บทสังเคราะห์
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
ภูมิหลัง
โครงการสิทธิชุมชนศึกษานี้ มุ่งให้ทาหน้าที่งานวิจัยเชิงการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากชุดงานวิจัยเชิงวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์สังเกตศึกษาถึงชีวิตความเป็นไปของชุมชนท้องถิ่น
ก่อนหน้านั้น ทั้งหมดประกอบกันเป็นความพยายามเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
(Social learning) นั่นก็คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเอง
สาหรับชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่คาดหวังว่า จะบังเกิดผลเป็นช่องทางและแนวทางสานต่อ
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ว่านี้ ให้ซึมซาบเข้าอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ เอง ควบคู่กันไปกับ
ภู มิ ปั ญ ญาและศั ก ยภาพการพึ่ ง ตนเองและพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง ฝั ง รากสื บ ทอดกั น มาช้ า นาน
หากแต่ว่าขาดการเรียนรู้จัดตั้งอย่างเป็นระบบเพียงพอในอันที่จะสามารถเผชิญ และจัดการกับ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจการเมืองจากภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบบั่นทอนทาลาย
ต่อวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และซึ่งนับวันจะขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้น
โดยลาดับ
เรื่องของสิทธิชุมชนนับว่า เป็นมิติใหม่ในองค์ความรู้ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ถ้าเปรียบเทียบ
งานวิจัยสิทธิมนุษยชน ๒ ช่วง คือ ช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ กับช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ ซึ่งทิ้งห่างกัน
ราว ๒๐ ปี ก็จะเห็นถึงความแตกต่างกันในประเด็นสาระสาคัญ กล่าวคือ ช่วงแรก จะมุ่งไปทางด้าน
ของสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองเป็นสาคัญ ส่วนช่วงหลังมุ่งไปทางด้านสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเป็นหลักใหญ่ แต่ละช่วงต่างสะท้อนบริบทสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองในมิติแตกต่าง
กัน แม้ว่าจะเป็นพัฒนาการสืบเนื่องซึ่งกันและกัน ซึ่งเห็นสมควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในที่นี้ กล่าวคือ
สาหรับช่วงแรก โจทย์วิจัยอยู่ที่การทาความเข้าใจถึงสภาวะปัญหาสิทธิมนุษยชนหลังเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ส่วนสาหรับช่วงต่อมา โจทย์
วิจัยหลักอยู่ที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเมืองจากกระแสโลกาภิวัตน์และลัทธิอุดมการณ์
เศรษฐกิจตลาดเสรี ควบคู่กับการขึ้นสู่อานาจการเมืองของกลุ่มชนชั้นกลางนายทุนไทย แล้วการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองช่วงต่างก็มีสมุฏฐานที่มาที่ไปจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
“ระบอบปฏิวัติ ” ของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ นั่นเอง ซึ่ง “พัฒนา” มาถึ งจุดที่เ ป็นสงครามช่ว งชิง
ทรัพยากรท้องถิ่น อันเป็นการคุกคามทาลายต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนรากหญ้าดังที่
ปรากฏให้เห็นกันดาษดื่นอยู่ในทุกวันนี้
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ที่ว่า เป็นมิติใหม่ในองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ด้วยเหตุผลว่า สิทธิด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิชุมชนที่กาลังเป็นปัญหาครึกโครมอยู่ทั่วโลกอยูในเวลานี้ ไม่เป็นที่
ยอมรับรู้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนในสายตาของวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งยกย่องกันว่าเป็นต้นตอที่มาของ
ความคิด ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ! กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึง “ประชาธิปไตย” จึงกลายเป็น
ช่องทางของการบั่นทอนทาลายสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลก ดังเป็นที่ทราบกัน
บนพื้นฐานของชีวิตความเป็นจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์สิทธิมนุ ษยชน ทั้งในสังคมไทย และ
สังคมนอกตะวันตกโดยรวมดังกล่าวนี้ โจทย์วิจัยภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์
สากล” ซึ่งริเริ่มมาจากสานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเบื้องต้น จึงมีการเปิดประเด็นเน้นไป
ในเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นชนบท ทั้งในส่วนของชุม ชนเกษตรโดยทั่วไปและชุมชนชาติพันธุ์
ต่าง ๆ หลากหลาย ตลอดไปถึ งสมุฏฐานที่มาที่ไปของปัญ หาการละเมิดสิ ทธิ มนุษ ยชน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ชุ ด โครงการวิ จั ย เชิ ง วิช าการและเชิ ง
ประจักษ์นี้เอง ประกอบเป็นข้อมูลและองค์ความรู้สาหรับการดาเนินงานวิจัยเชิงการพัฒนาภายใต้
โครงการสิทธิชุมชนศึกษานี้

ฐานคิด
