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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

การศึกษาปรากฏการณ์ของขบวนการทางสังคมมีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในทางทฤษฎี
เกี่ยวกับการกําเนิด การดํารงอยู่และการล่มสลายของขบวนการเคลื่อนไหวว่าขึ้นอยู่กับการที่ขบวนการทางสังคม
สามารถเข้าสู่พื้นที่ส าธารณะได้หรือไม่
ซึ่งกิจกรรมของขบวนการทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งภายใน
ขบวนการเคลื่อนไหวเองหรือต่อสาธารณะชน ต่างเป็นไปเพื่ อเป้าหมายในการเสริมสร้างพลังอํานาจของ
ขบวนการจากการสร้า งการรับรู้ให้แก่สาธารณะชนทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ว่าขบวนการทางสังคมจะใช้การระดม
ทรัพ ยากรและยุ ท ธวิ ธีใ นการเคลื่อ นไหวที่หลากหลายเพี ย งใด หากการเคลื่อ นไหวไม่ไ ด้ถู ก สื่อ สารไปยั ง
สาธารณะและผู้มีอํานาจในตัดสินใจก็ย่อมส่งผลต่อความสําเร็จและล้มเหลวของขบวนการ ด้วยเหตุผลดัง กล่าว
เมื่อพิจารณาควบคู่กับ พลานุภาพของสื่อที่มีอย่างมหาศาลในยุคที่มีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารอย่างรวดเร็วแล้ว จะเห็นได้ว่าขบวนการทางสังคมซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่
สามารถละเลยการคํ า นึ ง ถึ ง การสื่ อ สารระหว่ า งขบวนการทางสั ง คมกั บ สาธารณะและสื่ อ มวลชนได้ เ ลย
(McChesney, 1997) การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อ
สาธารณะได้อย่างไร
ในภาวการณ์ทางสังคมการเมืองในปัจจุบัน พื้นที่สื่อ เป็นพื้นที่ที่สําคัญในการช่วงชิงหรือมีการ
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ต่อรอง ครอบงํา หรือสร้างโครงกรอบประเด็นต่างๆที่ผู้คนให้ความสนใจ หรือ
โน้มน้า วการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ พื้ นสื่อจึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินกิจกรรมขององค์ก รธุรกิ จ
องค์ ก รราชการ รวมไปถึ ง พลเมื อ งหรื อ ขบวนการทางสั ง คม ซึ่ ง มี ก ารใช้ พื้ น ที่ สื่ อ เป็ น พื้ น ที่ สํ า คั ญ ในการ
เคลื่อนไหวกันอย่างแพร่หลาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจึงมีความ
ต้องการเช่นเดียวกัน คือ การมีสื่อในครอบครอง ซึ่งหมายรวมถึง มีเครื่องมือหรื อช่องทางในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาชวนเชื่อแก่สาธารณชน
ในแง่การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม การใช้พื้นที่สื่อสามารถเป็นพื้นที่ต่อรองทางการ
เมือง เพราะสื่อคือการสร้างพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนจะเข้าไปกําหนดญัตติ
สาธารณะในสังคมของตัวได้อย่างมีพลัง โดยที่ผู้คนสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อโต้เถียง ต่อรองกันจนกว่าจะได้
ทางออกที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่แนวโน้มทั่วโลกที่เกิดขึ้นคือ การทําให้สื่อกลายเป็นสินค้าเหมือนสินค้าอื่น ๆ
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ในตลาด ถ้าพื้นที่สื่อเป็นแค่ตลาด ก็จะกลายเป็นพื้นที่ของผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นปัจเจก จะ
มุ่งแต่หาประโยชน์ส่วนตัว เช่น หาความบันเทิงจากสื่อเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคในฐานะปัจเจกเช่นนี้จึงไร้พลัง
ไม่สามารถกําหนดญัตติสาธารณะของตนเองได้ เป็นแต่เพียงเหยื่อที่คอยบริโภคญัตติสาธารณะที่คนอื่นเป็น
ผู้สร้างให้เท่านั้น ซึ่งปัญหานี้คือปัญหาใหญ่ที่สําคัญต่อสังคมประชาธิปไตย(นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2548:72) หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ กระบวนการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการสร้าง รักษา และ
ความสามารถในการใช้พื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะพื้นที่สื่อนั่นเอง
ในสัง คมประชาธิป ไตย ประชาชนต้องมีสิท ธิใ นการมีส่วนร่วมอย่ างเท่าเทีย มกั น ดังนั้ น
ความสัม พั น ธ์ระหว่า งขบวนการทางสัง คมกั บการใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนจึงมีผ ลต่อการสร้ างพลังของ
ขบวนการทางสังคม เพราะการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทําให้
ขบวนการทางสังคมมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาคมาก
ขึ้นด้วย จากลักษณะสําคัญของขบวนการทางสังคมจากทัศนะของทิวลี่ ( Tilly, 2004) ประกอบด้วย 3
ประการ คือประการแรก ขบวนการเคลื่อนไหวมีความมุ่งมั่นในการเสนอประเด็นที่ขบวนการเคลื่อนไหวให้เป็น
ที่รับรู้ของสาธารณะ ประการที่สอง ขบวนการมีการรวมตัวกันโดยมีรูปแบบองค์กรเฉพาะ และประการสุดท้าย
คือขบวนการจะให้ค วามสํา คั ญกั บ การมี ส่วนร่วมทั้งในกลุ่มและจากสาธารณะ ทําให้ขบวนการทางสังคม
พยายามเคลื่อนไหวโดยเอาตัวเองเข้ามาเคลื่อนไหวภายใต้ปริมณฑลทางการเมือง เพื่อให้ประเด็นการเคลื่อนไหว
สามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางการเมืองอื่นๆในสังคม ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ถือเป็นตัว
แสดงทางการเมืองหนึ่งที่สําคัญในการเมืองปัจจุบันในแง่ของตัวกระทําในกระบวนการนโยบายสาธารณะและ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมและการเมือง โดยการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมที่
มักปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวน ชุมนุม และการประท้วงต่างเป็นไปเพื่อเป้าหมาย
ใน “การสื่อสาร” ความทุกข์ร้อนและความห่วงใยใส่ใจในประเด็นปัญหาต่างๆ ของพวกเขาให้แก่สาธารณชน
ได้รับทราบทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ระบบการเมืองที่เป็นพื้นที่ในการต่อสู้ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองได้มีเส้น
แบ่งชัดเจนระหว่างผู้ที่อยู่ “ ภายใน” และ “ภายนอก” ระบบการเมือง กล่าวคือ คนที่อยู่ภายในระบบการเมือง
ปกติ ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง นักการเมือง ฯลฯ กับคนที่อยู่ภายนอกระบบการเมืองปกติ คือ คน
ที่ไม่สามารถเข้าไปสู่ระบบการเมืองได้ และคนกลุ่มนี้ยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตัดสินใจ
ทางการเมืองของผู้มีอํานาจทางการเมือง (Gamson, 1975) ดังนั้น การสร้างอํานาจของคนกลุ่มนี้จึงต้องได้มาด้วย
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การใช้ช่องทางโดยอ้อม เพื่อที่จะไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย ในพื้นที่ซึ่งผู้ไร้อํานาจ
สามารถท้าทายผู้มีอํานาจตัดสินใจหรือผู้ที่อยู่ในระบบการเมืองปกติซึ่งมีอํานาจมากกว่า พื้นที่สื่อจึงมี
ความสําคัญในการเป็นพื้นที่ทางการเมืองของขบวนการทางสังคมในการเชื่อมโยงขบวนการทางสังคมกับผู้
กําหนดนโยบายและสาธารณชน
เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือความขัดแย้งระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับรัฐแล้ว
เมื่อนั้นก็จะมีผู้ที่เฝ้ามองอยู่ (E.E.Schattschneider, 1960) เป้าหมายในการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมจึงเป็น
การสร้างประเด็นปัญหาของขบวนการให้ขยายไปสู่ปริมณฑลทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ขบวนการ
สามารถสร้างพลังทางสังคมจากการทําให้ประเด็นของตนมีความชัดเจนและทําให้ผู้เฝ้ามอง(bystanders)ในพื้นที่
สาธารณะสามารถรับรู้เรื่องราวได้โดยง่ายและแพร่หลายอย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชนซึ่ งมีอิทธิพลที่สําคัญใน
การเป็นตัวกลางสื่อสารกับคนในสังคมและผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจนั่นเอง
แกมสันและวอล์ฟเฟลด์ (Gamson and Wolfsfeld, 1993) กล่าวว่าสื่อมีบทบาทต่อการ
เคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม 3 ประการ คือประการแรก สื่อมีบทบาทในการระดมการสนับสนุนทาง
การเมือง ประการที่สอง สื่อช่วยสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในวาทกรรมกระแสหลัก ประการสุดท้ายคือ สื่อ
มีบทบาทในการขยายขอบวงของปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวแสดงทางการเมืองที่เป็นขบวนการทางสังคมกับ
รัฐหรือผู้มีอํานาจการตัดสินใจให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ขบวนการทางสังคมจะ
สามารถมีชีวิตได้ยาว นานและประสบความสําเร็จจึงขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสามารถทําให้สื่อรายงานข่าวของพวก
เขาได้มากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้หากพิจารณาในแง่ของการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่กระตือรือร้นในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองของตน ในสังคมประชาธิปไตยถือว่าสื่อมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวกลางที่ทําให้คนที่อยู่ชาย
ขอบของสังคมหรืออยู่นอกวงขอบของระบบการเมืองปกติสามารถเข้ามาเล่นบทบาทหรือสื่อสารประเด็นปัญหา
ของตนในพื้นที่สาธารณะได้และนําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสังคมได้
โดยตัวแสดงที่เป็นขบวนการทางสังคมสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาใน
ชีวิตประจําวันกับประเด็นที่เป็นปัญหาทางการเมืองได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการยกระดับประเด็นที่เป็น
ปัญหาในระดับท้องถิ่น(local spaces) ให้ไปสู่ระบบการเมืองในระดับที่ใหญ่กว่า(the larger political system)
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สําหรับการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม สื่อถือเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความสนใจในประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการ เนื่องจากสื่อส่งผลต่อระดับความไว้เนื้อ
เชื่อใจที่มีอยู่ การระดมทรัพยากร โดยการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อจะช่วยทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวมี
ความก้าวหน้าในการติดตามประเด็นปัญหาของตนได้ ขณะเดียวกันยังทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ติดตาม
ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกัน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเชื่อมโยงประเด็นกันได้ ถึงกระนั้น
การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ก็ไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวบรรลุผล
อย่ า งไรก็ ดี สื่ อ ก็ ไ ด้ ถู ก ใช้ โ ดยฝ่ า ยต่ อ ต้ า นขบวนการทางสั ง คม ดั ง ที่ มี ก ารศึ ก ษากั น อย่ า ง
แพร่หลายถึงการใช้สื่อในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐหรือผู้มีอํานาจในทางการเมืองในการหาเสียงหรือต้องการ
สื่อสารทางการเมืองให้แก่สาธารณชนรับทราบ รวมถึงการศึกษาถึงการสื่อสารทางการเมืองในประเด็นเรื่อง
ผลกระทบของสื่อ มีพัฒนาการในการศึกษาดังนี้ ในยุคแรก เป็นการวิจัยเรื่องผลของสื่อซึ่งโน้มน้าวเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Effect) เช่นการใช้สื่อมวลชนเพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย ในยุคต่อมา
การวิจัย เรื่องผลกระทบของสื่อเริ่มเปลี่ยนทิศทางมาสู่การศึกษาเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
(Cognitive Effect)เท่านั้น ผลการวิจัยเรื่องผลของสื่อในด้านพลังของการสื่อสารทางการเมือง เท่าที่ผ่ านมาได้
ข้อสรุป บางประการแก่ วงวิชาการ คื อ พลังอํานาจของสื่อที่ส ามารถทํ าหน้าที่กําหนดวาระการคิดให้แก่เรา
(Agenda Setting) ถึงแม้จะมีผลการวิจัยพิสูจน์ว่าสื่อมวลชนจะไม่มีพลังอํานาจทําให้คนคิด ตามที่สื่อต้องการได้
แต่อย่างน้อยสื่อก็มีพลังอํานาจที่จะกําหนดหัวข้อ หรือวาระว่าในแต่ละช่วงเวลา ประชาชนควรจะสนใจและ
พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไร( กาญจนา แก้วเทพ ,2547:247) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ด้านการสื่อสารกับ
ขบวนการทางสังคมยังละเลยถึงการศึกษาในมุมมองของขบวนการทางสังคมซึ่งเป็นผู้ด้อยอํานาจเกี่ยวกับการใช้
สื่อในการเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่ขบวนการทางสังคม
สําหรับการสํารวจการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางสังคมและการศึกษาเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการเมือง พบว่างานวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดขบวนการทางสังคมและผลลัพธ์จากการต่อสู้ของขบวนการทางสังคม เช่น
เรื่อง “การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย” ของประภาส ปิ่นตบแต่ง(2540) การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสหภาพแรงงานใน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ นภาพร อติ
วานิชยพงศ์ (2544) เรื่อง “สหภาพแรงงานและการเคลื่อนไหวของคนงานในประเทศไทย : บทบาทของการเป็น
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ขบวนการทางสังคมและองค์กรผลประโยชน์ พ.ศ. 2515-2545” การศึกษาเกี่ยวกับผลสะเทือนทางการเมืองและ
ทางสังคมที่เกิดจากการต่อสู้ของขบวนการทางเคลื่อนไหวทางสังคมในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของเอกพล
เสียงดัง(2550) เรื่อง ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอํานาจในสังคมไทยตั้งแต่ปี 25312549 แม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทางสังคมอยู่บ้าง เช่น พลวัตของวิธีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเรื่อง “พลวัตรของยุทธวิธีการต่อสู้ของขบวนการทางสังคม: ศึกษากรณีขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิใน
ที่ดิน จังหวัดลําพูน” ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของนางสาวกิ่งกาญจน์ สํานวนเย็น (2546) อย่างไรก็ตาม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของขบวนการทางสังคมยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึง

