6
บทที่

การเคลื่อนไหวสังคมของเครือข่ายขบวนที่ดิน
และที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว

Social Movement of the Land and Housing
Movement Network in Khlong Hin-Pun Sub-district,
Wang Nam Yen District, Sa Kaeo Province
ชัยณรงค์ เครือนวน
Chainarong Krunnual

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

166

ปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

บทที่

6

การเคลื่อนไหวสังคมของเครือข่ายขบวนที่ดินและ
ที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว
บทที่ 6

Social Movement of the Land and Housing
Movement Network in Khlong Hin-Pun Sub-district,
Wang Nam Yen District, Sa Kaeo Province 1
ชัยณรงค์ เครือนวน 2
Chainarong Krunnual

บทคัดย่อ

เครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนที่เผชิญปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองร่วมกัน ภายใต้การขยายตัวของอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม,
พืน้ ทีท่ างการเมืองทีเ่ ปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถรวมกลุม่ อย่างเป็นทางการ
บทความนี้ปรังปรุงจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนไหวสังคมของภาคประชาชนในภาค
ตะวันออก: ศึกษาเฉพาะเครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น
จังหวัดสระแก้ว” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
(D.Pol.Sc.)
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Abstract

The Land and Housing Movement Network in Khlong
Hin-Pun Sub-District, Wang Nam Yen District of Sa Kaeo Province
is a social movement consisting of those who share economic, social,
and political issues in expanding participatory democracy, in political
space provided for public movements so that the people can solve
their own problems and in the expanded community development
project (sub-district level). When considering the social movement
patterns of this group, it is found that many forms of movements
have been used including efforts to establish political identity and
policy networking between state mechanisms and civil society and
the use of innovation created by state mechanisms to perform social
and communication practices. Their social movements have led to
various types of economic and social solutions to solve land and

บทที่ 6

เพือ่ แก้ไขปัญหาในมิตติ า่ ง ๆ และการขยายตัวของโครงการพัฒนาชุมชนในระดับ
ต�ำบล เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวสังคมของภาคประชาชนกลุ่มนี้ พบ
ว่า มีรปู แบบทีห่ ลากหลายไม่วา่ จะเป็นความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์ทางการ
เมือง, การสร้างเครือข่ายนโยบายกับกลไกรัฐและภาคประชาสังคม, การอาศัย
นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลไกรัฐเพื่อปฏิบัติการทางสังคมและการปฏิบัติการ
ด้านการสื่อสาร ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการเคลื่อนไหวสังคมของภาคประชาชน
กลุ่มนี้ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแก้ไข
ปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย การเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของชุมชน เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : การเคลือ่ นไหวสังคม เครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลอง
หินปูน
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housing issues and to enhance economic efficiency in their
community.
Keywords : Social Movements ; The Land and Housing Movement
			 Network in Khlong Hin-Pun-Sub-District

บทที่ 6

1. บทน�ำ

ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมในชุมชนคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น
จังหวัดสระแก้วช่วงห้าทศวรรษทีผ่ า่ นมา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “การแตกตัวทาง
สังคม” (Social Differentiation) ซึง่ กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการแบ่งช่วง
ชั้นทางสังคม (Social Stratification) ในชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้ กระทั่งเกิดกลุ่ม
ของผู้คนอย่างน้อยสี่กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าที่ดิน (ทุนเก่า), กลุ่มนายทุนใหม่,กลุ่มคน
ทีเ่ ผชิญกับ “ความล้มเหลว” ในการผลิตเพือ่ ตอบสนองระบบตลาดและกลุม่ คนที่
สามารถปรับตัวเข้ากับการผลิตแบบการค้า (ได้ในระดับหนึง่ ) ภายใต้สถานการณ์
การแตกตัวทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมเช่นนี้ กลุ่ม
คนที่สามารถปรับตัวเข้ากับการผลิตแบบการค้า (ได้ในระดับหนึ่ง) ได้ออกมา
เคลื่อนไหวแก้ปัญหาที่ต เครือข่ายเผชิญอยู่ โดยผู้คนกลุ่มนี้อาศัยพื้นที่ทางการ
เมืองทีเ่ ปิดหลังทศวรรษ 2540 และการออกกฎหมายทีร่ องรับการท�ำงานของภาค
ประชาชนในช่วงต้นทศวรรษ 2550 เพื่อปฏิบัติการทางสังคมหลากหลายรูปแบบ
เช่น การสร้างตัวตนทางการเมืองด้วยการสร้างอัตลักษณ์ในนาม “ภาคประชาชน”,
ความพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทางการ
เมือง เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกชุมชนใหม่ และพยายามใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและการสร้างความมั่งคงใน
การด�ำรงชีวิต เป็นต้น
ในเวลาต่อมากลุม่ คนเหล่านีไ้ ด้รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยู่
อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว” เป้าหมายในการรวม
ตัวครัง้ นี้ ก็คอื การเคลือ่ นไหวเพือ่ ท�ำให้ตนเองและเครือข่ายอยูร่ อด (Survivals)
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บทที่ 6