ผลการศึกษาวิจัย ชี้ให้เห็นว่า สิทธิชุมชนท้องถิ่นกาลังเป็นประเด็นปัญหาหลักของวิกฤต
สิทธิมนุษยชนแห่งยุคร่วมสมัย ในประการสาคัญ เป็นปัญหาวิกฤตที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมอย่างกว้ างใหญ่ไพศาล ต่างจากกรณีของสิทธิปัจเจกเสรีนิยม ซึ่งถือเป็น
คุณค่าสูงสุดในวัฒนธรรมตะวันตก ในแง่หนึ่งที่สาคัญ สิทธิชุมชนท้องถิ่นยังอาจมีบทบาทเป็นพลัง
ถ่ ว งดุ ล กระแสโลกาภิ วั ต น์ เ ศรษฐกิ จ ตลาดเสรี ต่อ ไปในระยะยาว ให้ ไ ด้ พั ฒ นาเข้ า สู่ แ นวทางที่
สร้างสรรค์และเป็นธรรมขึ้น ความพยายามทาความเข้าใจกับความหมายและขอบข่ายของสิทธิ
ชุมชนในบริบทของโลกาภิวัตน์ ช่วยให้ได้หลักคิด และแนวทางประกอบการดาเนินงานโครงการ
สิทธิชุมชนศึกษา ซึ่งเห็นควรนามาอ้างถึงในที่นี้
ประการแรก มิติความเป็น “ฐาน” ทรัพยากรป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึง คุณค่า
ความสาคัญของชุมชนท้องถิ่นต่อการปกปักรักษาบู รณภาพและความยั่งยืนของแหล่งทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก แต่ในขณะเดียวกัน ก็สะท้อนถึงข้อจากัดในโลกทัศน์และขีด
ความสามารถของแต่ล ะชุมชนโดยล าพั งต่างคนต่างอยู่ ไม่อ าจควบคุ มดูแลพื้ นที่ตั้งของแหล่ ง
ทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นผืนป่า เขา ลาน้า หรือชายฝั่งทะเล ซึ่งโดยธรรมชาติมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นฐานทรัพยากรอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ประการที่สอง เป็นประเด็นเรื่อง “ความรู้” ของมนุษย์เราเองที่จาเป็นต้องแยกแยะกันให้
ชัดเจนในแง่มุมของ “เกณฑ์คุณค่า” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่เรียกกันว่า “ความรู้” นั้น ไม่ได้อยู่ใน
สูญญากาศทางวัฒนธรรม และไม่ได้มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองโดยลาพัง โดยทั่วไป เราต่างมี
ความเคยชินอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า “ศาสตร์” สมัยใหม่ โดยไม่ต้องตั้งคาถามใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านศาสตร์ทางธรรมชาติ หรือศาสตร์ทางสังคม มาในกรณีของสิทธิชุมชนท้องถ ิิ่น เราเรียกความรู้
จัดการฐานทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่างอนุรัก ษ์และยั่งยืน ว่า ภู มิปัญ ญาพื้นบ้า น หรื อ ความรู้แบบ
ประเพณี ซึ่งก็คงไม่ผิดอะไร แต่ครั้นเมื่อนามาใช้ปฏิบัติกันในบริบทของโครงสร้างสัมพันธภาพทาง
เศรษฐกิจการเมืองยุคโลกาภิวัตน์ เรามักจะเหมารวมเอาว่า ความรู้สองประเภทที่ว่านี้แตกต่างกัน
คนละโลก ดุจน้ากับน้ามันไม่อาจเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งก็มีส่วนถูกอย ิ่ในโลกของ “สถานะเดิม”
ร่วมสมัย จะอย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง อย่างน้อยสาหรับ “โครงการสิทธิชุมชนศึกษา” นี้ ความ
แตกต่างไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของเนื้อหาสาระ หากแต่อยู่ตรงที่เรื่องของ “วัฒนธรรมการเรียนรู้ ” ดังที่มี
นัก วิช าการชาวตะวั นตกเอง ยืนยัน ชัดเจนว่า องค์ ค วามรู้ข องโลกตะวันตก โดยรากฐานอยู่ใ น
วัฒนธรรมอานาจนิยมของการแสวงอานาจเหนือทั้งคนและธรรมชาติ ประเด็นสาหรับ “โครงการ
สิทธิชุมชนศึกษา” อยู่ที่การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่ออิสรภาพและความสอดคล้องกับวิถีของ
ธรรมชาติ ทั้ ง นี้ โดยถื อ เอา “ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น” หรื อ “ความรู้ แ บบประเพณี ” เป็ น ฐานทาง
วัฒนธรรมสาหรับพัฒนาการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของโลกยุค “หลังสมัยใหม่”
ประการที่สาม ว่าด้วย “กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม” จริงอยู่ “ความรู้” โดยเฉพาะศาสตร์
สมัยใหม่ เป็นผลของการคิดค้นจากความเชี่ยวชาญและนักชานาญการ แต่เมื่อองค์ความรู้ที่ว่านั้น
เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมแสวงอานาจนิยม ความรู้ก็จะทาบทบาทหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือ หรือ
กลไกของการแสวงอานาจเหนือทั้งเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ ดังเช่นที่เราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์จาก
ปรากฏการณ์ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และปฏิวัติอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ตะวันตก และนี่ก็คือ
ที่มาที่ไปของลัทธิอุดมการณ์จักรวรรดินิยมและเศรษฐกิจตลาดเสรีที่โลกตะวันตกประพฤติปฏิบัติต่อ
โลกนอกตะวันตก รวมถึงสังคมไทยอยู่ในทุกวันนี้ โครงการสิทธิชุมชนศึกษามีจุดมุ่งหมายไม่ใช่
เพื่อต่อต้านหรือปฏิเสธความรู้จากโลกตะวันตก หากแต่เพื่อฟื้นฟูบูรณะวัฒนธรรมความรู้ประเพณี
ให้เข้าสู่กระแสการเรียนรู้ของสังคมยุคใหม่ แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของวัฒนธรรม
แสวงอานาจจากภายนอก ซึ่งกาลังระบาดอยู่ในแวดวงชนชั้นนาไทยในปัจจุบัน
ประการที่สี่ ว่าด้วยความหมายความเข้าใจเรื่อง “ความมั่นคง” ซึ่งเคยมุ่งเน้นหนักกันในแง่
