินสาธารณะที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (5) ทุกโครงการของบริษัทที่จะด าเนินการในชุมชน

ต้องผ่านความเห็นชอบของชาวบ้านก่อน (6) บริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ต้องเปิดพ้ืนที่ให้ชาวบ้าน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องเข้าไปตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด ป่าเกาะ

ยาวใหญ่แปลงที่ 2 และแนวเขตพ้ืนที่ชายหาดสาธารณะ (7) ให้มีการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน

ตามใบจองและ นส.3 ของชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและชุมชน โดยที่บริษัท อันดามัน

พัฒนา จ ากัด ต้องเปิดพ้ืนที่ให้มีการพิสูจน์สิทธิและยอมรับผลการพิสูจน์ โดยที่บริษัทต้องไม่เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์สิทธิ ทั้งนี้หนึ่งในแกนน ากลุ่มอนุรักษข์องชุมชนได้เล่าให้ฟังว่า 
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 ตอนนี้พวกบัง (ค าเรียกตัวเองว่าพ่ีชาย) ก็เฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า ชายหาด ร่วมกัน

 ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ส่วนในที่ดินของเขา (นายทุน) เราก็คงท าอะไรไม่ได้แล้วถ้า

 เขาได้มาถูกต้อง แต่ยังไงเสียถ้าเกิดเขา (นายทุน) จะรุกล้ าที่สาธารณะหรือป่าสงวน

 อีก พวกเราชาวบ้านก็จะยังต้องรักษาพ้ืนที่ทรัพยากรของชุมชนให้ได้มากที่สุด 

 เพราะท่ีผ่านมาบังคิดว่าเราท าส าเร็จ ที่สามารถปกป้องทรัพยากรของชุมชนได้เยอะ 

 

 สภาพการณ์ในปัจจุบัน ชะตากรรมของนักอนุรักษ์ที่ชาวบ้านต้องกลายเป็นผู้ต้องหาถือเป็น

อีกหนึ่งบทเรียนที่น่าเรียนรู้ของเครือข่าย ซึ่งชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลต้องเป็นตัวหลักใน

การเคลื่อนไหวต่อสู้กับคดีดังกล่าว รวมทั้งปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าสงวนจนถึงปัจจุบัน โดยที่คดียังอยู่

ระหว่างการพิจารณาของอัยการ ท าให้ชาวบ้านต้องเดินทางไปขึ้นศาลอยู่บ่อยครั้ง ในขณะเดียวกัน

ทางหน่วยงานเครือข่ายอ่ืน ๆ ก็ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการของบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ที่

รุกล้ าพ้ืนที่ป่าสงวนอย่างเต็มที่ แต่การด าเนินการต่าง ๆ นั้นมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากมีหลายภาค

ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง และบางหน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ แม้ภายหลังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจะตรวจสอบพบว่า เอกสารสิทธิ์ที่ดินของกลุ่มทุนนั้นมีการออกโดยมิชอบและอยู่ใน

ขั้นการพิจารณาคดี รวมทั้งได้มีการส่งฟ้องด าเนินคดีบางส่วนไปแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่านอกจาก

บริเวณอ่าวคลองสนในชุมชนคลองทะเลแล้ว ยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของต าบลเกาะยาวใหญ่ ที่มีความพยายาม

ในการขออนุญาตก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือส่วนตัวอีก เช่น หมู่ที่ 1 หรือพ้ืนที่ติดชายทะเลของหมู่ที่ 

2 ซ่ึงก าลังตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุน เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเครือข่ายชาวบ้าน 

ชุมชนคลองทะเล มีลักษณะเป็นพลวัต เสมือนระลอกคลื่นที่ซัดสาดกลางอ่าวทะเลของชุมชน ซึ่งพร้อม

ทีจ่ะกวาดต้อนสิ่งแปลกปลอมให้หายไปในทะเล เฉกเช่นการเคลื่อนไหวเพ่ือต่อสู้กับทิศทางการพัฒนา

ที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในที่อ่ืน ๆ หากไม่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้าน พร้อมกับการได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกชุมชน ซึ่งได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกระบวนการต่อสู้

ของชาวบ้านชุมชนคลองทะเล ที่ส าคัญคือ การเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงความกล้า

หาญในการสร้างบทเรียนของเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างกระตือรือร้น เพ่ือตอบโต้

กับการพัฒนาท้องถิ่นที่ชาวบ้านไม่ได้มสี่วนก าหนดชะตากรรม 
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5.4 การเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุน 

 

 ช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 หลังจากที่ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลเรื่องโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า

ชัดเจนขึ้น จึงได้มีการระดมความคิดเห็นจากชาวบ้านในการจัดประชุมเครือข่ายการจัดการป่าชายเลน 

ซึ่งโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ความคิดเห็นส่วนใหญ่คัดค้านโครงการก่อสร้าง

ดังกล่าว  

 ในขณะเดียวกัน ฝ่ายนายทุนโดยบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ได้มีการน าตัวแทนชาวบ้าน

จาก ต. เกาะยาวใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เดินทางไปศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของบริษัทในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จากนั้นราวหนึ่ง

เดือนถัดมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวใหญ่ ก็ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัท อันดามัน

พัฒนา จ ากัด ท าการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนคลองทะเลได้ นอกจากนี้ หัวหน้า

ส านักงานขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขาพังงา และตัวแทนบริษัทได้ชี้แจงข้อมูลแก่ชาวบ้านว่า โครงการ

พัฒนาต่าง ๆ ที่บริเวณอ่าวคลองสน ได้ผ่านการท าการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(IEE) แล้ว ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ขออนุญาตดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีปะการัง และประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ก็

จะได้รับผลประโยชน์ในการคมนาคมทางน้ า ได้มีอาชีพใหม่ ๆ และความเจริญเพ่ิมขึ้น อีกทั้งทาง

โครงการยังได้จัดท าแบบส ารวจสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนแล้ว แต่ทว่าตัวแทนชาวบ้าน

ชุมชนคลองทะเลที่ได้เข้าร่วมรับฟังค าชี้แจงจึงปฏิเสธว่ายังไม่รับทราบรายละเอียดโครงการและไม่เห็น

ด้วยกับโครงการ อีกทั้งสืบพบมาว่าส านักงานขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขาพังงา ยังไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

การออกใบอนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า การก่อสร้างท่าเทียบเรือและการขุดลอกร่องน้ า ที่ได้ออกไป

แล้วด้วย  

 การเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุนโดยบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

การพยายามสร้างพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิอ านาจในการอนุญาตโครงการพัฒนาในระดับท้องถิ่น อีกท้ังยังมีความพยายาม

เข้าหาชาวบ้านในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานของ

บริษัทฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบอกกล่าวข้อดีของโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่  

 จากนั้นช่วงต้นปี พ.ศ. 2550 เมื่อการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล

เพ่ือคัดค้านโครงการก่อสร้างในบริเวณอ่าวคลองสนประสบผลส าเร็จ โครงการท่าเทียบเรือมารีน่า 
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ของบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด จึงถูกยกเลิกการอนุญาตให้ก่อสร้างและเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

ด้วย แต่ทว่า ฝ่ายนายทุนโดยบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ยังคงเคลื่อนไหวด้วยการด าเนินการ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาต่อไป โดยเปลี่ยนจากพ้ืนที่อ่าวคลองสนไปด าเนินการในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าของ

ชุมชนคลองทะเลซึ่งติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยฝ่ายนายทุน คือบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด ได้

น าคนงานและอุปกรณ์การก่อสร้างมาจากจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ป่าให้เป็นรีสอร์ต ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้กว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบครอบพ้ืนที่ป่าสงวนที่อยู่ในเขต

ชุมชนคลองทะเลด้วย ในระหว่างการก่อสร้างได้มีการสร้างที่พักคนงานจ านวนมากและได้สร้างรั้วลวด

หนามกั้นพร้อมทั้งป้ายปิดประกาศว่า “ที่ของบริษัท อันดามันพัฒนา ห้ามเข้า ฝ่าฝืนมีความผิดฐานบุก

รุก” ในขณะที ่พ้ืนที่ป่าถูกโค่นและปรับพื้นทีเ่พ่ือเตรียมสร้างรีสอร์ตและบ้านพักตากอากาศ  

 การเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุนในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครื่องมือใน

การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และปฏิเสธการผูกมิตรกับชาวบ้านในพ้ืนที่ เนื่องจากโครงการก่อน

หน้านั้นถูกยกเลิกอันเป็นผลจากการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ในการด าเนินการก่อสร้างโครงการ

พัฒนาครั้งนี้ ฝ่ายนายทุนจึงไม่สนใจข้อเรียกร้องใด ๆ จากกลุ่มชาวบ้าน และพร้อมที่จะด าเนินคดีทาง

กฎหมายแก่ชาวบ้านทันทีหากมีการบุกรุกเข้ามาในพ้ืนที่ส่วนของนายทุน 

 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลและชาวบ้านกว่า 30 

คน ได้ขึ้นไปส ารวจพ้ืนที่ป่าซึ่งคาดว่าจะมีการบุกรุกโดยฝ่ายนายทุน และในระหว่างการเดินไป

ตรวจสอบของชาวบ้านก็ได้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับคนงานก่อสร้างด้วย  จากนั้น

ช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 ฝ่ายนายทุนโดยบริษัท อันดามันพัฒนา จ ากัด จึงได้ตอบโต้ชาวบ้านด้วยการแจ้ง

ความแกนน าชาวบ้านจ านวน 17 คน ซึ่งร่วมกันขึ้นไปส ารวจพ้ืนที่ป่า ด้วยข้อหาว่าร่วมกันบุกรุกหรือ

เข้าไปท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยปกติสุข ร่วมกันลัก

ทรัพย์หรือรับของโจร และท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในที่สุด

อัยการเขต 8 สั่งไม่ฟ้องแกนน าชาวบ้านในคดีความดังกล่าว แต่ทว่า บริษัทฯ ยังคงมีความพยายามที่

จะให้ทนายความด าเนินการฟ้องคดีใหม่แก่ชาวบ้านในข้อหาเดิมอีกครั้ง  

 จากข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุนในช่วงดังกล่าว เป็นการใช้

มาตรการที่เข้มข้นขึ้นและมีท่าที เด็ดขาดต่อฝ่ายชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล โดยอาศัยข้อ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เข้ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความหวาดกลัวแก่แกนน าชาวบ้าน 

และหวังผลในการสร้างความกังวลแก่ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์คนอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
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สามารถสรุปกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล ประกอบ

กับการเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุน ได้ดังตารางที่ 5.1 และ ภาพที่ 5.2 ดังต่อไปนี้ 



 
 

 
 

ตารางท่ี 5.1 สรุปกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล 

กระบวนการเคลื่อนไหว ช่วงเวลา ลักษณะการด าเนินการ/กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

1) ขั้นการเริ่มก่อตัวของ

จิตส านึก 

ปลายปี พ.ศ. 2548 - ชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ของชุมชน เริ่มรับรู้ข้อมูลของโครงการสร้างท่าเทียบเรือและโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน 

- เริ่มมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้อาวุโสและอดีต

ผู้ใหญ่บ้านชุมชนคลองทะเลได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับชาวบ้านหลังละหมาดที่มัสยิดของหมู่บ้าน 

ต้นปี พ.ศ. 2549 - มีการจัดประชุมเครือข่ายการจดัการป่าชายเลนโดยภูมิปญัญาท้องถิ่นอันดามัน ภูเก็ต - พังงา (UNDP) ณ 

ชุมชนคลองทะเล 

- มีการระดมความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คัดค้านและตระหนักว่าโครงการ

นี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนเป็นอย่างมาก 

- วางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นร่วมกับองค์กรภายนอก ภายใต้ช่ือ “กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”  

- ตัวแทนชาวบ้านและแกนน ากลุ่มได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง 

และรณรงค์ขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการพัฒนาในพื้นที ่

2) ขั้นการเกิดเครือข่าย

กิ จกรรมผ่ านยุท ธวิธี ที่

ร่วมกับองค์กรภายนอก 

ปลายปี พ.ศ. 2549 

- 2550 

- ส่งหนังสือ “ใบบอกข่าวจากชาวชุมชนคลองทะเล ต.เกาะยาวใหญ่” ให้มัสยิดของหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่ว

ต าบลเกาะยาวใหญ่ เพื่อรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างพัฒนาพ้ืนท่ีของชุมชน 

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจพิสูจน์ที่ดิน ซึ่งพบว่าเอกสารสิทธ์ิมีพิรุธ 

- กลุ่มเครือข่ายได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลีย่นข้อมูลและสบืหาข้อเท็จจริง พบว่าการ
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

 
 

กระบวนการเคลื่อนไหว ช่วงเวลา ลักษณะการด าเนินการ/กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

กระท าการออกอนุญาตขัดต่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดแจ้ง 

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกหนังสือ ขอให้ยับยั้งการด าเนินการและยกเลิกการอนุญาต

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงาโดยเร่งด่วน 

- ชาวบ้านได้ร่วมกันนอนเฝ้าชายหาดคลองสนและปักป้ายคัดค้านโครงการบริเวณหน้าหาดตลอดจนมีการ

จัดเวทีรณรงค์คัดค้านการสร้างท่าเรือมารีน่า  

- ส านักงานขนส่งทางบกท่ี 5 สาขาพังงา ยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่า 

3) ข้ันการค้นหาความเป็น

ธ ร ร ม ข อ ง ผู้ ป ก ป้ อ ง

ทรัพยากร 

กลางปี พ.ศ. 2550 - ชาวบ้านสังเกตเห็นความผิดปกติบนภูเขาของหมู่บ้าน เนื่องจากป่าไม้บนเขานั้นถูกตัดเป็นจ านวนมาก 

อีกทั้งยังพบว่าน้ าบ่อท่ีชาวบ้านใช้ดื่มกันน้ันมีปริมาณลดลง 

- จึงช่วยกันสืบหาความจริงและพบว่ามีบริษัทร่วมทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านและออกเอกสาร

สิทธ์ิโดยมิชอบครอบพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 

ปลายปี พ.ศ. 2550 - แกนน ากลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้านกว่า 30 คน ได้ขึ้นไปส ารวจพื้นที่ป่า และพบว่ามีการบุกรุกป่าทับกับ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้งบางส่วนยังซ้อนทับท่ีดินตามใบจองของชาวบ้านในพื้นที ่

ต้นปี พ.ศ. 2551 - แกนน าชาวบ้าน 17 คน ได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเกาะยาว 

ปลายปี พ.ศ. 2551 

- 2552 

- กลุ่มชาวบ้านเคลื่อนไหวร่วมกันเดินขบวนไปยังศาลจังหวัดพังงา  

- มีการจัดงานเลี้ยงน้ าชาเพื่อระดมทุนในการต่อสู้คดีและจัดตั้ง “กองทุนพิทักษ์สิทธ์ิอ่าวพังงา” 

4) ขั้นสรุปบทเรียนที่

สะท้อนปัญหาของ

สังคมไทย 

ปี  พ .ศ . 2553 – 

ปั จ จุ บั น  (พ .ศ . 

2559) 

- พื้นที่อ่ืน ๆ ของต าบลเกาะยาวใหญ่ก็ก าลังตกอยู่ในกรรมสิทธ์ิของกลุ่มทุน และมีโครงการก่อสร้าง 

- มีการร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทอันดามันพัฒนา จ ากัด และการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

น าไปสู่ข้อสงสัยและความคลุมเครือที่สังคมได้ตั้งค าถามต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งอาจขัดกับกฎหมาย 
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1) ขั้นการเร่ิมก่อตัวของจิตส านึก 

 - ระดมความคิดเห็นต่อโครงการ 

- วางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

• การเคลื่อนไหวฝ่ายนายทุน   

- สร้างพันธมิตรผ่านเจา้หน้าท่ีหนว่ยงานของรัฐ    

- น าตัวแทนชาวบ้านไปดูงานโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ      

2) ขั้นการเกิดเครือข่ายกิจกรรมผ่านยุทธวิธี

ที่ร่วมกับองค์กรภายนอก 

- ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานต่าง ๆ  

- จัดเวทีรณรงค์คัดค้านร่วมกับองค์กรภายนอก 

• การเคลื่อนไหวฝ่ายนายทุน   

- ช้ีแจงข้อมูลการผ่านการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมแก่ชาวบ้าน                               

- ช้ีแจงข้อมูลผลประโยชน์ที่ชาวบา้นจะได้รับจาก

โครงการ 

3) ขั้นการค้นหาความเป็นธรรมของผู้ปกป้อง

ทรัพยากร 

- ส ารวจพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ

- เดินขบวนไปยังศาลและระดมทนุเพื่อต่อสู้คดี 

• การเคลื่อนไหวฝ่ายนายทุน   

- เปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง                                

- แจ้งความแกนน าชาวบ้านข้อหาบุกรุกฯ 
4) ขั้นสรุปบทเรียนที่สะท้อนปัญหาของ

สังคมไทย 

- ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนายทุน 

และการท างานของเจ้าหนา้ที่รัฐ 

• การเคลื่อนไหวฝ่ายนายทุน   

- อาศัยกฎหมาย เข้ามาเป็นเครื่องมือ

สร้างความชอบธรรมให้โครงการพฒันา 

และสร้างความกลัวแก่ชาวบ้าน        

ภาพที่ 5.2 สรุปพลวัตการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล 



 
 

 
 

 

บทท่ี 6 

 

ทุนทางสังคมของชุมชนคลองทะเล 

 
 จากความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่อิงอยู่กับความเป็นเครือญาติและพ่ีน้องร่วมศรัทธาในศาสนา

ขยายวงออกไปสู่ความเป็นเครือข่ายของชาวบ้านในชุมชนคลองทะเล ถือเป็นพัฒนาการทุนทางสังคม

ลักษณะหนึ่งที่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ขยายวงกว้างขึ้นโดย

ไม่ได้จ ากัดเฉพาะภายในชุมชน ปรากฏการณ์นี้เป็นลักษณะส าคัญสะท้อนพัฒนาการของทุนทางสังคม

ที่น าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคลองทะเลอย่างมี

พลัง ทั้งนี้ทุนทางสังคมของชุมชนนี้เกิดขึ้นและด ารงอยู่อย่างมีพลวัตภายใต้บริบทด้านต่าง ๆ ของ