และด�ำรงอยู่ได้ (Existential) ภายใต้วิถีการผลิตแบบทุนนิยม รวมถึงการช่วย
เหลือประคับประคองกลุ่มคนที่เผชิญกับ “ความล้มเหลว” ในการผลิตเพื่อตอบ
สนองระบบตลาด ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการจัดตั้งเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่
อาศัยต�ำบลคลองหินปูนนั้น น�ำไปสู่การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
ท�ำกินและที่อยู่อาศัยหลากหลายมิติ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้น ก็คือ ปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิต
ประจ�ำวันผ่านกระบวนการสร้างประชาธิปไตยจากส่วนล่าง (Democratization
from Below) ปฏิบตั กิ ารเช่นนีเ้ กิดจากการทีผ่ คู้ นในชุมชนท้องถิน่ เห็นว่าสิง่ ทีพ่ วก
เขาเรียกร้องนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์โดยง่าย ด้วยเหตุนผี้ คู้ นในชุมชน
ท้องถิ่นจึงพยายามจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
ใหม่เพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ดังนั้นกระบวนการ
ประชาธิปไตยจากส่วนล่างจึงไม่ใช่เรือ่ งการไร้ระเบียบของปัจเจกชนในระดับสังคม
จุลภาค (Micro Society) แต่เป็นความพยายามที่จะประสานประโยชน์ระหว่าง
ปัจเจกบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ฉะนั้นการรวมกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวสังคม
เช่นนี้ จึงไม่ได้ยดึ โยงกับสถาบันทางการเมืองทีเ่ ป็นทางการเพียงมิตเิ ดียว และไม่ได้
เกิดจากการรวมกลุม่ แบบล่องลอย แต่เป็นการรวมกลุม่ ของผูค้ นทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ภาษา สถานภาพ บทบาทและภูมิหลังทางการเมืองที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการ
ตระหนักถึงผลประโยชน์รว่ มกัน (Scott 1985, Walker 2008, เชษฐา พวงหัตถ์,
2548 อ้างถึงในบุญเชิด หนูอิ่ม และคณะ, 2558 : 13)
ปฏิบัติการทางการเมืองผ่านการเคลื่อนไหวสังคมของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น
จึงเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ผูกติดกับสัญลักษณ์ของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งอย่างถาวร เช่นเดียวกันกับกระบวนการต่อรองเพื่อจัดวางความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจใหม่นั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างมีสูตรส�ำเร็จ หากแต่มีการสร้างอ�ำนาจการ
ต่อรองขึ้นใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
เป้าหมายในงานวิจัยครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การท�ำความเข้าใจกับการเคลื่อนไหวสังคม
ของชาวบ้านกลุ่มนี้เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามผู้วิจัยจะพยายามท�ำความเข้าใจกับ
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จินตนาการทางการเมือง ต�ำแหน่งแห่งที่ในระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและ
เป้าหมายในการออกมาเคลื่อนไหวสังคมครั้งนี้

บทที่ 6

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อรูปของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่
อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวสังคมของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่
อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
2.3 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการเคลื่อนไหวสังคมของเครือข่าย
ขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

3. การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีการเคลื่อนไหวสังคมมีความแตกต่างหลากหลายกันออก
ไป ซึ่งทฤษฎีการเคลื่อนไหวสังคมที่ส�ำคัญประกอบไปด้วยทฤษฎีพฤติกรรมรวม
หมู่ (Collective Behavior Theory) มองว่าการเคลื่อนไหวสังคมเกิดขึ้นจาก
สังคมซึง่ มีสภาวะไม่เป็นปกติและสังคมมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เป็นเหตุเป็นผล ด้วยเหตุ
นี้แนวคิดดังกล่าวจึงมองการกระท�ำของขบวนการทางสังคมในแง่ลบซึ่งเป็นการ
กระท�ำของฝูงชนแบบไร้เหตุผล (Irrational) ขณะที่ทฤษฎีการระดมทรัพยากร
(Resource Mobilization Theory) ให้ความเห็นว่าขบวนการทางสังคมเป็นชุด
ความเชื่อหรือความเห็นของกลุ่มคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและ
กระจายผลประโยชน์ทางสังคม ซึง่ รูปแบบการเคลือ่ นไหวเป็นการเคลือ่ นไหวนอก
ระบบการเมืองแบบปกติและมียทุ ธวิธกี ารเคลือ่ นไหวทีส่ ำ� คัญ คือ การท้าทายหรือ
ขัดขวางระบบการเมืองปกติ ส่วนการเคลื่อนไหวสังคมแนวใหม่ (New Social
Movements) เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวสังคมไม่ใช่
ขบวนการเคลื่อนไหวบนพื้นฐานของชนชั้นใดเพียงชนชั้นเดียว ขณะเดียวกันก็
ไม่ใช่เรื่องแคบ ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ส่วนรูปแบบการเคลื่อนไหวก็
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4. ผลการวิจัย