ของบูรณภาพแห่งดินแดนและการรวมศูนย์อานาจส่วนกลางนั้น คงพอเป็นที่เข้าใจกันได้ในยุคสมัย
ของการก่ อ ตั้ ง รัฐ ประชาชาติ ไ ทยและภั ย คุ ก คามจากภายนอกโดยรอบเมื่อ ร้ อ ยกว่ าปี ที่ แ ล้ ว ใน
สถานการณ์เช่นนั้น บูรณภาพและ “ความมั่นคงแห่งรัฐ” อาจถือว่ามีความสาคัญสูงสุด สิทธิเสียงของ
มวลประชาชนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในท้อ งถิ่ นก็ จะถู กจ ากั ดให้ต กอยู่ภ ายใต้อ านาจสิ ท ธิ ข าดของ
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ส่วนกลางถึงขั้นกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง “ของชาติ” อย่างที่เห็นๆ กัน แต่ครั้นมาถึงยุค
สมั ย ปั จ จุ บั น วั ฒ นธรรมอ านาจนิ ย มในภาพลั ก ษณ์ ข อง “เศรษฐกิ จ เสรี นิ ย ม” หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
“ประชาธิปไตย” มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อการครอบครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพย์สินทางปัญญาชุมชนท้องถิ่น ประเด็นเรื่องความมั่นคง ก็เปลี่ยนรูปโฉมออกไปจาก “ความ
มั่นคงแห่งรัฐ” มาเป็นปัญหาความมั่นคงของชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเรียก
กันโดยรวมในที่นี้ว่า “ความมั่นคงของมนุษย์” สิทธิชุมชนนับเป็นสิทธิมนุษยชนมิติใหม่ที่จะพึงทา
หน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงมนุษย์ที่ว่านี้
และประการที่ ห้ า ว่ า ด้ ว ยเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน อั น เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายปลายทางระยะยาวจาก
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่ าวข้างต้น กล่ าวคื อ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองระดับชุมชนและเครือข่ายชุมชนระดับรากหญ้า เพื่อถ่วงดุลอานาจ “เศรษฐกิจตลาดเสรี ”
และศูนย์อานาจรัฐ ซึ่งในที่สุดเป็นการแผ้วทางไปสู่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีบนพื้นฐาน
ของหลักการสิทธิมนุษยชน แทนที่วัฒนธรรมอานาจนิยม ซึ่งครอบงาโครงสร้างสัมพันธภาพทาง
เศรษฐกิจการเมืองอยู่ในปัจจุบัน และในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการปกปักรักษาฐานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติของโลก

กระบวนการดาเนินงาน
สถานการณ์
จริงๆ แล้ว โครงการสิทธิชุมชนศึกษาไม่ได้เริ่มจากศูนย์ หากแต่ได้มีการเรียนรู้และเป็นที่
รับรู้กันในแวดวงนักพัฒนาภาคเอกชน และนักวิชาการส่วนภู มิภาคในช่วงสองสามทศวรรษที่แล้ว
มา เข้าใจว่าเริ่มกันตั้งแต่ขบวนการเกษตรธรรมชาติ เพื่อเป็นทางเลือกจากเกษตรเคมีสมัยใหม่
ซึ่งเป็นเครื่องบั่นทอนทาลายทั้งดิน น้า อากาศ และธรรมชาติแวดล้อม รวมทั้งมวลเกษตรกรก็
ต้องตกอยู่ ภายใต้อุ้งอานาจการชี้นาของภาคธุรกิจทั้ งไทยและเทศ ในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน ก็เริ่มมี
การกล่าวขวัญกันถึงเรื่องของ “ป่าชุมชน” กว้างขวางขึ้น จนถึงขั้นประสานร่วมมือดาเนินงานวิจัย
กั น และในที่ สุ ดได้รับการรั บรองสถานะเป็นสิ ทธิ ทั้ง ในรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปี ๒๕๔๐ และฉบั บ
๒๕๕๐ หากแต่ยังคงจากัดให้เป็นเพียงสิทธิส่ วน “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน” แสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลทางความคิดของโลกตะวันตกที่จากัดความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้เฉพาะในเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลดังกล่าวข้างต้น แล้วก็ยังจากัดสิทธิในทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นเพียง “มีส่วนร่วม”
เท่านั้น ในการจัดการการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน
ในประเด็นเรื่องสิทธิของ “บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน” ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยดังกล่าวนี้
เพื่อประกอบความเข้าใจถึงหลักการและเป้าหมายการวางแผนดาเนินงานวิจัย “โครงการสิทธิชุมชน
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ศึ ก ษา” เห็ น สมควรน าเอาข้ อ บั ญ ญั ติ ส่ ว นหนึ่ ง ของ “ปฏิ ญ ญา ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ชุ ม ชนพื้ น เมื อ ง
(Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)” แห่งสหประชาชาติมาอ้างเทียบเคียงไว้ ณ
ที่นี้ ดังนี้
มาตรา
๒๖
๑. บรรดาชนพื้นเมืองมีสิทธิในผืนแผ่นดิน ดินแดนและทรัพยากร ซึ่งตน
โดยประเพณีเป็นเจ้าของ ครอบครองหรือว่าใช้ประโยชน์ หรือได้มา
โดยวิธีอื่น
๒. บรรดาชนพื้นเมืองมีสิทธิเ ป็ น เจ้ า ของ ใช้ ป ระโยชน์ พั ฒ นา และ
ควบคุมผืนแผ่นดิน ดินแดน และทรัพยากรซึ่งตนเป็นเจ้าของ โดย
เหตุผลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของโดยประเพณี หรือครอบครอง หรือ
ใช้ประโยชน์โดย
ประเพณี
รวมทั้งที่ได้มาโดยวิธีอื่น
๓. รัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองผืนแผ่นดิน ดินแดน และทรัพยากร