ชุมชนที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าเสนอลักษณะของทุนทางสังคมโดย

จ าแนกออกเป็น 2 ประการ คือ (1) ทุนภายในที่ชุมชนมีอยู่เดิม ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม ความ

ไว้วางใจ/เชื่อถือกัน และความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและเพ่ือนบ้าน (2) ทุนที่เชื่อมโยงกับภายนอก ซึ่ง

ช่วยผูกโยงความเป็นเครือข่ายให้ขยายกว้างออกไป ผ่านการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากกลุ่มองค์กร

ภายนอกชุมชน เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านระบบความคิดที่ตั้งอยู่บนความ

สนใจร่วม จึงส่งผลสู่วิถีปฏิบัติที่ได้แปรสภาพไปเป็นพลังส าคัญซึ่งชุมชนสามารถน าไปใช้ในการ

เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นในรูปแบบปฏิบัติการของภาคประชาสังคม โดย

มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
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6.1 ทุนภายในชุมชน  

 

 6.1.1 บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) 

 วัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนคลองทะเลอยู่ภายใต้ระบบความคิด และ

ความเชื่อที่อิงหลักศาสนาอิสลามเป็นหลัก ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ยึดโยงให้คนในชุมชนให้ตระหนัก

ถึงรากเหง้าของตนเองและการปฏิบัติระหว่างกัน เกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ

ชาวบ้านเมื่อมีกิจกรรม โดยเฉพาะงานบุญต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ดังจะเห็นได้จาก การท านู่หรีหรือการท าบุญ

เลี้ยงอาหารที่มักจะมีพิธีขอพรจากพระเจ้าในวาระต่าง ๆ โดยเจ้าภาพที่จัดงานมักจะเชิญชวนคนทั่วทั้ง

หมู่บ้านให้ไปร่วมงาน โดยจะมีการช่วยงานระหว่างกัน หลังจากเสร็จงานแล้วเจ้าภาพก็จะแบ่งปัน

อาหารให้คนที่ไปช่วยงาน ถึงแม้การท านู่หรีจะเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายส่วนตัวของ

เจ้าภาพงาน แต่ลักษณะของการท าบุญดังกล่าวก็สามารถสะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

ที่ผู้คนยึดถือภายใต้ระบบคิดร่วมกัน ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญรายหนึ่ง ความว่า 

 

 พอท านู่หรีงานต่าง ๆ ขึ้นแต่ละครั้ง คนในหมู่บ้านก็จะรู้แล้วว่าใครสามารถ

 ช่วยเหลืองานอะไรได้บ้าง แบ่งกันท างานตามความถนัดของแต่ละคน แล้วก็จะ

 ผลัดเปลี่ยนกันไปอีกเม่ือมี งานอ่ืน ๆ พูดง่าย ๆ ก็ไปช่วยกันนั่นแหละ ไม่ได้คิดว่า

 เป็นงานส่วนตัวของใคร 

 

 นอกจากการท านู่หรีซึ่งเป็นงานบุญที่ส าคัญของแต่ละคนหรือครอบครัวแล้ว งานพิธีกรรม

เกี่ยวกับส่วนรวมของชุมชนที่จัดได้ว่าเป็นประเพณีที่ส าคัญยิ่งของชุมชน ได้แก่ งานวันเมาลิดหรือวัน

คล้ายวันประสูติขององค์ศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) และงานตัมมัตอัลกุรอาน (การเฉลิมฉลองการจบการ

เรียนคัมภีร์อัลกุรอานของเยาวชน) เป็นงานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดใน

ระดับชุมชน ก็มักจะมีการช่วยเหลือแบ่งหน้าที่กันจัดเลี้ยงอาหาร เพ่ือท าบุญร่วมกัน การละหมาด

รวมกันประจ าสัปดาห์ในวันศุกร์ซึ่งชายมุสลิมต้องไปละหมาดเวลาหลังเที่ยงที่มัสยิดประจ าหมู่บ้าน

ร่วมกัน ซึ่งนอกเหนือไปจากการละหมาดแล้วยังมีการอบรมค าสอนของศาสนา (แปลกิตาบ) โดย

โต๊ะอิหม่าม การเทศนาธรรม (คุตบะฮ์) และการบอกข่าวสารต่าง ๆ ของหมู่บ้านเพ่ือร่วมกันแสดง

ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้คือภาพของวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
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ชุมชนคลองทะเลซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของความเป็นมุสลิมที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมการประกอบความดี

งามตามแนวทางของศาสนาอิสลาม อันช่วยยึดโยงสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกันจนเกิดพลังในการท างานที่

สะท้อนถึงความมีทุนทางสังคมลักษณะหนึ่ง ดังที่ พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบทางศาสนาและคุณค่าไว้ว่า “สิ่งนี้คือความเชื่อที่ท าให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมีความรัก 

ความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน อีกทั้งวิถีทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่สร้างความภูมิใจให้กับ

ชุมชนและเป็นวิถีชีวิตที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างแท้จริง โดยสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

ขึ้น ทีย่ึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมขึ้นได้” 

 การที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันนั้น ท าให้ประเพณี และพิธีกรรมทั้งในเรื่อง

ส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมต่างก็อยู่ภายใต้ระบบคิดที่สอดคล้องกัน ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลมีการ

กระท าแบบต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocity) เสมือนเป็นบรรทัดฐานทางสังคม (Social 

Norm) ประการหนึ่ง ผ่านการจัดงานกิจกรรมเหล่านี้ ดังนั้นพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ ในชุมชนจึง

ถูกผลิตซ้ าเพ่ือหวังผลในทางที่ดีงามกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชน ก่อเกิดเป็นหลักการเบื้องต้นของ

บรรทัดฐานที่คนในชุมชนมีความคาดหวังต่อกันและมีมาตรการลงโทษที่ไม่เป็นทางการ หากคนใด

ไม่ให้ความร่วมมือบรรทัดฐานเหล่านี้เป็นเครื่องมือยึดโยงการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนกันของคนในชุมชน 

ผ่านความสัมพันธ์ที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน อันเป็นการปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งมีพลังที่มาจาก

ทุนทางสังคม ช่วยให้การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนด าเนินการไปได้ด้วยประสิทธิภาพ

ของทุนทางสังคม ดังที่ได้มีการอธิบายไว้ในเอกสารวิชาการเกี่ยวกับทุนทางสังคมว่า (Putnam, 2000, 

อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548)   

 

 ทุนทางสังคมจะท าให้ชุมชนมีพลังเพียงพอที่จะท าในเรื่องต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดย

ทุนทาง สังคมมีความส าคัญอย่างน้อยอีก 2 ประการ คือ ทุนทางสังคมท าให้คน

สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ความเป็นอยู่ของผู้คนอาจจะดีขึ้นหากพวกเขามีความ

ร่วมมือและมีการแบ่งปันกัน อีกทั้งทุนทางสังคมยังช่วยหล่อลื่นกลไกการท างานใน

ชุมชน ท าให้ชุมชนอยู่กันอย่างสันติและมีความสงบมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อคนในชุมชนมี

ความไว้วางใจกันก็จะท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่มีการท าเป็นกิจวัตรประจ าวันของ

ประชาชน เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ ประโยชน์ของทุนทางสังคมในรูปของเครือข่ายที่เกิดจากความเห็นพ้อง
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ต้องกันของประชาชนมีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้เกิดจารีต ประเพณีที่เกี่ยวข้อง

กับการพึ่งพาอาศัยกัน หรือการต่างตอบแทน ซึ่งท าให้องค์กร ชุมชนแข็งแรงและมี

พลังมากขึ้น เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่าย ท าให้การติดต่อและ

ระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการน าความส าเร็จร่วมกันในอดีต

มาใช้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต 

 

 6.1.2 ความไว้วางใจ/เชื่อถือกัน (Trust) 

  1) การมผีู้น าชุมชนที่น่าเชื่อถือ และความเป็นเครือญาติ   

  ผู้น าชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดของชาวบ้านคือโต๊ะอิหม่ามและผู้อาวุโสของ

หมู่บ้าน ซึ่งมักจะเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาและประสบการณ์ทางสังคม โดยบทบาทของโต๊ะอิหม่าม

นั้นจะเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมที่มาจากการปกครองชุมชนภายใต้หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม เช่น การ

เป็นผู้น าละหมาดร่วมกันที่มัสยิดของหมู่บ้าน ส่วนผู้อาวุโสนั้นมีบทบาทเป็นผู้ปลูกจิตส านึกของคนใน

ชุมชนช่วงหลังพิธีละหมาด ซึ่งได้สะท้อนการปกครองของชุมชนที่ไม่จ าเป็นต้องสร้างกฎระเบียบที่

ซับซ้อนมาบังคับใช้ แต่จะอาศัยพ้ืนฐานความเข้าใจและส านึกความรับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนี้  

ความไว้วางใจและเชื่อถือต่อโต๊ะอิหม่ามนั้นยังเห็นได้จากในงานพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ที่

โต๊ะอิหม่ามมักจะท าหน้าที่น าในการร่วมและน าการท าพิธีงานบุญต่าง ๆ ของชุมชนโดยตลอด 

โดยเฉพาะพิธีดุอาขอพรจากพระเจ้า จึงเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก 

ชาวบ้านให้ความเคารพอย่างมาก บทบาทของผู้น าเหล่านี้มีความส าคัญต่อทุนทางสังคม ดังข้อสังเกต

ของนักวิชาการท่านหนึ่งว่า “องค์ประกอบหลักที่ยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทยอีก

ประการคือ ทรัพยากรบุคคลได้แก่บุคคลที่ เป็นผู้น าทางปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ” (พรชัย        

ตระกูลวรานนท์, 2552 : 70)    

  นอกจากความไว้วางใจกันภายใต้บทบาทของโต๊ะอิหม่ามและผู้อาวุโสแล้ว อีก

ประการหนึ่งซึ่งสะท้อนความไว้วางใจกันของคนในชุมชนเป็นอย่างมากคือความเป็นเครือญาติกัน สาย

สัมพันธ์ของเครือญาติท าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคล ดังจะเห็น

ได้จาก กรณีที่ชุมชนคลองทะเลตลอดจนต าบลเกาะยาวใหญ่นั้นไม่มีสถานีต ารวจ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคย

เกิดคดีร้ายแรงในชุมชนเลย แม้กระทั่งการจอดรถจักรยานยนต์ไว้หน้าบ้านตอนกลางคืน หรือที่ท่า

เทียบเรือซึ่งไม่มีคนดูแลรักษาความปลอดภัย รวมทั้งที่สาธารณะอ่ืน ๆ แม้บางครั้งชาวบ้านไม่ได้ปลด
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กุญแจรถจักรยานยนต์แต่ก็ไม่มีการขโมยเกิดขึ้นแต่อย่างใด หรือกรณีที่ชาวบ้านเก็บแผ่นยางพาราซึ่ง

เป็นทรัพย์สินมีมูลค่าไว้ใต้ถุนบ้าน แม้จะไม่มีคนคอยเฝ้าดูแล แต่ก็ไม่เกิดการลักขโมยขึ้น ดังค าอธิบาย

ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งว่า   

 

  ที่บ้านป๊ะ (ค าเรียกตัวเองว่าพ่อ) ตากยางไว้ข้าง ๆ บ้าน รถเครื่อง (รถ 

  มอเตอร์ไซค์) ก็จอดไว้ใต้ถุนบ้าน ไม่ได้ปลดกุญแจทั้งวันทั้งคืน ก็ไม่กลัว 

  หรอกว่าจะมีใครมาลักขโมยไป เพราะท่ีนี่เรารู้จักกันหมด ใครเป็น 

  ลูกหลานของใครก็รู้กันหมด มันก็เป็นญาติ ๆ กันทั้งนั้น แล้วถ้ามีขโมย    

  ไปจริง ๆ ก็ไม่รู้จะไปขายต่อที่ไหน จะไปขายนอกเกาะก็ล าบาก คน 

  เขาก็รู้กันหมดพอเอาขึ้นเรือ   

 

  ความปลอดภัยในทรัพย์สินส่วนตัวของคนในชุมชนดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากความ

ไว้วางใจภายใต้สายสัมพันธ์เครือญาติและความศรัทธาในศาสนาที่ชาวบ้านมีร่วมกัน จึงไม่ต้องพ่ึงพา

กฎหมายและกลไกใด ๆ มาควบคุม แต่สามารถรับรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์บนฐานของความไว้วางใจระหว่าง

กันในชีวิตประจ าวัน ซึ่งชุดของความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทาง

สังคม ดังที่ Putnam ได้อธิบายไว้ว่า “ความไว้วางใจ/เชื่อถือกัน (Trust) นั้นมีคุณค่ามหาศาล เปรียบ

ดังกาวที่เชื่อมให้เครือข่ายไปได้ดี ท าให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง กล่าวได้ว่าทุนทางสังคมมีฐานคิดอยู่ที่ต้อง

มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน” (Putnam, 2003 อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2558: 5-6) 

  2) ทรัพยากรธรรมชาติ: กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน  

  อีกหนึ่งปัจจัยภายในชุมชนคลองทะเลที่เสริมสร้างทุนสังคมคือ ความไว้วางใจและ

เชื่อถือกันในการเป็นเจ้าของทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน (Common Property Resources) ช่วยกัน

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าต่อการท ามาหากินของชาวบ้านในชุมชนได้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพล

จากค าสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามที่บัญญัติไว้ใน

คัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า “พระองค์จะได้ให้พวกเขาลิ้มรสในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้เมื่อมนุษย์ได้

ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พระผู้ทรงอภิบาลทรงตรัสว่า สิ่งที่มนุษย์ท าไว้นั้น มันเกิดอะไร

ขึ้นกับเขาแล้ว ให้บทลงโทษกับมนุษย์เสียบ้างเพ่ือที่จะได้รู้ได้เกิดส านึกในเรื่องการจัดการทรัพยากร” 
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ค าสอนเหล่านี้ได้น าไปสู่การพยายามปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล ภายใต้

แนวคิดการจัดการที่มองทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน  

  ด้วยสภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลได้กิน

และได้รับประโยชน์จากผลิตผลธรรมชาติอย่างมหาศาลในการด ารงชีพ จึงเกิดจิตส านึกที่จะต้องดูแล

รักษาแหล่งท ามาหากินของชุมชน ระบบคิดที่ว่าธรรมชาติของชุมชนเป็นของส่วนรวมไม่ใช่กรรมสิทธิ์

ส่วนบุคคลจึงผนวกเข้ากับเป็นความไว้วางใจและเชื่อถือกันของคนในชุมชนที่จะร่วมมือกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังที่  พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่จะยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย ไว้ว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมายถึงทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ ภูเขา ฯลฯ ที่สามารถน ามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์

สูงสุด พร้อมมีกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม” อีกทั้ง Francis Fukuyama 

(1999) ได้กล่าวถึงการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไว้วางใจกัน ในการสร้างทุนทางสังคมไว้ว่า “สินค้า

สาธารณะที่จ าเป็น โดยเฉพาะในเรื่องกรรมสิทธิ์และความปลอดภัยสาธารณะ ท าให้ไม่มีการแก่งแย่ง

กัน มีการให้ความปลอดภัยและมั่นคงแก่ชุมชน ความร่วมมือก็จะเกิดข้ึนได้โดยธรรมชาติ”   

 

 6.1.3 ความสัมพันธ์ระบบกลุ่มเครือข่าย (Network) 

  1) จากความเป็นเครือญาติและความเป็นมุสลิมสู่การเป็นชุมชน 

  จากเรื่องเล่าผ่านความทรงจ าของผู้อาวุโสในชุมชนคลองทะเล กล่าวกันว่าคนจังหวัด

สตูลเป็นบุคคลแรกที่เข้ามาจับจองพ้ืนที่อาศัยของชุมชนแห่งนี้ ในระยะเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐานนั้น

ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการตัดถนนทางเข้าหมู่บ้านโดยไม่ต้องรอ

งบประมาณจากทางจังหวัด และต่อมาก็ได้ขยับขยายหมู่บ้าน ถนนหนทาง สาธารณูปโภคต่าง  ๆ 

รวมทั้งมัสยิดและโรงเรียนของหมู่บ้านมาตามล าดับ สิ่งนี้สะท้อนถึงความเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน

เชื่อมร้อยกันผ่านบรรพบุรุษที่สัมพันธ์กันใกล้ชิดดังญาติ น าไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจในการก่อตั้ง

หมู่บ้านโดยการด าเนินงานของชาวบ้านด้วยกันเอง และพยายามอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลกันบนฐานของ

ความเป็นพี่น้องแบบมุสลิม  

  ความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายภายในชุมชนคลองทะเลนั้นได้ก่อตัวขึ้นผ่านความเป็น

เครือญาติและความเป็นมุสลิม กล่าวคือความเป็นเครือญาติของชุมชนคลองทะเลแสดงให้เห็นผ่านทาง

นามสกุลที่แบ่งออกได้เป็น 8 ตระกูลใหญ่ ๆ ซึ่งนามสกุลเหล่านี้สามารถนับความเป็นเครือญาติกันได้ 
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ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของชาวมุสลิมเป็นกรอบที่ก าหนดให้ส่วนมากแต่งงานกันในกลุ่ม

เครือญาติหรือชาวมุสลิมด้วยกัน ท าให้ชาวชุมชนคลองทะเลส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครือญาติกันทั้งสิ้น 

นอกจากนี ้ศาสนาอิสลามยังมีค าสอนที่เน้นการรวมกลุ่มของคนมุสลิมด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากค าสอน

ที่ว่า “มุสลิมทุกคนล้วนเป็นพ่ีน้องกัน” และค าสอนที่ว่า “การละหมาดรวมกันเป็นกลุ่มที่มัสยิดจะ

ได้ผลบุญมากกว่าการละหมาดคนเดียวอยู่ที่บ้าน” ฯลฯ ค าสอนเหล่านี้จึงถือเป็นฐานที่ส าคัญซึ่งเอ้ือต่อ

การสร้างเครือข่ายในการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เพราะสามารถด าเนินการได้

ภายใต้ฐานคิดด้านวัฒนธรรมของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีแห่งความศรัทธาและแนวทางการด าเนิน

ชีวิตของกลุ่มผู้คนในชุมชนที่ยึดโยงด้วยความศรัทธาในศาสนาเดียวกัน ความเป็นเครือข่ายของชุมชน

คลองทะเลจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและหนาแน่นด้วยความเป็นเครือญาติและความเป็นพ่ีน้อง

ร่วมศรัทธา  

  2) จากชุมชนสู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

  จากชุมชนที่รวมกลุ่มกันบนฐานของเครือญาต ิชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลได้พัฒนา

ความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมขนร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการ

จัดการที่มองทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน ดังจะเห็นได้จาก การร่วมกันจัดท า

พ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนเพ่ือร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าชายเลน โดยมีการแบ่งโซนพ้ืนที่ให้ชาวบ้านได้มีส่วน

ร่วมกันอย่างทั่วถึง อันน าไปสู่การร่วมกันเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือ

ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากชาวบ้านตระหนักว่าพ้ืนที่อ่าวคลองสนนั้นเป็นของส่วนรวม ทุกคนสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเป็นแหล่ง

ท ามาหากินของชาวบ้าน ดังที่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งได้อธิบายว่า 

 

  บริเวณอ่าวคลองสนมีทรัพยากรทางทะเลมากมาย ทั้งแหล่งหญ้าทะเล  

  แนวปะการัง ป่าชายเลน ชายหาดที่เป็นของสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิใช้ 

  เป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของนายทุน   

 

  ความเป็นกลุ่มเครือข่ายของชาวบ้านชุมชนคลองทะเลถือเป็นลักษณะหนึ่งของทุน

ทางสังคมซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังที่ Putnam (1993) ได้

อธิบายถึงความส าคัญกับทุนทางสังคมในลักษณะของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ว่าเป็น
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รูปแบบของการสร้างองค์กรทางสังคมรูปแบบหนึ่ง และการเป็นเครือข่ายดังกล่าวก็จะส่งผลให้สังคมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  อาจกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางเครือญาติและความเป็นพ่ีน้องแบบ

มุสลิมที่ยึดโยงด้วยการศรัทธาในศาสนาได้เชื่อมร้อยความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน น าไปสู่การ

รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตที่หลากหลายขึ้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวกันตามประเพณีของชาวบ้านในพิธีกรรมทางศาสนา

ซึ่งมีช่วยเหลือแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันที่มีมายาวนาน จนเมื่อเจอกับปัญหาขึ้นจึงขยายไป

เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยอาจรวมกับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มี

ความสนใจร่วมแต่อยู่ภายนอกชุมชน  

 

6.2 ทุนจากภายนอกชุมชน   

 

 กิจกรรมการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล ในช่วงเริ่มแรกนั้น

อยู่ภายใต้ความร่วมมือกันของชาวบ้านที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน แต่ต่อมาได้รับ

การส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้และเงินงบประมาณจากองค์กรภายนอกที่มีความ

สนใจร่วม เข้ ามาช่วยเหลือ  ซึ่ งเป็นแรงเสริมผลักดัน ให้ กิจกรรมการปกป้ องและอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบในการด าเนินการที่ชัดขึ้น 

ทั้งนีอ้งค์กรภายนอกที่ส าคัญซึ่งเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือเครือข่ายชาวบ้านมีดังนี้ 

 

 6.2.1 องค์กรความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน  

 องค์กรนี้ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยพัฒนาขึ้นมาจากกลุ่มเดิมที่มีชื่อว่าชมรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป้าหมายขององค์กรนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและปัญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดภูเก็ตและ

จังหวัดใกล้เคียง จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์เผยแพร่ความส าคัญและปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนที่ ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันได้เข้ามาด าเนินโครงการใน

ชุมชนชุมชนคลองทะเล ภายใต้ชื่อ “โครงการช่วยเหลือและปกป้องสิทธิชุมชน อ าเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา” โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้ชาวบ้านเรียนรู้เรื่องสิทธิในการ
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ปกป้องทรัพยากรชุมชน การยกระดับการจัดการทรัพยากรในชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้านชุมชน

คลองทะเล 

 

 6.2.2 เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 องค์กรนี้มีหลักในการด าเนินงานคือการเคารพและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง

เป็นต้นทุนที่ส าคัญในการท างานกับองค์กรชุมชน  การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชนชายฝั่งและ

เครือข่ายอ่าวพังงา ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและปฏิบัติการร่วมกับชุมชนของภาคีต่าง ๆ ในการ

รณรงค์และพัฒนาผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ

จัดการทรัพยากรชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้กิจกรรมส าคัญที่เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าว

พังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้จัดขึ้นในชุมชนนี้คือ การได้ร่วมกันกับคนในชุมชนจัดงาน

เลี้ยงน้ าชาเพ่ือระดมทุนในการต่อสู้คดี และได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนพิทักษ์สิทธิ์อ่าวพังงา” เพ่ือ

สนับสนุนการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือทางคดีความแก่กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล อีกทั้งยังช่วย

ประสานงานในการยื่นหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง 

การแก้ไขปัญหาบุกรุกท าลายป่าในเขตท้องที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซ่ึงมีข้อความตอนหนึ่งว่า  

 

 นายทุนเหล่านี้ยังบุกรุกท าลายป่า รวมถึงการท าลายป่าต้นน้ าของหมู่บ้านในต าบล

เกาะยาวใหญ่ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้น้ ามาเป็นเวลานาน ปัจจุบันนายทุนได้ท าลายป่าต้น

น้ าแห้งจนท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ข้าพระพุทธเจ้าในนามเครือข่ายชาวประมง

พ้ืนบ้านอ่าวพังงา จึงขอกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาช่วยแก้ปัญหาให้ราษฎรใน

ท้องที่อ าเภอเกาะยาว เพ่ือคงไว้ซึ่งป่าไม้ของแผ่นดินไทยและขอยืนยันว่าเป็นความ

เดือดร้อนจริง ๆ ควรมิควรแล้วแต่กรุณา 

 

 นอกจาก 2 องค์กรหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีองค์กร/หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ 

สนับสนุนกระบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้กับกลุ่มทุนของชาวบ้านอีกหลายหน่วยงานที่มีบทบาทรองลงมา 

ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ และศูนย์ทนายความมุสลิม สภาทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งองค์กร/กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว
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ล้วนท าหน้าที่เสมือนเป็นทุนประเภทหนึ่งซึ่งคอยเชื่อมประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายกิจกรรมของ

ชาวบ้าน และช่วยก าหนดยุทธวิธีการต่อสู้เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่น บทบาทของ

องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการเสริมพลังของทุนทางทางสังคมที่มีอยู่แล้วในชุมชนแล้วยกระดับ

ขยายเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มักจะพบได้ในการน าทุนทางสังคมมาใช้ในการ

พัฒนาชนบท ดังที่ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548, น. 83-85) ได้อธิบายว่า กระบวนการทุนทางสังคมใน

ส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมของกระบวนการนั้นประกอบไปด้วย “ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

รูปธรรม (เงินทุน เครื่องมือ บุคลากร หรือนักวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม (ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้จากภายนอก) รวมทั้งผลที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีจากภายนอกที่มีผลต่อระบบคิดและวิธีปฏิบัติ

ภายในกลุ่ม องค์กร สถาบัน และชุมชน” ในขณะเดียวกัน พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552, น.70) ยังได้

กล่าวถึงความส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมในภาคประชาชนหรือประชาสังคม 

ได้แก่ การหนุนเสริมของเครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มนักวิชาการที่ช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ แก่คนในท้องถิ่น โดยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะยกระดับทุนทางสังคม

ในบริบทของสังคมไทย  

 

ตารางที ่6.1 องค์กรภายนอกที่ช่วยเหลือ สนับสนุนเครือข่ายอนุรักษ์ของชาวบ้าน 

 

องค์กร บทบาทและกิจกรรมการช่วยเหลือ สนับสนุนชาวบ้าน 

องค์กรความร่วมมือเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 อันดามัน 

- ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องสิทธิในการปกป้องทรัพยากรชุมชน   
- ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้าน 

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 4   
จ.ภูเก็ต 

- จัดกิจกรรมวางทุ่นแสดงเขตแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหน้าหาด
คลองสน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

- ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
- สร้างเครือข่ายกิจกรรมเฝ้าระวังชายหาด และปลูกป่าชายเลน 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 
 

 

องค์กร บทบาทและกิจกรรมการช่วยเหลือ สนับสนุนชาวบ้าน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

- เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างตัวแทนจากชุมชนคลองทะเล 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรมการขนส่งทางน้ าที่5 สาขาพังงา 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ก รม ส อ บ ส วน ค ดี พิ เศ ษ  
(DSI) 

- ร่วมพิสูจน์สิทธิ์ท่ีดินที่มีการบุกรุกเขตป่าสงวนจากการร้องทุกข์ของชาวบ้าน 

เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน
อ่าวพังงา 
และสมาพันธ์ชาวประมง
พื้นบ้านภาคใต้ 

- ระดมทุนในการต่อสู้คดีและได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนพิทักษ์สิทธิ์อ่าวพังงา” เพื่อ
สนับสนุนการเคลื่อนไหวและช่วยเหลอืทางคดีความแก่กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล 

ศูนย์ทนายความมุสลิม - ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้าน 

สภาทนายความแห่งประเทศ
ไทย 

- ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้าน 

 

6.3 วิเคราะห์สภาพการณข์องทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเล 

 

 จากการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในฐานะองค์ประกอบพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนกระบวนการ

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล พบว่า สภาพการณ์ของทุนทางสังคมในชุมชนคลอง

ทะเล มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อย (Sub system) ที่ส าคัญคือ ปัจเจกบุคคลที่ พัฒนาไปเป็น

เครือข่าย ประกอบกับส่วนที่เป็นสาระ วิธีคิด และการเรียนรู้ (Cognitive) ทั้งค่านิยม (ความไว้วางใจ 

ความสามัคคี การต่างตอบแทน) บรรทัดฐานและพฤติกรรม/ทัศนคติ โดยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม

ของระบบที่ส าคัญในการหล่อหลอมความสัมพันธ์ของปัจเจกให้เป็นทุนทางสังคมขึ้นมาในชุมชน ได้แก่ 

ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม และระบบเครือข่ายปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถอธิบายสภาพการณ์ของทุนทางสังคมของชุมชนคลองทะเลได้

ดังต่อไปนี้    
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 6.3.1 ระดับปัจเจกบุคคล  

 การรวมตัวระดับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ถือเป็นฐานรากของความเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social 

Network) ซึ่งอมรา พงศาพิญช์ และคณะ (2546: 118) ได้อธิบายว่าทุนทางสังคมเป็นเรื่องของ

ความสัมพันธ์ระดับตั้งแต่บุคคลและบุคคล บุคคลและครอบครัว บุคคลและชุมชน สอดคล้องกับ สุ

พรรณี ไชยอ าพร (2546) ซึ่งได้กล่าวถึงทุนทางสังคมในระดับบุคคลว่า มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์

การต่างตอบแทน และความไว้เนื้อเชื่อใจในการเชื่อมโยงระหว่างกันในสังคม ในขณะที่ พรชัย 

ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การน าบุคคลที่เป็นผู้น าทางปัญญา 

ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ หรือผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการให้ความรู้และ

ถ่ายทอดแก่คนในชุมชน ทั้งนี้ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของบุคคลในระบบทุนทางสังคมนั้นก็คือ 

การมีศักยภาพและมีความสามารถในการมารวมตัวกันร่วมคิด ร่วมท าในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน

เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีจิตส านึกสาธารณะ และมีบรรทัดฐานของค่านิยมซึ่งสอดคล้องกับระบบ

ทุนทางสังคม เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นกลุ่ม/องค์กร ต่อไป นอกจากนี้ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2543) ยัง

ได้อธิบายถึงคุณลักษณะส าคัญที่ส่งเสริมการเป็นทุนทางสังคมของปัจเจกบุคคลว่า ได้แก่ การมีทักษะ

ทางสังคมของบุคคล เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถพิเศษ การมีชาติวุฒิ วัยวุฒิ บุญบารมี 

และการมีทุนเชิงจริยธรรม คือ การมีจริยวัตรและวัตรปฏิบัติที่งดงาม การสั่งสมบุญ  

 หากพิจารณาจากบริบทของชุมชนคลองทะเลซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสังคมหลายระดับตั้งแต่

บุคคลและบุคคล บุคคลและครอบครัว บุคคลและชุมชน ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์แบบต่างตอบ

แทน ความไว้เนื้อเชื่อใจในการเชื่อมโยงสังคม ทั้งนี้ในแง่ของทรัพยากรบุคคลแล้ว ผู้น าชุมชนที่มีความ

น่าเชื่อถือที่สุดของชาวบ้านคือโต๊ะอิหม่ามและผู้อาวุโสของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนา และ

เป็นผู้น าทางปัญญา ที่มีบทบาทน าในการดึงศักยภาพและความสามารถของคนในชุมชนให้มารวมตัว

เพ่ือร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

 

 6.3.2 ระดับกลุ่ม/องค์กร  

 รูปแบบของความร่วมมือในการจัดการ การมีส่วนร่วม และการปฏิสัมพันธ์กัน โดยกลุ่ม/

องค์กร ในระบบทุนทางสังคมมักจะเกิดจากการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลก่อน แล้วสามารถพัฒนา

ให้เป็นระดับชุมชน หรือเครือข่ายทางสังคมได้ ดังที่ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ (2547: 81) ได้ให้มุมมองว่า 

ทุนทางสังคมของกลุ่มมีทั้งทุนที่เป็นรูปธรรม คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสถาบัน องค์กร ทั้งใน
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รูปปัจเจก กลุ่ม และเครือข่าย การมีเครือข่ายญาติมิตร อุดมการณ์และความเชื่อ ทักษะความสามารถ

เฉพาะกลุ่ม และบรรทัดฐานร่วมกัน เช่น ระบบคุณค่า วัฒนธรรมชุมชน ประเพณี กรรมสิทธิ์ และทุน

ที่เป็นนามธรรม คือทรัพยากรธรรมชาติ การมีรูปลักษณ์ท่ีดี 

 การรวมกลุ่มของผู้คนในชุมชนคลองทะเลตามธรรมเนียมดั้งเดิมมักจะเป็นการรวมกลุ่มกัน

ตามกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น การท านู่หรีหรืองานบุญทางศาสนาที่ส าคัญ ๆ ทั้งในระดับ

ครอบครัวและชุมชน เช่น งานแต่งงาน การจัดงานวันเมาลิด งานตัมมัตอัลกุรอาน ตลอดจนงาน

ประจ าปีของโรงเรียนคลองทะเล ซึ่งการรวมกลุ่มที่ไม่เป็นทางการในลักษณะนี้มักจะได้รับความ

ร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มีการแบ่งหน้าที่ในการท างานอย่างสอดคล้องชัดเจนกับทักษะและ

ความสามารถของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม นอกจากการรวมกลุ่มโดยประเพณีตามวิถีชุมชนแล้ว ยังมี

การรวมตัวเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรภายนอกชุมชน

อีกด้วย ตัวอย่างเช่น กลุ่มปกป้องและดูแลป่าชายเลนชุมชน กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น 

 

 6.3.3 ระดับชุมชน   

 การรวมตัวระดับนี้ปรากฏในรูปขององค์กรชุมชนที่ควบคุมดูแลให้การปฏิสัมพันธ์ของคนใน

ชุมชนด าเนินไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดที่มีอยู่ รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างคนมักจะคล้าย

กับระดับกลุ่ม/องค์กร แต่จะแน่นแฟ้นเพียงใดนั้น ขึ้นกับสถานการณ์ที่ชุมชนเผชิญ และความสามารถ

ในการจัดการของผู้น าชุมชน หากการด าเนินงานในระดับชุมชนมีความเข้มข้นพอและเกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่อยู่ในความสนใจร่วมของคนภายนอกด้วยก็จะสามารถพัฒนาสร้างเครือข่ายทางสังคมให้

กว้างขวางยิ่งขึ้นได้ต่อไป 

 

 6.3.4 ระดับเครือข่าย  

 การรวมตัวกันของกลุ่ม/องค์กร หรือชุมชน จากแนวคิดทุนทางสังคมตามมุมมองชุมชนนิยม

ของ Coleman (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) และ Putnam (1993) ได้เน้นความ

เป็นเครือข่ายในฐานะหนึ่งในองค์ประกอบของทุนทางสังคมที่มีความส าคัญอย่างมาก ในขณะที่     

ไกรวุฒิ วัฒนสิน (2548) เสนอว่า เครือข่ายอาจจะขยายด้วยความหนาแน่น (Density) ซึ่งเป็นสัดส่วน

ของผู้คนที่รู้จักกันและความใกล้ชิด นอกจากนี้ พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ยังกล่าวว่า 
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เครือข่ายเป็นกิจกรรมภาคประชาชน ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มนักวิชาการที่สร้างความ

เข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงเครือข่ายเหล่านี้คือพ้ืนฐานทีส่ าคัญของทุนทางสังคม  

 กรณีของการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเลถูกประกอบ

สร้างเป็น เครือข่ายกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านยุทธวิธีต่ าง ๆ โดยที่ เครือข่ายการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีองค์ประกอบของทุนทางสังคมในหลายระดับ ซึ่งนอกจากจะมาจาก

กลุ่มคนภายในชุมชนแล้ว ยังมีการเชื่อมประสานกับกลุ่ม เครือข่ายนอกชุมชน ที่เข้ามาช่วยเหลือเป็น

แรงเสริมผลักดันให้กิจกรรมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ มี

รูปแบบและยุทธวิธีในการด าเนินการที่เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น  

 

 6.3.5 สาระ วิธีคิด และการเรียนรู้ (Cognitive)  

 องค์ประกอบด้านสาระ วิธีคิด และการเรียนรู้นี้ประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นค่านิยม คือ ความ

ไว้วางใจ ความสามัคคี การต่างตอบแทน ส่วนที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม และส่วนที่เป็นทัศนคติ/

พฤติกรรม ทั้งนี้ Bain and Hicks (1998, อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 52) ได้กล่าวถึงทุน

ทางสังคมที่เป็นเรื่องเก่ียวกับสาระ หรือวิธีการคิด (Cognitive) ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องยาก เพราะอยู่ในรูป

ของพฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติ (Attitude) และส่วนที่เป็นคุณค่า (Values) ซึ่งจะประกอบด้วย

บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) ความไว้วางใจ (Trust) ความสามัคคี (Solidarity) และการต่าง