4.1 ข้อค้นพบจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง พบว่า การก่อรูป
ของเครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัด
สระแก้ว เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส�ำคัญ 2 ปัจจัย คือ
4.1.1 ปัจจัยภายใน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและผู้กระท�ำการที่เกิดขึ้นภายในชุมชนท้องถิ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง, สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2552, 20 มกราคม 2556, 24
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ไม่ได้เรียกร้องผ่านกลไกทางการเมืองที่ด�ำรงอยู่แต่เป็นเคลื่อนไหวเรียกร้องด้วย
ตนเอง โดยเป้าหมายของการเคลื่อนไหวสังคมแนวนี้ไม่ใช่เพื่อการช่วงชิงอ�ำนาจ
รัฐแต่ต้องการสร้าง “แบบชุดใหม่ของการด�ำรงชีวิต (Grammar of Forms
of Life) หรือ “การช่วงชิงการน�ำเพื่อสร้างค�ำนิยามความหมายชุดใหม่” และ
เป็นการเคลือ่ นไหวเรียกร้องเพือ่ สร้างวาทกรรม (Discourse) ชุดใหม่ (ไชยรัตน์
เจริญสินโอฬาร, 2545 : 2-3 ; ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552 : 21-22)
เมือ่ พิจารณาถึงงานวิจยั เกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวสังคมทีผ่ า่ นมา พบว่า นักวิจยั
โดยส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการเคลื่อนไหวสังคมในมิติการเมือง โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐหรือการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการเคลื่อนไหวในรูปของการชุมนุมประท้วง
กดดัน ต่อรองกับรัฐและกลไกรัฐ ท�ำให้เกิดความขาดหายไปของการเคลื่อนไหว
สังคมเพื่อน�ำไปสู่การจัดการตนเองโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคง การลดความ
เหลื่อมล�้ำและการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ภาย
ใต้ข้อจ�ำกัดเช่นนี้ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเคลื่อนไหวสังคมที่มีวิธีการ แนวทาง
และเป้าหมายซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�ำ (Agency) และโครงสร้าง
สังคม (Structure) ภายใต้ความเชื่อที่ว่าผู้กระท�ำการมีบทบาทในการก�ำหนด
โครงสร้างสังคมและโครงสร้างสังคมก็มีพลังในการก�ำหนดชีวิตของผู้กระท�ำการ
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มกราคม 2556 ; สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555)
		 4.1.1.1 การเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการไม่สามารถ
ต้านทานวิถีการผลิต แบบทุนนิยมที่ท�ำงานผ่านระบบตลาดและกระแสบริโภค
นิยมที่เข้ามากับถนนและไฟฟ้าได้ ท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต้องเผชิญกับ
ภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องในการผลิตภาคเกษตรกรรมน�ำมาซึ่งปัญหาหนี้สินทั้ง
ในและนอกระบบ
		 4.1.1.2 การสูญเสียทีด่ นิ ท�ำกินของชาวบ้าน สภาพการถือครองทีด่ นิ
ของชาวบ้านหลังการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและการเมืองในชุมชนท้อง
ถิ่นแห่งนี้ มีลักษณะส�ำคัญ 2 แบบ คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนที่สามารถคงสภาพ
และพัฒนาสภาพการถือครองที่ดินของตนเองไว้ได้ ขณะที่ผู้คนกลุ่มที่สองเป็นก
ลุม่ คนทีไ่ ม่สามารถรักษาทีด่ นิ ของตนเอง โดยส่วนใหญ่มกั จะเป็นกลุม่ คนทีล่ ม้ เหลว
จากการปรับตัวหลังการเข้ามาของระบบตลาด สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้คนกลุ่มนี้สูญ
เสียที่ดิน ก็คือ การถูกยึดจากนายทุนเงินกู้ การขายที่ดินท�ำกินของตนเองและการ
เข้ามาของหน่วยงานราชการ
		 4.1.1.3 การเกิดขึน้ ของผูน้ ำ� เพือ่ การเปลีย่ นแปลงในชุมชน ซึง่ เป็น
บุคคลที่อาศัยประสบการณ์จากการท�ำงานร่วมกับกลไกรัฐและประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานจากชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการชุมชนมาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เผชิญร่วมกัน
		 4.1.1.4 การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทตี่ งั้
ไว้ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นจากเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้
			 ก. การกระจายอ�ำนาจเกิดขึน้ ภายหลังการแตกตัวและการแบ่งช่วง
ชั้นทางสังคม ท�ำให้กลุ่มชนชั้นน�ำท้องถิ่นมีแนวโน้มเป็นผู้ใช้อ�ำนาจที่ถูกกระจาย
จากส่วนกลางมากกว่าประชาชน ท�ำให้ชาวบ้านท้องถิ่นไม่สามารถใช้กลไกองค์กร
ปกครองท้องถิน่ เพือ่ จัดการวิถชี วี ติ ของตนเองได้อย่างทีค่ วรจะเป็น แม้สถานการณ์
ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึน้ ในทุก ๆ ท้องถิน่ แต่กส็ ามารถพบเห็นสถานการณ์เช่นนีไ้ ด้
โดยทั่วไปรวมทั้งในต�ำบลคลองหินปูน
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			 ข. องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ยังไม่สามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก “ข้ามไม่พ้น” เรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพื้นที่ต�ำ บลคลองหินปูนมีขนาดใหญ่
(หมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน) ท�ำให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอกับจ�ำนวนประชากร ดังนัน้ งบประมาณส่วนใหญ่จึงต้องมุ่งไป
ทีก่ ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนเป็นอันดับ
แรก
4.1.2 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการ
ท�ำงานของภาคประชาชนในมิติต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 4.1.2.1 การขยายตัวของอุดมการณ์ประชาธิปไตยทางตรงหรือ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Direct or Participatory Democracy) โดย
เฉพาะหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 ที่ก่อ
ให้เกิดปฏิบตั กิ ารการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนหลากหลายรูปแบบ
นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญยังให้สทิ ธิแก่ผคู้ นในชุมชนท้องถิน่ เพือ่ จัดการทรัพยากรท้อง
ถิน่ สถานการณ์เช่นนีก้ อ่ ให้เกิดการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของภาคประชาชน
ในพื้นที่ต�ำบลคลองหินปูนเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา
		 4.1.2.2 พื้นที่ทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถ
รวมกลุม่ อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ ขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม ด้วยตนเอง ดังกรณีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 ที่เปรียบเสมือนการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหว่างผูค้ นกลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชนและเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ เปิดโอกาสให้ผนู้ �ำตาม
ธรรมชาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางของชุมชนกับผู้น�ำในระดับท้อง
ที่และท้องถิ่น ในบริบทของต�ำบลคลองหินปูนการเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบลก่อให้เกิดการพูดคุยระหว่างผูค้ นหลากหลายกลุม่ และน�ำไปสูค่ วามพยายาม
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมภายในต�ำบล
		 4.1.2.3 การขยายตัวของโครงการพัฒนาชุมชนจากองค์การมหาชน
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เข้าไปในระดับต�ำบล เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) โดยองค์การมหาชนเหล่านี้ได้สนับสนุนงบประมาณลงสู่ระดับ
ต�ำบล กระทั่งเกิดการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของ
ภาคประชาชนเพื่อรองรับงบประมาณ
ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสองน�ำไปสู่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท�ำกินและที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของต�ำบลคลองหินปูน โดยผู้คนที่เผชิญ
กับปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยได้รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายที่ดินและที่อยู่
อาศัย” ซึง่ เครือข่ายดังกล่าวได้รว่ มกันจัดตัง้ “กองทุนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย” ต่อมา
เมื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินในหมู่บ้านแห่งนี้ประสบความส�ำเร็จจึงมีการขยาย
ความคิดในการแก้ไขปัญหาให้กว้างขวางขึ้น ผ่านการขยายเครือข่ายฯ จากระดับ
หมู่บ้านสู่ระดับต�ำบลกระทั่งเกิดเป็น “เครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบล
คลองหินปูน” และมีการยกระดับกองทุนฯ จากระดับหมู่บ้านเป็น “กองทุนที่ดิน
และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลองหินปูน” ในปี พ.ศ.2553 ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยเหลือและจัดสรร
ที่ดินท�ำกินให้แก่ชาวบ้านที่ไร้ที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งไถ่ถอนที่ดินของ
ชาวบ้านคืนจากนายทุนนอกระบบและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
4.2 ข้อค้นพบจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ทีส่ อง พบว่า รูปแบบการ
เคลือ่ นไหวสังคมของเครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอ
วังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แสดงออกให้เห็นหลากหลายมิติ ดังต่อไปนี้
4.2.1 การสร้างอัตลักษณ์ทางการเมือง จุดมุ่งหมายในการสร้าง
อัตลักษณ์ทางการเมืองนีเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ, สร้างปฏิสมั พันธ์
กับกลไกรัฐและดึงทรัพยากรในการบริหารรวมทั้งโครงการของรัฐในรูปแบบ
ต่าง ๆ (Walker, 2012 : 221) เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการสร้าง อัตลักษณ์
(Identification) ทางการเมืองของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบล
คลองหินปูน เห็นได้ชัดเจนว่าเครือข่ายฯ พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน
เคลือ่ นไหวสังคม จากการเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่เป็นทางการสูก่ ารเข้าไปท�ำงานในองค์กร
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ภาคประชาสังคมที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐ ดังเช่นการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบลตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ทั้งนี้เพื่อสร้างความหมายและยก
ระดับสถานภาพการท�ำงานของภาคประชาชนให้เป็นทางการหรือมีสถานภาพ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายอันจะน�ำไปสู่การยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
ดังนัน้ ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ทางการเมืองเช่นนี้ จึงเปรียบเสมือนการเมือง
เพื่อปรับเปลี่ยน จัดวางต�ำแหน่งแห่งที่และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างกลไก
รัฐและภาคประชาชนใหม่ ขณะเดียวกันก็เป็นความพยายามช่วงชิงการนิยามสิทธิ
ชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับการเมืองแบบต่อรองเฉพาะ
หน้าสูก่ ารเมืองของการต่อรองเพือ่ ปรับเปลีย่ นโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนท้องถิน่ กับรัฐในระยะยาว ผ่านการก่อตัวเป็นขบวนการสังคม โดยอาศัยความ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิน่ นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าหมายของกระบวนการทั้งหมดนี้เพื่อเข้าถึงการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาที่
ตอบโจทย์การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2558 : 183-184)
กล่าวได้ว่าความพยายามสร้างอัตลักษณ์ทางการเมือง ผ่านการเข้าไปท�ำงาน
ในองค์กรภาคประชาสังคมที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่