เหล่านี้ การรับรองเช่นว่านั้ น จะต้องปฏิ บั ติ ด้ ว ยความเคารพต่ อ
ธรรมเนียมประเพณี และระบบการถื อ ครองผื น ดิ น ของบรรดาชน
พื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
“ปฏิญ ญา” ฉบับนี้ เพิ่ งจะได้รับสัต ยาบันจากสมัชชาใหญ่ แห่งสหประชาชาติเ มื่อ เร็วๆ มานี้เ อง
หลังจากที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนละตินอเมริกาได้เพียรพยายามผลักดันมาเป็นเวลากว่าสิบปี “โครงการ
สิทธิชุมชนศึกษา” อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระแสสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยที่กาลังแผ่ขยายตัว
กว้างขวางออกไปโดยลาดับ ในยุคที่กระแสโลกาภิวัตน์ “เศรษฐกิจตลาดเสรี” กาลังปฏิบัติการไล่ล่า
แหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งภูมิปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาท้อ งถิ่น
ทั่วโลก
สถานการณ์ที่เป็นอยู่แสดงให้เห็นว่า เรื่องของสิทธิชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่น กาลังเป็น
กระแสสากล แต่ก็แน่นอน พัฒนาการความเป็นไปของสิทธิมนุษยชนนั้น แม้อาจจะเรียนรู้ซึ่งกันและ
กั น ได้ ทว่ า ในที่ สุ ด แล้ ว ย่ อ มขึ้ นอยู่กั บเหตุปั จจั ยเงื่ อ นไขของแต่ ล ะบริ บ ทสั งคมการเมือ งและ
วัฒนธรรม โครงการสิทธิชุมชนศึกษา เป็นความพยายามส่วนหนึ่งเพื่อสร้างเสริมพัฒนาวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชนและขีดความสามารถในส่วนของชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับภาคส่วน
อื่นๆ ของสังคมการเมืองไทยในยุคของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่นับวันรัง แต่จะก่อช่องว่างความ
ลักลั่นขัดแย้งรุนแรงและความสูญเสียยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นทวีคูณ

๖

แผนเตรียมงาน
โดยเจตนารมณ์และเป้าหมายเพื่อพัฒนาการสิทธิชุมชนในสถานการณ์สากลดังที่กล่าวมา
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา เริ่มต้นด้วยการตั้งโจทย์วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสริมสร้างหลั ก คิ ดและแนวทางพั ฒนาขีดความสามารถวิเ คราะห์ปัญ หา ซึ่งแต่เ ดิมจากัดอยู่ใ น
ขอบข่ายของเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ภายในชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีการดารงชีวิตอยู่
ร่วมและประพฤติปฏิบัติต่อธรรมชาติแวดล้อม แต่ภายใต้กระแสโลกาภิวัต น์เศรษฐกิจเสรีกับระบบ
รวมศูนย์อานาจในสังคมการเมืองไทย ซึ่งกาลังคุกคามทาลายบูรณภาพความมั่นคงในชีวิตทั้งคน
และธรรมชาติ ประเด็นอยู่ที่ว่า จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้กันอย่างไร ที่เอื้ออานวยต่อการเปิดโลก
ทัศน์ให้ชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายได้ตระหนักเห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองในฐานะเป็น
สิทธิอานาจภาคส่วนหนึ่งในโครงสร้างสัมพันธภาพเชิงอานาจของสังคมการเมืองโดยรวม
ทั้งนี้ โดยเป็นที่เชื่อ ว่า ในระยะยาว การเรียนรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นนี้ จะเป็นเครื่อ ง
หล่อหลอมจินตนาการและความเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองอย่างเป็นระบบ นาไปสู่พัฒนาการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดุลอานาจ อันเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เสรีเป็นธรรมโดยแท้จริง หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ เป็น วิถีทางเลือกออกไปจากวิถีทาง
ของอานาจนิยมและการขัดแย้งรุนแรงและบั่นทอนทาลาย ที่กาลังเป็นไปในทุกวันนี้
บนพื้นฐานของโจทย์วิจัยและแนวคิดดังกล่าว และทั้งเพื่อให้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการได้ตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง คณะผู้ประสานงานได้
จัดเตรียมการดาเนินงานเบื้องต้น ๓ ประการหลักๆ คือ
(๑) การกาหนดตัวผู้ ประสานงานนักพัฒนาและกลุ่มอาสาสมัครนักวิจัยชาวบ้านร่วมกัน
ระดมความคิด และประสบการณ์ในการกาหนดพื้นที่วิจัยและกรณีศึกษา
(๒) การจัดทาแผนที่แสดงภาพที่ตั้งฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ของแต่
ละภูมิภาค และ
(๓) การวางแนวชุดข้อมูลความรู้และการเรียนรู้ถึงสมุฏฐานที่มาของปัญหาต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนฐานทรัพยากรทั้งหลาย
ในการวางแผนเตรียมงานวิจัยเชิงการพัฒนา ซึ่งเรียกขานกันติดปากว่า “วิจัยชาวบ้าน”
ที่ว่านี้ เป็นที่ตระหนักดีอยู่ว่า มิใช่เป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวสาหรับชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นเอง อย่าง
น้อยในช่วง ๒๐ ปีหลัง ก็ได้ปรากฏการณ์ตื่นตัวเรียกร้องและเรียนรู้แพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนถึง
จุดที่มีการพยายามทางาน “วิจัยของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน และเพื่อชาวบ้าน” อย่างเช่นในกรณี
ขบวนการประท้วงต่อต้านเขื่อนปากมูน ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นที่ รู้เห็น