ตอบแทน (Reciprocity) โดยคุณค่าเหล่านี้เป็นค่านิยมร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน และถือเป็น

เงื่อนไขที่ท าให้ชุมชนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ส่วนรวมมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่ Coleman (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) Putnam (1993) 

และ Fukuyama (1995) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความไว้วางใจและบรรทัดฐานตลอดจนความสามัคคีเป็น

องค์ประกอบของทุนทางสังคมที่ส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 83 -85) ยัง

ได้เสนอว่า กระบวนการทุนทางสังคมนั้น มีส่วนที่เป็นด้านระบบคิด ซึ่งเป็นส่วนที่มีความเป็น

นามธรรมสูง ได้แก่ ค่านิยม มีการต่างตอบแทนกัน มีความไว้วางใจ และมีความสามัคคีกัน เป็นต้น 

จากการกล่าวถึงองค์ประกอบของทุนทางสังคมข้างต้นของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ แสดง

ให้เห็นว่าสาระ วิธีคิด และการเรียนรู้ (Cognitive) อันเกิดจากค่านิยม คือ ความไว้วางใจ (Trust) และ

ส่วนที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าหน้าที่สอดประสาน

พ้ืนฐานของระบบทุนทางสังคม  
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 การที่ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ภายใต้สายสัมพันธ์เครือ

ญาติ ท าให้มีระบบคิดที่สอดคล้องกัน กล่าวคือชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลมีความไว้วางใจ (Trust) 

ความสามัคคี (Solidarity) การต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocity) ที่ได้รับอิทธิพลจากค าสอน

ของศาสนาอิสลาม อันเป็นสาระพ้ืนฐานที่หล่อหลอมวิธีคิดที่ส่งผลออกมาสู่การปฏิบัติผ่านพฤติกรรม 

(Behavior) และทัศนคติ (Attitude) ที่แสดงออกในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางศาสนา 

ตลอดจนกิจกรรมเชิงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เสมือนบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) ซึ่ง

คนในชุมชนร่วมกันมี ค่านิยม ระบบคิดและวิถีปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นส่วนที่สะท้อนถึงสาระ วิธีคิด และ

การเรียนรู้ (Cognitive) ของสถานภาพอันเป็นองค์ประกอบที่ปรากฏทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเล  

 

 6.3.6 สภาพแวดล้อม (Environment) ของทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเล  

  1) ระบบครอบครัวและเครือญาติ เป็นสถาบันพ้ืนฐานในสังคมที่หล่อหลอมบุคคล 

ท าหน้าที่ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) แก่บุคคลตั้งแต่แรกเกิด อีกทั้งเป็นแหล่งบ่มเพาะ ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม รู้จักท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ดังที่ ส านักงานกองทุนเพ่ือ

สังคม (2543: 33-34) ได้อธิบายว่า ระบบครอบครัวและระบบเครือญาติเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมในแนวราบ ที่เอ้ือเฟ้ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแนวคิดทุนทางสังคม ในขณะที่  สุ

พรรณี ไชยอ าพร (2546) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมในระดับครอบครัวว่า เป็นรูปแบบที่เน้นสัมพันธภาพ 

มีความไว้เนื้อเชื่อใจ เอ้ืออาทร และผูกพันเป็นหนึ่งเดียวสูง นอกจากนี้ Fukuyama (1995) ยังได้

อธิบายว่า ครอบครัวเป็นแหล่งทุนทางสังคมที่ส าคัญ และทุนทางสังคมในระดับครอบครัวสามารถ

สร้างได้ง่ายกว่าในระดับสังคม เพราะในระดับสังคมมักจะมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลมากกว่า 

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติจึงมักจะมีความไว้วางใจ และการต่างตอบแทนกันมากกว่าที่

ไม่ใช่ญาติ  

  จากการสังเกตในบริบทของชุมชนคลองทะเลความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นผ่านความเป็น

เครือญาติเป็นฐานหลักของการพัฒนาสู่เครือข่ายด้านอ่ืน ๆ กล่าวคือ ความเป็นเครือญาติของชุมชน

คลองทะเลแสดงให้เห็นผ่านทางนามสกุลที่แบ่งออกได้เป็น 8 ตระกูลใหญ่ ๆ ซึ่งนามสกุลเหล่านี้

สามารถนับความเป็นเครือญาติกันได้ทั้งสิ้น ท าให้ชาวชุมชนคลองทะเลส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครือญาติกัน 

ทั้งนี้ได้น าไปสู่การพัฒนากลุ่มเครือข่ายกิจกรรมในชุมชนผ่านความสัมพันธ์เชิงเครือญาติดังกล่าว 
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  2) ระบบความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนามีหน้าที่โดยตรง ใน

ฐานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี หากสถาบันศาสนา

ที่มีความเข้มแข็งก็จะสร้างศรัทธาให้แก่คนในสังคมและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในขณะ

ที่วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น  ๆ ซึ่งมีความ

หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ มักจะปรากฏในรูปของความเชื่อ ความศรัทธาและจารีตประเพณีที่ดีงาม ที่

มักจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาที่นับถือ นอกจากนี้ ยังมีในรูปของประวัติศาสตร์ชุมชนด้วย วัฒนธรรม

จึงเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนาและต่อยอดสิ่งที่ดี ๆ ที่มีอยู่แล้วเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศ ดังที่ พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบหลักที่ยึดโยงให้เกิดทุน

ทางสังคมในบริบทสังคมไทยว่าระบบศาสนาและความเชื่อท าให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นเอ้ืออาทรต่อ

กัน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นขึ้น  

  วิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลนั้นอยู่ภายใต้ระบบความคิด และ

ความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือยึดโยงให้คนในชุมชนตระหนักถึงรากเหง้าของ

ตนเอง เกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวบ้าน โดยสามารถเห็นได้ชัดเมื่อมีกิจกรรมและ

งานบุญต่าง ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นพิธีกรรม ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชนที่ชัดขึ้นที่อิงหลักศาสนาอิสลามจึงถูก

ผลิตซ้ าจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน ค าสอนของศาสนาอิสลามยังมีส่วนส่งเสริม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการด ารงชีพ อันส่งผลให้ชุมชนคลองทะเลมีการพัฒนาเป็น

เครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมขนร่วมกัน โดยมีระบบความเชื่อ ศาสนาและ

วัฒนธรรมสนับสนุนอย่างส าคัญด้วย 

  3) ระบบเครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนี้สามารถดูได้จากการผูกโยง

ความเป็นเครือข่ายของกลุ่มที่สนใจด้านอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในแง่การ

สนับสนุน/ช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกในด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เงินทุน ทรัพยากร/แรงงาน 

และก าลังใจ ในกรณีของเครือข่ายการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเลได้มีการ

ท างานที่เชื่อมประสานกับกลุ่มเครือข่ายนอกชุมชนหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์กรความร่วมมือเพ่ือ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงาและสมาพันธ์ชาวประมง

พ้ืนบ้านภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อเครือข่าย
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ดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านระบบความคิดส่งผลสู่วิถีปฏิบัติ จึงแปรสภาพไปเป็นทุนทางสังคมที่

ชุมชนน าไปเป็นพลังเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่เข้มแข็งและมีระบบมากข้ึน 

 

6.4 ผลลัพธ์ของเครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ: จากทุนทางสังคมสู่ความเป็น    

     ธรรมทางสังคม 

 

 ผลลัพธ์ที่ เกิดจากการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายเพ่ือปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคลองทะเล ซึ่งด าเนินการผ่านบทบาทของทุนทางสังคมนั้นสามารถแบ่ง

ได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมต่อกระบวนการเคลื่อนไหว ทั้งในลักษณะของความ

ร่วมมือในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูล/กระบวนการท างาน

ร่วมกันในชุมชน ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนผ่านการท างานในลักษณะเครือข่ายชาวบ้านสู่ภาคประชา

สังคม (2) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  อัน

ได้แก่ ชุมชนสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสมประกอบกับ

ประเด็นด้านสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง

พบผลลัพธ์ในแง่ลบของทุนทางสังคมคือ (3) ความย้อนแย้งของทุนทางสังคมท่ามกลางเครือข่าย

ชาวบ้าน โดยสามารถอธิบายประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้     

 

 6.4.1 ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนการเคลื่อนไหว 

 ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมต่อกระบวนการเคลื่อนไหวในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ใน

ชุมชนคลองทะเล ซึ่งประกอบขึ้นเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของชาวบ้านนั้น สะท้อนออกมาในรูปของ

การน าไปใช้ประโยชน์ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ

ท้องถิ่น ซึ่งด าเนินการภายใต้ระบบคิดและวิถีปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สอดคล้อง

กับแนวคิดกระบวนการทุนทางสังคมของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 83-85) ซึ่งได้อธิบายว่า 

กระบวนการทุนทางสังคมในส่วนที่เป็นผลลัพธ์นั้น “เป็นส่วนที่เกิดจากผลของการที่สมาชิกมีระบบคิด

และวิธีการปฏิบัติอย่างไร อาจจะอยู่ในรูปของทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเป็นทุนใน

รูปแบบที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ทุนที่ เป็นตัวเงิน ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ          
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ทุนภูมิปัญญา โดยที่ทรัพยากรหรือทุนเหล่านี้เป็นของชุมชนหรือเป็นของสาธารณะที่สมาชิกในชุมชน

สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์ได้”   

 การด ารงอยู่และการพัฒนาของทุนเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้ผ่านการเชื่อมกับทุนภายนอกชุมชน ที่

คอยประสานความร่วมมือในกระบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในรูปของพลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว

ภาคประชาชนซึ่งขยายออกมาจากชุมชน แต่ยังอยู่ภายใต้จิตส านึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

คนที่มีความสนใจร่วมกันบนพ้ืนฐานของทุนทางสังคม ทั้งทุนที่มีอยู่เดิมในชุมชนและทุนภายนอก ผ่าน

การร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรภายนอกแล้วน ามาบูรณาการกัน เหล่านี้สะท้อนถึงขบวนการภาค

ประชาสังคมทีพั่ฒนาขึ้นมาอย่างเข้มแข็งของชุมชนคลองทะเล โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  1) สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาตอบโต้    

กลุ่มทุน 

  ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะกลางทะเลที่ห่างไกลแผ่นดิน ท าให้ในระยะเริ่มแรก

ของการตั้งหมู่บ้านชาวบ้านต้องร่วมแรงกันพัฒนาถนนทางเข้าหมู่บ้านเอง โดยไม่ต้องรองบประมาณ

จากรัฐมาสนับสนุน การเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานของรัฐท าให้ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล

เรียนรู้ที่จะจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเอง ประกอบกับประสบการณ์ในอดีตที่ เกิดการท้าทาย

จากอ านาจรัฐและกลุ่มทุนในช่วงปี พ.ศ.2527 - พ.ศ. 2537 ซึ่งรัฐได้ให้สัมปทานพ้ืนที่ป่าชายเลนแก่

เอกชน โดยอนุญาตให้บริษัทภายนอกเข้าไปตัดไม้ป่าชายเลนที่สัมปทานในชุมชนคลองทะเลได้ แต่ผู้

ได้รับสัมปทานไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ผนวกกับการขาดการติดตาม

ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ป่าชายเลนในชุมชนเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จนเกิดผล

กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากินให้เสื่อมโทรมลงตาม

ไปด้วย ชาวบ้านจึงตระหนักถึงผลกระทบจากการตัดไม้ป่าชายเลนได้ดังกล่าว โดยมีการรวมตัวกัน

คัดค้านการสัมปทานป่าชายเลนในพ้ืนที่ แต่ทว่าชาวบ้านถูกปฏิเสธจากกลไกของรัฐ โดยไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระดับอ าเภอ จึงต้องน าไปด าเนินการด้วยวิธีการของชาวบ้านเองใน

รูปของการพยายามเจรจากับฝ่ายนายทุนซึ่งอยู่นอกเหนือกระบวนการทางกฎหมายและกลไกของรัฐ 

ในขณะเดียวกันก็ใช้วิธีบีบบังคับผู้ที่ท างานในพ้ืนที่ เช่น หากการเจรจากับคนงานตัดไม้ป่าชายเลนไม่

ได้ผล ชาวบ้านก็จะเผาที่พักของคนงานทันที ซึ่งเมื่อมีการสร้างที่พักใหม่ชาวบ้านก็จะตามไปเผาที่พัก

นั้นอีก จนในที่สุดคนงานตัดไม้ของบริษัทก็ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ และต้องหยุดการตัดไม้ป่าชายเลน

ไปในที่สุด แม้ว่าวิธีการต่อสู้ต่อรองของชาวบ้านนี้ดูจะเป็นวิธีการที่รุนแรง แต่การกระท าในรูปแบบ
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ดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของภาคประสังคมรูปแบบใหม่ดังที่ กฤษฎา บุญชัย (2550) ได้

อธิบายว่า “ประชาสังคม คือ กลุ่มปฏิบัติการ (Actor) ในภาคประชาสังคม เป็นเวทีการต่อสู้ทาง

อุดมการณ์ของฝ่ายต่าง ๆ โดยเวทีแห่งนี้มีความหลากหลาย ซับซ้อน ทั้งความขัดแย้งและร่วมมือ 

ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การต่อสู้ของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธีก็ข้ึนอยู่กับคุณภาพของ

ประชาสังคมนั้น ๆ ประชาสังคมจึงไม่ได้มีความหมายแต่เป็นเวทีแห่งความสมานฉันท์เพียงอย่างเดียว”  

  ปรากฏการณ์ที่กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลได้มีการรวมตัวกัน เพ่ือเคลื่อนไหว 

คัดค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า ซึ่งเป็นของบริษัทร่วมทุนต่างชาติ อันเป็นผลมาจากมติ

คณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบในโครงการพัฒนาดังกล่าว จึงเสมือนเป็นปรากฏการณ์ที่ซ้ ารอยเดิมในช่วง

ที่มีการให้สัมปทานพ้ืนที่ป่าชายเลน อันเป็นความขัดแย้งอันเชื่อมโยงกับปัญหาความสัมพันธ์เชิง

อ านาจระหว่างท้องถิ่น รัฐ และทุน สิ่งที่สะท้อนกลับจากปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ จิตส านึกของ

ชาวบ้านในการร่วมกันแก้ปัญหาตอบโต้กลุ่มทุน ด้วยเพราะความตระหนักถึงวิถีชีวิต ทรัพยากร การ

ท ามาหากินที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากผลของโครงการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมกับบริบท

ของท้องถิ่น ดังที่แกนน าชาวบ้านรายหนึ่งได้อธิบายไว้ว่า   

 

  ถ้าปล่อยให้มารีน่าเกิดขึ้นจะท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ป๊ะคิด

  ว่าโครงการนี้แม้จะสร้างงานให้ชาวบ้าน แต่มันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่สูญเสียไป 

  เพราะเขาขุดทะเล ขุดคลองที่ใช้ท ามาหากินมาตั้งแต่สมัยป๊ะชายม๊ะหญิง 

  การพัฒนาที่มาท าลายวิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชนมันคงไม่คุ้ม  

 

  จากที่กล่าวมาแล้วสะท้อนให้เห็นว่าจิตส านึกของชาวบ้านในการร่วมกันปกปอง

ทรัพยากรชุมชนเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่จะน าไปสู่เครือข่ายกิจกรรมและกระบวนการเคลื่อนไหวภาค

ประชาชนต่อไป ดังที่ เพทาย พรล้วนประเสริฐ (2542: 9) กล่าวถึงประชาสังคมว่า “เป็นการรวมตัว

ของภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างจิตส านึกต่อการรวมกลุ่มกันตามสิทธิและหน้าที่

ของตนเอง เพ่ือการท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ความเอ้ืออาทร ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม และ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชน มีการติดต่อสื่อสารกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย อันน าไปสู่พลัง

ในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา สามารถปกป้องและเรียกร้องประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเองได้ ” 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับข้อสังเกตของ ณัฐพงษ์ คันธรส (2552: 29-31) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
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ของประชาสังคมว่า “ต้องมีความตระหนัก และมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของชุมชนหรือประชาสังคม 

ท าให้มองประเด็นปัญหาของชุมชนเป็นจุดร่วม สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา คิดตัดสินใจ

วางแผนและเข้าด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ช่างสังเกต มุ่งมั่น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้

สมาชิกได้เห็นปัญหาด้วยตนเอง” 

  2) กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนร่วมกับองค์กรภายนอก 

  รูปแบบของเครือข่ายกิจกรรมที่ ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลใช้เป็นเครื่องมือใน

กระบวนการต่อสู้เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นได้ขยายตัวออกไปเกินกว่า

ขอบเขตของชุมชน อันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ชาวบ้านได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกซึ่งเข้ามา

สนับสนุนช่วยเหลือกระบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีพลังมากข้ึน โดยเริ่มต้นจากกิจกรรม

ทางศาสนาในมัสยิดซึ่งโต๊ะอิหม่ามและผู้อาวุโสของหมู่บ้านได้พูดคุย ระดมความคิดเห็นต่อโครงการ

พัฒนาอ่าวคลองสน ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่คัดค้านและตระหนักว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนเป็นอย่างมาก น าไปสู่การเริ่มเคลื่อนไหวในระดับ

ชุมชนก่อน การริเริ่มในลักษณะนี้มักจะพบได้ทั่วไปของขบวนการประชาสังคม ดังที่ ณัฐพงษ์ คันธรส 

(2552: 29-31) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประชาสังคมไว้ว่า “... มีการรวมตัวและมีการจัดการ

ภายในชุมชนหรือประชาสังคมด้วยตนเอง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในชุมชน มีความ

หลากหลายของสมาชิกที่มารวมตัวกัน ความคิด ประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดการผนึกก าลังจากทุก

ฝ่ายในชุมชน” จากนั้นเครือข่ายชาวบ้านจึงได้ยื่นหนังสือต่อองค์กร หน่วยงานต่าง  ๆ เช่น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้มีการร่างจดหมายเปิดผนึกถึงเครือข่ายหมู่บ้านต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา เพ่ือ

รณรงค์ขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการพัฒนาอ่าวคลองสน 

  ต่อมาเครือข่ายชาวบ้านได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งที่ 4 จ.ภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการังและแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหน้า

หาดคลองสน อันเป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวด้วยการยกระดับขึ้น โดยการร่วมมือกับหน่วยงานของ

รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบนี้ในที่อ่ืน ๆ ของสังคมไทยดังที่ กฤษฎา    

บุญชัย (2550)  ได้สรุปไว้ว่า “ปัจจุบันขบวนการประชาสังคมของไทยได้มีการพัฒนาและความ

เข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่ายกันมากพอสมควร  โดยเฉพาะเครือข่ายของชาวบ้านและเครือข่ายของ

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ก าลังมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการแสงหาทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหาในด้าน
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ต่าง ๆ ของสังคม” อย่างไรก็ตาม การขยายเครือข่ายยังสามารถด าเนินต่อไปได้ตามวาระและโอกาสที่

เหมาะสม ดังเช่นกรณีของชุมชนคลองทะเลทีไ่ด้มีการร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน

การเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างตัวแทนจากชุมชนคลองทะเลกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางน้ าที่ 5 สาขาพังงา ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (ภูเก็ต) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนเป็นการประเดิม ต่อมาในช่วง

ก่อนที่จะมีการยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่า บริเวณอ่าวคลองสน  เครือข่าย

ชาวบ้านก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัดเวที

ชาวบ้านเพ่ือรณรงค์คัดค้านการสร้างท่าเรือมารีน่าที่อ่าวคลองสน และช่วยกันเฝ้าชายหาดไม่ให้

คนงานของบริษัทนายทุนขนอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชน หลังจากนั้น ช่วงการเคลื่อนไหว

ระลอกใหม่ เมื่อเครือข่ายผู้ปกป้องทรัพยากรได้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุก ในช่วงนี้กลุ่มเครือข่าย

กิจกรรมได้ปรึกษาหารือกับองค์กรภายนอกเพ่ิมแล้วเรื่องการช่วยเหลือคดีกรณีชาวบ้านชุมชนคลอง

ทะเลถูกฟ้อง ได้แก่ สภาทนายความแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอเชีย องค์กรความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรม

ป่าไม้และกรมที่ดิน ที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการตรวจสอบการโครงการก่อสร้างของบริษัท 

อันดามันพัฒนา จ ากัด ซึ่งไปทับซ้อนกับป่าสงวนและที่ดินที่มีใบจองของชาวบ้าน ในส่วนของชาวบ้าน

เองยังมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกันเดินขบวนไปยังศาลจังหวัดพังงา โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมกับ

ความเชื่อทางศาสนาอิสลามคือ การร่วมกันละหมาดฮายัตเพ่ือขอพรจากองค์อัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า

ให้กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มและการด าเนินการทางคดีความต่าง ๆ นั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีก

ทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้

อันเป็นเครือข่ายชาวบ้านด้วยกันด้วย มีการจัดงานเลี้ยงน้ าชาเพ่ือระดมทุนในการต่อสู้คดี  และได้

ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนพิทักษ์สิทธิ์อ่าวพังงา” เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือทางคดีความ  

  ลักษณะของกระบวนการเคลื่อนไหวที่เครือข่ายชาวบ้านชุมชนคลองทะเลร่วมกับ

กลุ่มและองค์กรภายนอกดังกล่าวข้างต้น เป็นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมขึ้นมาเพ่ือต่อสู้หรือต่อรอง

ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างท้องถิ่น รัฐและทุน  อันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านประชา

สังคมรูปแบบใหม่ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540: 48 และ 62-63) ได้กล่าวว่า “ประชาสังคมที่

กลับมาใหม่จะต้องเป็นอิสระจากรัฐ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกลไกตลาด เป็นเรื่องของ
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ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การเปิดพ้ืนที่ทางการเมือง/พ้ืนที่สาธารณะอีกแบบ

ขึ้นมา ที่ไม่ใช่รัฐ ไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เป็นการใช้สิทธิในการไม่เชื่อฟังรัฐของ

ประชาชน” นอกจากนี้ ยังมีลักษณะที่เป็นการเปิดพ้ืนที่หรือเวทีเพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหาและแนว

ในการด าเนินตามสิทธิที่ควรจะเป็น ดังค าอธิบายของ ธีรยุทธ บุญมี ที่ว่า ประชาสังคมเป็น “พ้ืนที่ 

หรือเป็นเวทีเปิด (Space and Stage) ส าหรับการช่วงชิงการนิยาม ประเด็นญัตติ และความเห็น

สาธารณะ เป็นชุดของกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางสังคม ชุมชนใด ๆ ก็ได้ ซึ่งมีส่วนในการก าหนด

ชะตากรรมของตนเอง และเป็นชุดของสิทธิที่ถูกต่อสู้เรียกร้องให้ขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น  เช่นการ

ขยายจากสิทธิทางการเมืองมาสู่สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม” (ธีรยุทธ บุญมี, 2547, อ้างถึงใน 

พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2552, น.63)     

  กระบวนการเคลื่อนไหวริเริ่มโดยกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล ซึ่งได้ก่อตัวขึ้นจาก

จิตส านึกร่วมของการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ จากความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการของรัฐ

ผ่านการด าเนินงานโดยกลุ่มทุน สะท้อนถึงความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาที่จะเกิดข้ึนแก่ชุมชน

ในอนาคต แล้วพัฒนาต่อไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการใช้กระบวนการเคลื่อนไหวเป็นแนวทางในการตอบ

โต้ต่อกลุ่มทุนที่บุกรุกพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของคนในชุมชน เพ่ือสร้าง

ต าแหน่งแห่งที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่นผ่านการใช้เวทีของประชาสังคม ซึ่งมีการ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นโดยมีกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมเข้ามาให้การสนับสนุนแก่

ช าวบ้ าน  อันน าไปสู่ ค วาม เข้ มแข็ งและศั กยภ าพที่ ชุ มชนสามารถปกป้ อ งและอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้ 

 

 6.4.2 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหว 

 การขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาวชุมชนคลอง

ทะเลได้   ผลลัพธ์ท้ายที่สุดคือความส าเร็จในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ของท้องถิ่นและเป็นที่น่าพอใจ ยิ่งไปกว่านั้น การขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวได้

น าไปสู่ประเด็นความเข้าใจด้านสิทธิของชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนอีกด้วย   

  1) ชุมชนสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม 

เป็นระยะเวลากว่าสามทศวรรษที่ชุมชนคลองทะเลได้ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง
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ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จนถือได้ว่าประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ความส าเร็จในการ

เคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งสะท้อนผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ชุมชนได้ใช้ยุทธวิธีในการขับเคลื่อน

กระบวนการเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย บนฐานของทุนทางสังคมในชุมชน แล้วยกระดับขยายทุน

ทางสังคมไปเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกลุ่ม/องค์กรภายนอกชุมชน 

  2) สิทธิชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน แม้แนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอบรับและยึดถือ

ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน แต่แนวคิดดังกล่าวก็ถูกตั้งค าถามและเกิดข้อวิพากษ์อย่างมาก เนื่องจาก

บางมาตรการหรือแนวทางที่รัฐใช้กลับสร้างปัญหาในการท าลายวิถีการด ารงชีพที่สัมพันธ์กับการ

จัดการทรัพยากรของชุมชน ตลอดจนเป็นการเบียดขับชุมชนให้ออกห่างจากสิทธิที่คนในชุมชนพึงมี

และได้ประโยชน์ที่พึงได้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดข้อเสนอใหม่ข้ึนมาคานกรอบแนวคิด

การด าเนินงานของรัฐ ดังเช่นแนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยค านึงถึงสิทธิ

ชุมชนในการปกป้องและจัดการทรัพยากร 

  กระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นในชุมชนคลอง

ทะเล ถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของชุมชนภายใต้บทบาททุนทางสังคมในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวว่ามีพลังในการต่อสู้ ต่อรองกับอ านาจเชิงนโยบายของรัฐ ตลอดจน

สะท้อนให้เห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิที่จะก าหนดอนาคตของชุมชน ซึ่งสิทธิชุมชนนี้ได้

ก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฐานข้อมูลการเมืองการ

ปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้า, 2554) มาตรา ๖๖ ความว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน

ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่ างสมดุลและ

ยั่งยืน” นอกจากนี้ ใน มาตรา ๖๗ ยังได้ระบุถึงสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพ 

และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  กระนั้นก็ตาม นโยบายรัฐที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักได้สร้าง

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ศึกษา เริ่มตั้งแต่นโยบายในการให้

สัมปทานพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนให้แก่บริษัทเอกชน สู่นโยบายพัฒนาโครงการท่องเที่ยวซึ่งเอ้ือ
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ประโยชน์แก่กลุ่มนายทุนที่มองทับความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการด ารงชีพของคนใน

ชุมชน จนคนในชุมชนต้องรวมตัวกันปกป้องตามสิทธิที่ตนเองพึงมี และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพใน

การใช้สิทธิเพ่ือปกป้องฐานทรัพยากรของชุมชน มิใช่ความอ่อนแอเฉื่อยชา ซึ่งชุมชนต้องรอคอยความ

ช่วยเหลือ ตามที่ เคยเข้าใจกันตามแนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐ  แนวคิดที่ให้

ความส าคัญกับสิทธิชุมชนนี้  ได้รับการอธิบายจาก ยศ สันตสมบัติ (2536: 43) ซึ่งได้กล่าวถึงสิทธิ

ชุมชนว่า ไม่ใช่ระบบกรรมสิทธิ์ตามที่เราเข้าใจกันตามกฎหมายตะวันตก แต่เป็นสิทธิในการใช้

ประโยชน์ ซึ่งด ารงอยู่ควบคู่กับหน้าที่ในการดูแลรักษา และเป็นกฎเกณฑ์พ้ืนฐานของการจัดการ

ทรัพยากรโดยชุมชนมาแต่เดิม การรับรองสิทธิชุมชนจึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนารากเหง้าของ

ประชาธิปไตยในระดับรากฐาน  

  โดยนัยดังกล่าว สิทธิชุมชนจึงเป็นขบวนการประชาธิปไตยจากรากหญ้า ที่เกิดขึ้นใน

บริบทที่โครงสร้างทางอ านาจในสังคมมีความไม่เท่าเทียมกัน เป็นการต่อสู้เพ่ือปรับสัมพันธภาพทาง

อ านาจ สร้างต าแหน่งแห่งที่ให้กับชุมชน ผ่านการก าหนดตัวตน โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันสังคม

ไปสู่การเคารพความหลากหลาย หรือมีนโยบายที่ให้แต่ละท้องถิ่นส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้มีเสรีภาพ

ของตนเองในการก าหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามแต่ภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน  

(บุญยิ่ง ประทุม, 2551) ในขณะเดียวกัน สิทธิชุมชนยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

ซึ่งเชื่อมประสานกันผ่านมิติต่าง ๆ ของความเป็นธรรมทางสังคม ดังที่ปรากฏผ่านผลลัพธ์ของ

กระบวนการเคลื่อนไหวโดยชุมชนคลองทะเลเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น อันได้แก่ 

   2.1) ความเป็นธรรมในมิติการยอมรับ กระบวนการเคลื่อนไหวในชุมชน

คลองทะเลสะท้อนผลเชิงคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันน าไปสู่การสร้างความเป็นธรรม

ทางอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่

เชื่อมโยงกิจกรรมกับศาสนาอิสลาม ประกอบกับความเชื่อในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผ่านหลัก

ค าสอนทางศาสนา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะชุมชนที่มี

ศักยภาพในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่น จนได้รับรางวัลรางวัลลูกโลกสีเขียว

ระดับประเทศ และประสบความส าเร็จในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากนายทุนนอกพ้ืนที่ 

   2.2) ความเป็นธรรมในมิติการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมที่ผ่านกิจกรรมใน

พ้ืนที่ของประชาธิปไตยและสิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากร ได้สะท้อนให้เห็นผ่านกระบวนการ

เคลื่อนไหวโดยชุมชนคลองทะเล ซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐานสิทธิชุมชนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ

และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยชุมชนคลองทะเลนี้

สามารถสะท้อนภาพของความเป็นประชาธิปไตยจากรากหญ้า ที่ได้มีโอกาสต่อสู้เพ่ือปรับสัมพันธภาพ

ทางอ านาจและสร้างต าแหน่งแห่งที่ให้กับชุมชน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นรูปหนึ่งภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 

   2.3) ความเป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากร กระบวนการ

เคลื่อนไหวของชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลได้น าไปสู่การตรวจพิสูจน์ที่ดินของกลุ่มบริษัทนายทุนที่

เข้ามาท ากิจกรรมในนามของการพัฒนาในพ้ืนที่ แต่สร้างปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

พบว่าเอกสารสิทธิ์มีพิรุธ ตลอดจนการเกิดข้อสงสัยและความคลุมเครือที่สังคมได้ตั้งค าถามต่อการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและต่อบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนซึ่งอาจจะขัดกับกฎหมายใน

หลายประเด็น ทั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน เจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เอกสารสิทธิ์ทับ

ซ้อนกับที่ในใบจองของชาวบ้าน ปัญหาเหล่านี้เป็นประเด็นที่กลุ่มเคลื่อนไหวในชุมชนคลองทะเลได้

หยิบยกสะท้อนขึ้นมาให้เห็นถึงความไมเ่ป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะที่ดิน เพื่อ

น าไปสู่ข้อเรียกร้องในการสร้างความเป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนต่อไป 

   2.4) ความเป็นธรรมในมิติทางกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในกลไกทางสังคมที่

ส าคัญมาก ซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงถึงความเป็นธรรมในแง่ของความยุติธรรมได้ ผลลัพธ์ของความ

ยุติธรรมที่กระบวนการเคลื่อนไหวโดยชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลประสบผลส าเร็จคือ กรณีที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกหนังสือ ขอให้ยับยั้งการด าเนินการและยกเลิกการ

อนุญาตก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่โดยเร่งด่วน ซ่ึงส านักงานขนส่งทางบกท่ี 5 สาขาพังงา ได้ตอบ

รับด้วยการยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่า บริเวณชุมชนคลองทะเล และเพิก

ถอนใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากขัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความส าเร็จของการจัดการความเป็นธรรมในระบบกฎหมาย ผ่านกระบวนการ

เคลื่อนไหวโดยชุมชนคลองทะเล ภายใต้ทุนทางสังคมของชุมชน  

  3) ผลลัพธ์ด้านความย้อนแย้งของทุนทางสังคมท่ามกลางเครือข่ายชาวบ้าน       

  ข้อค้นพบประการหนึ่งจากปรากฏการณ์ ในพ้ืนที่ศึกษาคือ ความเป็นเครือข่าย

ชาวบ้านได้สร้างอ านาจขึ้นมาอย่างแยบยล เกิดความย้อนแย้งท่ามกลางแนวคิดทุนทางสังคมที่ผลิตซ้ า

ความร่วมมือเป็นกลุ่มเครือข่าย ในขณะเดียวกัน สิ่งนี้ได้เบียดขับความคิดต่างของคนในชุมชน        
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อีกส่วนหนึ่ง กล่าวคือ กลุ่มคนที่ไม่ได้ร่วมเครือข่ายถูกเบียดขับไปสู่พ้ืนที่ของความขัดแย้งระหว่าง

ชาวบ้านด้วยกัน ปรากฏการณ์ลักษณะนี้สอดคล้องกับที่ Portes (1998, อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 

2547: 48) ได้อธิบายถึงผลในแง่ลบของทุนทางสังคมไว้ว่า “ทุนทางสังคมท าให้เกิดการกีดกันคน

ภายนอก ท าให้เกิดความเข้มงวดต่อเสรีภาพส่วนบุคคล และท าให้บรรทัดฐานของตนเองลดต่ าลง

เพ่ือให้เข้ากับสังคมกลุ่มนั้นได้” โดยสามารถเห็นได้จากกรณีที่ชาวบ้านคนหนึ่งซ่ึงคอยช่วยเหลือ

สนับสนุนนายทุน ถูกเครือข่ายอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลไม่คบค้าสมาคมด้วย อีกทั้งยังเคยเกิดการชก

ต่อยระหว่างชาวบ้านซึ่งเป็นคนเฝ้าอุปกรณ์และเฝ้าที่ดินให้นายทุน กับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ที่ขึ้นไป

ส ารวจพื้นที่ซึ่งนายทุนมีการบุกรุกป่าสงวน ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปสู่

ครอบครัวอีกด้วย ซึ่งเกิดขึ้นกับพ่อของชาวบ้านคนที่มีปัญหาดังกล่าวที่ประกอบอาชีพขับเรือหางยาว

โดยสารระหว่างเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย แต่กลับถูกชาวบ้านเครือข่ายอนุรักษ์คลองทะเลที่ไม่

พอใจปฏิเสธไม่โดยสารเรือล าดังกล่าว ท าให้มีรายได้น้อยกว่าผู้ขับเรือล าอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังมีความ

ขัดแย้งกรณีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านชุมชนคลองทะเล ซึ่งนายทุนบริษัท  อันดามันพัฒนา จ ากัด ได้

สนับสนุนผู้สมัครคนหนึ่งโดยใช้วิธีการย้ายชื่อคนงานที่มาท างานให้นายทุนที่เกาะยาวใหญ่ เข้าสู่

ทะเบียนบ้านของชุมชนคลองทะเลจ านวนถึง 78 คน เพ่ือช่วยลงคะแนนให้ เมื่อชาวบ้านตรวจสอบพบ 

จึงได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐจนน าไปสู่ความขัดแย้งของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคนซึ่งต่างก็

เป็นคนในพ้ืนที่ด้วยกัน ปรากฏการณ์ลักษณะนี้ตรงกับข้อสังเกตของ Dasgupta ที่ว่า ในบางครั้ง “ทุน

ทางสังคมไม่ใช่ผลประโยชน์สาธารณะ แต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจก่อเกิดผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบ เช่น การมุ่งสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเฉพาะภายในกลุ่ม โดยแยกจากคน

ภายนอก” สภาพเช่นนี้แม้จะก่อให้เกิดความไม่กลมเกลียวกันในกลุ่มโดยรวม แต่น าไปสู่ปัญหาความ

ขัดแย้งในที่สุดกับคนภายนอกกลุ่ม (Dasgupta, 1999, อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 49) 

  นอกจากนี้ ความเป็นเครือญาติของชุมชนยังเอ้ือต่อระบบอุปถัมภ์ อันน าไปสู่การเอ้ือ

ประโยชน์เฉพาะในกลุ่มพรรคพวกที่มีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากัน ซึ่งเป็นด้านลบของทุนทางสังคมที่