อาศัยต�ำบลคลองหินปูนเพือ่ ท�ำการเคลือ่ นไหวสังคมนัน้ ท�ำให้กระบวนการท�ำงาน
ของเครือข่ายฯ เป็นไปในลักษณะของการท�ำงานที่หันมาสร้างความร่วมมือกับรัฐ
มากขึน้ ไม่ใช่การท�ำงานเพือ่ ต่อต้านรัฐอย่างขบวนการเคลือ่ นไหวสังคมในอดีต ด้วย
เหตุนี้จึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในท้องถิ่น
เพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empower)
ในการก�ำหนดวิถีชีวิตของตนเอง (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2557)
4.2.2 การสร้างเครือข่ายนโยบายกับกลไกรัฐและภาคประชาสังคม
รูปแบบการเคลื่อนไหวสังคมที่กลุ่มเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยในต�ำบล
คลองหินปูนน�ำมาใช้อกี วิธกี ารหนึง่ ก็คอื การสร้างเครือข่ายการท�ำงานกับกลไกรัฐ
และภาคประชาสังคม เพือ่ ใช้องค์กรเหล่านีห้ นุนเสริมและเพิม่ ศักยภาพการท�ำงาน
เช่น
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		 4.2.2.1 การสร้างเครือข่ายกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ทัง้ นีเ้ พือ่ ดึงทรัพยากรในการบริหารทีส่ ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีลงสูช่ มุ ชน (โดย
เฉพาะงบประมาณ) ในกรณีต�ำบลคลองหินปูน ผู้แทนเครือข่ายขบวนที่ดินและ
ที่อยู่อาศัยได้สร้างเครือข่ายการท�ำงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2546 กระทัง่ เกิดการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการแก้ปญ
ั หา
ที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูนจ�ำนวน 2 ล้านบาท, การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท�ำผังชีวติ ต�ำบล, การสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม
หรือจัดกิจกรรมของชาวบ้าน เป็นต้น (ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง, สัมภาษณ์ 13
ตุลาคม 2557)
		 4.2.2.2 การสร้างเครือข่ายกับชนชั้นน�ำท้องถิ่นในองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีงบประมาณไม่มากและไม่สามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยได้ แต่
การสร้างเครือข่ายกับชนชั้นน�ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เปรียบเสมือน
หลักประกันในการขับเคลื่อนการท�ำงานว่าจะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคจากกลุ่ม
ผู้มีอ�ำนาจในต�ำบล อีกมิติหนึ่งก็เพื่อใช้อ�ำนาจที่เป็นทางการและชอบธรรมโดย
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริมการท�ำงานของเครือข่ายฯ ใน
บางมิติ (ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2557)
		 4.2.2.3 การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคประชาสังคม เช่น การ
เข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ
(คทช.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยกับภาค
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยและน�ำความรู้หรือประสบการณ์จาก
พื้นที่เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในต�ำบลคลองหินปูน เป็นต้น
4.2.3 การอาศัยนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลไกรัฐ นวัตกรรมที่
ถูกสร้างขึ้นโดยกลไกรัฐในที่นี้ หมายถึง “ผังชีวิตชุมชน” หรือ “ผังต�ำบล” ซึ่งถูก
สร้างขึ้นโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผังชีวิตชุมชนถูกนิยามว่าเป็น
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ผังที่อธิบายถึงวิถีชีวิตและปัญหาเศรษฐกิจ สังคมของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและ
เป็นเครือ่ งมือในการกระตุน้ ให้ประชาชนลุกขึน้ มาก�ำหนดแผนชีวติ ของตนเองผ่าน
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท�ำ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดอนาคตและการพัฒนาพื้นที่
ระดับต�ำบลที่เน้นการจัดการตนเอง (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555 : 14)
นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลไกรัฐชิ้นนี้ถูกเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่
อาศัยในต�ำบลคลองหินปูนน�ำมาใช้เพื่อรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น�ำ้ ป่า) และการสาธารณสุข
ของประชาชน หลังจากนั้นเครือข่ายฯ จะน�ำข้อมูลเหล่านี้เสนอต่อภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเครื่องมือในการขอเงินงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
จากกลไกรัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
4.2.4 ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร (Communicative Action) คือ
การกระท�ำทางภาษา (Speech Action) ผ่านการอภิปราย ถกแถลง โต้แย้งอย่าง
อิสรเสรีและเป็นเหตุเป็นผล (Rational) ในพื้นที่สาธารณะ ความคิดเช่นนี้ถูกน�ำ
เสนอโดยเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) ในเวลาต่อมาได้ถกู ท�ำให้
กลายเป็นตัวแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวแนวใหม่ (New Social Movement)
ผ่านการปฏิบัติการต่อต้าน (Resistance) การควบคุม ครอบง�ำของ “ระบบ”
(System) ในรูปของการเสนอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมือง
โดยตรงเพื่อปรับเปลี่ยนระบบและฟื้นฟูหรือขยายอาณาเขตของประชาสังคม
(Habermas, 1998 :. 370)
ปฏิบัติการด้านการสื่อสารของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยในต�ำบล
คลองหินปูน เห็นได้จากความพยายาม พูดคุย สือ่ สารผ่านการจัดเวทีสาธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท�ำงานด้านที่ดินได้เข้าใจถึงการ
ท�ำงานของเครือข่ายฯ โดยปฏิบัติการด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะ
“การจับเข่าคุย” เพื่อ “ปรับทุกข์และรับฟัง” ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ มากกว่าจะเป็นการอภิปราย โต้แย้ง หักล้างเพื่อหาข้อสรุปด้วยเหตุผล