แม้ว่าเป้าหมาย

ของการเคลื่อนไหวคือ การสร้างมติมหาชนเพื่อให้สาธารณะเข้ามาเป็นพันธมิตรในการกดดันผู้มีอํานาจใน
การตัดสินใจ ดังนั้นการสื่อสารระหว่างขบวนการทางสังคมกับสาธารณะจึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการต่อสู้ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการท้าทายระบบการเมืองปกติโดยการเข้าไปเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อสร้าง
พันธมิตรทางการเมือง
ส่วนการศึกษาขบวนการทางสังคมกับสื่อมวลชนพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการต่อสู้ทาง
การเมืองผ่านพื้นที่สื่อระหว่างรัฐและชุมชน ดังเช่นงานของสุรสม กฤษณะจูฑะ (2547) เรื่อง ‚การเมือง
วัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ:การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน‛ ซึ่งศึกษาความขัดแย้งปัญหาการ
จัดการพลังงานใน 3 กรณีศึกษา คือ กรณีเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2532-2546) กรณีโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก และโรงไฟฟ้าถ่านหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2538-2546) ซึ่งเป็นการต่อสู้
ระหว่างสองฝ่ายหลัก ๆ คือ กลไกอํานาจรัฐ กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาพลังงาน การต่อสู้ของทั้งสอง
ขั้วได้นําไปสู่การเผชิญหน้าและโต้แย้งในอาณาบริเวณสาธารณะที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งในทางการเมือง
และสังคม ด้านหนึ่งการเผชิญหน้าทางการเมืองไม่ได้จํากัดอยู่ในกรอบการเมืองเชิงสถาบันเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ต่อสู้ใน ‚การเมืองบนท้องถนน‛ ในขณะที่การถกเถียงโต้แย้งก็มิได้เป็นเพียงการเจรจาตกลงในห้องประชุม
เท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้อย่างเข้มข้นในพื้นที่สื่อ จากการศึกษาพบว่า การต่อสู้เชิงวาทกรรมในพื้นที่สื่อ กับ
รูปธรรมของการปะทะต่อสู้ในปริมณฑลทางสังคม-วัฒนธรรม และการเมือง มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
งานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในการนําเสนอข่าวของขบวนการทางสังคมที่ถูกขับออกจาก
กระแสหลัก เช่น งานของรุ่งระวี เฉลิมศรีภิณโญรัตน์ (2004) ในงาน “Politicals of Representation : A Case
Study of Thailand’s Assembly of the Poor” ศึกษาถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่ถูกผลักออกจากวงขอบทาง
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การเมืองในมุมมองของสื่อ โดยศึกษากรณีสมัชชาคนจน ถึงวิธีการที่จะทําอย่างไรให้สื่อสนใจนําเสนอประเด็น
ปัญหาความเดือดร้อนของคนจนในชนบท ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการวิพากษ์การพัฒนาในระดับบนลงล่าง โดย
แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ผ่านสื่อเพื่อให้ได้รับความสนใจจากสาธารณะของสมัชชาคนจนนั้น สื่อแสดงบทบาท
ในการจัดการการพื้นที่ของการสื่อสารสาธารณะอย่างไร
ในขณะที่ งานของเจมส์ สมิทธ์และคณะ (2001 : 1397-1423 ) เรื่อง “From Protest to Agenda
Building:Description Bias in Media Coverage of Protest Event in Washington,D.C.” ศึกษาถึงอคติของการ
รายงานข่าวของสื่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในกรุงวิชิงตันดีซี
ประเด็นการต่อสู้

ตั้งแต่การประท้วงจนกระทั่งการสร้าง

การศึกษาดังกล่าวได้ศึกษาบทบาทของสื่อในการรายงานข่าวการเคลื่อนไหวในมิติของอคติ

ของสื่อ เนื่องจากมีสมมติฐานว่า
สังคมเป็นอย่างมาก

การรายงานข่าวของสื่อมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการเคลื่อนไหวทาง

อย่างไรก็ตามพบว่า ความสนใจของสื่อต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมยังมีน้อย และการ

วิเคราะห์ข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์ในกรุงวอชิงตันดีซีระหว่างปี ค.ศ. 1982 ถึงปีค.ศ. 1991 โดยมุ่ง
ศึกษาว่าการรายงานข่าวของสื่อในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตอบสนองต่อเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่ และสื่อ
ได้นําเสนอประเด็นสําคัญที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการจะสื่อสารหรือไม่ รวมถึงการศึกษาอคติของสื่อในการรายงาน
ข่าวซึ่งมีผลในการลดทอนประเด็นที่กลุ่มผู้ชุมนุมให้ความห่วงใยใส่ใจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอุปสรรคในการ
สื่อสารข้อความหรือสารจากกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านยุทธวิธีการประท้วง หรือรูปแบบการสื่อสารอื่นๆสามารถส่งผลต่อ
การตีความของสาธารณะอันเกิดจากการสร้างกรอบโครงของสื่อมวลชน
เช่นเดียวกับงานของการ์เซีย (Garcia, 2008 : 342–374) เรื่อง “Framing Emerging Social
Mobilizations: A Comparative Study of French Homeless, Illegal Immigrant and Unemployed Movements in
TV News” ได้ศึกษาถึงการใช้สื่อมวลชนในการดึงดูดความสนใจของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีของกลุ่มที่ถูกผลักให้อยู่นอกวงขอบทางการเมืองปกติ โดยเน้นที่สื่อมวลชนอนุรักษ์นิยม การศึกษานี้มี
เป้าหมายในเปรียบเทียบมุมมองจากสื่อมวลชนที่มีความแตกต่างกันผ่านการเปรียบเทียบกลุ่มคนไร้บ้าน ผู้อพยพ
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากข่าวในสื่อโทรทัศน์ในประเทศ
ฝรั่งเศส แม้ว่ากลุ่มที่ถูกศึกษาถือเป็นเหยื่อที่ถูกกีดกันออกจากสังคมแต่พวกเขาก็สามารถได้รับพื้นที่และน้ําหนัก
ในปริมณฑลสาธารณะ โดยเฉพาะจากการนําเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์

17

ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกรอบโครงประเด็นปัญหาผ่านพื้นที่สื่อ พบว่ามีทั้งการศึกษา
ถึงการสร้างโครงกรอบในประเด็นปัญหาจากมุมมองของขบวนการทางสังคมที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กัน เช่น งานของ
อดัม และเจนิเฟอร์ (2007) เรื่อง “Toward a Theory Relating Political Discourse, Media, and Public Opinion”
ทําการศึกษาถึงแนวทางในการกรอบโครงประเด็นการใช้คําศัพท์ “baby” และ “fetus” ในกรณีของขบวนการ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทําแท้งในสหรัฐอเมริกา
สาธารณชน

โดยศึกษาในมิติของปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล สื่อ และ

โดยวิเคราะห์แสดงให้เห็นความพยายามในการสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคํานิยามดังกล่าวจากชนชั้น

นําทางการเมือง ซึ่งใช้ศึกษาผ่านช่วงเวลา (time – series) ของการนําเสนอประเด็นดังกล่าวจากคําศัพท์ที่ถูก
นําเสนอผ่านข่าวหรือคําที่บรรณาธิการในสื่อสารมวลชนสื่อไปยังสาธารณชน ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุน
ความคิดเห็นของสาธารณชนสามารถเกิดขึ้นได้ จากปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการตัดสินใจของพลเมืองและการ
สื่อสารของชนชั้นนํา
และการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกรอบโครงโดยการใช้สื่อจากมุมมองของภาครัฐเช่น การศึกษา
ของเลวิน(2005) ในงาน “Framing Peace Policies: The Competition for Resonant Themes” เป็นการศึกษาถึง
การใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารในมิติของรัฐบาลประเทศอิสราเอล ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสียง
สะท้อนในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง ในประเด็นการต่อสู้ระหว่าง
ขบวนการเคลื่อนไหวแห่งชาติอิสราเอล ขบวนการเพื่อสันติภาพอิสราเอล และรัฐบาลอิสราเอล โดยการศึกษานี้
วิเคราะห์ที่โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและ เงื่อนไขเชิงองค์กรของฝ่ายรัฐบาลซึ่งกําหนดยุทธวิธีในการกรอบ
โครงที่ถูกสร้างขึ้นผ่านสื่อมวลชน
งานของ คาร์ราจี (2006) เรื่อง “The Neglect of Power in Recent Framing Research” เป็น
การศึกษาเพื่อวิพากษ์การวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตรวจสอบการสร้างกรอบโครงของสื่อมวลชน และอิทธิพล
ของสื่อมวลชน โดยเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระแสในการวิจัยการสร้างโครงกรอบ ซึ่งถูกปฏิเสธในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่สื่อสร้างโครงกรอบกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจทางการเมืองและทางสังคม
ในวงกว้าง การละเลยดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาในสังคม และทําให้ขาดการนํา
โครงกรอบดังกล่าวที่สื่อสร้างขึ้นมาทําการถกเถียงในบริบททางสังคมและการเมืองในวงกว้างเพื่อให้ได้มีการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ดังนั้นการศึกษาชิ้นนี้จึงสรุปว่า การวิจัยในเชิงโครงกรอบ (Framing research)จําเป็นต้องทําให้
เกิดความเชื่อมโยงไปสู่คําถามที่เป็นปัญหาสังคมและการเมืองที่กว้างขวางกว่าประเด็นปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้น
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เท่านั้น ในขณะเดียวกันในการทางทฤษฎีการสร้างโครงกรอบก็จําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ขบวนการทางสังคมและการสื่อข่าวสารไปยังสาธารณะด้วย
นอกจากนี้ แม้จะมีการศึกษาถึงการใช้สื่อเพื่อสร้างพลังให้แก่ขบวนการทางสังคมอยู่บ้างแต่ก็
เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะสื่อบางประเภท เช่น การศึกษาการเคลื่อนไหวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่นงาน
ของ คิงและแฮฟแมน(2008)เรื่อง “ Antislavery in America: The Press, the Pulpit, and the Rise of Antislavery
Societies” ศึกษาว่าเครือข่ายการสื่อสารและสถาบันทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเติบโตของขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อต่อต้านทาสในสหรัฐระหว่างปี 1790 ถึง1840 อย่างไร ซึ่งเครือข่ายการสื่อสารจากการศึกษานี้คือการสื่อข่าว
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวของขบวนการเคลื่อนไหวไปสู่สาธารณชนและช่วยระดมการสนับสนุนจาก
สาธารณะท่ามกลางสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันศาสนาเนื่องจากเหตุผลด้านคุณธรรม ผลการศึกษา
พบว่าในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์มีการเติบโตอย่างสูงส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรต่อต้านทาส
จากการสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางสังคม
ทางสังคมและการศึกษาถึงการสื่อสารทางการเมือง

บทบาทของสื่อต่อขบวนการ

จะเห็นว่าแม้ทฤษฎีขบวนการทางสังคมในโลกที่สามจะ

เสนอว่าขบวนการทางสังคมแบบรากหญ้าถูกรัฐและทุนเข้าไปใช้อํานาจควบคุมจากการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยที่ขบวนการทางสังคมเหล่านี้ไม่สามารถมีพื้นที่ในการต่อสู้ในเวทีปกติ ทําให้พวก
เขาพยายามที่จะเปิดพื้นที่ของการเมืองนอกเวทีปกติเพื่อที่จะจัดความสัมพันธ์กับรัฐใหม่

แต่จากการสํารวจ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาถึงการเปิดพื้นที่นอกเวทีนี้โดยการใช้สื่อเพื่อดึงให้สาธารณชนเข้าร่วมต่อสู้
และเพิ่มพลังในการต่อสู้ให้กลุ่มตนซึ่งถือเป็นคนด้อยอํานาจ ยังถูกละเลย โดยเฉพาะการศึกษาการใช้สื่อเป็น
เครื่องมือ ในการต่อสู้นอกเวทีปกติทางการเมืองเพื่อสร้างอํานาจของขบวนการคนด้อยอํานาจจากมุมมองของคน
ในขบวนการทางสังคมเอง ดังนั้นงานชิ้นนี้จึงต้องการศึกษาเพื่อขยายแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการนําเสนอของสื่อ
ต่อขบวนการทางสังคม ในมิติของการใช้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างพลัง โดยศึกษาจากมุมมองของคน
ในขบวนการทางสังคมซึ่งมีบทบาทเป็นคนสื่อสารประเด็นไปสู่สาธารณะเอง และศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ระดมผู้ที่เฝ้ามอง หรือผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนให้เปลี่ยนมาเป็นผู้เป็นกลางหรือผู้สนับสนุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายและทางสังคม จากการสร้างวาระในพื้นที่สื่อหรือการสร้างโครงกรอบประเด็นจากขบวนการทาง
สังคมเองผ่านพื้นที่สื่อที่หลากหลาย
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ในงานชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาขบวนการทางสังคมที่มีการใช้พื้นที่สื่อเป็นพื้นที่ในการต่อสู้เพื่อให้
สาธารณะรับรู้ประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวของขบวนการโดยได้เลือกจากกรณีศึกษาแบบ
เจาะจง 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1. สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษีไศล 2.สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง จ.นครปฐม
3. เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาดังต่อไปนี้
1. ดูจากกรณีศึกษาที่มีรูปแบบในการใช้พื้นที่สื่อที่หลากหลายในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
2. กรณีศึกษาจะเน้นไปที่การประสบความสําเร็จจากการใช้พื้นที่สื่อที่ผู้วิจัยเห็นว่าประสบความสําเร็จ
ในสาระสําคัญตามเป้าหมายหลักที่ขบวนการต่อสู้เรียกร้องใน

แต่ละกรณีต้องการที่จะบรรลุ

ก่อนเริ่มต้นการเคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่สื่อ ซึ่งชี้วัดจาก นโยบายหรือการตอบสนองตามข้อเรียกร้อง
ของขบวนการฯ จากภาครัฐ
3. เป็นกรณีที่มีจุดเริ่มต้นของการใช้สื่อหลังจุดเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปสื่อในสังคมไทย อย่างชัดเจน
คือหลังการปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนคนธรรมดามีสิทธิในการใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
กรณีศึกษาทั้งสามเป็นกรณีซึ่งเป็นที่จดจําและมีความต่อเนื่องของการนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ จน
ประเด็นปัญหาได้รับการคลี่คลายอย่างเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คือ กรณีสิทธิการเช่าซื้อที่ดินทํากินใน
ที่ดินราชพัสดุคลองโยงจากนักข่าวพลเมืองคลองโยง จ.นครปฐม กรณีการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้
ได้รับค่าชดเชยจากการสร้างเขื่อนราษีไศล ของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษีไศล และกรณี
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯและชายฝั่งเป็นกรณีที่ทําให้เห็นถึงการขยายเครือข่ายจากการใช้พื้นที่สื่อเพื่อ
นําเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยพบว่าการที่ประชาชนทั่วไปลุก
ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตและวางแผนการจัดกระทําการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ นอกจากจะสร้างการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ ผู้ใช้สื่อในขบวนการเองก็ได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหาวิธีการเชื่อมร้อยการ
สื่อสารกับสังคมโดยรวมมากขึ้นเช่นกัน
จากสถานการณ์การปฏิรูปสื่อในสังคมไทยทําให้พื้นที่การสื่อสารได้ถูกเปิดกว้างเพื่อคนกลุ่ม
ต่างๆทางสังคมที่หลากหลายมากขึ้นได้มีโอกาสในการใช้พื้นที่สื่อ โดยเฉพาะกลุ่ มคนที่อยู่ชายขอบของสังคม
หรือกลุ่ม คนที่ไ ร้อํานาจ ได้มี โอกาสในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆของตนให้สังคมได้รับทราบประกอบกั บ
ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมผ่านสื่อสาธารณะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันทําให้ผู้ศึกษาเกิด
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ความสนใจที่จะศึกษาการสร้างพลังอํานาจของขบวนการทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่สื่อ เนื่องจากประเทศไทย
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปรากฏตัวของขบวนการภาคประชาชนหรือขบวนการทางสังคมสู่สายตาของ
สาธารณะนั้ นมั ก ถู ก นํ า เสนอผ่ า นสื่อ มวลชน ซึ่ง ได้ ถูก ครอบงํา จากอิ ทธิ พ ลของระบบรั ฐ ระบบตลาดและ
สื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นอิทธิพลเบื้องหลั งที่ทรงพลังในการทําให้เสียงของประชาชนผู้ท้าทายอํานาจรัฐถูกกด
ไม่ให้สามารถส่งเสียงได้ ดังนั้นการศึกษาปรากฏการณ์การต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านพื้นที่
สื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความน่าสนใจในทางรัฐศาสตร์ในแง่ของการศึก ษาการเพิ่ ม
อํานาจของกลุ่มคนไร้อํานาจในสังคมภายใต้สังคมที่สื่อมีอิทธิพลในการสร้างความชอบธรรมต่อประเด็นต่างๆที่
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะทําให้การเสริมสร้างอํานาจสําหรับกลุ่มคนต่างๆในสังคมอันถือเป็นการสร้างเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองมีอํานาจในการใช้สิทธิให้เสียงคนตนเองได้อย่ างเสมอหน้ามีความ
สมบูรณ์มากขึ้น
1.2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาการสร้างพลังอํานาจของขบวนการทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่สื่อโดยพิจารณา

กระบวนการทําให้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการ
2.