ไม่ได้มีการกล่าวถึงบ่อยนัก ปรากฏการณ์ลักษณะนี้ได้มีการอธิบายนานวิจัยก่อนหน้านี้ว่า “ทุนทาง

สังคมในแง่ลบนั้นมิได้กล่าวถึงกันมากนัก เช่น ทุนทางสังคมในระบบอุปถัมภ์ ซึ่งหากญาติกระท า

ความผิดก็อาจจะใช้ทุนทางสังคมช่วยปิดบังความผิดของพวกเขา เป็นต้น” (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 

83) ซึ่งในพ้ืนที่ที่มีปัญหานี้สามารถพบได้ในโครงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งการอนุญาตอยู่นี้

อ านาจของเทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ ซึ่งชาวบ้านต่างก็รับรู้มาตลอดว่ามีความไม่โปร่งใสในการ
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ด าเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกหนังสืออนุญาตให้บริษัทอันดามันพัฒนา จ ากัด ท าการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีชุมชนคลองทะเล หรือกรณีของการสร้างสะพานท่าเทียบเรือของ

ต าบลซึ่งมีปัญหาที่ใช้เวลานานกว่า 10 ปี เปลี่ยนผู้รับเหมามาแล้วหลายบริษัท ทว่าโครงการดังกล่าว

จะแล้วเสร็จได้เมื่อไม่นานมานี้ แต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ

ดังกล่าว อาจเป็นเพราะคนที่ท างานในเทศบาลต าบลล้วนเป็นคนในหมู่บ้านของเกาะยาวใหญ่  และ

เป็นเครือญาติที่นับนามสกุลสืบสายกันได้ ทุกอย่างจึงเป็นการเอ้ือต่อพวกพ้อง ชาวบ้านก็ไม่มีพลังที่จะ

ตรวจสอบคนในหมู่บ้านด้วยกัน ผู้อาวุโส ผู้น าชุมชนกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลต่างก็เป็นลูกหลาน

ด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องด้วยความเป็นเครือญาติกันนี้หากตรวจสอบพบความทุจริต อาจน าไปสู่ การ

ด าเนินคดีซึ่งคนในหมู่บ้านไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเครือญาติของตนอยู่ดี     

  จะเห็นได้ว่าความเป็นเครือข่ายชาวบ้านที่ เคลื่อนไหวนี้มิ ได้อยู่ภายใต้คว าม

สมานฉันท์ปรองดองของคนในพ้ืนที่ทั้งหมดเสียทีเดียว แต่อาจมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความขัดแย้ง

ของคนในพ้ืนที่ด้วยกันเองอีกบ้าง ทุนทางสังคมจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกแช่แข็งให้หยุดนิ่งตายตัว หรือเรียบ

ง่ายภายใต้วัฒนธรรมชุมชน แต่ทว่าเมื่อมันถูกน าไปใช้ประสานเป็นเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมเคลื่อนไหว 

ย่อมเกิดการแบ่งพรรคพวกและความขัดแย้งตามมาอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งอาจมองจากอีกมุมหนึ่งได้ว่า

กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เคลื่อนไหวคัดค้านก็อาจไปจ ากัดจัดเสียงของคนส่วนน้อยที่ต้องการให้มีโครงการ

พัฒนาเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนก็เป็นได้ จึงเกิดเป็นวาทกรรมผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในเครือข่าย

ชุมชน ที่ได้ลดทอนความเห็นต่างของคนในส่วนน้อยออกไปบ้าง 
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ภาพที่ 6.1 พลวัตการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานทุนทางสังคมในชุมชน   

              คลองทะเล 

 



 
 

 
 

 

บทท่ี 7 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “พลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานทุนทางสังคมในชุมชน

คลองทะเล จังหวัดพังงา” มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษากระบวนการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล และพลวัตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชนบนพ้ืนฐานทุนทางสังคม ประการที่สอง เพ่ือศึกษาลักษณะของทุนทางสังคมที่ชุมชนคลองทะเล

น ามาใช้ขับเคลื่อนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และประการที่สาม เพ่ือศึกษาผลของการน าทุนทาง

สังคมมาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคลองทะเล ผู้วิจัยได้น าแนวคิด

ทุนทางสังคม แนวคิดประชาสังคมและแนวคิดเกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็น

แนวคิดน าในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ผลการศึกษาสามารถสรุปโดยแบ่งเป็นหัวข้อ

ดังต่อไปนี้  

 7.1 สรุปผลการศึกษา 

 7.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

 

7.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะกลางอ่าวพังงา พ้ืนที่ตั้งของชุมชนคลองทะเลจึงอุดม

สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยากต่อการประเมินค่าอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยัง

มีทรัพยากรบนบกท่ีเป็นป่าไม้และที่ดินซ่ึงเอ้ือประโยชน์อย่างส าคัญต่อการด ารงชีพของคนในท้องถิ่นนี้

มาอย่างยาวนาน อีกท้ังบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่ภายใต้ระบบคิดที่ตั้งอยู่บนความ

เชื่อและความศรัทธาในศาสนาเดียวกันคือศาสนาอิสลาม ผนวกกับความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ส่งผล
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ให้คนในชุมชนคลองทะเลมีการผูกโยงเป็นเครือข่ายเชิงประเพณีและเครือญาติที่มักสะท้อนผ่าน

กิจกรรมทางพิธีกรรมศาสนา ซึ่งได้ผลิตซ้ าค่านิยมความช่วยเหลือเกื้อกูลและไว้วางใจกันที่อยู่เบื้องหลัง

ความเป็นกลุ่มก้อนของชุมชน ลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือข่ายภายในชุมชนดังกล่าวนี้ เป็นหนึ่งใน

องค์ประกอบส าคัญของทุนทางสังคมที่น าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นฐานส าคัญของการด ารงชีพในท้องถิ่น ซึ่งต่อมาทรัพยากรเหล่านี้ถูกแปร

สภาพเป็นทรัพยากรเชิงมูลค่าในนามของการพัฒนาโดยภาครัฐที่เอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มทุนให้มาลงทุน

ท าสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อธิบายว่าจะน ามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการมีงานท าของคนใน

พ้ืนที่ แต่เมื่อกระบวนการพัฒนาด าเนินไปโดยไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กอปรกับการ

ด าเนินโครงการหลายโครงการดูเหมือนจะละเมิดกฎหมายในบางด้าน และมีแนวโน้มจะสร้าง

ผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้เป็นฐานในการท ามาหากิน จึงน าไปสู่การเคลื่อน

ไวอันเป็นภาคปฏิบัติการของเครือข่ายชาวบ้าน ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติของชุมชน 

ซึ่งได้ด าเนินไปอย่างมีพลวัตและมีการปรับตัวอย่างน่าสนใจ ผลการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก

และการสังเกตท าให้สามารถสรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

 7.1.1 กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล และพลวัตของการ 

         ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน  

 ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเองมา

อย่างยาวนาน รวมทั้งมีประสบการณ์ความร่วมมือกันพัฒนาชุมชนด้วยในรูปเครือข่ายของชาวบ้าน

ภายในชุมชนเดียวกันและกับชุมชนใกล้เคียงโดยไม่พ่ึงกลไกของรัฐมาก่อน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

กับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่เริ่มเห็นชัดในช่วงปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นไปในทางที่

น่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินชีวิตและการท ามาหากินของคนในชุมชน จึงถือเป็น

ปรากฏการณ์ที่ท้าทายให้มีการต่อสู้และต่อรองกับอ านาจรัฐและกลุ่มทุน เนื่องจากเดิมทีรัฐเคยให้

สัมปทานพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยอนุญาตให้บริษัทภายนอกตัดไม้ป่าชายเลนที่สัมปทานในแปลงของ

ชุมชน แต่ไม่ปฏิบัติตามกติกาของการสัมปทาน จนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านและ

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากินต้องเสื่อมโทรมลง ชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวกันคัดค้าน

การสัมปทานป่าชายเลนในพ้ืนที่ชุมชนดังกล่าว โดยมีการด าเนินการด้วยวิธีของชาวบ้านเอง ซึ่งอยู่

นอกเหนือกระบวนการทางกฎหมายและกลไกของรัฐ กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยการเจรจากับคนงานตัดไม้



139 
 

 

ในป่าชายเลน เมื่อการเจรจาไม่ได้ผล ชาวบ้านจึงท าการเผาที่พักของคนงานทันที และเมื่อมีการสร้าง

ที่พักใหม่ ชาวบ้านก็ตามไปเผาที่พักนั้นอีก จนในที่สุดคนงานตัดไม้ของบริษัทไม่สามารถอยู่ในพ้ืนที่ได้

และหยุดการตัดไม้ในป่าชายเลนไปในที่สุด การรวมตัวกันของชาวบ้านเพ่ือเคลื่อนไหวในครั้งนั้นถือ

เป็นจุดเริ่มต้นของการท้าทายกลไกของรัฐและอ านาจของกลุ่มทุน ถือเป็นปฏิบัติการเคลื่อนไหวใน

ช่วงแรกที่ท าให้ชาวบ้านสามารถสร้างพ้ืนที่ในการต่อสู้ และต่อรองกับผู้มีอ านาจเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการท ามาหากินบน

ฐานของทรัพยากร ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากผลของนโยบายรัฐที่ขาดการรับรู้ และมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน 

 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556 กลุ่มชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลได้มี

ปฏิบัติการของการเคลื่อนไหวตอบโต้กลุ่มทุนที่บุกรุกที่ดินและแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือ

คัดค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า ซึ่งเป็นของบริษัทร่วมทุนต่างชาติ อันเป็นการด าเนิน

โครงการในนามของการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาต่าง ๆ หลาย

โครงการในพ้ืนที่นี้ เนื่องจากรัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันให้เป็น

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้ชื่อเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว จึงท าให้มีการเสนอ

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในรูปของการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือมารีน่า พร้อมทั้งที่พักแบบ

รีสอร์ตหรูและบ้านพักตากอากาศ เพ่ือรองรับการเติบของการท่องเที่ยวในอนาคต เมื่อชาวบ้านใน

ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลและเห็นว่าโครงการดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคน

ในชุมชน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นอาชีพส าคัญของคนในพ้ืนที่ รวมทั้ง

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตั้งแต่หาดทราย หญ้าทะเล ป่าชายเลน และแหล่งปะการัง อันเชื่อมโยงกับ

ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ าที่มีค่ามากต่อการด ารงชีพ ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องระงับและยกเลิกใบอนุญาตโครงการก่อสร้างดังกล่าว    

 รูปแบบของเครือข่ายที่กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการต่อสู้

เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เริ่มต้นจากการพูดคุยในวาระที่มีกิจกรรมทาง

ศาสนาในมัสยิด โดยการน าของโต๊ะอิหม่ามซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณและผู้อาวุโสของหมู่บ้านได้มี

การพูดคุยปรึกษาหารือกัน พร้อมระดมความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ก าลังจะด าเนินการใน

ชุมชน ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความเห็นคัดค้านและตระหนักว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง
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ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มภายในชุมชนก่อนแล้วขยายตัวไปเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

และองค์กรภายนอกชุมชนที่มีความสนใจร่วม ท าให้การเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดย

ได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกซึ่งเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือกระบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง 

ๆ เช่น ยื่นหนังสือต่อองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ อันได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตลอดจนได้มีการร่างจดหมายเปิดผนึกถึงเครือข่ายหมู่บ้านต่าง ๆ ของ

จังหวัดพังงา เพ่ือรณรงค์คัดค้านการก่อสร้างโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ของชุมชน 

 ในการเคลื่อนไหวมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของเครือข่าย อันช่วยเสริมการเคลื่อนไหว 

เช่น กิจกรรมการวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการังและแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหน้าหาด การเปิดเวที

พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างตัวแทนจากชุมชนคลองทะเลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง การจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือรณรงค์คัดค้านการสร้างท่าเรือมารีน่า ตลอดจนการช่วยกันเฝ้าระวัง

ชายหาด จนกระทั่งได้มียกเลิกการอนุญาตก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่าบริเวณชายหาดของ

ชุมชน เนื่องจากการอนุญาตดังกล่าวขัดกับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หลังจากนั้น ได้เกิดการเคลื่อนไหวระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้ง เมื่อชาวบ้านชุมชนคลองทะเล

จ านวนกว่า 30 คน รวมตัวกันเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของชุมชน หลังจาก

ได้สังเกตเห็นมีการเข้าไปบุกรุกและปรับสภาพพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้ชาวบ้านจ านวน 17 คน 

ถูกจับกุมและกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน จนน าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวที่

เข้มข้นขึ้นเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน ทั้งนี้ในการจัดกระบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ นั้น ชุมชนมีวิธีการที่อาศัยเครือข่ายความร่วมมือ

ทั้งจากกลุ่มภายในชุมชนและองค์กรภายนอกที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ซึ่งให้การสนับสนุน

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกระบวนการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆเช่น กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวร่วมกันเดินขบวนไปยังศาลจังหวัดพังงา กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายชาวประมง

พ้ืนบ้านอ่าวพังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือ

ทางคดีความแก่ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้กับค าสอนของศาสนา

อิสลามในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

 รูปแบบด้านปฏิบัติการของกระบวนการเคลื่อนไหวที่ชาวบ้านชุมชนคลองทะเลใช้ต่อสู้ตอบโต้

กลุ่มทุนที่เข้ามาบุกรุกพ้ืนที่และท าลายทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นไปในลักษณะของการสร้าง

พ้ืนที่ทางสังคมข้ึนมาต่อสู้ต่อรอง ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างท้องถิ่น รัฐและทุน 
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อันเป็นการสะท้อนถึงจิตส านึกของชาวบ้านในการร่วมมือกันเพ่ือหาทางแก้ปัญหาบนฐานของทุนทาง

สังคม ด้วยการร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันสร้างความตระหนักต่อผลกระทบของปัญหา

ที่จะเกิดข้ึนแก่ชุมชนในอนาคต รวมถึงการน ามุมมองด้านสิทธิชุมชนที่ว่าคนในชุมชนควรเป็นผู้ก าหนด

แนวทางการพัฒนาด้วยตนเองมาใช้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาของรัฐและของนายทุนที่

ท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วม การขับเคลื่อนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นไปเพ่ือสร้างต าแหน่งแห่งที่ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่น ที่น าไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้

สามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้ ผ่านการใช้เวทีภาคประชาสังคม โดยมีองค์กร

ต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนแก่ชาวบ้าน ตลอดจนอาศัยพลังจากทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เดิม และ

น าไปเชื่อมโยงชาวบ้านเป็นกลุ่มเครือข่ายนอกชุมชนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็น

อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบยิ่งขึ้น 

 

 7.1.2 ลักษณะของทุนทางสังคมที่ชุมชนคลองทะเลน ามาใช้ขับเคลื่อนการปกป้อง 

         ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทุนทางสังคมเป็นทุนประเภทหนึ่งที่มักจะพบในชุมชน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ

ความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนในการรวมตัวกันอย่างมีวัตถุประสงค์ ผ่านความเป็นเครือข่ายที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล 

การมีค่านิยมต่างตอบแทน และการมีความผูกพันระหว่างกัน ทุนทางสังคมดังกล่าวนี้เมื่อถูกน าไปใช้

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด ารงชีพในชุมชนชนบทสามารถแปรเป็นพลังของชุมชนได้โดยง่าย 

เนื่องจากมีการด าเนินการภายใต้ระบบความสัมพันธ์ที่แนบแน่น และสามารถน าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง

กับทรัพยากรธรรมชาติที่คนในชุมชนใช้ร่วมกันด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การสื่อสารเพ่ือสร้างส านึกร่วมกันใน

ความเป็นเจ้าของและความเป็นกลุ่มก้อนของคนในชุมชนเดียวกัน รวมถึงการมีค่านิยมและทุนทาง

ปัญญาที่จะช่วยในการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย ผลจากการศึกษารั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายที่

เป็นกลุ่มก้อนจากความสัมพันธ์ในรูปแบบทุนทางสังคมมีพลังในการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

  ทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเลที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างเครือข่ายปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างน่าสนใน ซึ่งสามารถสรุปจากข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 



142 

   1) ทุนภายในชุมชน มีฐานมาจากความเชื่อ ประเพณีและความเป็นเครือ

ญาติ การที่ชาวบ้านเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามท าให้ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมทั้งใน

เรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม ต่างก็อยู่ภายใต้ระบบคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกัน เมื่อผนวกกับ

ความความสัมพันธ์เชิงเครือญาติที่มีอยู่สูงจากกรสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันที่อพยพเข้า

มาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นี้ ท าให้โดยปกติแล้วชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลมักจะมีการช่วยเหลือใน

ลักษณะต่างตอบแทนซึ่งกันและกันผ่านการจัดงานกิจกรรมเชิงประเพณีและพิธีกรรมที่อิงหลักศาสนา

อิสลาม โดยที่พิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ เหล่านี้ถูกผลิตซ้ าจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชน และ

เป็นเครื่องยึดโยงการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนกันของคนในชุมชน ผ่านความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจ 

และช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน อันเป็นการปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่มีพลังและก่อตัวเป็นทุนทางสังคม

ภายในชุมชนซึ่งสามารถน าไปใช้ในการริเริ่มขับเคลื่อนทางสังคมทั่ว ๆ ไป ที่นอกเหนือจากประเพณี

และพิธีกรรมด้วย ความไว้วางใจกันภายใต้การน าของโต๊ะอิหม่ามและความเป็นเครือญาติกัน ท าให้

ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องระแวงต่อกัน อันเป็นบรรทัดฐานที่คนใน

ชุมชนยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชน ซึ่งสามารถรับรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน

ชีวิตประจ าวัน ชุดของความสัมพันธ์และค่านิยมทางสังคมเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทาง

สังคมท่ีมาจากภายในชุมชน   

   นอกจากนี้ ระบบคิดที่ให้ความส าคัญกับความรู้สึกส านึกในการเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรของชุมชนร่วมกันมีผลให้เกิดความตระหนักที่จะช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าต่อ