กันโดยทั่วไป โครงการสิทธิชุมชนศึกษาถือได้ว่าเป็นความพยายามสานต่อ “วิจัยชาวบ้าน” อย่าง
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เป็นระบบขึ้น กล่าวคือ โดยหลักการ แกนนาในกระบวนการศึกษาวิจัยและเรียนรู้มุ่งยึดถือเอากลุ่ม
อาสาสมัครชาวบ้านเป็นหลัก สาหรับกลุ่มผู้ประสานงานในพื้นที่ก็มิใช่อื่นไกล หากล้วนเป็นนักอาสา
พัฒนา ซึ่งมาจากคนในพื้นที่และดาเนินวิถีชีวิตร่วมคิดร่วมทาเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนชาวบ้านอยู่
เป็นพื้นฐาน จนอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จากนั้น ก็เป็นเรื่องของผู้ประสานงานในพื้นที่
กับผู้ประสานงานกลางที่จะได้ร่วมกันดาเนินงานศึกษาวิจัยชาวบ้านให้ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
แผนที่กาหนด รวมทั้ง ร่วมกันระดมความคิดประเมินการทางานและสถานการณ์
เป้าหมายอันดับแรกของความพยายามระดมกาลังความคิดและประสบการณ์ ก็คือ การ
ร่วมกันคัดเลือก และกาหนดพื้นที่กรณีศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา ภารกิจเตรียมการเบื้องต้ นนี้
ต่างจากโครงการวิจัยโดยทั่วไป ซึ่งผ ิ้วิจัยเป็นผู้กาหนดเอาตามเหตุผลความสนใจทางวิชาการของ
ผู้ วิจัยเองเป็นหลั ก ใหญ่ ซึ่งก็ มิใ ช่เ ป็นเรื่อ งผิ ดแปลกอะไร เพียงแต่ว่า ในฐานะที่ทาหน้าที่เ ป็น
งานวิจัย “ของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน และเพื่อชาวบ้าน” โครงการสิทธิชุมชนศึกษา จึงมุ่งให้คุณค่า
ความสาคัญอยู่ที่กลุ่มสามัญชนชาวบ้านเป็นสาคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเป็นผลตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่
มากน้อยเพียงใดในทางปฏิบัติจริง ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดอ่านแก้ไขปรับปรุงกันต่อๆ ไป ในกรณี
ของโครงการสิทธิชุมชนศึกษาได้ให้ความจริงจังโดยตรงกับเรื่องนี้ และด้วยเหตุนี้ จึงใช้เวลาแรมปี
เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพราะในที่สุดแล้ว เป้าหมายระยะยาวของ “วิจัยชาวบ้าน” ก็คือ สิทธิและขีด
ความสามารถในการพึ่ งตนเองและพัฒนาตนเอง อันเป็นพื้นฐานจาเป็นต่อ พัฒนาการเศรษฐกิจ
การเมืองทางเลือกดังกล่าวข้างต้น
ยกเว้นภาคตะวันออก ซึ่งมีอุ ปสรรคไม่อ าจร่ว มโครงการฯ ได้ใ นชั้นนี้ ความพยายาม
ประสานร่วมกัน ระดมความคิดและประสบการณ์ก็ได้บรรลุผลกาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ๓ ภูมิภาค
เหนือ อีสาน และใต้ พร้อมด้วย ๑๑ กรณีศึกษาครอบคลุมลุ่มน้า และป่าชุมชนในหลายๆ อาเภอและ
จังหวัด ถือได้ว่าเพียงพอสาหรับการดาเนินโครงการนาร่องในเรื่องของสิทธิชุมชนศึกษา กล่าวคือ
เพียงพอที่จะให้ภาพความเข้าใจถึงปมปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้านพอสมควร ตลอดจนแนวทาง
พัฒนานโยบายสาธารณะที่สะท้อนออกมาจากชุมชนและมวลประชาชนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง
สู่กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในตอนต้นแล้วว่า สิทธิชุมชนภายใต้รัฐธรรมนูญไทยทั้งฉบับปี ๒๕๔๐
และ ๒๕๕๐ ยังคงกาหนดให้เป็นเพียงเรื่องของปัจเจกบุคคล ซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ยังไม่ไปไกลถึง
ขั้นเป็น “สิทธิร่วม” (Collective rights) หรือ “สิทธิกลุ่ม” (Group rights) เหนือฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างเช่นที่รับรองไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง “ของสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ ที่เป็น
เช่นนี้ในแง่หนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า เป็นเครื่องสะท้อนถึงพัฒนาการทางความคิดอันจากัดในบริบทของ
สังคมการเมืองไทย แต่ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตจริงเป็นเครื่ องยืนยัน
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ให้เห็นว่า บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
สิทธิชุมชน ล้วนแล้วแต่ปราศจากผลบังคับใช้แทบทั้งสิ้น ด้วยเหตุที่สถาบันรัฐและชนชั้นนา ยังคง
ยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมอานาจนิยมเดิมๆ ในขณะเดียวกัน มวลชน และชุมชนรากหญ้าอ่อนแอเกิน
กว่าที่จะเป็นพลังสังคม ให้สิทธิและเสรีภาพของตนได้รับการเคารพส่งเสริมและคุ้มครองอย่างจริงจัง
ปมปัญหาความไร้สัมฤทธิผลของสิทธิตามรัฐธรรมนูญเช่นนี้ ทาให้ต้องตั้งคาถามไปถึงสถานะความ
ศักดิ์สิทธิ์ของหลักนิติธรรม และระบบกฎหมายของประเทศโดยรวมอย่างไม่อ าจหลีกเลี่ยงได้ และ
นั่นหมายถึงผลกระทบต่อสถานะความชอบธรรมของอานาจรัฐในบั้นปลาย ด้วยเหตุที่ไม่อาจจัดการ
กับปัญหาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเป็นธรรมและโดยสันติ
ความจริงแล้ว ในช่วงหลายปีมานี้ ก็ได้มีการกล่าวขวัญมากขึ้นถึงคุณค่าความสาคัญของ
ชุมชนท้องถิ่นในพัฒนาการความเป็นไปของบ้านเมืองยุคปัจจุบัน ทั้งในแวดวงนักพัฒนาและวงการ
ศึกษาวิจัย อย่างที่พูดกันติดปากถึง “ชุมชนเข้มแข็ง ” แต่ก็ยังคงจากัดอยู่ที่เรื่องของศักยภาพตัว