เพื่อศึกษาผลลัพธ์/พลังอํานาจที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทาง

สังคม
1.3 คาถามในการวิจัย
ขบวนการทางสังคมมียุทธศาสตร์ในการใช้พื้นที่สื่อเพื่อนําไปสู่การสร้างพลังให้แก่ขบวนการ
อย่างไร ?โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคําถามดังต่อไปนี้
1 . ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างอํานาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สื่ออย่างไร มีกระบวนการใช้สื่อ
อย่างไร
2. ผลลัพธ์จากการใช้พื้นที่สื่อทําให้ขบวนการทางสังคมมีโอกาสในการเข้าถึงระบบการเมืองปกติ
หรือโอกาสใหม่หรือไม่ อย่างไร
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.

ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมไทยที่ขบวนการทางสังคมไม่มีช่องทางที่เป็นทางการในการมี

อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอํานาจในสังคมนั้น ขบวนการทางสังคม
ที่จะบรรลุเป้าหมายในการเคลื่อนไหวต้องเป็นขบวนการที่สามารถสร้างพลังได้

จากการเลือกกระทําการใดๆ

เพื่อสร้างให้มีอํานาจต่อรองผ่านพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่สาํ คัญในปัจจุบัน คือ การใช้พื้นที่สื่อที่หลากหลายและ
ชัดเจนเพื่อส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยใช้ยุทธศาสตร์การนําเสนอ
กรอบโครงวินิจฉัยปัญหา กรอบโครงการแก้ไขปัญหา และกรอบโครงการจูงใจโดยใช้ทรัพยากรเชิงสัญลักษณ์
และ/หรือเชิงวัฒนธรรมผ่านพื้นที่สื่อ
2.

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม คือ การบรรลุเป้าหมายในข้อ

เรียกร้องและสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและขบวนการทางสังคม

ในลักษณะการเพิ่ม

อํานาจต่อรองให้แก่ขบวนการคนเล็กคนน้อย จากการใช้สิทธิในการสื่อสารกับภาครัฐและสาธารณะ
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ จะครอบคลุมยุทธศาสตร์การสร้างพลังของขบวนการทางสังคม
ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยเน้นการศึกษาการเคลื่อนไหวโดยยุทธวิธีการใช้พื้นที่สื่อ (แต่ก็มิได้ปฏิเสธว่าขบวนการ
ทางสังคมมีการใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายควบคู่กัน)ของขบวนการทางสังคม 3 กรณีศึกษา ได้แก่
สมาชิกสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราศีไศลและเครือข่าย
รักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันเป็นผลมาจากกระแสการปฏิรูปสื่อซึ่งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรของตนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนพ.ศ. 2540
ในการศึกษาพลังที่เกิดจากการใช้พื้นที่สื่อนั้น

ผู้วิจัยจะเน้นศึกษาถึงผลที่เป็นพลังอํานาจที่

เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่สื่อ โดยวัดจากทัศนะคติและมุมมองของผู้ที่อยู่ในขบวนการทางสังคมเองว่า การใช้พื้นที่
สื่อในการเคลื่อนไหวนั้นได้บรรลุเป้าหมายหลักที่ได้ต่อสู้เรียกร้องหรือไม่
เคลื่อนไหวของขบวนการในฐานะผู้จัดกระทําสื่อในการเคลื่อนไหวอย่างไร

และได้สร้างพลังให้เกิดต่อการ
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1.6 ข้อจากัดของการวิจัย
เนื่องจากการศึกษาการใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการคนเล็กคนน้อยยังมี
ข้อจํากัดของการเคลื่อนไหวคือจะต้องอาศัยบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ต้องสามารถอุทิศเวลาให้การผลิตสื่อ
ได้ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีประกอบกับเป็นผู้ที่เป็นแกนนําในการเคลื่อนไหว จึงทําให้การเก็บข้อมูลมี
ข้อจํากัดด้วย โดยเฉพาะข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซึ่งจํากัดอยู่กับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้จัดกระทําสื่อด้วยตนเอง ดังนี้
กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้จัดกระทําสื่อในการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนกรณีราษีไศลมีจํานวน
3 คน ส่วนกรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ มีผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวเพียง 3 คนและได้เสียชีวิตไปแล้ว 1 คน
จึงเหลือเพียงสองคน อย่างไรก็ตาม ในกรณีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยงจังหวัดนครปฐม มีผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการทําหน้าที่ดังกล่าวจํานวนมากที่สุดจากสามกรณี คือ ประมาณ 5-6 คน นอกจากนี้ข้อมูลบางประเภท
ต้องทําการเก็บย้อนหลังทําให้ผู้ให้ข้อมูลอาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเอกสารบางอย่างมีความ
กระจัดกระจาย จึงเป็นอีกข้อจํากัดในการเก็บข้อมูล
1.7

คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การเมืองในระบบปกติ( formal Politics)กระบวนการทางการเมืองซึ่งเป็นการนิยามการเมืองใน

ความหมายแคบ หมายถึง ขอบเขตหรือพื้นที่ทางการเมืองที่เป็นทางการ ที่เป็นกิจกรรมที่ถูกปฏิบัติภายใต้การ
บริหารงานโดยภาครัฐและ/หรือรัฐบาล และกิจกรรมที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบัน และ/หรือเป็นพื้นที่ของ
ผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจทางการเมือง/กําหนดนโยบาย ผ่านช่องทางการล็อบบี้ การประชุมรัฐสภาหรือการใช้
กลไกผ่านช่องทางของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ขบวนการทางสังคม (Social Movement Actors)ในการศึกษานี้หมายถึง กลุ่มของบุคคล กระบวนการ
ชุดความเห็นหรือความเชื่อของกลุ่มก้อนผู้คน ซึ่งเป็นตัวแสดงที่อยู่ภายนอกระบบการเมืองที่เป็นทางการ โดย
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจและหรือทางสังคมการเมือง และได้รับการคาดหวังให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวจากทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและหรือสังคม การก่อตัวทางด้านอัตลักษณ์ของ
การกระทํารวมหมู่มีหลายประเภทและไม่ได้มีความสนใจและผลประโยชน์ในลักษณะเดียวกันทุกขบวนการ แต่
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อาจมีความทับซ้อนกันได้ เช่น การเคลื่อนไหว/การกระทํารวมหมู่เพื่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม, การ
เคลื่อนไหว/การกระทํารวมหมู่เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนและการสร้าง/ดํารงอัตลักษณ์ของตนเอง
พื้นที่สื่อ(media scape) หมายถึงพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมทั้งสื่อมวลชน และสื่อ
ของขบวนการทางสังคม มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงรูปแบบที่สามารถสื่อสารทางตรง
เช่น การจัดประชุม/สัมมนาเพื่อสื่อสารเรื่องราวประเด็นข้อเรียกร้องของขบวนการไปยังกลุ่มต่างๆที่หลากหลาย
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ในการสื่อสารร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่จะสามารถเห็นปฏิกิริยา
ตอบสนองได้อย่างชัดเจน กว้างขวางและมีผู้รับที่หลากหลายไปตามสถานการณ์ เวลาและ ประเภทของสื่อ
เป้าหมายของขบวนการทางการเมือง(Goals) หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ขบวนการทางสังคมต้องการบรรลุ
จากการเคลื่อนไหว นั่นคือ การทําให้สถานการณ์ของประเด็นปัญหาที่พวกเขาห่วงใยใส่ใจอยู่พัฒนาไปใน ทางที่
ดีขึ้น โดยทําให้ประเด็นเหล่านั้นได้เข้าสู่ปริมณฑลทางการเมืองที่เป็นทางการหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
หรือนโยบาย และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังที่แมคอดัม( McAdam, 1994 : 52) เสนอว่าผลกระทบ
ทางการเมืองที่เกิดจากการเคลื่อนไหวจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อสามารถสัมฤทธิ์ผลในเชิงเนื้อหาทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง วิธีการที่ผู้กระทําการที่อยู่ในขบวนการทางสังคมใช้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการเคลื่อนไหว ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อมีอิทธิพลและมุ่งตรงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ทางตรง ได้แก่ ทรัพยากรที่พวกเขาสามารถหาได้ เช่น ผู้นํา ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์
การเคลื่อนไหวต่างๆ ส่วนทรัพยากรทางอ้อมได้แก่ การสร้างความยึดเหนี่ยวหรืออัตลักษณ์ของขบวนการ เป็น
ต้น
ประเด็นสาธารณะ (public agendas) หมายถึง เรื่องราวต่างๆ ในสังคมที่ขยายวงจากคนกลุ่มเล็กๆไปสู่
คนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งที่มีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับบุคคลกลุ่มต่างๆในวงกว้างหรือหลากหลาย ทั้งในเชิงการ
เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลง หรือการเปลี่ยนแปลงบางประการในสังคมอันส่งผลให้บุคคลจํานวนมากเข้ามา
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาดังกล่าวมากขึ้น หรือเป็นประเด็นที่สาธารณชนตระหนักมากขึ้น หรือเป็นประเด็นที่
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มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน และจําเป็นต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลต่างๆ ใน
การตัดสินใจร่วมกัน อันจะนําไปสู่แนวทางในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคม(Mathew,1999)
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่สื่อสาธารณะ
2. ได้ทราบถึงผลของการเคลื่อนไหวผ่านสื่อของขบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นกับทั้งสังคมในวงกว้างและ
ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวผ่านสื่อสาธารณะ
3 . ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมในมิติของการสร้างพลัง
ผ่านการใช้พื้นที่สื่อจากมุมมองขบวนการทางสังคม
1.9 วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการสร้างพลังของขบวนการทางสังคมผ่านพื้นที่สื่อในประเทศ
ไทย” นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางการศึกษาด้าน กรณีศึกษา(case study
approach)โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย (mixed methods research)มีรายละเอียดตังต่อไปนี้
1.9.1 การศึกษาตามแนวทางกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกกรณีศึกษา จํานวน 3 กรณีศึกษา เพื่อความ
เป็นไปได้ในการนําเสนอข้อมูลและพัฒนาข้อสรุปที่มีความเป็นสากล(generalization)และเป็นกลาง นอกจากนี้
ยังสามารถทําให้ระบุคุณลักษณะที่เป็นแบบแผนที่พบร่วมกันในแต่ละกรณีศึกษา พร้อมกับสามารถศึกษาข้อมูล
เชิงลึกในแต่ละกรณีศึกษาได้อย่างชัดเจน
1.9.2 พื้นที่ในการศึกษาและเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา
ผู้ศึกษาเลือกทําการศึกษาขบวนการทางสังคมจํานวน 3 กรณีศึกษา ได้แก่
1. กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษีไศล ซึ่งได้รับรางวัลโหวตข่าวที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 4ใน 5 ข่าวและได้รับรางวัลโหวตคนดูสูงสุด ถึง 3ใน5 ข่าว ในเว็บไซด์นักข่าวพลเมืองซึ่งเป็นรายการที่ให้
ประชาชนสามารถทําข่าวได้เองเป็นรายการแรกๆในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่นในงานวัน
ครบรอบ 2 ปี รายการนักข่าวพลเมืองอีกด้วย นอกจากนี้การทําข่าวโดยชาวบ้านราษีไศลยังได้รับการยอมรับจาก
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ฝ่ายต่างๆ มากมาย อาทิ ฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
ต้น
2. กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินราชพัสดุ ตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
ใช้พื้นที่สื่อมวลชน สื่อสาธารณะ รวมถึงสื่อของขบวนการทางสังคมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิคส์ สื่อใหม่ อันได้แก่
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และเว็บไซด์และเป็นการเคลื่อนไหวของขบวนการที่เริ่มการเคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่สื่อ
ตั้งแต่เริ่มต้น ในการทําให้สาธารณชนรับรู้ประเด็นปัญหาที่ดินของชาวบ้านคลองโยง
3. เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวบ้านชุมชนบางขุนเทียน ได้เคลื่อนไหวใน
ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมาอย่างต่อเนื่องทําให้หลายฝ่ายหันมาสนใจปัญหาดังกล่าวและเข้ามาให้
ความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหา
หากพิจารณาจากกรณีศึกษาที่สามารถใช้พื้นที่สื่อในการพัฒนาประเด็นปัญหาของตนไปสู่
ประเด็นสาธารณะอย่างค่อนข้างชัดเจน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ากรณีศึกษาทั้งสามสามารถพัฒนาประเด็น
ปัญหาในระดับพื้นที่ เป็นประเด็นสาธารณะในระดับชาติและพัฒนาไปสู่ความสนใจอย่างกว้างขวางในหมู่
สาธารณชนและขยายการดําเนินการต่าง ๆจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในสังคมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีพัฒนาการของความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการใช้สื่อที่
หลากหลายและความคืบหน้าของประเด็นปัญหาของแต่ละกรณี
นอกจากนี้ การเลือกกรณีศึกษาสามกรณียังช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในกรณี
ขบวนการทางสังคมในบริบทที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กรณีศึกษาแรกคือกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานสมัชชาคนจน
เขื่อนราษีไศล จะช่วยทําให้สามารถเข้าใจขบวนการทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่
สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐมากนัก จนกระทั่งเมื่อขบวนการฯหันมาใช้พื้นที่สื่อ
ในการเคลื่อนไหว ดังที่ปรากฏในการชุมนุมครั้งล่าสุด ณ สันเขื่อนราษีไศลในวันที่ 4 มิถุนายนถึง 9 ธันวาคม
2552 ขบวนการได้จัดตั้งทีมข่าวของตนเอง ทําให้เห็นว่าการเลือกใช้พื้นสื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวทํา
ให้ปัญหาคลี่คลายไปในทางที่รัฐบาลมีท่าทีตอบรับข้อเรียกร้องของขบวนการ โดยขบวนการเลือกใช้พื้นที่สื่อที่
หลากหลายทั้งสื่อของขบวนการทางสังคมเองและสื่อภายนอกขบวนการ ทําให้เห็นว่าการเลือกใช้พื้นสื่อทําให้
ปัญหาคลี่คลายไปในทางที่รัฐบาลมีท่าทีตอบรับข้อเรียกร้องของขบวนการทางสังคม ดังนั้นประสบการณ์และ
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มุมมองในการเคลื่อนไหวของกรณีนี้จึงมีมากกว่ากรณีที่สองคือกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากประเด็น
ปัญหาที่ดินราชพัสดุ ตําบลคลองโยง จ.นครปฐมซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของขบวนการทางสังคมที่
เริ่มต้นการเคลื่อนไหวด้วยการใช้พื้นที่สื่อ ที่ทําให้กระบวนการแก้ปัญหามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วหา
เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน และการใช้พื้นที่สื่อได้ส่งผลให้พื้นที่คลองโยงเป็นที่รู้จัก
นอกจากนี้หากพิจารณาในแง่บริบทของขบวนการทางสังคมแล้วกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนถึงทัศนคติใน
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับภาครัฐที่แตกต่างจากกรณีแรก เนื่องจากขบวนการศึกษาในกรณีที่สองไม่เคยมี
ประสบการณ์การเคลื่อนไหวมาก่อน แต่เมื่อเกิดประเด็นปัญหาขึ้นในพื้นที่ทําให้คนกลุ่มนี้เลือกใช้สื่อเป็น
วิธีการแรกในการเคลื่อนไหว และส่งผลกระเทือนต่อสาธารณชน รัฐบาลจนกระทั่งมีการดําเนินการในระดับ
นโยบายต่อมา ส่วนในการศึกษากรณีที่กลุ่มชาวบ้านบางขุนเทียน จะทําให้สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวของ
ต่อสู้ผ่านสื่อของการต่อสู้ในบริบทของชุมชนในเมืองหลวง ซึ่งเป็นการต่อสู้แบบขบวนการหรือผ่านกลุ่มของผู้
ต่อสู้เรียกร้อง
การใช้พื้นที่สื่อเพื่อเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่มี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมและมโนทัศน์ของประชาชนในสังคม ดังนั้นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงมีความสําคัญ
ต่อวงวิชาการรัฐศาสตร์ในแง่การศึกษาทิศทางของความสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างภาครัฐและคนเล็กคนน้อย
ในการเพิ่มอํานาจการต่อรองของคนเล็กคนน้อยกับการสร้างความรับผิดจากภาครัฐจากการใช้สิทธิทางการ
สื่อสารผ่านพื้นที่สาธารณะ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการใช้พื้นที่สื่อเสียใหม่ จากเดิมที่ขบวนการทาง
สังคมต้องเป็นฝ่ายรอให้สื่อเข้าไปทําข่าว(passive)หรือต้องสร้างปฏิบัติการในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ “เป็นข่าว”
ในเวลาต่อมาพวกเขาได้ เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้กระทําการ(active)ใช้พื้นที่สื่อด้วยตนเอง กรณีศึกษาที่ผู้ศึกษา
เลือกมาถือเป็นตัวแทนที่ดีในการใช้พื้นที่สื่อได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ทําให้ขบวนการทางสังคมสามารถใช้พื้นที่
สื่อเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของตน

ดังนั้นการเลือกกรณีศึกษาทั้งสามกรณีนี้จะทําให้การศึกษา

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการศึกษาขบวนการทางสังคมมีความครอบคลุมในประเด็นปัญหาและการศึกษาแบบ
แผนการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมไทย
ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาใช้คําว่า “พื้นที่สื่อ”ในความหมายกว้าง ซึ่งหมายรวมถึง วารสาร นิตยสาร
วิทยุ โทรทัศน์และพื้นที่สื่อที่ถูกสร้างขึ้นกลุ่มคนเช่น สื่อใหม่ เช่น เว็บไซด์ หรือ เวทีการประชุมแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น เป็นต้น โดยสรุปแล้วประเภทของพื้นที่สื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการสร้างอํานาจของขบวนการ
ทางสังคมในการศึกษานี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
พื้นที่สื่อ คือการรวบรวมความได้เปรียบในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความยุติธรรม
ทางสังคม
พื้นที่สื่อ คือ เครื่องมือที่ถูกใช้โดยขบวนการทางสังคมเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างขบวนการฯกับ
ผู้คนภายในสังคม
-

อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการศึกษาความสําเร็จของขบวนการทาง
สังคมโดยตรง แต่ต้องการศึกษาเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ขบวนการทางสังคมใช้พื้นที่สื่อ รวมถึงกระบวนการใช้
พื้นที่สื่อให้มีประสิทธิภาพของขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณีศึกษาเพื่อเป็นฐานในการศึกษาขบวนการทาง
สังคมในประเทศไทย โดยพิจารณาจากมิติภายในขบวนการว่าผู้นําหรือขบวนการทางสังคมตัดสินใจในการใช้
พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวอย่างไร
1.9.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

หลังจากได้เลือกกรณีศึกษาทั้งสามแล้ว ผู้ศึกษาได้ค้นหาข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้
ในการยืนยันความเที่ยงตรงของข้อมูล (validity) ที่ได้รับ โดยข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย
1.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนการทางสังคม

2.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเด็นปัญหา

3.

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและพัฒนาการในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาของขบวนการตลอดจนความคืบหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการแก้ปญ
ั หาทั้งจากในระดับ
ขบวนการ
4.

ระดับชุมชน

ระดับรัฐบาล

(รัฐบาลท้องถิ่น,รัฐบาลกลาง)

และระดับสาธารณชน

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและยุทธศาสตร์ต่างๆที่ขบวนการใช้ในการเคลื่อนไหวโดยเน้นที่การใช้

พื้นที่สื่อในทุกประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เนต และในทุกระดับทั้งใน
ขบวนการและต่อสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบต่างๆทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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การเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจําเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งแหล่งข้อมูล
ด้านเอกสารและแหล่งข้อมูลด้านบุคคล
-

แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รายงานการประชุม เอกสารการสัมมนา ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆของขบวนการทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา ทั้งจากเอกสารที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ บทความ ฯลฯ และ
แหล่งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์
-

ได้แก่

โทรทัศน์

วิทยุ

หรือจากเว็บไซด์ต่างๆ

แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ซึ่งมีประสบการณ์ในการ

เคลื่อนไหวและกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของขบวนการทางสังคม

และมีบทบาทในการใช้พื้นที่สื่อใน

การเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหาของตน
1.9.4วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้
วิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา( Content Analysis )มีความชัดเจน ครบถ้วนและเชื่อถือได้

โดยสามารถอธิบาย

รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
การศึกษาข้อมูลเอกสาร ดําเนินการโดยการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงานการวิจัย
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางเคลื่อนไหวทางสังคม และมาตรการ กฎหมาย หรือ
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาทั้งสองกรณี นอกจากนี้ผู้ศึกษายังรวบรวมข้อมูลจากการประสานงาน
กับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อมาใช้ในการประกอบการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา ประกอบกับการ
ค้นหากลุ่มบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเคลื่อนไหวเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล
เพื่อใช้ประกอบการยืนยันคําพูดและข้อสันนิษฐานต่าง ๆ ในการศึกษาด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารเน้นการศึกษาถึงประเด็นหลักเกี่ยวกับทฤษฎี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทางราชการ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ทําการศึกษา รวมถึงการมุ่งเน้น
การค้นหากิจกรรม การเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น จึงนําข้อมูลที่ได้มาจัดลําดับ
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เหตุการณ์โดยเรียงตามช่วงเวลาก่อนหลัง

และวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทําให้ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมใช้ช่องทางสื่อสาธารณะในการเคลื่อนไหวทั้งปัจจัยภายนอก

ได้แก่ เงื่อนไขจากสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กร รวมถึงศึกษาผลของการการ
ใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมผ่านสื่อทั้งในแง่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขบวนการทางสังคมกับ
สาธารณชนผู้เฝ้ามองและผู้มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interviews)
ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ด้านบุคคลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) โดยใช้วิธีการกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการเจาะจง (purposive
sampling)

โดยเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักควบคู่กับหลายวิธีได้แก่การเลือกจากบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวใน

แหล่งข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ จากประสบการณ์การสํารวจกรณีศึกษาเบื้องต้นประกอบกับการแนะนํา
ผู้ให้ข้อมูลต่อกันไป (snowball sampling) และหลักการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบอิงเครือข่าย (network sampling)
เพื่อความสะดวกและความหลากหลายในการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลด้านบุคคล
การดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ประสานงานในการขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักก่อน และมี
การอัดเทปในขณะดําเนินการสัมภาษณ์ด้วย โดยผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับขบวนการทางสังคมที่เลือก
ไว้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการทางสังคมและในพื้นที่สื่อ รวมถึงผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สื่อ
ของขบวนการทางสังคม เพื่อศึกษาถึงความตระหนักรู้และกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของขบวนการทาง
สังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสะท้อนปัญหาและมุมมองของตนผ่านการใช้สื่อที่หลากหลายทั้งสื่อกระแส
หลักและสื่อของขบวนการทางสังคมเอง อาทิ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิคส์
3) การสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผู้ศึกษาทําการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการเคลื่อนไหวของทั้งสาม
กรณีศึกษา

โดยก่อนการสนทนากลุ่มผู้ศึกษาได้ประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลหลักให้รวบรวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใน

การสนทนากลุ่มเพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
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4) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ผู้ศึกษาเข้าสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมโดยเฉพาะในกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ ยกตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยมีโอกาสเข้าร่วมการอบรม
นักข่าวพลเมืองของรายการนักข่าวพลเมืองสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ที่ได้มาอบรมให้แก่ชาวบ้านที่ตําบลคลองโยง
เป็นเวลา 3 วันคือในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2552 เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวผ่านการใช้พื้นที่สื่อที่หลากหลาย

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิคส์

รวมถึงวิธีการผลิตสื่อในฐานะผู้จัดกระทําด้วยตนเอง และเพื่อให้สามารถรับรู้ถึงความรู้สึก ทัศนคติในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมยังมีส่วนช่วยในการเข้าถึงและรับรู้วิธีคิด แรงจูงใจ
วิธีการทํางาน และแนวคิดของแหล่งข้อมูลด้านบุคคล
5)

การเก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นหรือสาร รวมถึงการเชื่อมโยงกับ
บริบทของประเด็นปัญหา เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา/สาร และวิธีการที่ขบวนการทางสังคมต้องการ/พยายามสื่อสารให้
รัฐบาลหรือสาธารณชนรับทราบ และวิธีการนําเสนอรวมถึงสิ่งที่สะท้อนออกมาจากเนื้อหาที่นําเสนอผ่านสื่อใน
แต่ละรูปแบบ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดการเก็บข้อมูลจากสื่อแต่ละรูปแบบดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ประเภทสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลการวิจัย
รูปแบบสื่อ

สื่อกระแสหลัก

สื่อของขบวนการทางสังคม

ประเภท
โทรทัศน์

รายการ /ข่าว

รายการ/ข่าว

รายการวิทยุ

รายการ/ข่าว

เสียงตามสาย

เว็บไซด์

บทความ/ข่าวประชาสัมพันธ์/

บทความ

รายการย้อนหลังฯลฯ
หนังสือพิมพ์

ข่าว /บทความ/คอลัมน์

ข่าว
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วารสาร

บทความ/ข่าว

เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารสําหรับสื่อมวลชน

เอกสารสําหรับสื่อมวลชน

การสัมมนาวิชาการ

ประเด็นการสัมมนา

อื่นๆ

ประเด็นการสัมมนา
-

บอร์ดข่าว, ภาพ, เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ที่
ขบวนการจัดทําขึ้นฯลฯ

1.8

ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
บทที่ 1 บทนํา เป็นการนําเสนอความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ สมมติฐานในการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้เป็นการสํารวจกรอบแนวคิดในการศึกษา
ยุทธศาสตร์การสร้างพลังของขบวนการทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่สื่อและการสํารวจข้อถกเถียง/ช่องว่างทาง
ทฤษฎีในแง่มุมต่างๆได้แก่ ฐานคิดจากแง่มุมของทฤษฎีการระดมทรัพยากรแบบดั้งเดิม แง่มุมจากทฤษฎีการ
สื่อสารทางการเมืองของฮาเบอร์มาส และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 ที่มาของการเคลื่อนไหวทางสังคมของกรณีศึกษา โดยกล่าวถึงภูมิหลังของแต่ละกรณีศึกษา
รวมถึงสาเหตุและที่มาของการเคลื่อนไหวในฐานะขบวนการของคนไร้อํานาจ
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อ เป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อ
จากกรณีศึกษาทั้งสามกรณี คือกรณีศึกษาสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง จังหวัดนครปฐมใน กรณีศึกษาสมัชชาคน
จนกรณีเขื่อนราษีไศล และกรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 บริบทในการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย โดยอธิบายถึงเงื่อนไขเชิง
โครงสร้างที่เอื้อให้ขบวนการฯสามารถใช้พื้นที่สื่อ ได้แก่โครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างทางการเมือง
บทที่ 6 พลังของขบวนการคนไร้อํานาจ ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือพลังที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่
สื่อของขบวนการทางสังคม
บทที่ 7 บทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอการวิจัยในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1

แนวคิดและทฤษฎี
การสํารวจกรอบแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อนํามาสร้าง