การท ามาหากินของคนในชุมชนนี้ด้วย โดยมีค าสอนของศาสนาอิสลามช่วยส่งเสริมให้การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีแบบแผน ระบบคิดเหล่านี้ได้น าไปสู่การปกป้อง อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ภายใต้มุมมองการจัดการที่ให้ความส าคัญกับกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน

บนทรัพยากรธรรมชาติ ระบบคิดที่ว่าธรรมชาติของชุมชนเป็นของส่วนรวมไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ส่งผลให้เกิดความหวงแหนร่วมกัน เมื่อวางอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจและเชื่อถือกันของคนใน

ชุมชนแล้ว จึงเกิดความคิดท่ีจะร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับชุมชน 

   ในส่วนของความทรงจ าเกี่ยวกับประวัติชุมชน ความเป็นเครือญาติและ

ความเป็นพ่ีน้องร่วมศรัทธาในศาสนาเดียวกัน องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระบบ

กลุ่มเครือข่ายของชาวชุมชนคลองทะเลให้เข้มแข็งขึ้น ผ่านความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน อัน

น าไปสู่การรวมกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีพลัง ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากการรวมตัวกัน
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ของชาวบ้านในพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีช่วยเหลือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน แล้วขยับต่อไปเป็น

การรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ซึ่งต่างก็ล้วนมีเชื่อมโยงกับทุนทาง

สังคมทีผ่่านความเป็นเครือข่ายดังกล่าวของชาวบ้าน 

   2) ทุนจากภายนอกชุมชน เป็นทุนที่เกิดขึ้นผ่านการส่งเสริมสนับสนุนด้าน

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ งบประมาณ ตลอดจนก าลังใจจากองค์กรภายนอกที่มีความสนใจร่วมและเข้า

มาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นแรงเสริมผลักดันให้กิจกรรมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเล

ด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น การสนับสนุน

ช่วยเหลือขององค์กรภายนอกต่อเครือข่ายชาวบ้านนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้ แนวคิดและเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่าย โดยมี

องค์กรส าคัญ ๆ ที่เข้ามา ได้แก่ องค์กรความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เครือข่าย

ชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย และช่วยเหลือกิจกรรมด้านคดีความของ

ชาวบ้าน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ทนายความ

มุสลิม และสภาทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนท าหน้าที่เสมือนเป็นทุนทาง

สังคมที่คอยเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกิจกรรมของชาวบ้านและช่วยเสริมยุทธวิธี

การต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น             

 

 7.1.3 ผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการปกป้อง  

        ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคลองทะเล  

  ทุนทางสังคมภายในชุมชนคลองทะเลถูกสร้างขึ้น ผลิตซ้ าและส่งผ่านภายใต้บริบท

ของความเป็นเครือญาติและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งล้วนแฝงไว้ด้วยค่านิยมความไว้วางใจ/เชื่อถือกัน 

ความยึดมั่นในอุดมการณ์และความสัมพันธ์ระบบกลุ่มเครือข่ายเป็นพวกเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ทุน

ทางสังคมภายในชุมชนดังกล่าวยังเป็นฐานในการเชื่อมประสานความร่วมมือกับทุนภายนอกชุมชนที่

เป็นกลุ่มเครือข่ายที่กว้างกว่า โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้ามาให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสารและ

ช่วยเหลือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการเคลื่อนไหว จนเกิดผลลัพธ์ที่แสดงออกมาในลักษณะของ

ความร่วมมือในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูล/กระบวนการ
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ท างานร่วมกันของคนในชุมชน ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนผ่านการท างานในลักษณะของเครือข่ายชาวบ้าน

และขยายไปสู่การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม  

  ในขณะเดียวกัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือ

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนคลองทะเลยังสะท้อนออกมาในรูปของความสามารถในการ

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม ทั้งกรณีที่นายทุนต้องถอยออกจาก

การตัดไม้เพ่ือเผาถ่าน รัฐต้องยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่า และการเพิก

ถอนใบอนุญาตดังกล่าวที่ให้แก่นายทุน จนน าไปสู่ข้อสงสัยและความคลุมเครือที่สังคมได้ตั้งค าถามต่อ

โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มทุนและการเข้าไปเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน ซึ่งอาจจะขัดกับ

กฎหมายในบางประเด็น นอกจากนี้ ยังพบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิและความเป็นธรรม

ทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ศักยภาพของชุมชนภายใต้บทบาททุนทางสังคม

ในการขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวนั้นสามารถสร้างพลังในการต่อสู้ ต่อรองกับอ านาจเชิง

นโยบายของรัฐ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นว่ามีสิทธิในการก าหนดอนาคต

ของชุมชน ภายใต้การรับรองสิทธิชุมชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ในขณ ะเดี ยวกัน  แนวคิ ดสิ ทธิชุ มชนกับความ เป็ น ธรรมทางสั งคมในการปกป้ อง

ทรัพยากรธรรมชาติได้มีการเชื่อมประสานกันผ่านมิติต่าง ๆ ของความเป็นธรรมทางสังคม อันได้แก่ 

ความเป็นธรรมในมิติการยอมรับ ความเป็นธรรมในมิติการมีส่วนร่วม ความเป็นธรรมในมิติของการ

กระจายทรัพยากร และความเป็นธรรมในมิติทางกฎหมาย ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความส าเร็จ

ของการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวที่

ริเริ่มโดยชุมชนภายใต้บทบาททุนทางสังคมของชุมชน 

  อย่างไรก็ดี การรวมตัวเป็นกลุ่มเครือข่ายของชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลยังได้เกิด

ความย้อนแย้งภายในตัวขึ้น กล่าวคือความเป็นเครือข่ายชาวบ้านที่เคลื่อนไหวนี้มิได้อยู่ภายใต้ความ

สมานฉันท์ปรองดองของคนในพ้ืนที่เสียทีเดียว แต่ยังแฝงไว้ด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความขัดแย้ง

ของคนในพ้ืนที่ด้วยกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกแช่แข็งหรือหยุดนิ่งตายตัว แต่

ทว่าเมื่อมันถูกน าไปใช้ประสานเป็นเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้ว อาจท าให้เกิดการแบ่งพรรค

พวกและความขัดแย้งตามมาอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยนัยนี้ การพิจารณาทุนทางสังคมจึงควรมองอย่าง

รอบด้าน เพ่ือมิให้ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในเครือข่ายชุมชน กระนั้นก็

ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว ทุนทางสังคมเหล่านี้ก็ยังคงเป็นพลังที่ชุมชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เป็น
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อย่างดี ท าให้กลุ่มชาวบ้านสามารถเพ่ิมศักยภาพในการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่นของตนได้ 

 

7.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นใน

พ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล ซึ่งพบว่าการกระบวนเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการริเริ่มของกลุ่มชาวบ้าน

ภายใต้ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเป็นเครือญาติของคนใน

ชุมชน ควบคู่กับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายของชาวบ้านในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกัน จึงสามารถเข้าใจว่าการเป็นเครือข่ายของชาวบ้านนั้นเป็นผลมาจากทุนทางสังคมที่

ชุมชนมีอยู่เดิม ผสานกับความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีความสนใจร่วมในปัญหา และเข้ามาให้

การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ลักษณะของปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับแนวคิดทุนทางสังคม โดยเฉพาะภาคปฏิบัติการซึ่งมักจะแสดงออกมาในรูปของการก่อตัว

ของทุน แล้วถูกน าไปขยายผลและใช้ประโยชน์ในรูปแบบของกระบวนการภาคประชาสังคม อันเป็น

ลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ชุมชนคลองทะเลด าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก อย่างไรก็ดี 

ความเข้มแข็งของทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเลยังมีประเด็นที่น่าสนใจอภิปรายเพ่ิมเติม โดย

สามารถแบ่งประเด็นอภิปรายตามหัวข้อวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

 

 7.2.1 กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล และพลวัตของการ 

        ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 

  1) กรอบโครงสร้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนสนับสนุนให้

กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนคลองทะเลประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ กระบวนการมีส่วน

ร่วมและสิทธิชุมชุนตามระบอบประชาธิปไตยถือเป็นช่องทางส าคัญที่เปิดโอกาสในการขับเคลื่อน

กระบวนการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในช่วงที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากกระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนคลองทะเล ซึ่งใช้อ านาจใน

ฐานะประชาชนผู้มีศักยภาพและมีสิทธิในการก าหนดอนาคตของชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองสิทธิชุมชน

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในบริบทนี้ นอกจากชาวบ้านจะมีฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการปกป้อง
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ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแล้ว ในระดับโครงสร้างของสังคมยังต้องมีระบบที่เปิดโอกาสให้

ชาวบ้านสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วย กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนคลองทะเลจึงถูก

ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดสิทธิชุมชนและฐานของความเป็นประชาธิปไตย ดังที่ ยศ สันตสมบัติ (2536: 

43) ได้ชี้ให้เห็นว่า การรับรองสิทธิชุมชนเป็นการส่งเสริมและพัฒนารากเหง้าของประชาธิปไตยใน

ระดับรากฐาน 

  2) กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลอยู่บนพื้นฐานของความ

ไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่ายชุมชน ภายใต้สภาพพ้ืนฐานที่ขาดความไว้ใจต่อกลไกของรัฐ 

กล่าวคือ องค์ประกอบหลักของทุนทางสังคมที่ชุมชนใช้ขับเคลื่อนในการเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากการไม่

ไว้ใจรัฐ แต่ไว้ใจคนในชุมชนและเครือข่ายการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่นอกชุมชนมากกว่า ดัง

จะเห็นได้จาก การที่ชาวบ้านมองว่ารัฐเป็นเครื่องมือของนายทุนในการผลักดันนโยบายที่เอ้ือประโยชน์

ต่อการลงทุนในพ้ืนที่ ซึ่งชาวบ้านมีประสบการณ์ตั้งแต่ในอดีต ช่วงที่รัฐให้สัมปทานพ้ืนที่ป่าชายเลน

ของชุมชนแก่นายทุนจนเกิดวิกฤติป่าชายเลนเสื่อมโทรม บทเรียนดังกล่าวได้สร้างความไม่ไว้วางใจต่อ

กลไกการท างานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ จนน าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวในช่วงความขัดแย้งกับกลุ่ม

ทุนการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจในเครือข่ายของตนและไม่ไว้ใจกลไกของรัฐ ข้อ

ค้นพบนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ ขจรจบ กุสุมาวลี (2547) ที่รายงานว่า รัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสภาพแวดล้อมและภูมิความรู้ของท้องถิ่น แต่มุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อ

การผลิตเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ท้องถิ่นยังต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจกับทุนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ผู้คนในท้องถิ่นต่างต่อสู้ดิ้นรนให้สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้โครงสร้างแห่งอ านาจที่

เป็นอยู่  นอกจากนั้น  บทบาทของความไว้วางใจคนในชุมชนและเครือข่ายในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีสูง ดังปรากฏในกรณีของกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล ยังเป็นองค์ประกอบ

ของทุนทางสังคมที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังที่ Putnam (1993) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความไว้วางใจ/เชื่อถือกัน 

(Trust) นั้นมีคุณค่ามหาศาล เปรียบดังกาวที่เชื่อมให้เครือข่ายไปได้ดี ท าให้เกิดกลุ่ม ชุมชนที่เข้มแข็ง

บนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

 

  

 

 



147 
 

 

 7.2.2 ลักษณะของทุนทางสังคมที่ชุมชนคลองทะเลน ามาใช้ขับเคลื่อนการปกป้อง 

         ทรัพยากรธรรมชาติ 

  1) อิทธิพลของค าสอนศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่งในการรวมตัวและรักษาทุนทาง

สังคมในชุมชนที่เป็นกลไกพ้ืนฐานในขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหว กล่าวคือ ความเชื่อทางศาสนา

และอิทธิพลของศาสนาอิสลามมีส่วนส าคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานของการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง

กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนคลองทะเล ดังจะเห็นได้จาก แนวคิดในการอนุรักษ์ปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนหนึ่งมีที่มาจากความเชื่อตามหลักค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ให้ความส าคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวของชาวบ้านก็ยังดึงมิติทางศาสนาเข้ามา

ประกอบด้วย ดังที่พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552: 70) ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญขององค์ประกอบทาง

ศาสนาและคุณค่าไว้ว่า ความเชื่อที่ท าให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมีความรัก ความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อ

กัน จะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นที่ยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมข้ึนได้  

  2) กรอบแนวคิดของทุนทางสังคมยังไม่สามารถอธิบายความส าคัญของทุนภายนอก

กลุ่ม/ชุมชนได้ ความส าเร็จส่วนหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนไหวในชุมชนคลองทะเลในช่วงที่มีความ

ขัดแย้งกับกลุ่มทุนการท่องเที่ยวเป็นผลมาจากการด าเนินงานผ่านองค์กรภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ

เชื่อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งองค์กรภายนอกที่เป็นเครือข่ายร่วมกับชาวบ้านมีบทบาทมากไม่

เพียงแต่เป็นตัวเชื่อมประสานทุนในชุมชนสามารถผลักดันสู่การเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวบ้านและ

ยกระดับไปเป็นการเคลื่อนไหวของประชาสังคม แต่ยังมีอิทธิพลต่อการก าหนดระบบคิดที่ถ่ายทอดแก่

คนในชุมชนด้วย มิเช่นนั้นแล้ว ทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เดิมอาจถูกลดทอนความส าคัญลงเมื่อ

เครือข่ายชาวบ้านก้าวเข้าสู่กระบวนการเคลื่อนไหว ดังที่  ข้อต้นพบนี้สอดคล้องกับที่  วรวุฒิ           

โรมรัตนพันธ์ (2548: 83-85) ได้อธิบายว่า ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ถือ

เป็นส่วนของสภาพแวดล้อมของกระบวนการทุนทางสังคมที่มีผลต่อระบบคิดและวิธีปฏิบัติภายในกลุ่ม

และชุมชนด้วย 

 

 7.2.3 ผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการปกป้อง 

        ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

  1) การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชุมชนเป็นผลด้านลบของการสร้างเครือข่าย

ชาวบ้านในชุมชนคลองทะเล กล่าวคือ ความย้อนแย้งของทุนทางสังคมได้เกิดขึ้นท่ามกลางเครือข่าย
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ชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกมองข้ามโดยกรอบแนวคิดทุนทางสังคมกระแสหลักตาม

แนวทางชุมชนนิยม ซึ่งมักให้ความสนใจเฉพาะด้านดีและผลเชิงบวกของทุนทางสังคม ปรากฏการณ์ที่

มองข้ามความย้อนแย้งดังกล่าวนี้จึงเป็นมุมมองที่คับแคบของกรอบคิดทุนทางสังคมและประชาสังคม 

ฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปรากฏการณ์ในหลากหลายมิติ เพ่ือไม่ให้เป็นการลดทอน

ความซับซ้อนของปรากฏการณ์ โดยการพิจารณามิติเชิงลบที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์แบบ

เครือข่ายของชาวบ้านให้มากขึ้นด้วย เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์อย่างรอบด้าน ดังที่ Portes (1998 

อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ , 2547) ได้ชี้ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมบางครั้งท าให้เกิดการกีดกันคน

ภายนอก ในขณะที่ Dasgupta (1999 อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547) ได้เสนอว่า ในบางครั้งทุน

ทางสังคมถูกใช้เพื่อมุ่งสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเฉพาะภายในกลุ่ม โดยแยกจากคนภายนอก 

  2) ผลจากการเคลื่อนไหวเพ่ือต่อสู้และต่อรองกับรัฐในการปกป้องทรัพยากรของ

ชุมชนได้เผยให้เห็นว่ากรอบแนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐไม่สอดคล้องกับนิยาม

ความหมายของค าว่าการ “ปกป้อง” เมื่อน าไปใช้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น กล่าวคือ รัฐไม่ได้

เน้นปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในความหมายของการ “คุ้มครองป้องกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

แต่ทว่ากลับเป็นการ “ควบคุม” มากกว่าการคุ้มครอง ในขณะเดียวกัน การควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์

ของรัฐนั้นยังเป็นการควบคุมชาวบ้านในพ้ืนที่ให้ออกห่างจากทรัพยากรด้วย แต่บางครั้งกลับเอ้ือ

ประโยชน์เชิงนโยบายแก่นายทุน ดังจะเห็นได้จาก กรณีของโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชุมชนคลองทะเล 

ซึ่งรัฐเบียดขับชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยมีมาตรการปกป้องป่าชายเลน แต่กลับให้

สัมปทานแก่นายทุน หรือกรณีที่รัฐมีมาตรการควบคุมพ้ืนที่ป่าสงวน แต่นายทุนกลับสามารถออก

เอกสารสิทธิรุกล้ าพ้ืนที่ป่าดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากพิจารณาให้กว้างออกไปอีกจะพบว่า นอกจากพ้ืนที่

ชุมชนคลองทะเลแล้ว ยังมีอีกหลายชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบาย

ของรัฐที่ขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากประชาชนในชุมชน เช่น ชาวเลบริเวณหาดราไวย์ จังหวัด

ภูเก็ต เครือข่ายการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้อง

ทบทวนโครงการพัฒ นาต่ าง ๆ  มิ ให้ ท าลายวิถี การด ารงชี วิตที่ เกี่ ยวข้อ งกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตลอดจนไม่เบียดขับชุมชนให้ออกห่างจากสิทธิที่คนในชุมชนพึงมีพึงได้

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังที่ Ostrom (1990 อ้างถึงใน ชล บุนนาค, 2555) ได้ชี้ให้เห็นว่า 

ระบบกรรมสิทธิ์ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้ส าเร็จ โดยปราศจากการควบคุมด้วยอ านาจ

จากส่วนกลาง อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ Lal Poudel and Mishra (2014) และงานศึกษา



149 
 

 

ของ Pretty and Ward (2001) ซึ่งพบว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมกลุ่มบนพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการมีกฎบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นวิธีบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ผลเป็นอย่างดี 

  3) แม้ผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมในชนคลองทะเลได้สร้างความเป็น

ธรรมแก่คนที่อยู่ในเครือข่ายชุมชน แต่ทว่ากลับสร้างความไม่เป็นธรรมแก่คนส่วนน้อยซึ่งอยู่นอก

เครือข่าย กล่าวคือ ความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งในแง่ของการยอมรับและการมีส่วนร่วม ถือเป็น

ผลลัพธ์ที่ เครือข่ายชาวบ้านได้รับจากสังคมและกลไกของกระบวนการยุ ติธรรมของรัฐผ่านการ

ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันเครือข่ายชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของชุมชน 

แต่กลับไม่ยอมรับและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของคนส่วนน้อยที่คิดต่างออกไป ดังนั้นทุนทางสังคมในแง่

ของบรรทัดฐานทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่มีปัญหาในแง่ของการสถาปนาความชอบธรรมให้แก่เครือข่าย

ของกลุ่มคนส่วนใหญ่ แต่กลับใช้บรรทัดฐานทางสังคมดังกล่าวมากดดันชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ที่คิดต่าง

ออกไป ดังที่เกิดขึ้นกับกรณีของความย้อนแย้งของทุนทางสังคมท่ามกลางเครือข่ายชาวบ้านในชุมชน

คลองทะเล ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับมุมมองของ Portes (1998 อ้างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ , 

2547) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมท าให้เกิดความเข้มงวดต่อเสรีภาพส่วนบุคคล และท าให้บรรทัด

ฐานของตนเองลดต่ าลง เพ่ือให้เข้ากับสังคมกลุ่มใหญ่ได้ และยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ ปิ่นวดี  

ศรีสุพรรณ (2547) ซึ่งพบความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับผลประโยชน์และอ านาจอีกด้วย  

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตที่ส าคัญว่า กระบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้และต่อรองของชาวบ้าน

ในชุมชนคลองทะเลเพ่ือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อน

และน่าสนใจ ที่จะน ามาอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างรอบด้าน 

ในหลายมุมมองและหลากมิติ 

 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 7.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย 

  1) ชุมชนควรมีการจัดการองค์ความรู้ด้ านทุนทางสั งคมและการปกป้ อง

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างผู้น าด้าน

ภูมิปัญญาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนการทบทวนบทเรียนจากกระบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา เพ่ือ
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น าเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป ในขณะเดียวกัน ชุมชนควรมีการส่งเสริมและ

รณรงค์การให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและสิทธิชุมชน เพื่อสร้างองค์ความในการจัดการและ

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วย ในอีกแง่หนึ่ง ชุมชนต้องผสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างข้อตกลงให้มี

การประนีประนอมข้อพิพาทจากกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในชุมชน ให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่

เกิดความแตกแยก ท่ามกลางความหลากหลายทางความคิด 

  2) รัฐควรสร้างความไว้วางใจจากชาวบ้านและภาคประชาสังคมผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้ก่อนที่จะเกิด

ข้อตกลงหรือนโยบายในการท าโครงการใด ๆ อีกทั้งต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ชาวบ้านในการ

ตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ มีการพูดคุยประนีประนอมระหว่างกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่

รุนแรง 

  3) บริษัทเอกชนผู้พัฒนาโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนควรท าการศึกษา

และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบทางสังคม อย่างครอบคลุม 

และควรมีการประเมินผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย อีกท้ังยังต้องมีความจริงใจในการจัด

ให้มีการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่

เกิดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นท่ีตามมา 

  4) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาในท้องถิ่นควรสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนเป็นหลัก และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการ

ก าหนดนโยบายของชุมชนท้องถิ่นเอง นอกจากนั้น รัฐควรจัดท านโยบายที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนการตั้งกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐาน

ของการสร้างและเพ่ิมศักยภาพของทุนทางสังคมในชุมชนให้มีพลังในการสร้าสรรงานพัฒนาที่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นให้มาก ในขณะที่ส่วนรวมไม่ได้เสียประโยชน์อย่างเด่นชัด 

 

 7.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

  1) ควรมีการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อและอิทธิพล

ของศาสนาต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ในฐานะที่ศาสนาเป็นฐานของการขับเคลื่อน

กระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

  2) ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านลบของทุนทางสังคม โดยเฉพาะความย้อนแย้ง

ของทุนทางสังคมท่ามกลางเครือข่ายชาวบ้าน และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชุมชน  
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  3) ควรมีการศึกษาอิทธิพลขององค์กรภายนอกซึ่งเข้าร่วมสนับสนุนเครือข่ายใน

กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน 

  4) ควรมีการศึกษาโครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่มีส่วนเอ้ือ

สนับสนุนเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่ส่งผลให้กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน

ด าเนินการได้ดี 
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ตารางแสดงข้อมลูพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

นามสมมต ิ อายุ (ปี) อาชีพหลัก 

/อาชีพรอง 

ระดับการศึกษา บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ประสบการณ์ร่วมในกลุ่ม          

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

ป๊ะหมีน 80 เกษตร/ประมง ไม่ได้เรียนในระบบ ผู้อาวุโสของชุมชน/อดตีผู้ใหญบ่้าน เป็นแกนน ากลุ่มตั้งแต่ช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

และในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะสัน 74 ประมง ไม่ได้เรียนในระบบ ผู้อาวุโส/อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกกลุ่มช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

และเป็นแกนน ากลุ่มช่วงเคลื่อนไหวต้านกลุ่มทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะเส็น 68 เกษตร ประถมศึกษา โต๊ะอิหมา่ม เป็นผู้ให้ความรู้ทางหลักศาสนา  

ให้ก าลังใจในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะเก็ม 65 ข้าราชการ/เกษตร ประถมศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกกลุ่มช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะด า 61 เกษตร/ประมง ประถมศึกษา กรรมการหมู่บ้าน เป็นสมาชิกกลุ่มช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

 



 
 

 

นามสมมต ิ อายุ (ปี) อาชีพหลัก 

/อาชีพรอง 

ระดับการศึกษา บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ประสบการณ์ร่วมในกลุ่ม          

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

ป๊ะหรีม 58 ประมง ประถมศึกษา กรรมการหมู่บ้าน เป็นสมาชิกกลุ่มช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะเฉด 61 เกษตร/ประมง ประถมศึกษา กรรมการหมู่บ้าน เป็นสมาชิกกลุ่มช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะหยาด 57 เกษตร/ประมง ประถมศึกษา สมาชิกชุมชน เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

ป๊ะรอน 55 ประมง มัธยมศึกษาตอนต้น สมาชิกชุมชน เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

บังชาย 42 ประมง มัธยมศึกษา สมาชิกชุมชน เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

มะสาว 57 เกษตร ประถมศึกษา สมาชิกชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มช่วงวิกฤตป่าชายเลน  

เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

จ๊ะแดง 46 เกษตร มัธยมศึกษาตอนต้น สมาชิกชุมชน เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

จ๊ะหญิง 44 เกษตร มัธยมศึกษา สมาชิกชุมชน เป็นแกนน ากลุ่มในช่วงเคลื่อนไหวต่อต้านกลุม่ทุนท่องเที่ยว 

เอก 41 จนท.องค์กร/เกษตร ปริญญาตร ี เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคสนาม เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคสนาม 

ร่วมกับชุมชนคลองทะเล 

ชัย 47 ประมงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงา เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา 

ร่วมกับชุมชนคลองทะเล 
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ตัวอย่างจดหมายร้องเรียน/ใบบอกข่าว/ค าประกาศของเครือข่ายชุมขน 
 

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1 ปกป้องทรัพยากรชายฝั่งและวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน ชุมชนคลอง

ทะเล อ.เกาะยาว จ.พังงา 

 (เลิกใบอนุญาตอัปยศก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือมารีน่า เขื่อนกันคลื่นฯ เอ้ือบริษัทข้ามชาติ) 

ถึงพ่ีน้องชาวจังหวัดพังงา และผู้รักความเป็นธรรมที่เคารพทุกท่าน  

 ตามที่บริษัทนายทุนข้ามชาติ ร่วมทุนกับนายพลทหารอากาศนอกราชการ เพ่ือนผู้ว่าราชการ

จังหวัดพังงาของเรา เข้ามากว้านซื้อที่ดินกว่า 1,000 ไร่ เพ่ือที่จะเนรมิตรสร้างคฤหาสน์ และ            

รีสอร์ตสุดหรูขายให้กับนักลงทุนกระเป๋าหนักในคราบนักธุรกิจท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่เคยค านึงถึง

ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวบ้าน   

 นายทุนข้ามชาติและนักลงทุนไทยได้ร่วมกัน ผลักดันจนได้รับใบอนุญาตอัปยศก่อสร้างมารีน่า 

(สะพานท่าเทียบเรือ เขื่อนกันคลื่นในทะเล ขุดลอกทราย และพอนทูน-จอดเรือ) จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ที่หลงเชื่อ การกระท าของบริษัทข้ามชาติดังกล่าวไม่รับฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้าน ไม่สนใจว่า

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในอ่าวคลองสน วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้านและวิถีชีวิตชุมชน 

ตลอดทั้งความสงบสุขในชุมชน จะถูกท าลายไปอย่างไร ดังนั้น ชาวประมงพ้ืนบ้านและชุมชนคลอง

ทะเล จึงขอประกาศ เพ่ือปกป้อง ดังต่อไปนี้  

 1. เพ่ือปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ อันได้แก่ แนวปะการัง แหล่ง

หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูน เต่าทะเล และพันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ  

 2. เพ่ือปกป้องและรักษาไว้ซึ่งวิถีชุมชนประมงพ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  

 3. เพ่ือปกป้องและรักษาแหล่งท ามาหากิน ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและพ่ีน้อง

ชาวประมงพ้ืนบ้านรอบอ่าวพังงา (พังงา ภูเก็ต กระบี่)  

 4. เพ่ือก่อให้เกิดสันติสุขและความยั่งยืนในชุมชนและพ่ีน้องชาวพังงา  
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เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและด าเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ และ

พื้นที่ป่าสงวน ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ ชุมชนคลองทะเล และบริเวณใกล้เคียง อ.เกาะยาว จ.พังงา  

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายบริเวณพ้ืนที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุก 
 ตามที่ชุมชนคลองทะเล จ.พังงา ได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวง
ยุติ ธรรม  เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ของชุมชนและชาวประมงพ้ืนบ้านรอบอ่าวพังงา ในการใช้วิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและความยั่งยืนถึงลูกหลานในอนาคต  ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านและชาวประมง
พ้ืนบ้านรอบอ่าวพังงา ขอขอบคุณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง  ซึ่งท าให้
พวกเราเชื่อมั่นและศรัทธาว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐที่ใช้หลัก ธรรมาภิบาลและปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและแผ่นดิน ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยุคที่
ข้าราชการประจ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยเกียร์ว่าง เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หรือมีเพียงแต่ป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า “ชาวพังงารักษ์ป่า รักษ์ทะเล” วันนี้พ้ืนที่ชุมชนคลองทะเลและบริเวณ
ใกล้เคียง ยังคงมีและได้ถูกแอบอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินครอบครองบริเวณชายหาดสาธารณะและ
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรแห่งชาติ) ในบริเวณชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยกลุ่ม
บุคคลและบริษัทเอกชนได้เข้าไปบุกรุกแผ้วถางและปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ ให้เป็นสวนกล้วย สวน
มะพร้าว และสวนดอกไม้ (ที่ส่วนบุคคล) ทางชุมชนจึงขอให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ) 
กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปให้ถึงท่ีสุด  
 สุดท้ายนี้ชาวบ้านคลองทะเลและชาวประมงพ้ืนบ้านรอบอ่าวพังงา  ขอส่งขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารระดับ
นโยบาย ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นบรรทัดฐานของประเทศชาติสืบไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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ใบบอกข่าวจากชุมชนคลองทะเล ฉบับท่ี 2 “เปิดโปงกระบวนการฮุบป่าสงวนแห่งชาติฯ”  

ออกเอกสารสิทธิ์ฯ ขายบริษัทนายพลและทุนข้ามชาติ  

 เกาะยาวของเราอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีความสงบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของ

ชุมชนมุสลิม จึงท าให้ผู้คนมากมายอยากจับจองเป็นเจ้าของ “นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการ” ที่

มันสนองชีวิตรับใช้นายทุน โดยมีนโยบายไว้คอรัปชั่น มีกฎหมาย เครื่องแบบ อาวุธ ไว้ข่มขู่คุกคามพ่ี

น้องชาวเกาะยาว หวังเพียงเพ่ือเศษเงินจากนายทุน เช่น การให้อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนตัว

ขนาดใหญ่ การออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ และพ้ืนที่สาธารณะ การเพิกถอนเอกสาร

สิทธิ์ของชาวบ้านที่ได้มาเป็น 20 ปี ด้วยพฤติกรรมของ “ข้าราชการชั่ว-นักการเมืองเลว” เหล่านี้ มันมี

เวลาให้กับอาชีพนายหน้ามากกว่าบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน คอยเป็นขี้ข้ารับใช้นายทุน

มากกว่ารับใช้ประชาชนที่เสียภาษี (โดยไม่โกง) กว่า 30 ปีของการพัฒนาที่ดิน ชายหาดที่เคยเงียบสงบ

ป่าต้นน้ าที่สมบูรณ์ สวยงาม กลับตกเป็นของคนนอกและชาวต่างชาติ ป่าสงวนแห่งชาติฯ โดนออก

เอกสารสิทธิ์ทับ วันดีคืนดีลูกน้องนายพลทุนข้ามชาติ ข้าราชการและผู้น าท้องถิ่นชั่วๆ บางคน ร่วมกัน

น าเครื่องจักรเข้ามาท าลายผืนป่าต้นน้ าของต าบลเกาะยาวใหญ่ แล้วเอาแผ่นดินชาติไปจ านองฟอกเงิน

ธนาคาร ในขณะนี้ ดี เอส ไอ ลงด าเนินการจับกุมนายทุนและผู้น าท้องถิ่น สื่อมวลชนลงข่าวประจาร

ทั่วประเทศแล้ว  

 ขณะนี้ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล 17 ราย ถูกกล่าวหาจากนายพลทุนข้ามชาติว่าเข้าไปบุกรุก

พ้ืนที่และขโมยของ ทั้งที่เจตนารมณ์เพ่ือปกป้องดิน น้ า ป่า ทะเล ของชุมชน ชาวบ้านทั้ง 17 คนต้อง

ได้รับการปกป้องจากอ านาจชั่วของกลุ่มทุน ข้าราชการและผู้น าชุมชนบางคน และการออกเอกสาร

สิทธิ์โดยมิชอบทับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ จะต้องถูกเพิกถอน แผ่นดินนี้ต้องไม่ตกเป็นของต่างชาติ 

เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของคนเกาะยาว และคนไทยทั้งปวง  

 สุดท้ายเราขอเชิญพ่ีน้องที่รักความเป็นธรรม เกลียดความชั่วมาร่วมกันประกาศพร้อมๆ กันว่า 

“พอกันทีราชการชั่ว-นักการเมืองเลว” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551 ณ ที่ว่าการอ าเภอเกาะยาวเป็น

ต้นไป และเราต้องเชื่อมั่นในพลังของประชาชนเพ่ือร่วมกันกระชากหน้ากาก เปิดโปงกลโกงและ

ขบวนการปล้นแผ่นดินของข้าราชการท้องถิ่นในคราบนายหน้าค้าท่ีดิน ให้หมดสิ้นไปจากเกาะยาว  

“แผ่นดิน น้ า ป่า และทะเล นี้ ต้องได้กลับคืนเป็นของประชาชน” 

ด้วยความรัก-สลาม-ดุอาร์  

ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล 
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ค าประกาศคลองสน จัดตั้ง กองทุนพิทักษ์สิทธิ์ “ อ่าวพังงา ” 

 ตามที่ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล จังหวัดพังงา เป็นองค์กรชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย

ประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงา สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ ได้ถูกบริษัท แจ้งความด าเนินคดี ใน

ข้อหา “ร่วมกันบุกรุก หรือเข้าไปท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของ

ผู้อ่ืนโดยปกติสุข ร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจร (ต้นงวงช้าง) และท าให้เสียทรัพย์” การกระท า

ดังกล่าวท าให้ชุมชนพ่ีน้องชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการกระท าละเมิดสิทธิชุมชน เปลี่ยนแปลง

สภาพพ้ืนที่ป่าต้นน้ าโดยอ้างความเป็นเจ้าของตามเอกสารสิทธิ พวกเราชาวบ้านชุมชนคลองทะเลและ

พ่ีน้องพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับรู้โดยการบอกเล่าจากผู้เฒ่า บรรพบุรุษว่า “ป่าบ้านเราเป็นป่าของหลวง เป็น

ป่าสงวนแห่งชาติ เราไม่ควรไปบุกรุกท าลาย จะต้องเว้นไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนรวม และการใช้สอย

เพ่ือการด ารงชีพของชาวบ้าน” ซึ่งพวกเราได้ยึดถือค าบอกเล่าเหล่านี้มาโดยตลอด เพ่ือความมั่นคง

ของพ่ีน้องในชุมชน และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการรวมของชาวบ้านเป็นองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มี

ส่วนร่วมในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับ

จังหวัด ระดับอ่าวพังงา และระดับภาค ซึ่งใช้ระยะเวลาพัฒนาการกระบวนการชุมชนร่วม 20 กว่าปี 

สถานการณ์ เหล่ านี้  ไม่ ได้ เกิ ดขึ้ นแค่ เพี ยงที่ นี่  ยั งมี เหตุการณ์  บุ กรุกท าลายสภาพป่ าไม้ 

ทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเลอีกหลายพ้ืนที่ในบริเวณอ่าวพังงา เช่น การออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่

ป่าชายเลนบ้านกู้กู บ้านในไร่ การอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (สะพานท่าเทียบเรือมารีนา) บ้าน

ยามู บ้านป่าคลอก เป็นต้น ภารกิจในการต่อสู้ปกป้องป่าต้นน้ า ป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นสมบัติของ

ประเทศชาติ ของสาธารณะ ของส่วนรวม ของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนร่วมกัน  

 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และทวงคืนสมบัติของประเทศชาติ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ พวก

เราชาวชุมชนคลองทะเลและพ่ีน้องเครือข่ายในอ่าวพังงา จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด พวกเราจึงใช้โอกาสใน

วันนี้ ประกาศ จัดตั้งกองทุนพิทักษ์สิทธิ “อ่าวพังงา” เพ่ือเป็นกองทุนในการต่อสู้และทวงคืนให้ป่า

กลับมาเป็นของชุมชน ของพ่ีน้องอ่าวพังงาและของประเทศชาติดังเดิมให้จงได้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑  

ชุมชนคลองทะเล, เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงา สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
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