ที่แต่ละฝ่ายมี ขณะเดียวกันปฏิบัติการดังกล่าวก็ไม่ใช่ปฏิบัติการที่มีเจตจ�ำนง
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ในการช่วงชิงอ�ำนาจหรือพื้นที่ทางการเมือง แต่ข้อสรุปที่ได้จากการพูดคุยกลับมี
ผลกระทบทางการเมืองโดยตรง ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะข้อสรุปจะน�ำไปสูก่ ารใช้อำ� นาจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
4.3 ข้อค้นพบจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ทีส่ าม พบว่า การด�ำเนิน
งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่
ต�ำบลคลองหินปูนของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยนั้นก่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายมิติ ดังต่อไปนี้
4.3.1 เกิดการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ต�ำบลคลองหินปูน ดังต่อไปนี้
		 4.3.1.1 การจัดตั้งกองทุนที่ดินฯ ก่อให้เกิดการซื้อและไถ่ถอน
ที่ดินกว่า 35 ไร่จัดสรรให้แก่สมาชิก 37 ราย เช่น การซื้อที่ดินจ�ำนวน 4 ไร่ 1 งาน
ราคา 307,125 บาท จัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก 16 ครัวเรือน, การซื้อ
ที่ดินจ�ำนวน 22 ไร่ 1 งาน ราคา 1,100,000 บาท จัดสรรให้กับสมาชิกจ�ำนวน 11
ครัวเรือน,การไถ่ถอนที่ดินจ�ำนวน 9 ไร่ 3 งาน จากธนาคารเพื่อการเกษตรกรและ
สหกรณ์ (ธกส.) จัดสรรให้กับสมาชิกจ�ำนวน 10 ครัวเรือน เป็นต้น (เรวดี อุลิต
และ อภินันท์ ยอดมณี, 2555 : 79-80)
		 4.3.1.2 การจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยฯ ท�ำให้สมาชิกสามารถกู้เงิน
เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนของตนเองได้ ภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกจะต้องออมเงินกับ
กองทุนฯ เดือนละ 200 บาทขึ้นไป หากสมาชิกรายใดจะกู้เงิน ต้องออมเงินให้
ครบ 10 % ของราคาบ้าน ในกรณีที่สมาชิกต้องการสร้างบ้านใหม่จะสามารถกู้เงิน
ได้ไม่เกิน 80,000 บาทและต้องส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนฯ เดือน
ละ 700 บาท ส่วนการซ่อมแซมบ้านกู้เงินได้ไม่เกิน 20,000 บาท และต้องส่งเงิน
กู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนฯ เดือนละ 500 บาท (ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง,
งบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงานทางเครือข่ายฯ ได้รับเงินงบประมาณส่วนหนึ่งจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
3
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สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2557)
4.3.2 ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดท�ำผังชีวติ ชุมชน ผลลัพธ์จากการจัดท�ำ
ผังชีวิตชุมชนที่ส�ำคัญ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้
		 4.3.2.1 การเห็นประเภททีด่ นิ ในต�ำบล ภายหลังการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ
ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information Systems
: GIS) ท�ำให้เครือข่ายฯ เห็นถึงสภาพที่ดิน, ลักษณะประชากร, วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่, ปัญหาเศรษฐกิจที่แต่ละครัวเรือนเผชิญอยู่ เช่น การเห็นสภาพพื้นที่
ทั้งหมดในต�ำบลทั้งพื้นที่นิคมสหกรณ์,โฉนด, พื้นที่ราชพัสดุ, พื้นที่ป่าไม้, พื้นที่
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.),พื้นที่สาธารณะ, พื้นที่ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงสภาพการถือครองที่ดิน จ�ำนวนที่ดินที่ผู้คนทั้งใน
และนอกชุมชนถือครอง ข้อพิพาทและพื้นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับที่ดินระหว่างรัฐและ
ประชาชน เส้นทางการคมนาคมขนส่ง แหล่งน�้ำ พื้นที่ชลประทาน แหล่งที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดในต�ำบล เป็นต้น
เมื่อเครือข่ายฯ มีข้อมูลและเห็นสภาพปัญหาจึงเกิดการรวมตัวเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรวมตัวกันของภาคประชาชนเพื่อท�ำเรื่อง
เสนอขอใช้ที่ดินจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ�ำนวน 500 ไร่เพื่อจัดสรรให้แก่
ประชาชนทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยจ�ำนวน 100 ครัวเรือน, การเสนอให้เขต
การศึกษาที่ 1 จังหวัดสระแก้วคืนพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองฝักมีด จ�ำนวน 22 ไร่ให้
กับกรมธนารักษ์และขอให้กรมธนารักษ์จัดสรรที่ดินจ�ำนวนดังกล่าวให้กับผู้เดือด
ร้อน, การเจรจาเพือ่ แก้ไขปัญหาข้อพิพาททีด่ นิ ระหว่างต�ำรวจตระเวนชายแดนและ
ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต�ำบลคลองหินปูน เป็นต้น (ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง, สัมภาษณ์,
20 มกราคม 2556 ; สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555)
		 4.3.2.2 การได้ผังต�ำบลซึ่งแสดงขอบเขตที่แท้จริงและถูกต้อง ผล
จากการเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ในการจัดท�ำผังชีวิตชุมชนท�ำให้
เครือข่ายฯ เห็นความขัดแย้งในด้านข้อมูลของรัฐและภาคประชาชนโดยเฉพาะ
ขอบเขตพื้นที่ต�ำบล ขณะเดียวกันก็ท�ำให้ภาคประชาชนในต�ำบลรับรู้ร่วมกันว่า
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แผนที่ที่ภาคประชาชนร่วมกันจัดท�ำ กับแผนที่ที่จัดท�ำโดยทางราชการนั้นมีความ
ไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น
4.3.3 เกิ ด ความพยายามในการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน เมือ่ เครือข่ายฯ เห็นสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้
		 4.3.3.1 การจัดตั้งสถาบันการเงิน สถาบันการเงินแห่งนี้เปรียบ
เสมือนกองทุนภายในหมู่บ้านที่ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพและช่วยเหลือด้านการเงินในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้สถาบันการเงินแห่งนี้
ยังสามารถจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ชาวบ้าน ปัจจุบันสถาบันการเงิน
แห่งนีม้ สี มาชิกในต�ำบลคลองหินปูนและต�ำบลใกล้เคียงประมาณ 1,300 คน มีเงิน
หมุนเวียนกว่า 12 ล้านบาท (ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์
2556)
		 4.3.3.2 เกิดความพยายามในการจัดตัง้ สหกรณ์ระดับต�ำบล ความ
คิดดังกล่าวเป็นการต่อยอดหลังจากที่เครือข่ายฯ ประสบความส�ำเร็จในการจัดตั้ง
โรงสีชุมชน 4 เป้าหมายในการจัดตั้งสหกรณ์ต�ำบลนั้นก็เพื่อเป็นสถานที่ในการรับ
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกรรมในหมู่บ้าน ท�ำให้แกนน�ำเครือข่ายฯ
สามารถวิเคราะห์พื้นที่ท�ำนา ผลผลิตที่ได้และรายได้ที่ชาวบ้านจะได้รับจากการท�ำนาในแต่ละ
ปี จากข้อมูล พบว่า ในแต่ละปีชาวบ้าน จะเก็บไว้ข้าวเพื่อการบริโภคเฉลี่ยครัวเรือนละ 12
กระสอบ เช่น ในหมู่บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 มีจ�ำนวนครัวเรือนประมาณ 110 ครัวเรือน (ตัวเลข
ขณะที่เริ่มด�ำเนินโครงการฯ) ดังนั้นจะมีจ�ำนวนข้าวเปลือกทั้งหมด 1,320 กระสอบ (กระสอบ
ละ 84 กิโลกรัม) หรือคิดเป็น 110,880 กิโลกรัม ข้าวเปลือก 1 กระสอบ (84 กิโลกรัม) เมื่อ
สีจะขายร�ำข้าวได้ 60 บาท ขายข้าวปลายได้ 35 บาท รวมเป็นเงิน 95 บาท โดยมีรายจ่ายค่า
ไฟฟ้า 15 บาท ค่าสีข้าว 24 บาท เมื่อน�ำรายจ่ายหักแล้วจะเหลือเงินทั้งหมด 56 บาท ความคิด
ดังกล่าวนี้เป็นผลให้แกนน�ำเครือข่ายฯ ตัดสินใจตั้งโรงสีชุมชน ขณะเดียวกันข้อมูลนี้ก็ถูกน�ำไป
ใช้วางแผนรับซื้อข้าวจากชาวบ้านเข้าโรงสีของชุมชนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด แต่เมื่อน�ำมาสี
จะขายต�่ำกว่าท้องตลาด กล่าวคือ ราคาข้าวในตลาดอยู่ที่ลิตรละ 50 บาทแต่โรงสีข้าวชุมชนจะ
ขายแค่ 40 บาท หรือบางครั้งหากชาวบ้านคนไหนไม่มีข้าวหรือขาดแคลนเงินก็สามารถยืมข้าว
ของโรงสีชุมชนไปใช้เพื่อการบริโภคก่อน เป็นต้น
4
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ซื้อผลผลิตทางเกษตร รวมทั้งใช้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการจ�ำหน่ายปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืชและสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภคในราคาถูกให้แก่
ชาวบ้าน เป็นต้น (ละอองดาว สีลาน�้ำเที่ยง, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2556)
		 4.3.3.3 การจัดตั้งกองทุนปลดหนี้ ผลจากการจัดท�ำผังชีวิตต�ำบล
ท�ำให้เครือข่ายฯ เห็นว่าปัญหาทีส่ ำ� คัญของชาวบ้านอีกปัญหาหนึง่ ก็คอื ปัญหาหนี้
สินทัง้ ในและนอกระบบ ปัญหาดังกล่าวท�ำให้ชาวบ้านหลายรายต้องสูญเสียทีด่ นิ ท�ำ
กิน ขณะทีบ่ างรายต้องตกอยูใ่ นวงจรหนี้ ดังนัน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ จึงมีการจัดตัง้
กองทุนปลดหนี้ขึ้นในหมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์และหมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียน
พัฒนา เดิมกองทุนปลดหนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ ในกองทุนหมูบ่ า้ น
ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าวทางเครือข่ายฯ เห็นว่ากลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผล
ประโยชน์ของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นกับนายทุนเงินกูน้ อกระบบ ทัง้ นีเ้ พราะ
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมมือกับนายทุนนอกระบบปล่อยกู้ให้ชาวบ้านเพื่อ
ใช้หนี้กองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ภายหลังจากการช�ำระหนี้ คณะกรรมการฯ
ก็จะปล่อยเงินกู้จากกองทุนให้ผู้กู้รายนั้นใหม่ แต่ผู้กู้จะไม่ได้เงินกู้เต็มจ�ำนวน
เพราะต้องหักเงินจ�ำนวนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยคืนให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ และ
นายทุนนอกระบบ เช่น การกู้เงิน 10,000 บาท ชาวบ้านจะได้รับเงินเพียง 9,000
บาท เป็นต้น ระยะเวลาต่อมามีการยกระดับการแก้ไขปัญหาจากหนี้สินในกองทุน
หมูบ่ า้ นไปสูก่ ารตัดวงจรหนีท้ กุ ประเภท ในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนปลด
หนี้ พบว่า ใช้วิธีการกู้เงินจากสถาบันการเงินต�ำบลคลองหินปูนในอัตราร้อยละ 2
หลังจากนั้นจึงน�ำเงินที่ได้มาปล่อยกู้ให้ชาวบ้านในอัตราร้อยละ 4 เพื่อให้ชาวบ้าน
น�ำเงินไปใช้หนี้ตามแหล่งเงินกู้ที่ต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะกู้ยืมเงินได้ชาวบ้าน
ต้องออมเงินก่อน (แกนน�ำในการจัดตัง้ กองทุนปลดหนีห้ มูท่ ี่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์,
สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2557)
4.3.4 เกิดการขยายเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่
อาศัยไปสูร่ ะดับจังหวัด หลังจากทีเ่ ครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลอง
หินปูน ประสบความส�ำเร็จระดับหนึง่ ในการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ท�ำกิน ทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
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ปัญหาทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งตามมา ท�ำให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
พยายามขยายตัวแบบดังกล่าวไปสู่การแก้ไขในพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดสระแก้ว
กระทั่งเกิดเป็น “เครือข่ายการท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยระดับ
จังหวัด” โดยเครือข่ายฯ ดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของผู้เดือดร้อนในเรื่องที่ดิน
ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยจาก 11 ต�ำบลของจังหวัดสระแก้ว ดังแสดงรายละเอียดได้ใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเครือข่ายขบวนทีด่ นิ (ของภาคประชาชน) ในจังหวัดสระแก้ว
บทที่ 6