กรอบในการวิเคราะห์และการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
ผ่านการใช้พื้นที่สื่อเพื่อสร้างพลังอํานาจให้แก่ขบวนการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก
กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี คือ ทฤษฎีขบวนการทางสังคมในวงการเคลื่อนไหวทางสังคมกับแนวคิดด้านการ
สื่อสารทางการเมือง ในส่วนที่สองจะเป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อในการเคลื่อนไหวทางสังคม
และงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพลังอํานาจของขบวนการทางสังคม และนําทั้งสองส่วนมาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งสามกรณีในวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยพยายามจะทําความเข้าใจการสร้างพลังของขบวนการทางสังคมผ่าน
แนวคิดสําคั ญๆ ที่ เกี่ย วข้องโดยตรงต่อการก่ อร่างสร้างตัวหรือการพั ฒนาการกระบวนการเคลื่ อนไหวของ
ขบวนการทางสังคมเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ พลัง” ขึ้น ซึ่งในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า ทฤษฎีขบวนการทางสังคม
เป็นการพัฒนามาจากกรอบการวิเคราะห์แบบกลุ่มผลักดัน มีจุดเน้นที่การศึกษาปรากฏการณ์การต่อรองต่อสู้กัน
ระหว่างกลุ่มทางการเมื องต่า งๆ ในสัง คม เพื่ อที่ จะเข้าไปมีอิทธิพ ลต่อผู้ตัดสินใจทางการเมือง กลุ่มจึงเป็น
เครื่องมือในการดําเนินการทางการเมืองเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐบาลให้บรรลุผลประโยชน์ของตน
ภายใต้ระบบการเมือง
ด้วยเหตุนี้เอง วิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ของกลุ่มทางการเมืองเพื่อให้บรรลุถึงผลประโยชน์ของ
กลุ่ม คือ วิธีการต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการกําหนดนโยบาย เช่น การผลักดันความต้องการของตนผ่านรัฐสภา และ
หรือรัฐบาล โดยแนวทางการสร้างพลังสําคัญภายใต้จุดเน้นการวิเคราะห์แบบกลุ่มผลักดันก็คือ การเมืองแบบล็
อบบี้หรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงใน(Inside groups) หรือการใช้ความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ กับรัฐบาล รัฐสภา การรณรงค์สาธารณะ เป็นต้น (ม.ร.ว. พฤทธิสาน
ชุมพล, 2538 : 12)
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กรอบการวิเคราะห์ทางการเมืองแบบกลุ่มผลักดันในระยะหลังก็ขยายการทําความเข้าใจการ
สร้างพลังของการเมืองแบบกลุ่มมาสู่การใช้สาธารณชนเพื่อกดดันต่อตัดสินใจหรือการกําหนดนโยบายอย่างใด
อย่างหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งไม่เป็นการต่อสู้ที่จํากัดอยู่ในขอบเขตของระบบการเมืองที่เป็นทางการ โดยใช้ช่องทาง
ของระบบการเมืองที่มีอยู่ โดยอาศัยการเมืองแบบล็อบบี้เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า กรอบการวิเคราะห์แบบกลุ่มผลักดันไม่ได้ขยายประเด็นดังกล่าวนี้ใน
การวิเคราะห์มากนัก และนักทฤษฎีขบวนการทางสังคมได้ทําให้การวิเคราะห์เช่นนี้มีรายละเอียดและแง่มุมใน
การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์การสร้างพลังจากคนเล็กคนน้อยใน
สังคมที่มักไม่มีช่องทางในการเข้าถึงระบบการเมืองปกติหรือระบบการเมืองที่เป็นทางการ หรือกลุ่มคนที่ไม่
สามารถใช้ทรัพยากรหรือช่องทาง กลไกในระบบการเมืองปกติได้
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงต้องการสํารวจให้เห็นพัฒนาการการวิเคราะห์บนฐานของ
ทฤษฎีขบวนการทางสังคม ซึ่งได้แก่ 1.แนวทางการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรดั้งเดิม 2.แนวคิดการสร้าง
กรอบโครง (framing analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์การสร้างพลังในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ คือ ทฤษฎีการสื่อสาร
ทางการเมืองของฮาเบอร์มาส เพื่อพิจารณาแนวคิดการใช้พื้นที่สื่อในฐานะพื้นที่สาธารณะ(public sphere)
1.ฐานคิดในการอธิบายการสร้างพลังและการเมืองในพื้นที่สาธารณะจากแง่มุมของทฤษฎี
ขบวนการทางสังคม
1.1 ฐานคิดจากแง่มุมของทฤษฎีการระดมทรัพยากรแบบดั้งเดิม
แนวคิดในการสร้างพลังอํานาจสามารถถูกนิยามได้หลายวิธีและพลังอํานาจสามารถถูกค้นพบได้ใน
หลายบริบท การวัดการสร้างพลังอํานาจสามารถดํารงอยู่ในทุกกลุ่มชายขอบและทุกบริบทเท่าที่จะเป็นได้ ซึ่ง
ดํารงอยู่ในความสัมพันธ์ของปริมณฑลต่างๆและสํานึกของความเป็นประชาธิปไตยและการยึดโยงอยู่กับแนวคิด
ประชาธิปไตยลักษณะพื้นฐานหนึ่งของนิยามของการสร้างพลังอํานาจคือ การเน้นที่ความสามารถของมนุษย์
และความตั้งใจที่บุคคลควรจะเพิ่มขอบเขตการกระทําในกระบวนการสร้างพลังของตน(Schultz, 2002 : 64) ใน
งานชิ้ นนี้เ ป็ นการกล่ า วถึง รายละเอีย ดของยุ ทธศาสตร์ และการวั ดที่เ พิ่ มอํา นาจการจั ดการด้วยตนเอง (selfdetermination)ของชุมชนและการจัดกระทําในเรื่องราวของตนเองในพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม ซึ่งหมาย
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รวมถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเพิ่มขึ้นจากการใช้พื้นที่สื่อของกลุ่มหรือขบวนการสังคม
ซึ่งเชื่อมโยงกับการมีความมั่นใจในความสามารถและการดํารงอยู่ของตัวตนของคนชายขอบของระบบการเมือง
ปกติ และเพิ่มความสามารถของบุคคลและกลุ่มในการเลือกใช้ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพลังให้แก่ชีวิตทางสังคมของ
ตน (Kabeer,1999)
ชาร์ล ทิลลี่ (Tilly, 2004 : 7 )ได้นิยามลักษณะของขบวนการทางสังคม ว่ามีลักษณะ 3 ประการ
ได้แก่

1. การรณรงค์ของการรวมหมู่ซึ่งมีเป้าหมาย 2. การจัดลําดับของการแสดงออกรวมไปถึงการรวมตัว

การพบปะสาธารณะ การเคลื่อนไหวผ่านสื่อ และการชุมนุมประท้วง 3. การเป็นตัวแทนสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่องราวของคุณค่า ความเป็นเอกภาพ จํานวนผู้เข้าร่วมและการกระทําร่วมกัน ซึ่งพลังอํานาจของขบวนการทาง
สังคม สะท้อนให้เห็น ได้จากการเคลื่อนไหวต่างๆที่ เกิดขึ้นจากการรวมตัวหรือการกระทํารวมหมู่ (collective
action)ในการนําเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ
หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง
คําว่า “พลัง”และ “การเคลื่อนไหว” มักปรากฏอยู่ด้วยกันเสมอ พลังในการเคลื่อนไหวจะมีมาก
ขึ้นเมื่อประชาชนคนธรรมดาซึ่งมารวมตัวกันเพื่อสร้างอํานาจเพื่อ เผชิญหน้ากับชนชั้นนํา หรืออํานาจที่ดํารงอยู่
ในสังคม การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นเมื่อโอกาสทางการเมืองเปิดออกและทําให้ตัวแสดงทางสังคมที่ขาดโอกาสใน
การเข้าสู่ระบบการเมืองแบบเป็นทางการได้มีส่วนร่วมทางการเมือง การทําให้ผู้คนเข้าสู่การกระทํารวมหมู่
ผ่านนวัตกรรมต่างๆที่ขบวนการสร้างขึ้น เช่น การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการใช้สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ผ่านการจัดการทางความสัมพันธ์ทางสังคม
การสร้างพลังของขบวนการทางสังคมเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆได้แก่ โอกาสทางการเมือง การ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ และรูปแบบของกิจกรรมการท้าทาย การสร้างเครือข่ายและการสร้างโครงกรอบในการ
ท้าทายหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้าม ความสามารถในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
หรือผู้มีอํานาจตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย และการแสดงออกถึงการร้องเรียนคนที่อยู่
ตรงหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังอํานาจเท่ากับความสามารถเสริมสร้าง สนับสนุนชุมชนและกลุ่มคน
เพื่อความมั่นคงในการใช้ชีวิต ซึ่งการสร้างพลังอํานาจสามารถสร้างได้จากทั้งภายในและภายนอกชุมชนหรือ
กลุ่ม เมื่อบุคคลหรือองค์กรมีความห่วงใยต่อประเด็นที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมของพวกเขาโดยการจัดหา
ความรู้ที่จําเป็น ทักษะและข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามประเด็นนั้นๆ
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การศึกษาพลังของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมุ่งสนใจ เงื่อนไขที่ทําให้พลังของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหว ว่าผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวเป็นการ
กระทํารวมหมู่ในระยะเวลาสั้นๆ หรือสามารถก้าวไปไกลกว่าการเป็นข่าวในช่วงข่าวภาคค่ําทางโทรทัศน์ได้
หรือไม่ เป็นต้นนอกจากนี้หากพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎีการกระทํารวมหมู่ (collective action)ยังเชื่อว่า
ขบวนการทางสังคมมีพลังเพราะพวกเขาสามารถท้าทายฝ่ายตรงข้าม, สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, และมี
การสร้างความหมายภายในเฉพาะกลุ่ม เฉพาะสถานการณ์ และเฉพาะวัฒนธรรมทางการเมือง
ซิดนี ย์ แทรโรว์ (Sidney Tarrow) นิย ามการเคลื่ อนไหวว่าเป็นภาพการเคลื่ อนไหวของ
ประชาชนผู้ด้อยอํานาจ ซึ่งต้องการสร้างยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เรียกร้องซึ่งปรากฏตัวออกมาในลักษณะสําคัญ
ได้แก่ 1)ความรุนแรง ถือเป็นวิธีการที่เก่าแก่ที่สุดในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2)การเดินขบวนประท้วง 3)
การแสดงออกโดยตรงต่อระบบปกติที่ดํารงอยู่ อย่างไรก็ตาม ขบวนการทางสังคมไม่ได้ใช้วิธีการเหล่านี้ ทั้งหมด
ในคราวเดียวกันแต่จะใช้ร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงกันข้าม
การสร้ า งพั น ธมิ ต ร หรื อ การหาแนวร่ ว ม โดยขบวนการจะใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายได้ แ ก่ 1) การท้ า ทาย
(challenge) ฝ่ายตรงข้าม

2) การสร้างความมุ่งหมายร่ วมกัน(common purposes) 3) การสร้างความเป็น

ปึกแผ่น (solidarity) และ 4) การรักษาปฏิสัมพันธ์( sustaining interaction) กล่าวคือ
1. การท้าทายรวมหมู่ (collective challenge) หมายถึง การขัดขวางหรือสอดแทรก หรือการแสดง
พฤติกรรมใดๆอันเป็นการรบกวนระบบปกติที่ดํารงอยู่ เพื่อสร้างความไม่แน่นอน หรือทําให้กิจกรรมของผู้อื่น
หยุดชะงักหรือไม่เป็นไปตามปกติ การกระทําเหล่านี้อาจแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เช่น การใช้คําขวัญ การ
แต่งกาย บทเพลง หรือการใช้สัญลักษณ์ใหม่หรือแตกต่างออกไป เพื่อจูงใจและเรียกเรียกร้องความสนใจให้เกิด
ความเห็นพ้องต่อสมาชิกของขบวนการ ผู้สนับสนุนในปัจจุบันและอนาคต ให้ทําการวิ่งเต้น เจรจาต่อรองกับ
หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากขบวนการทางสังคมมีความขาดแคลนทรัพยากรที่คงที่ อันได้แก่ เงิน องค์การและ
การเข้าถึงระบบการเมืองที่เป็นทางการ เป็นต้น
2. ความมุ่งหมายร่วมกัน(common purposes) หมายถึงประชาชนได้คิดและตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าการ
เคลื่อนไหวนั้นเป็นกระทําโดยมีเหตุผลที่จะทําเช่นนั้น
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3. ความเป็นปึกแผ่น (solidarity) หมายถึง การที่ผู้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวได้รับรู้ถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามการอุทิศตนร่วมกัน เนื่องจากสามารถดึงความรู้สึกถึงความเป็นปึกแผ่น หรือ
เอกลักษณ์บางประการร่วมกันได้
4. การรักษาปฏิสัมพันธ์ ( sustaining interaction) หมายถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการ
ทางสั ง คมกั บ ฝ่ า ยต่อ ต้ า น และฝ่ า ยอื่น ๆในสั ง คม โดยอาศั ย การมี ค วามมุ่ ง หมายร่ ว มกั น การรวมหมู่ และ
ความสามารถในการแสดงการท้าทาย
ทฤษฎีการระดมทรัพยากรมองว่าขบวนการทางสังคมมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มผลักดัน /กลุ่ม
ผลประโยชน์ในฐานะผู้มีบทบาทในการรวบรวมผลประโยชน์ แต่แตกต่างกันตรงที่ทฤษฎีระดมทรัพยากรมอง
ว่าขบวนการทางสังคมมีพื้นที่อยู่ตรงชายขอบหรือนอกระบบการเมืองปกติ ในขณะที่กลุ่มผลประโยชน์กระทํา
การภายในโครงสร้างการเมืองที่เป็นทางการ
จุดเริ่มต้นของทฤษฎีการระดมทรัพยากรคือข้อสังเกตที่ว่า ทั้งๆที่ความไม่พอใจหรือความคับข้องใจของ
ผู้คนมีอยู่ทั่วไปในสังคม แต่เหตุใดจึงเกิ ดการเคลื่อนไหวขึ้นเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ดังนั้น จุดเน้นสําคัญในการ
อธิบายโดยทฤษฎีการระดมทรัพยากรคือ การอธิบายการเกิดขึ้น และการพัฒนาขบวนการไปสู่ความเข้มแข็ง
ตลอดจนความสําเร็จของขบวนการ ซึ่งมีนักทฤษฎีคนสําคัญ คือ จอห์น แมคคาที (John McCarthy) และ เมย์อร์
ซาล์ด (Myer Zald)
แมคคาที และซาล์ด (McCarthy and Zald,1977 : 1216) เชื่อว่าการวิเคราะห์ขบวนการทาง
สังคมเกี่ยวข้องกับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม ในการทําหน้าที่รวบรวมทรัพยากร และสร้างกิจกรรมในการ
ระดมทรัพยากรสังคม และที่สํา คัญ องค์กรการเคลื่อนไหว ยังทําหน้าที่ใ นการคิดค้นนวัตกรรมในการต่อสู้
เคลื่อนไหว อันได้แก่ การระดมผู้สนับสนุน การดึงสาธารณชนและชนชั้นนําเพื่อให้เปลี่ยนเป็นผู้เห็นอกเห็นใจ
หรือทําให้ผู้ที่ขัดขวางหันมาเป็นผู้ที่เป็นกลางด้วย โดยที่ในมุมมองของทฤษฎีนี้เปรียบเทียบขบวนการทางสังคม
และกระบวนการทํางานขององค์ก รการเคลื่อนไหวมีลักษณะเหมือนการประกอบการผลิตทางธุรกิจที่มีความ
พยายามในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่ออาศัยการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างพลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทุน
จํา กั ด ในกรอบการวิเคราะห์ข องทฤษฎี ก ารระดมทรั พ ยากร จึงเห็นว่ า ความสามารถในการสร้า งและใช้
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ประโยชน์จากบริบทหรือสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ เช่น พื้นที่สื่อ หรือเครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่ของขบวนการ
จะส่งผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของการเคลื่อนไหว
กล่ า วโดยสรุ ป หั ว ใจของการสร้ า งพลั ง ภายใต้ ก รอบการวิ เ คราะห์ ข องทฤษฎี ก ารระดม
ทรัพยากรแบบดั้งเดิมอยู่ที่ยุทธวิธีการท้าทายระบบปกติ การระดมผู้คนและการเคลื่อนไหวกดดันที่เกิดขึ้นนอก
วงขอบของระบบการเมืองปกติ ส่วนประเด็นเรื่องพื้นที่สื่อสาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่สื่อถือว่ามีบทบาทสําคัญ
ในพื้นที่ทางการเมืองของขบวนการทางสังคมในการเชื่อมโยงขบวนการทางสังคมกับผู้กําหนดนโยบายและ
สาธารณชนดังที่รัทช์ (Dieter Rucht, 2004) ได้อธิบายให้เห็นถึงพื้นที่ความสัมพันธ์ของขบวนการทางสังคมต่อ
ตัวแสดงต่างๆ โดยการใช้พื้นที่สื่อให้ตัวแสดงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง กลุ่มผลักดัน และสาธารณะ
ซึ่งครอบคลุมถึงผู้เห็นอกเห็นใจ ผู้เฝ้ามอง หรือขบวนการคู่ตรงข้าม เข้ามาสื่ อสารและรับรู้เรื่องราวประเด็น
ร่วมกัน เพื่อให้ “สาร”หรือ “ข้อเรียกร้อง”ของขบวนการทางสังคมเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่ง
แสดงให้เห็นดังภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของขบวนการทางสังคมต่อตัวแสดงต่างๆ โดยการใช้พื้นที่สื่อ
พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์ และ
ช่องทางปกติ