บุคคลผู้นาทางปัญญาความคิดของแต่ละชุมชนๆ ไป ซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวเองและสอดคล้อ ง
กับกระแสความเคลื่อนไหวของชุมชนต่างๆ หลากหลายในขณะนี้ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มองไปถึง
ประเด็นปัญหาระดับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง รวมถึงปัญหาการสร้างเอกภาพภายใน
ชุมชนและเครือข่ายชุมชน ซึ่งโครงการชุมชนศึกษาถือว่า เป็นโจทย์ที่มีความสาคัญจาเป็นยิ่งยวด
ในอันที่จะต้องคลี่คลายหาคาตอบต่อวิกฤตคุกคามภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ “เศรษฐกิจตลาดเสรี”
ดังกล่ าวข้างต้น พั ฒนาการสิ ทธิ ชุมชนตามนัยของ “ปฏิญ ญาว่าด้ว ยสิ ทธิ ชนพื้นเมือ ง” ที่อ้างถึ ง
เปรียบเสมือนตัวชี้นาพัฒนาการก้าวหน้าสู่มาตรฐานโลกไปอีกระดับหนึ่ง ทานองเดียวกับปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อกว่าหกสิบปีมาแล้ว
ในสถานการณ์วิกฤตเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลกยุคปัจจุบัน หลักคิดหลักปฏิบัติ
เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง ” ยังจาเป็นต้อ งคิ ดอ่านกันให้กว้างไกลออกไป ไม่ใ ช่เ พียงในเชิงตั้งรับเพื่อ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นชนบทเท่านั้น หากแต่ จาเป็นต้องเป็นไปในเชิงรุก
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ “ชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ” อันประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ภูมิภาคป่าเขตร้อนของโลก ให้ได้เป็นพลังถ่วงดุลกระแสเศรษฐกิจตลาดเสรี ” และในขณะเดียวกัน
เปิดโอกาสช่องทางให้เศรษฐกิจการเมืองโลกได้พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจการเมืองทางเลือกในระยะยาว
โครงการชุมชนศึกษานับเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ข้อนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า
เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกินกว่างานศึกษาวิจัยใดๆ แต่อย่างน้อยก็เป็นการจุดประกายเริ่มต้น ทั้งนี้ โดย
ตั้งเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ การเบื้องต้นไว้พอประกอบเป็นทิศทางและกระบวนการปฏิรูปที่จะ
พึงเป็นไปต่อๆ ไป ดังนี้:
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(๑) เสริมสร้างและพัฒนากาลังคนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสานต่อภารกิจและทั้งเพื่อขยาย
ผลการเรี ย นรู้ อ อกไปสู่ ว งกว้ า งในวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน เป็ น ท านองที่ พู ด กั น เป็ น วงวิ ช าการว่ า
“กระบวนการปลูกฝังทางสังคม” (Sociatization) หรือที่ใช้เรียกในที่นี้ว่า “กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม” ซึ่งมีนัยเชิงปรัชญาปฏิรูประบบและกระบวนการศึกษาเพื่อกลุิ่มคนที่ถูกกดขึ่
(๒) การเรียนรู้จักตนเอง ซึ่งอาจฟังดูขัดๆ จากความเป็นจริงที่ว่าแต่ละชุมชนท้องถิ่นต่างก็
มี “ผู้ รู้” ในแทบทุกแขนงของวิถี ดารงชีวิต แล้วหลายๆ ชุมชนก็เป็นที่ยอมรับนับถื อกันในฐานะ
“ปราชญ์ชาวบ้าน” ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธหรือมองข้ามกัน ตรงกันข้าม “ผู้รู้” และ
“ความรู้ ” ที่ว่านี้ เป็นสิ่ งที่จาเป็นต้อ งสงวนรักษาไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปโดยล าดับ
เพียงแต่ว่า ในสถานการณ์โลกปัจจุบันอันจาเป็นต้อ งระดมกาลังคนทุกเพศทุกวัย และทุกแขนง
วิชาชีพให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นองค์
รวมและเป็นประชาธิปไตยขึ้น ความรู้เรื่องภายในสังคมของตนเองอย่างเป็นองค์รวมก็เป็นสิ่ งจาเป็น
นอกเหนือไปจากภูมิปัญญาความรู้และอัตลักษณ์ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
(๓) การสร้างชุดความรู้และเรียนรู้ร่วมกันถึงประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้านที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนและบูรณภาพของฐานทรัพยากรอันทรงค่าเสมือน
ต้นทุนชีวิตของคนทั้งโลก บนพื้นฐานของความตระหนักรู้ถึงปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนี้เอง ที่
จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้ได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแสวงหาคาตอบและแนวทางมาตรการแก้ไขขจัด
ปัดเป่าปัญหา รวมทั้งทางเลือกบนพื้นฐานของความรู้และการเรียนรู้โดยอิสระของตนเอง
(๔) การสร้ างเครื อ ข่ ายชุ มชนท้ อ งถิ่ นทั้ง หลาย ทั้ง ที่ตั้ง อยู่กับ ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ
เดียวกัน และอาณาบริเวณอื่นๆ เพราะในที่สุดแล้ว ภัยคุกคามและการสูญเสียทั้งหลายทั้งปวงที่
เกิ ดขึ้นและทั้งที่ก าลั งจะอุบัติขึ้น ล้ ว นแล้ ว แต่มีส มุฏฐานที่มาจากแหล่ งลั ทธิ อุดมการณ์และศูนย์
อานาจอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนับวันจะยิ่งขยายทวีความต้องการครอบครองครอบงาและช่วงชิงฉก
ฉวยขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่ประจักษ์เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้
(๕) การพัฒนาความรู้และขีดความสามารถในการตัดสินใจและกาหนดนโยบายสาธารณะ
ของชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ซึ่งภายใต้ระบบโครงสร้างและการจัดตั้งอานาจรัฐตามที่
เป็ น มา และเป็ น อยู่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ตั ด สิ น ใจและก าหนดบั ญ ชามาจากเบื้ อ งบนเป็ น หลั ก แล้ ว ใน
ขณะเดียวกัน อานาจรัฐในสังคมการเมืองไทยก็โน้มเอียงที่จะสนองรับใช้ความต้องการของอานาจ
ภายนอกเป็นสาคัญ ภายใต้กระแสเศรษฐกิจตลาดเสรีปัจจุ บัน ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
รากหญ้าในการตัดสินใจกาหนดนโยบายสาธารณะจึงนับเป็นกระบวนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบอบ
ประชาธิ ป ไตยในสั ง คมไทยให้ ไ ด้ พั ฒ นาก้ า วหน้ า ออกไปสู่ ก ารปกครอง “ของประชาชน โดย

๑๐

ประชาชน และเพื่อประชาชน” โดยแท้จริง แทนที่จะย่าเท้าจาเจอยู่กับ ประชาธิปไตยรวมศูนย์อานาจ
อย่างเช่นที่เป็นอยู่
ประเด็นปัญหาและการเรียนรู้ปฏิบัติที่กล่าวมานี้ ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นกระบวน
พัฒนาการอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ครั้นเมื่อนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของชุมชนฐานทรัพยากร ซึ่ง
มีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป ก็จะต้องปรับไปตามสภาพเนื้อหาสาระของแต่ละพื้นที่และ
โดยคนของพื้นที่ ในขณะเดียวกันกับที่ยังคงยึดถือเป้าหมายและหลักการพัฒนาร่วมกัน ในฐานะที่
ต่า งก็ ต กอยู่ ภ ายใต้ส ถานการณ์ วิ ก ฤตเชิ ง โครงสร้ า ง รวมถึ ง จุ ด หมายปลายทางของการปฏิ รู ป
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นั่นก็คือ พัฒนาการสู่ความเป็นเอกภาพในท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
อันเป็นธรรมชาติของสังคมภูมิภาคป่าเขตร้อนและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นจาก
๑๑ พื้นที่กรณีศึกษา ๓ ภูมิภาคภายใต้โครงการสิทธิชุมชนศึกษานี้
ทั้งหมดที่กล่าวมาประกอบกันเป็นชุดความรู้หรือองค์ความรู้ที่จะนามาเข้าสู่เ วทีเสวนาระดม
ความคิดเห็น ทาความเข้าใจกับประเด็นปัญหาของพื้นที่กรณีศึกษาต่างๆ อันเกิดแต่แนวนโยบาย
และโครงการหรือ มาตรการต่างๆ ของรัฐ อย่างเช่น กรณีโครงการเหมือ งลิ กไนต์ ลุ่มน้าแม่แตง
ตอนบน โครงการชลประทานผันน้าให้โรงงานอุตสาหกรรม ลุ่มน้าแม่แตงตอนล่างในภาคเหนือ หรือ
ว่าโครงการส่งเสริมปลูกพืชพาณิชย์ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูนตอนกลาง ในภาคอีสาน หรือย่างเช่น
กรณีโครงการเขื่อนกั้นน้าเค็มในแผนพัฒนาลุ่มทะเลสาปสงขลา แผนพัฒนาเกษตรกรรม โดยยกเลิก
การปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้าปากพนัง ในภาคใต้ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งอาจดูเป็นปัญหาเดือดร้อน
ยุ่งยากเฉพาะหน้าที่จะต้องคลี่คลายและขจัดให้หมดสิ้นไป แต่ตามความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องที่
เกี่ ย วโยงไปถึ ง ต้ น ตอของโครงสร้ า งอ านาจในสั ง คม และความส าคั ญ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป
เปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น
ดังนั้น ควบคู่ ไ ปด้ว ยกั น กั บการศึกษาแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กรณีปัญ หาต่างๆ สิ่ ง ที่
ตามมาในกระบวนการเรียนรู้ทางสั งคมก็คื อ การร่ว มคิ ดร่ว มทากันในขั้นตอนของการตัดสิ นใจ
กาหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งตามที่เป็นมาโดยตลอดเป็นเรื่องกาหนดลงมาจากศูนย์อานาจเบื้องบน
อันเป็นสมุฏฐานที่ไปที่มาของปัญหาวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงที่สังคมไทยโดยรวมต้องประสบกันอยู่ใน
ทุกวันนี้ แม้ว่า ตามรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายแล้ว บรรดานโยบายและโครง “การพัฒนา” ต่างๆ
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านกระบวนการเปิดโอกาสให้สาธารณะชนได้มีส่วนรู้เห็นและให้ความ
ยินยอมเห็นชอบ รวมทั้งการประเมินผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและธรรมชาติแวดล้อม หากแต่
ปราศจากผลบังคับในทางปฏิบัติ ดังเป็นที่ทราบๆ กัน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการตั ดสิ น ใจก าหนด
นโยบายสาธารณะ โครงการสิ ท ธิ ชุ ม ชนศึ ก ษาก็ ไ ด้ จั ด ให้ เ ปิ ด เวที เ สวนาระดมความคิ ด และ

๑๑

ประสบการณ์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ โดยเริ่ ม กั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ รากหญ้ า ภายในแวดวงของแต่ ล ะพื้ น ที่
กรณี ศึก ษา จากนั้น จึงนาผลการเรียนรู้เ ข้าร่ว มพิเคราะห์แลกเปลี่ ยนกันในระดับระหว่างพื้นที่
กรณีศึกษาต่างๆ หลากหลายภายในของแต่ละภูมิภาค เหนือ อีสาน และใต้ แล้วจนในที่สุดขึ้นไปถึง
ระดับระหว่างภูมิ ภาคต่างๆ ระดั บประเทศโดยรวม ความจริง แล้ ว เรื่อ งก็ไม่ ได้จบเพียงแค่ นั้ น