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เครือข่ายขบวนที่ดิน
เครือข่ายขบวนที่ดินต�ำบลทัพราช
เครือข่ายขบวนที่ดินวังสมบูรณ์
เครือข่ายขบวนที่ดินวังทอง
เครือข่ายขบวนที่ดินวังใหม่
เครือข่ายขบวนที่ดินวัฒนานคร
เครือข่ายขบวนที่ดินต�ำบลแซร์ออ
เครือข่ายขบวนที่ดินหนองแวง
เครือข่ายขบวนที่ดินหนองม่วง
เครือข่ายขบวนที่ดินคลองหินปูน
เครือข่ายขบวนที่ดินตาหลังใน
เครือข่ายขบวนที่ดินคลองไก่เถื่อน

ที่ตั้ง
อ�ำเภอตาพระยา
อ�ำเภอวังสมบูรณ์
อ�ำเภอวังสมบูรณ์
อ�ำเภอวังสมบูรณ์
อ�ำเภอวัฒนานคร
อ�ำเภอวัฒนานคร
อ�ำเภอวัฒนานคร
อ�ำเภอโคกสูง
อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
อ�ำเภอคลองหาด

5. อภิปรายผลการศึกษา
หากใช้แนวคิดการเคลื่อนไหวสังคมเป็นกรอบในการอภิปรายผลการศึกษา
วิจยั ครัง้ นีท้ ำ� ให้เห็นว่าการเคลือ่ นไหวสังคมของเครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ต�ำบลคลองหินปูน อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว มีลกั ษณะของการเคลือ่ นไหว
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สังคมที่เรียกว่า “การเคลื่อนไหวสังคมแนวใหม่” (New Social Movements)
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
5.1 เครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน เป็นการรวมตัว
ของผู้คนที่เห็นว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)
ไม่สามารถตอบสนองความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนในชนบทได้ทุกมิติ
ขณะเดียวกันระบบเศรษฐกิจทุนนิยมก็น�ำมาซึง่ ปัญหาและวิกฤติการณ์หลากหลาย
รูปแบบที่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต้องแบกรับเอาไว้ สถานการณ์เช่นนี้ท�ำให้
เครื อ ข่ า ยฯ พยายามสร้ า งประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory
Democracy) และใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหนุนเสริมประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนเพือ่ สร้างความอยูร่ อด (Survivals) และท�ำให้ผคู้ นในชุมชนท้องถิน่ ด�ำรง
อยู่ได้ (Existential) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
5.2 เครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต�ำบลคลองหินปูน ไม่ใช่ขบวนการ
เคลื่อนไหวบนพื้นฐานชนชั้นใดเพียงชนชั้นเดียว แต่เป็นการรวมตัวของผู้เดือน
ร้อนในต�ำบลที่ต่างเผชิญกับปัญหาร่วมกัน คือ ปัญหาที่ดินท�ำกิน ที่อยู่อาศัยและ
ปัญหาเศรษฐกิจ
5.3 การเคลือ่ นไหวสังคมของภาคประชาชนกลุม่ นี้ ไม่ใช่การเคลือ่ นไหวเรือ่ ง
แคบ ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะหน้า แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวในการด�ำเนินชีวิต รวมทั้งความพยายามที่จะยก
ระดับคุณภาพชีวิต สร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับ “ชาวบ้านรายเล็กรายน้อย”
ในท้องถิ่น
5.4 การเคลือ่ นไหวสังคมของภาคประชาชนกลุม่ นี้ ไม่ได้เรียกร้องผ่านกลไก
ทางการเมืองทีด่ ำ� รงอยูอ่ ย่างเช่นพรรคการเมืองหรือนักการเมืองและก็มไิ ด้หวังพึง่
กลไกของรัฐอย่างขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องในอดีต แต่เครือข่ายฯ พยายาม
เคลื่อนไหวในลักษณะของการ “ลุกขึ้น” เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตามเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธรัฐหรือกลไกรัฐ ใน
ทางตรงกันข้ามพวกเขากลับพยายามสร้างพันธมิตรกับรัฐหรือกลไกรัฐในรูปแบบ
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ต่าง ๆ เพื่อดึงทรัพยากรมาใช้ในการเคลื่อนไหว
5.5 การเคลื่อนไหวสังคมของภาคประชาชนกลุ่มนี้ เน้นความส�ำคัญตาม
กรอบคิดเรื่อง อัตลักษณ์ (Identity-oriented Paradigm) ดังจะเห็นได้จาก
ความพยายามประกาศตัวตนในพืน้ ทีส่ าธารณะผ่านการเข้าไปท�ำงานในองค์กรภาค
ประชาสังคมทีถ่ กู จัดตัง้ โดยรัฐ เช่น การจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบลคลองหินปูน
ซึง่ เป็นองค์กรของภาคประชาชนทีม่ กี ฎหมายรองรับ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การท�ำงาน
ของเครือข่ายฯ ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
5.6 เป้าหมายของการเรียกร้องมิใช่เพื่อต้องการช่วงชิงอ�ำนาจรัฐอย่าง
ขบวนการเคลื่อนไหวในอดีต แต่เครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มนี้ต้องการสร้าง
สิ่งที่เรียกว่า “แบบชุดใหม่ของการด�ำรงชีวิต” (Grammar of Forms of
Life) หรือ “การช่วงชิงการน�ำเพื่อสร้างค�ำนิยามความหมายชุดใหม่” กล่าวคือ
เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนกลุ ่ ม นี้ พ ยายามสร้ า งนิ ย ามใหม่ ข องสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
“ประชาธิปไตย” ในสังคมไทย ดังจะเห็นได้ความพยายามปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (Paradigm Shift) และจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนใหม่
กล่าวคือ จากเดิมที่วิธีคิดของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นมักอยู่ภายใต้ความคิดว่า
ปัญหาทีช่ าวบ้านเผชิญอยูน่ นั้ จะต้องอาศัยพลังภายนอกทัง้ กลไกรัฐในระดับภูมภิ าค
และระดับท้องถิน่ เป็นผูม้ บี ทบาทหลักในการช่วยเหลือหรือแก้ไข โดยประชาชนใน
ท้องถิน่ เป็นเพียงผูร้ บั ผลประโยชน์จากท�ำงานของกลไกรัฐ กระบวนการเช่นนีจ้ งึ น�ำ
ไปสู่การพึ่งพิงรัฐในกระบวนการพัฒนาอยู่เสมอและตลอดมา
กระบวนทัศน์ใหม่ที่เครือข่ายฯ สร้างขึ้นนี้เป็นความพยายาม “กลับหัว
กลับหาง” ความคิดในการปกครองหรือการพัฒนาแบบเดิมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประชาชนเป็น “การปกครองโดยประชาชน” ที่เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก โดยใช้
พลังภายนอกชุมชนทัง้ หน่วยงานราชการของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นเครือ่ งมือ
ในการหนุนเสริมความคิดของชาวบ้าน ขณะเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนกลุม่ นี้
ก็พยายามจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในการปกครองและการพัฒนาใหม่ กล่าว
คือ จากเดิมที่ประชาชนต้องขอเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐหรือหน่วยงานราชการเพื่อ
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ก�ำหนดทิศทางในการพัฒนา แต่กระบวนทัศน์ในการปกครองหรือการพัฒนาชุด
ใหม่นแี้ ปรเปลีย่ นเป็นการทีร่ ฐั หรือหน่วยงานราชการจะต้องเข้ามาร่วมกับกิจกรรม
และโครงการที่ด�ำเนินการโดยภาคประชาชน
5.7 การเคลือ่ นไหวของเครือข่ายขบวนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยต�ำบลคลองหินปูน
เป็นขบวนการทางสังคมมากกว่าขบวนการทางการเมือง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะภาค
ประชาชนกลุ่มนี้ให้ความสนใจในเรื่องของค่านิยม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการ
เข้าไปมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ด้วยเหตุนี้เครือข่ายภาค
ประชาชนกลุ่มนี้จึงไม่ได้มุ่งเข้าไปสู่อ�ำนาจรัฐหรือครองอ�ำนาจรัฐ แต่เป็นความ
พยายามปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและสร้างข้อตกลงใหม่ทางสังคม

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะ
เชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปพิจารณา ดังต่อไปนี้
6.1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยรวมทั้งปัญหาในมิติต่างๆ ของ
ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความอย่างยัง่ ยืน ควรมีการบูรณาการการ
ท�ำงานของกลไกรัฐทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชนเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งข้อมูลและกระบวนการท�ำงาน
6.2 เพื่อท�ำให้การท�ำงานของภาคประชาชนกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพและมี
ทรัพยากรในการบริหารอย่างเพียงพอ จ�ำเป็นต้องขยายเครือข่ายการท�ำงานไป
ยังกลไกรัฐ รวมถึงภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ครอบคลุมประเด็นงานทุกมิติ
ที่ขบวนภาคประชาชนกลุ่มนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง
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6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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