ขบวนการทางสังคม

พื้นที่สื่อสาร

ระบบการเมืองปกติ

สาธารณะ,สื่อมวลชน
กลไกการควบคุม

สาธารณชน
ฝ่ายเห็นอกเห็นใจ สนับสนุน

สาธารณชนผู้เฝ้ามองอย่างเป็น

ฝ่ายต่อต้าน ขบวนการปรปักษ์

กลาง

ที่มา : Dieter Rucht.(2004). “Movement Allies,Adversaries,and Third Parties‛ in David A. Snow,Sarah A.
Soule,and Hanspeter Kriesi.(e). The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell
Publishing Ltd.
ความสําเร็จของการเคลื่อนไหวโดยใช้การสื่อสารจําเป็นต้องอาศัยการแสวงหาความร่วมมือทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการสื่อสาร

โดยการ

สนับสนุนให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการพัฒนา ส่วนภาคประชาชนมีบทบาทเป็นผู้
ร่วมกันกําหนดและรับผิดชอบการนําแนวคิดการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ชุมชนได้มีการสนทนากันแบบปรึกษาหารือ(dialogical

และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกฝ่ายใน

communication)

บนพื้นฐานของความเสมอภาค
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(equality) เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในแนวทางที่
พวกเขาต้องการ เนื่องจากความเชื่อที่ว่า กระบวนการดังกล่าวจะทําให้ประชาชนในชุมชนสามารถเปลี่ยนจาก
การเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร มาเป็นผู้ร่วมกําหนดประเด็นในการสื่อสาร และการหันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุย
เจรจาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในท้องถิ่นของตน

การเสนอข่าวสามารถทําให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับ

สถานภาพและความชอบธรรมของขบวนการทางสังคมและประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นภายในขบวนการทางสังคมคือก่อให้เกิดความรับผิดชอบของนักเคลื่อนไหว การช่วยคัดเลือก
สมาชิกใหม่เข้ามาในขบวนการและทําให้ฐานการสนับสนุนกว้างขวางขึ้น ทําให้พวกเขาสามารถมีพลังในการ
ร่วมกันตัดสินใจกําหนดชะตากรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของตนเอง
องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงจําเป็นต้องมีทรัพยากร เพื่อให้สามารถดําเนิน การได้ตาม
เป้าหมาย

ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายมิติ

ได้แก่

1.สมาชิกผู้ร่วมจุดหมายเดียวกัน

(adherent) คือ ปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรที่เชื่อในเป้าหมายร่วมของขบวนการ

2. สมาชิกผู้สนับสนุน

(constituent) คือปัจเจกบุคคลที่อุดหนุนทรัพยากรแก่องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม 3.สาธารณชนผู้เฝ้ามอง
(bystander public) คือผู้ที่ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกผู้ร่วมจุดหมายเดียวกันแต่รับรู้ในจุดหมายและการกระทําของ
ขบวนการ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝ่ายต่อต้าน 4. ฝ่ายตรงข้าม(opponent)คือผู้ที่ไม่เห็น
ด้วยกับจุดหมายและการกระทําการเพื่อนําไปสู่จุดหมายของขบวนการทางสังคม โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายตรงกัน
ข้ามที่เป็นชนชั้นนํา ทั้งที่เป็นองค์กร บุคคล สถาบันทางการเมืองฯลฯ ผู้ที่ครอบครองทรัพยากรขนาดใหญ่ และ
ฝ่ายต่อต้านที่เป็นมวลชนผู้ครอบครองทรัพยากรขนาดเล็ก (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552)
ในมิติด้านการเข้าสู่พื้นที่สื่อกับลักษณะการเปิดกว้างทางการเมืองเพื่อให้ขบวนการทางสังคม
สามารถเชื่อมโยงประเด็นของตนให้อยู่ในความสนใจของสาธารณชนและภาครัฐนั้น Michael Barker (2008)
กล่าวว่าขบวนการทางสังคมควรนําประเด็นของตนให้เข้าสู่พื้นที่สื่อ เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก
สื่อที่มีลักษณะความเป็นประชาธิปไตยจะทําให้ขบวนการทางสังคมสามารถสื่อสารข้อความของพวกเขาออก
ไปสู่สาธารณะโดยไม่ถูกบิดเบือน ดังนั้น สื่อดังกล่าวจะส่งเสริมให้ขบวนการทางสังคมเป็นเจ้าของนิยามหรือ
สถานการณ์ปัญหาของพวกเขาเอง และประการที่สอง คือ การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะของขบวนการทางสังคม
จะทําให้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากสื่อถือเป็นตัวแสดงหนึ่งที่สําคัญใน
สังคมประชาธิปไตย ดังนั้นการสื่อสารของขบวนการทางสังคมผ่านพื้นที่สื่อจึงเป็นตัวชี้วัดความเป็น
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ประชาธิปไตยได้ ซึ่งการปฏิรูปสื่ออาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ขบวนการทางสังคมสามารถพัฒนาการ
เคลื่อนไหวในการท้าทายการครองอํานาจของวาทกรรมหลัก โดยขบวนการทางสังคมทั้งหลายซึ่งแม้จะมี
เป้าหมายในการต่อสู้ต่างกันแต่พวกเขาก็เริ่มทํางานร่วมกันเพื่อท้าทายวาทกรรมที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
(antidemocratic discourse) ของฝ่ายเสรีนิยมใหม่ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาระเบียบโลกใหม่ซึ่งเป็นโลกแห่ง
ความเท่าเทียมมากขึ้น
งานในช่วงหลังได้ขยายการวิเคราะห์ให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น งานของแกมสัน (Gamson,
1995 : 99) กล่าวถึงพื้นที่สื่อในฐานะทรัพยากรทางอํานาจของขบวนการทางสังคม โดยนิยามขบวนการทาง
สังคมของผู้ด้อยอํานาจว่า หมายถึง กลุ่มคนที่มีความจํากัดทางด้านทรัพยากรทางอํานาจและถูกจํากัดการเข้าถึงผู้
มีอํานาจการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการมีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ
ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้พื้นที่สื่อในการทําให้กลยุทธ์ต่างๆประสบผลสําเร็จ
กลยุทธ์ที่ขบวนการทางสังคมใช้ผ่านพื้นที่สื่อประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่

1. การเชื้อ

เชิญ (persuasion) หมายถึงการใช้พื้นที่สื่อในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของผู้มีอํานาจในการตัดสินใจผ่านการ
กรอบโครงประเด็นข้อเรียกร้องขึ้นใหม่(reframing) 2. การเอื้อโอกาส (inducements) หมายถึง สื่อมีบทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อเอื้อให้ฝ่ายผู้มีอํานาจการตัดสินใจนํานโยบายหรือข้อเรียกร้องไปพิจารณา
หรือนําไปปฏิบัติ 3. การจํากัดโอกาส (constraints) หมายถึง พื้นที่สื่อซึ่งเป็นข้อจํากัดการเพิ่มโอกาสเพื่อให้
เกิดผลดีต่อการเรียกร้องของขบวนการทางสังคม
การทําความเข้าใจถึงกระบวนการที่ขบวนการทางสังคมจะทําให้ประเด็นข้อเรียกร้องของพวก
เขาสามารถบรรลุเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะสําหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมถือว่าการ
สร้างพลังของขบวนการจากการระดมความสนับสนุนของสาธารณชน และการสร้างความชอบธรรมของ
ขบวนการในปริมณฑลสาธารณะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก (Gamson and Wolfsfeld 1993, McCarthy and
Zald 1994, Meyer 1995, Walgrave and Manssens 2000) เนื่องจากสื่อทําให้ขบวนการสามารถ “ส่งเสียง” ของ
พวกเขาให้กว้างไกลมากขึ้น การสนับสนุนของสื่อถือเป็นการใช้อํานาจที่สําคัญในการสร้างอิทธิพลต่อการ
ถกเถียงสาธารณะ การสื่อสารและการกดดันกับผู้มีอํานาจตัดสินใจ โดยการใช้สื่อถือเป็นกลยุทธ์ของขบวนการ
ในการสื่อสารเรื่องราวของตัวเองจากภาษาของตัวเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งประเด็น
ปัญหาของขบวนการทางสังคมจะอยู่ในความสนใจของสื่อหรือ “ความน่าจะเป็นข่าว”(newsworthy) ได้นั้น
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ขบวนการต้องสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวส่วนบุคคลให้เข้ากับความห่วงใยใส่ใจของคนวงกว้างในสังคม โดยต้อง
สามารถทําให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นได้รับการเสนอข่าวจากสื่อ และการสร้างกรอบประเด็นใหม่
เพื่อให้สามารถเป็นประเด็นในเชิงนโยบาย จนกระทั่งการทําให้ประเด็นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
การศึกษาของแกมสันและโวล์ฟสเฟล์ด (William Gamson and Gadi Wolfsfeld, 1993) เรื่อง
Movements and Media as Interacting Systems พบว่านอกจากปัจจัยที่ทําให้สื่อนําเสนอข่าวของขบวนการ
เคลื่อนไหวได้แก่ ความเป็นองค์กรของขบวนการเคลื่อนไหว ความเป็นมืออาชีพ และการวางกลยุทธ์และการ
แบ่งงานกันทําระหว่างตัวแสดงในขบวนการทางสังคม รวมถึงบุคลิกลักษณะของการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ได้แก่ ความเป็นผู้นํา ยุทธวิธีในการแสดงออกและยุทธวิธีในการสร้างกรอบการต่อสู้
แท้จริงแล้วพลังของการเคลื่อนไหวผ่านสื่อของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ชมและการ
สร้างกรอบการนําเสนอการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
นอกจากนี้แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า กระบวนการสื่อสารมีหน้าที่ในการพัฒนาใน 2 ระดับ
ได้แก่ 1. การพัฒนาในระดับสังคม และ2. การพัฒนาภายในตัวตนของบุคคล ดังนี้
1. การพัฒนาในระดับสังคมภายใต้กระบวนการสื่อสาร หมายถึง การพบปะ พูดคุยภายใต้กระบวนการ
สื่อสารหรือเครือข่ายการสื่อสาร ทําให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ(public space)ซึ่งเปิดโอกาสให้คนสามารถ
พูดคุยปัญหาร่วมกันทั้งในเวทีที่เป็นทางการ หรือการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ทําให้ช่วยสร้างความเป็น
พลเมืองให้แก่ประชาชน

ในงานวิจัยของปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2543)ได้เสนอตัวชี้วัดความเป็นพลเมือง

คือ การที่ประชาชนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสารของตน ตั้งแต่ระบบคิด ทัศนคติ การฟัง การอ่าน การ
ตัดสินใจ การกระทําและการใช้ชีวิต ซึ่งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสารนี้ถือเป็นรากฐานในการพัฒนา
กระบวนการสนทนา(dialogue) ที่เน้นการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเคารพความคิดเห็นของคนอื่น
การฝึกการเคารพมติที่ประชุม ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของการสื่อสารในสังคมประชาธิปไตย
2. การพัฒนาภายในตัวบุคคล หมายถึง การพัฒนาเพื่อให้เกิดสํานึกเชิงสาธารณะและช่วยในการเพิ่ม
พลัง(empowerment)ให้กับประชาชนในการเป็นเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ทุกฝ่ายได้กําหนดร่วมกัน
และร่วมกันรับผิดชอบ
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การอธิบายของทฤษฎีการระดมทรัพยากรซึ่งสนใจเพียงการใช้ทรัพยากรภายในและวิธีการของ
กลุ่มเท่านั้น จึงไม่ได้ให้ความสนใจการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และ/หรือเอื้อให้กลุ่มต่างๆทางสังคมสามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อสู้
1.2 แนวคิดการสร้างกรอบโครงกับการวิเคราะห์การเมืองในพื้นที่สาธารณะและบทบาทของ
สื่อ
การวิเคราะห์โครงกรอบเป็นแนวคิดที่ขยายมิติของขบวนกระบวนการระดมทรัพยากร
นอกเหนือจากเงิน แรงงานและเวลา แต่เป็นการระดมการสนับสนุนผ่านการเชื่อมโยงมิติวัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อและทัศนคติ และได้ขยายทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองซึ่งถูกวิจารณ์ว่ายึดติดกับมิติขององค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและทางการเมืองมากเกินไป จึงได้มีการเชื่อมโยงมุมมองการระดมทรัพยากรกับมุมมอง
ทางจิตวิทยาสังคมเข้าด้วยกัน และเรียกว่าแนวคิด “การสร้างกรอบโครง” ฮิวการ์ทเนอร์ และบอสก์ (Hilgartner
and Bosk, 1988 : 71) เห็นว่ายิ่งปัญหาทางสังคมสามารถถูกทําให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมได้มากขึ้น
เท่าไรก็จะยิ่งทําให้ประเด็นปัญหานั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้น โดย สโนว์และเบนฟอร์ด (Snow and
Benford, 1988) ได้เสนอแนวคิด narrative fidelity ซึ่งเป็นการทําให้ประเด็นปัญหามีความก้องกังวานด้วยการ
สร้างเรื่องเล่าทางวัฒนธรรม เช่นการสร้างกรอบโครง ด้วยเรื่องเล่า ตํานาน นิทานพื้นบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งๆ ซึ่งการสร้างโครงกรอบต่อประเด็นเฉพาะจะทําให้ขบวนการทาง
สังคมได้รับอํานาจโดยการทําให้กรอบโครงที่ขบวนการทางสังคมสร้างขึ้นมีการสื่อสารผ่านพื้นที่สื่อ
เดวิด สโนว์และคณะได้นิยาม “กรอบโครงหลัก” (master frame)ว่าหมายถึง ปฏิสัมพันธ์ของ
การกระทําร่วมหมู่ ซึ่งขบวนการทางสังคมในฐานะเป็นตัวกระทําการได้สร้างและผลิตซ้ําความหมาย
(meanings) ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อตอกย้ําให้เกิดการเห็นด้วยกับจุดหมายของขบวนการ และเพื่อ
แสวงหาการสนับสนุนจากปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรต่างๆ (Snow et al., 1988)
การนําเสนอประเด็นปัญหาผ่านสื่อของขบวนการทางสังคมเป็นวิธีการหนึ่งในการเคลื่อนไหว
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแนวทางการใช้สื่อมวลชนในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในเชิง
นโยบาย (Wallace et al., 1993) กลยุทธ์หลักที่ขบวนการทางสังคมใช้คือ การชักชวนผ่านการเพิ่มกรอบโครงใน
สื่อมวลชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สาธารณชนและผู้เฝ้ามองเข้าใจประเด็นการต่อสู้ของขบวนการ
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หรือการทําให้ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายที่เป็นกลางนิยามผลประโยชน์และคุณค่าที่พวกเขาได้รับผลกระทบใหม่ ถือ
เป็นการเพิ่มการไหลเวียนทรัพยากรไปสู่องค์กรและเครือข่ายซึ่งสร้างพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับมุมมองคุณค่า และบรรทัดฐานเฉพาะที่มากกว่า วิธีการคิด ปฏิบัติการ ทรัพยากรและกฎซึ่งสนับสนุนให้
ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างกรอบโครงเฉพาะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องให้เข้าสู่ในพื้นที่
สาธารณะทั้งหมด
แนวคิดกรอบการ “กระทํารวมหมู่” (collective action frame) เป็นแนวคิดที่ นักสังคมวิทยา
เดวิด สโนว์ (David Snow)ใช้ในการอธิบายว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร คํา
ว่า “กรอบโครง” (frame)ในความหมายที่นิยามของสโนว์และเบนฟอร์ด(Snow and Benford ,1992:137)
หมายถึง “ แผนงานหรือการเคลื่อนไหวที่ถูกตีความให้เข้าใจได้ง่ายและคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ โดยการใส่
เป้าหมาย สถานการณ์ เหตุการณ์ การจัดงาน ประสบการณ์และผลของการกระทําต่างๆแทรกเข้าไป ในการ
เคลื่อนไหว โดยที่ขบวนการทางสังคมอยู่ในฐานะผู้กระทําการซึ่งได้สร้างและผลิตซ้ําความหมายผ่านกิจกรรม
การเคลื่อนไหวเพื่อตอกย้ําให้เกิดการเห็นด้วยกับเป้าหมายของขบวนการฯ และเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจาก
บุคคล กลุ่ม และองค์กรต่างๆ
กรอบการกระทํารวมหมู่จะมีประโยชน์ในการ “เน้น”ให้เห็นความจริงจังของประเด็นปัญหา
และความไม่ยุติธรรมของเงื่อนไขทางสังคมหรือการนิยามความไม่เป็นธรรมและความไม่มีจริยธรรมใน
ความหมายใหม่ จากเดิมที่มองเรื่องความไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องของความโชคร้ายซึ่งคนต้องอดทน การ
เคลื่อนไหวทางสังคมจึงรวมการ”นิยาม” ความเดือดร้อน ซึ่งเชื่อมโยงพวกเขากับความเดือดร้อนของคนอื่นๆ ซึ่ง
สามารถสร้างเป็นโครงกรอบใหญ่ของความหมายซึ่งจะส่งเสียงให้ผู้อื่นได้รับรู้และจูงใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร
ข้อความในรูปแบบเดียวกันไปสู่ผู้ถือครองอํานาจและคนอื่นในสังคม (Snow and Benford, 1992:136)
เบนฟอร์ดและสโนว์ (Benford and Snow, 2000) ได้เสนอว่าการทําให้การนําเสนอเรื่องราวและ
ข่าวสารของขบวนการทางสังคมผ่านพื้นที่สื่อควรใช้ “กระบวนการสร้างกรอบโครง”(Framing process) ซึ่งเป็น
การทําให้ประเด็นที่ขบวนการจะนําเสนอเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะมีความชัดเจนและเป็นที่น่าสนใจ
กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 3 ประการดังต่อไปนี้
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1) การสร้างกรอบการวินิจฉัยปัญหา ซึ่งเป็นการนิยามและระบุสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้
ขบวนการทางสังคมมีเป้าหมายในการกระทําร่วมหมู่