เนื่องจากปัญหาสิทธิชุมชนโดยรากฐานเป็นปัญหานานาชาติและวิกฤตระดับโลก ดังที่กล่าวย้ามา
โดยตลอด แต่ในขอบข่ายของโครงการสิทธิชุมชนนี้ อย่างน้อยก็อาจกล่าวได้ว่าเท่ากับเป็นการปู
พื้นฐานการเรียนรู้แ ละจินตนาการรองรับกระแสการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจากฐานล่างในระยะยาว
ทั้งหมดประกอบเป็น “กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม” ตามวิถีทางเพื่อการปลดปล่อยสู่อิสรภาพในหมู่
มวลชนและชุมชนรากหญ้าอันเป็นจุดหมายปลายทางของพัฒนาการสิทธิมนุษยชนหลังยุคสมัยใหม่
ซึ่งยึดมั่นถือมั่นมุ่งแต่พลอานาจเป็นใหญ่ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา

สรุป

/

มองไปข้างหน้า

เรื่องของสิทธิชุมชนท้องถิ่นคงเป็นไปทานองเดียวกันกับสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ กล่าวคือ
เป็นผลของกระบวนการต่อสู้ของชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ให้ลึกลงไปแล้ว ล้วนมี
ความสืบเนื่องเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน การทาความเข้าใจในความเป็นจริงข้อนี้ อาจช่วยให้เรื่องราว
เกี่ยวกับพัฒนาการสิทธิชุมชนเป็นที่ชัดเจนขึ้นไม่มากก็น้อย หรืออย่างน้อยที่สุด ช่วยให้ได้มองเห็น
ถึงที่มาและที่ไปของหลักคิดและแนวปฏิบัติสิทธิชุมชนที่จะพึงเป็น ไม่ใช่ในความหมายที่แยกตัว
ออกไปโดยลาพังเป็นเอกเทศ หากแต่ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งในบริบทของประวัติศาสตร์กระบวน
พัฒนาการสิทธิมนุษยชนโดยรวม หลังจากโลกย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เป็นอิสระจากระเบียบสังคมเก่า
ยุคกลาง ซึ่งอาจมองได้คร่าวๆ ดังนี้
- ช่ว งสิ ทธิ เ สรีภาพของชนชั้นกลางนายทุน ซึ่งหลั งปฏิวัติอุต สาหกรรม ได้แปลงหลั ก
อุดมการณ์เสรีนิยม กลับกลายไปเป็นลัทธิเศรษฐกิจตลาดเสรีแผ่ขยายอานาจล่าอาณานิคมออกไป
ทั่วโลก
- ช่ว งสิ ทธิ ส วัส ดิก ารของชนชั้นแรงงานในสถานการณ์ขูดรีดแรงงานภายใต้ระบอบทุน
อุตสาหกรรมนิยม และ
- ช่ว งสิ ทธิชุมชนท้อ งถิ่ นในภูมิภาคป่าเขตร้อ นของโลก ในสถานการณ์คุ กคามช่ว งชิง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ระบอบทุนอุตสาหกรรม
นิยม และลัทธิเศรษฐกิจตลาดเสรี
พิเคราะห์ในเชิงพัฒนาการสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์เช่นนี้แล้ว ปรากฏการณ์สิทธิชุมชน
ท้องถิ่น จึงสื่อนัยความหมายเท่ากับเป็นขบวนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้หลักการและแนวประพฤติ

๑๒

ปฏิบัติสิทธิมนุษยชนได้หวนกลับฟื้นคืนสู่จิตวิญญาณและวัฒนธรรมเสรีนิยมดั้งเดิม ที่เคยมีบทบาท
สาคัญในการปลดปล่อยสู่อิสรภาพของมวลมนุษย์จากอานาจพลการภายใต้ระบอบเก่า หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง เป็นการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมกดขี่บังคับให้เป็นหนึ่งเดี ยว (Monoculture)
ภายใต้ลัทธิเศรษฐกิจตลาดเสรี ให้กลับคืนสู่วัฒนธรรมแบบเปิดให้สาหรับความแตกต่างหลากหลาย
อันเป็นธรรมชาติของมวลมนุษยชาติ เพราะผลที่สุดแล้ว เรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยสาระก็คือ การ
เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันเพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเอง
โดยนัยของพัฒนาการสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้เอง หลักคิดโครงการสิทธิชุมชนศึกษา จึงมุ่ง
ผลให้เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็เป็นการวางพื้นการรับรู้ทา
ความเข้าใจเบื้องต้น สาหรับตั้งเป็นโจทย์ที่จะร่วมคิดร่วมปฏิบัติกันต่อๆ ไป ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ความแตกต่างหลากหลายในชีวิตโลกของชุมชนท้องถิ่น ในภารกิจงานวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนานี้
เป็นที่ต ระหนัก กั นดีว่ า ไม่อ าจนาเสนอโจทย์ส าเร็จรูปใดๆ ที่จะเป็นเครื่อ งชี้นาปฏิบัติการอย่า ง
สัมฤทธิผลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ปัญหาและกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมร่วมกันโดยพื้นฐาน ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงที่ว่า ชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่นแต่
ละภาคส่วนและแต่ละภูมิภาคมีประเด็นปัญหาเงื่อนไขและขีดความสามารถโอกาสในกระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคมที่แตกต่างลักลั่นกันไป ความคาดหวังของโครงการสิทธิชุมชนศึกษา โดยหลักการ
อยู่ตรงที่ส่งเสริมให้เกิดเวทีระดมความคิด ความรู้ และประสบการณ์ในวงกว้างขึ้น รวมไปถึงผู้ รู้
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันประเมินผล อย่างเช่นในขั้นตอนสรุปโครงการฯ จุดประสงค์ก็เพื่อเปิดโอกาส
ให้คณะวิจัยแต่ละพื้นที่กรณีศึกษาและแต่ล ะภูมิภาคได้พิเคราะห์ประเมิน เพื่อเรียนรู้สร้างโจทย์
ปฏิบัติการของตนเองและด้วยตนเองในขั้นตอนต่อๆ ไปในระยะยาว
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