โดยการเตรียมพร้อมในการตั้งประเด็นทางการเมืองเพื่อ

สื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้างถือเป็นเป้าหมายขององค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (SMO)
2) การสร้างกรอบโครงแนวทางออก คือ การเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เป็นที่เกี่ยวกับการ
นิยามยุทธศาสตร์ที่ขบวนการใช้ในการติดตามเพื่อให้เป็นตามเป้าหมายขององค์กร
3) การสร้างกรอบในการจูงใจ เป็นการสร้างเครื่องมือต่อสู้ คําชี้แจงเพื่อใช้เป็นปฏิบัติการต่อสู้ของ
ขบวนการ

การสร้างอาณาบริเวณที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถกรอบโครงประเด็นให้ไปสู่

ปริมณฑลที่กว้างขวางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวให้ประชาชนเข้าร่วมกับขบวนการในการแก้ปัญหา
ตามวิธีการที่ขบวนการได้เสนอไว้
นอกจากนี้กระบวนการสร้างกรอบโครงยังมีอิทธิพลต่อการสร้างจิตสํานึกและการรับรู้ปัญหา
ให้แก่สาธารณะ เพื่อระดมให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ของขบวนการ โดยวิธีการสร้างกรอบโครงหลัก
อาจทําได้โดยผ่านปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว หรือผ่านทางสื่อต่างๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หนังสือ
บทความ หรือวรรณกรรมต่างๆ เป็นต้น
กรอบการกระทํารวมหมู่ในความหมายของ “ความไม่เป็นธรรม” (injustice frame)ถูกสร้างขึ้น
ให้เห็นอย่างชัดเจนโดยการอธิบายของวิลเลี่ยม แกมสัน ( Gamson, 1992) ที่อธิบายว่า ศูนย์กลางของการ
เคลื่อนไหวทางสังคม คือ การทําให้ความเดือดร้อนลําบากจารึกอยู่ทั่วไปในโครงกรอบซึ่งนิยามความไม่เป็น
ธรรม อันจะสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความรับผิดชอบและช่วยกันเสนอการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนั้น ซึ่งการ
นิยามในเชิงประเด็นจะช่วยทําให้ขบวนการมีพื้นฐานสําหรับกระบวนการกรอบโครงประเด็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การสร้างโครงกรอบประเด็นจึง (frames) ถือเป็นแผนที่ (maps) หรือแบบแผนของเรื่องราวภายในที่ผู้รายงานข่าว
หรือบรรณาธิการข่าววาดให้ผู้ชมเห็น แผนที่หรือโครงกรอบเรื่องมีประโยชน์ในช่วยทําให้การถกเถียงในพื้นที่
สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆมีโครงสร้าง

และการสร้างโครงกรอบเรื่องจากการสื่อสารผ่านสื่อจะให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ผู้รับชม และกระตุ้นให้เกิดการรับผิดชอบในนโยบาย (Gamson 1992, Iyengar 1991; Popkin
1991,Kinder and Sanders 1990,Gamson and Modigliani 1987, Gamson and Lasch 1983, Kahneman and
Tversky, 1982) ซึ่ง สโนว์ (Snow, et al.,1986) ใช้แนวคิดการสร้าง โครงกรอบหลักในการอธิบาย กระบวนการที่
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องค์กรของขบวนการทางสังคม โดยขบวนการทางสังคมพยายามสร้างโครงกรอบในการสื่อสารต่อสาธารณะใน
ลักษณะของกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างขบวนการทางสังคมกับผู้ชมสื่อ

เพื่อให้ผู้ชม

สามารถตัดสินใจในการเข้าร่วมสนับสนุนขบวนการหรือร่วมห่วงใยใส่ใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ อันจะนําไปสู่
ความล้มเหลวหรือสําเร็จในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
ในขณะที่ กอฟฟ์แมน

(Goffman, 1974 / 86) ได้พัฒนาการวิเคราะห์กรอบโครงหรือ

Goffman’s Frame Analysis ในการศึกษาขบวนการทางสังคม ซึ่งกอฟฟ์แมน ได้ให้ความหมาย “กรอบโครง”
ในฐานะสถานการณ์ซึ่งสร้างความสอดคล้องกันระหว่างหลักการของการจัดการ

(อย่างน้อยที่สุดก็ในสังคม)

และการรวบรวมผู้คนที่เกี่ยวข้องการกับรวมหมู่
การนํา “กรอบโครง” ไปประยุกต์ใช้ถูกอ้างอิงอยู่บนพื้นฐาน ที่ว่า “I am able to identify” หรือฉันสามารถนิยาม
มันได้

การกรอบโครงเป็น

สโลแกนในการอ้างอิงถึงการตรวจสอบการสร้างโครงกรอบเหล่านี้ของ

ประสบการณ์ขององค์กร แต่ถูกเอาออกไปจากงานภาคสนาม(fieldwork)มากเกินไป
การวิเคราะห์กรอบโครงมีประโยชน์ในการช่วยทําให้เราเข้าใจขอบเขตของรูปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทความที่ปรากฏในสื่อ, ปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล, และเหตุการณ์ที่ไม่มีกรอบโครง กอฟฟ์
แมนสนใจเรื่อง การสร้างกรอบโครงซ้ํา ( reframing )เช่น การนําประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นซึ่งมีการนําเสนอผ่านข่าวหรือที่ออกโทรทัศน์ มาขยายฉายซ้ําในพื้นที่สื่ออื่นๆ เช่น การนํามาแสดงเป็น
ละคร หรือภาพยนตร์ ฯลฯ กอฟฟ์แมนเน้นให้ความสนใจกับการสร้างความรู้สึกของปัจเจกบุคคล โดยสังเกตที่
“การสร้างกรอบโครงที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย” (quick framing) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างโครงกรอบขึ้นกอฟฟ์
แมนจะสังเกตถึงช่วงเวลาที่การสร้างกรอบโครงล้มเหลว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อเหตุการณ์ที่ควรจะสร้างโครง
กรอบเกิดขึ้นแต่ล้มเหลว กอฟฟ์แมนจะให้ความสนใจว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสร้างโครง
กรอบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่ซึ่งเหตุการณ์นั้นปรากฏขึ้นและนําไปสู่ผลลัพธ์(Goffman, 197:46)
แม้ว่าความสนใจเริ่มต้นของกอฟฟ์แมน คือ การสร้างความรู้สึกของปัจเจกบุคคล แต่การ
กระทําในฐานะขบวนการรวมหมู่เป็นรูปแบบ “เรา” และ “สังคมของพวกเรา” ซึ่งต้องเลือกระหว่างการสร้าง
โครงกรอบที่หลากหลายด้วยการบันทึกเสียงและวีดีโอ เพื่อขยายการใช้เนื้อหาเรื่องราวของกิจกรรมของ
ขบวนการทางสังคม ซึ่งการอัดวีดีโอบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนอกจากสามารถนําไปใช้ในการการ
ถ่ายทอดออกโทรทัศน์แล้ว ยังสามารถขยายการสื่อสารซ้ําไปยังพื้นที่อื่นโดยสื่อที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เช่น
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ภาพยนตร์ หรือละครเวที การแสดงเหล่านี้ถือเป็นตัวชี้วัดของการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง
ผู้แสดงกับผู้ชม และการสร้างความหมายถึงการขยาย “ความต้องการหรือการเรียกร้อง” ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น
การสร้างความหมายหรือการเรียกร้องผ่านพื้นที่อื่นๆที่สําคัญ ซึ่งกอฟฟ์แมนสะท้อนว่าการนิยามความหมายของ
ทุกๆสถานการณ์อยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับ “ระดับของพลังในการสร้างแรงจูงใจ” ผ่านการกระทําที่ทําให้เกิด
ความแตกแยกหรือสามารถรบกวนระบบปกติได้มากที่สุด เพื่อให้ขบวนการทางสังคมสามารถปรับเปลี่ยนความ
สมดุลอย่างแหลมคมที่มีความต้องการจะใช้อํานาจ(Goffman, 1974/ 86 : 447) การสร้างโครงกรอบใน
ความหมายของกอฟฟ์แมนคือการกรอบโครงประเด็นเหตุการณ์ในการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการเช่น การใช้
โทรทัศน์ การเล่นละคร ภาพยนตร์ ฯลฯซึ่งถือเป็นการใช้อํานาจของขบวนการผ่านความพยายามในโอบล้อมที่
ประสบผลสําเร็จในการเล่นบทบาทต่างๆผ่านสื่อต่างๆผ่านนิเวศน์วิทยาของกระทําทั้งในช่วงบทนํา ระหว่างทาง
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการกรอบโครง ซึ่งสุดท้ายแล้วกอฟฟ์แมนเน้นที่ผลลัพธ์
ของการกรอบโครง ซึ่งกอฟฟ์แมนให้ข้อสังเกตว่า ความสําคัญในเทคนิคในการบันทึกการเจรจาตกลงของ
สถานการณ์ที่ถูกนิยามที่ว่าเป็น “ข้อเท็จจริง” เราจะทําด้วยการบันทึกจากสื่อดิจิตอล ในฐานะวิธีการของการ
สร้างความตระหนักในการเข้าร่วมของผู้ที่ต้องการสมาคม (habit of mind associated) ด้วยม่านของโครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง
โครงกรอบที่มีการสร้างขึ้นของขบวนการทางสังคมส่วนใหญ่เป็นเรื่อง “ความเดือดร้อน” และ
โครงกรอบหลัก “ปัญหาหลัก” ของขบวนการทางสังคมนั้นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สามารถทําให้เป็นจริงได้ภายใน
การเมืองระดับชาติ เป้าหมายของขบวนการทางสังคมคือจัดตําแหน่งแห่งที่ของ “โครงกรอบแนวร่วม (frame
alignment) , การทําให้โครงกรอบนั้นเสียงดังกังวานขึ้น (frame resonance) ,การขยายประเด็นหรือเพิ่มเติม
รายละเอียด(amplification)และอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาข้อถกเถียงในการต่อต้านโครงกรอบหลักซึ่ง
เป็นนามธรรม เช่น ความไม่เท่าเทียมกันในระบบทุนนิยม จะไม่สามารถถูกเปลี่ยนให้โครงกรอบแนวร่วมถูกทํา
ให้เสียงดังก้องกังวานได้และไม่สามารถถูกขยายหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ในกรณี AGM ได้ทําให้เกิดรูปธรรม
ในการทําให้กรอบโครงหลัก คือ เรื่องความไม่เท่าเทียมกันภายในระบบทุนนิยม ประสบความสําเร็จในการ
ระดมประชาชนหลายล้านคนในกว่าร้อยประเทศ (Tarrow, 2004)
การสร้างกรอบโครงที่ผ่านกลยุทธ์การใช้สื่อของขบวนการทางสังคม หมายถึง ลักษณะหนึ่ง
ของโครงการที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหนึ่งๆสร้างขึ้นและดําเนินการเพื่อเป้าหมายเชิงการเมืองในวง
กว้าง (group's broader political project)ซึ่งขบวนการทางสังคมจําเป็นต้องก่อร่าง(formation)ขึ้นมา ทั้งในมิติเชิง
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ประวัติศาสตร์ของขบวนการและการระดมทรัพยากรของขบวนการ โดยมีหน่วยการศึกษาคือองค์กรของ
ขบวนการทางสังคมในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการทําให้เสียงของกลุ่มคนรากหญ้า ได้รับการได้ยินจาก
สาธารณะมากขึ้นทําได้ผ่านการปรับปรุงการระดมและการสื่อสารซึ่งจะช่วยขยายรายละเอียดและเร่งให้เกิด
กระบวนการโดยการระดมพลังทางสังคม (social force) เกี่ยวกับวาระต่างๆที่เกิดขึ้น ตัวแสดงเครือข่ายทางสังคม
ที่หลากหลายจะช่วยทําให้การขยายประเด็นเหล่านี้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ในส่วนของข้อถกเถียงทางทฤษฎี
รูปธรรมของการเดินขบวนชุมนุมประท้วงมีนัยยะสําคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการสื่อสาร การสร้างพลัง การ
ระดม และการทําให้ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขอ่อนแรง (weak ties)ในฐานะกระบวนการสร้างการแสดงออกโดยการ
จัดการทางสังคมมีความซับซ้อนขึ้น การสื่อสารช่วยให้ประโยชน์โดยการทําให้ข้อจํากัดอ่อนลง จะช่วยสร้าง
ความสามารถในการสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์เฉพาะบนท้องถนนได้ หลักฐานที่สามารถอนุมานในการ
สัมภาษณ์คนไม่ใช่การกระทําที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสําเร็จของ ผู้มีอํานาจในการปิดกั้นสื่อสารในฐานะ win-win
strategy ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กฎหมายสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ขบวนการสามารถทํา
ให้เหตุการณ์เชื่อมโยงกันโดยการใช้เทคนิคที่หลากหลายที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการเพิ่ม
กําลังให้กับความรับผิดชอบต่อการปะทะโดยตรงและภายในขบวนการ ซึ่งการที่จะได้รับการเสนอข่าวจากสื่อ
กระแสหลักเกี่ยวกับเหตุการณ์และเป็นเพียงการนําเสนอในรูปแบบที่แยกเป็นส่วนๆในสื่อของขบวนการไม่ใช่
เรื่องง่าย ( Chesters and Welsh, 2006)
1.3.เงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างพลังในพื้นที่สาธารณะ
ทฤษฎี ก ระบวนการทางการเมื อ งได้ ข ยายทฤษฎี ก ารระดมทรั พ ยากรดั้ ง เดิ ม (resource
mobilization theory) เนื่องจากให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองหรือบริบทแวดล้อมที่
อยู่นอกเหนือองค์กรการเคลื่อนไหวอันจะนําไปสู่การเพิ่มความสามารถขององค์กรในการระดมทรัพยากร เพราะ
จะทําให้ผู้คนที่อยู่รอบนอกวงขอบการเมืองปกติ ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางการเมืองนั้นเพื่อ
การเคลื่อนไหว
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่สอดคล้องหรือก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม โดยโครงสร้างโอกาสทางการเมืองไม่จําเป็นต้องมีความ
เป็นทางการหรือถาวร (Tarrow,1995) ซึ่งนักทฤษฎีด้านโครงสร้างโอกาสทางการเมืองจะเน้นการระดม
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ทรัพยากรภายนอกขบวนการ แม้ว่าโครงสร้างโอกาสทางการเมืองจะไม่สามารถได้รับการกระจายได้อย่างเสมอ
ภาค ไม่เหมือนกับทรัพยากรภายในขบวนการ เช่น เงิน อํานาจหรือการจัดการในองค์กรเป็นต้น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโอกาสให้กลายเป็นประโยชน์ต่อการ
เคลื่อนไหวต้องมองเห็นองค์ประกอบต่างๆรอบโครงสร้างทางการเมือง เช่น ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอ
ของรัฐ รูปแบบของรัฐบาลและธรรมชาติของระบบพรรคการเมือง แล้วสามารถนําโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองนั้น มาประยุกต์ใช้ในการก่อรูปทางการเคลื่อนไหว และที่สําคัญไปกว่านั้นคือ นําไปสร้างโอกาสเพื่อ
การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมของตนหรือขบวนการทางสังคมอื่นๆ ซึ่งขบวนการทางสังคมสามารถ
ทําให้การกระทํารวมหมู่ขยายตัวอย่างกว้างขวางขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม(social network)และจากการสร้าง
ความร่วมมือของตัวแสดงทางการเมือง(forming coalitions) โดย การสร้างพื้นที่ทางการเมือง สําหรับขบวนการ
ทางสังคมที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน และโดยการสร้างแรงจูงใจให้ชนชั้นนําหรือผู้นํารัฐบาลตอบสนองต่อการ
เคลื่อนไหวหรือข้อเรียกร้อง
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองตามทัศนะของแทรโรว์ (Tarrow, 1995) มีด้วยองค์ประกอบ 4
ประการ ได้แก่ 1) การเปิดให้มีการเข้าถึงการมีส่วนร่วม 2) การเปลี่ยนแปลงอํานาจในสังคม 3) การหาพันธมิตร
ที่มีอิทธิพลในสังคม และ 4) ความแตกแยกท่ามกลางกลุ่มชนชั้นนํา ซึ่งลักษณะของโอกาสทางการเมืองสามารถ
อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้
1)

การเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การเคลื่ อ นไหวของ

ขบวนการทางสังคม โดยเฉพาะต่อประชาชนที่มีเหตุผล เพราะพวกเขาจะเคลื่อนไหวเมื่อโอกาสทางการเมืองเปิด
ซึ่งขบวนการทางสังคมต้องมองหาโอกาสการเข้าถึงโอกาสทางการเมือง (Mueller,1987)
2) ช่วงเปลี่ยนแปลงอํานาจทางสังคม เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแสดงทางการเมืองและสถาบันทางการเมือง การจัดวางอํานาจต่างๆในสังคมยังไม่คงที่ เช่น ตัวชี้วัดในสังคม
ประชาธิปไตยคือ ในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยน
ขั้วทางการเมืองหรือเปลี่ยนแปลงพรรคร่วมรัฐบาล ทําให้เกิดภาวะความไม่แน่นอนขึ้นท่ามกลางผู้สนับสนุน
รัฐบาล สภาวการณ์เช่นนี้มีส่วนในการส่งเสริมให้ผู้ท้าทายหรือขบวนการเคลื่อนไหวมีโอกาสในการแสดงพลัง
จากคนชายขอบ และอาจจะสามารถโน้มน้าวให้ชนชั้นนําหันมาให้ความสนใจกับการสนับสนุนนโยบายจากคน
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ภายนอกขอบเขตปริมณฑลทางการเมืองที่เป็นทางการ เช่น กลุ่มผู้ประสบปัญหาจากนโยบายของรัฐ หรือคนชาย
ขอบที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นต้น ดังนั้น ช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่ขบวนการทางสังคม
มีโอกาสในการเคลื่อนไหว คือช่วงเวลาระหว่างการปฏิรูป ช่วงที่มีการเปิดกว้างให้สังคมเข้าถึงทางสถาบันต่างๆ
ทางสังคม ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ ช่วงที่มีความขัดแย้งท่ามกลางชนชั้นนํา และ ช่วงเวลาที่ขบวนการ
สามารถหาพันธมิตรในการเคลื่อนไหว ในสถานการณ์และช่วงเวลาเช่นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการท้าทายอํานาจ
รัฐหรืออํานาจที่ดํารงอยู่จะสามารถเริ่มเคลื่อนไหว
3)

การมี หรือไม่มี พั นธมิตรที่ส ามารถมีอิทธิพ ลต่อการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ

ขบวนการถือเป็นโอกาสหนึ่งต่อความสําเร็จของขบวนการทางสังคม (Kriesi, et al, 1992) เนื่องจากขบวนการ
ทางสังคมจะมีพลัง เมื่อพวกเขามีพันธมิตรที่เป็นผู้สนับสนุน อย่างไรก็ตาม การมีพันธมิตร (friends in court)
ไม่ได้รับประกันว่าขบวนการเคลื่อนไหวจะประสบความสําเร็จเพราะพันธมิตรเหล่านั้นเป็นเพียงเพื่อน แต่การ
เชื่ อมโยงเครือข่ า ยความสัม พั น ธ์ระหว่า งขบวนการทางสังคมกั บสมาชิก ในสังคมการเมืองสามารถสร้า ง
“โอกาส”ให้เกิดความสําเร็จจากปัจจัยภายนอกองค์กรได้ (Steedley and Foley, 1979)
4)

การแตกแยกของชนชั้นนํา ความขัดแย้งภายในหรือระหว่างชนชั้นนําจะเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวของผู้ที่ต้องการท้าทายอํานาจรัฐที่ขาดแคลนทรัพยากร นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้เกิดการแบ่งสัดส่วนของชนชั้นนําที่ต้องการหันมาส่งเสริมสิทธิของประชาชนด้วย
ลักษณะของโอกาสทางการเมืองดังที่กล่าวมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและยังมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละระบอบการเมืองของแต่ละสังคม อย่างไรก็ตาม โอกาสทางการเมืองของกลุ่มผู้
เคลื่อนไหวอาจจะเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากลักษณะข้างต้น เมื่อรัฐบาลต้องการการสนับสนุนนโยบายจาก
ภายนอก ทําให้คนกลุ่มน้อยหรือผู้ด้อยอํานาจในสังคมอาจกลายเป็นพันธมิตรที่สําคัญของรัฐบาล ซึ่งจะทําให้
เกิดแรงจูงใจต่อขบวนการทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง
ทฤษฎีนี้มองว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลโดยอ้อมต่อการสร้างสัมพันธภาพทางอํานาจที่
ดํารงอยู่ในสังคมขึ้นมาใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางอ้อมต่อขบวนการมากกว่าที่จะส่งผลต่อขบวนการโดยตรง
ดังที่แกมสัน (Gamson, 1995) กล่าวว่า “สื่ออาจจะเสนอโอกาสให้ขบวนการเคลื่อนไหวบางกลุ่มที่แตกต่างจาก
กลุ่มอื่นๆเป็นต้นแบบ แต่สื่อเองอาจจะมีมาตรฐานสูงในการเลือกว่าจะทําข่าวให้ขบวนการเคลื่อนไหวใด ด้วย
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เหตุที่ ในยุคโลกาภิวัตน์สื่อมีอิทธิพลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับสูง นอกจากสื่อจะมีบทบาทใน
การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ต่างๆแล้ว สื่อยังถูกนํามาใช้ในการต่อสู้ของขบวนการ
อย่างมีนัยยะสําคัญ นอกจากนี้ การรายงานข่าวของขบวนการทางสังคมในทางบวกหรือลบของสื่อมวลชนก็จะ
สามารถสร้างหรือทําลายขบวนการทางสังคมได้ด้วยเช่นกัน การศึกษาของเบอร์เตน (Burstein, 2002) ศึกษาการ
สร้างผลสะเทือนเชิงพื้นที่สาธารณะพบว่า กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเป็นการทําตามเสียงส่วนใหญ่
หรือ “สาธารณะ” ดังนั้นการกระทําทางการเมืองจะมีประสิทธิภาพเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้
กลไกสื่อสารในฐานะพลเมือง เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้กําหนดนโยบาย
ขบวนการทางสังคมที่สามารถมองหาโอกาสทางการเมืองเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง
ได้ จะทําให้การเคลื่อนไหวประสบความสําเร็จได้ โดยการสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายในเคลื่อนไหวในโลกยุค
โลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี ทําให้การสื่อสารของมนุษย์ทําได้สะดวก
มากขึ้น เนื่องจาก มีรูปแบบ ช่องทาง และวิธีการที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย ดังที่ เบนเนตต์ (Bennett,
2003:18) กล่าวว่า “การนิยามว่าสื่อหมายถึงอะไร ต้องเข้าใจถึงสภาวการณ์เกี่ยวกับการแยกส่วน
(fragmentation)ของช่องทางสื่อมวลชนและผู้รับสื่อ และการเกิดขึ้นของการสื่อสารในรูปแบบดิจิตอล (new
digital communication formats) ดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่สื่อมีขอบเขตแค่ไหน
นอกจากนี้การเกิดขึ้นของการสื่อสารสองทาง (interactive)ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ยังมีส่วนทําให้การ
สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการและการสื่อสารข้ามพรมแดนทั้งพรมแดนทางกายภาพ พรมแดนทางเทคโนโลยี และ
พรมแดนทางสังคมทําได้อย่างง่ายดายมากขึ้น” การใช้อํานาจผ่านพื้นที่สื่อจึงไม่อาจพิจารณาได้เพียงการกระจาย
ทรัพยากรเชิงสถาบันและทรัพยากรทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงสื่อทางเลือกที่สามารถเป็นตัวแทน
ในการสะท้อนความจริงทางสังคมในมุมมองที่หลากหลาย
การใช้สื่อมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการสร้างอํานาจในการเคลื่อนไหวของขบวนการทาง
สังคมให้บรรลุผล เนื่องจากหากขบวนการทางสังคมใดสามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวได้
ก็จะสามารถบรรลุผลได้ เพราะสื่อมีความสําคัญในการช่วยสร้างให้เกิดประเด็นถกเถียงสาธารณะและการ
ตัดสินใจทางการเมืองและช่วยสร้างสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในสังคม
จากข้อถกเถียงภายใต้คําถามที่ว่า สื่อสามารถบังคับ สร้างประเด็นทางสังคม หรือ ทําให้เกิด
อํานาจเชิงอุดมการณ์ได้อย่างไรโคล์ดรีและเคอร์รัน (Couldry and Curran, 2003 : 3-4) ได้ศึกษาและพบว่า
เนื่องจากอํานาจเป็นทรัพยากรเชิงสัญลักษณ์ของสังคม มันจึงมีความสําคัญต่อขบวนการทางสังคม พวกเขาจึง

51

พยายามใช้อํานาจเพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวกันในพื้นที่ทางสังคมอื่นๆ โดยอาศัยปฏิบัติการหรือข้อความเพื่อ
สื่อสารซึ่งกันและกัน โดยใช้อํานาจทั้งสามมิติ ได้แก่ ความสามารถในการสร้าง (construct) การนิยาม (define)
ความจริงทางสังคม และการก่อร่าง(shape)องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของการต่อสู้ทางการเมืองที่ถูกจัดกระทํา
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้สื่อแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้
สื่อ เช่น เทคโนโลยี รูปแบบ และเนื้อหาของสื่อซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านสื่อไปสู่บริบททางสังคมและทางการเมือง
กลับทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้สื่อมีความซับซ้อน หลากหลายและยากที่จะคาดเดาได้มากขึ้น นอกจากนี้ใน
ยุคปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้ง่ายขึ้นทําให้การ
ใช้พื้นที่สื่อในการติดต่อสื่อสารไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่สถาบันสื่อเท่านั้น แต่ทําให้กลุ่ม สถาบันหรือปัจเจกบุคคล
สามารถเป็นเจ้าของและใช้พื้นที่สื่อได้เช่นกัน
2.แง่มุมจากทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ ฮาเบอร์มาส
ในการศึกษางานเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของฮาเบอร์มาส ผู้วิจัยได้รวบรวมมาจากหลายแหล่ง ซึ่ง
สามารถสรุปความได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองปรากฏในพื้นที่สาธารณะ ตามความคิดของเยอร์เกน ฮาเบอร์
มาส (Jurgen Habermas) นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันนั้น ได้รับการถกเถียงกันมากในสาขา
สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ พื้นที่สาธารณะหรือปริมณฑลสาธารณะ(public sphere) ในความหมายของฮาเบอร์
มาส หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล (private subject)หรือคนแต่ละคนมาพูดคุย สนทนา ถกเถียงถึงปัญหาในเชิง
สาธารณะ ไม่ได้เป็นการพูดคุยเรื่องส่วนตัว ปริมณฑลสาธารณะจึงอาจเป็นได้ทั้งในแง่ของสถานที่หรือในบาง
โอกาส บางช่วงเวลา แม้แต่การพูดคุยโทรศัพท์ ก็ยังอาจเป็นปริมณฑลสาธารณะที่มีสื่อกลาง(mediated) ระหว่าง
ตัวรัฐกับสังคม(civil society)
การศึกษาการใช้พื้นที่สื่อในฐานะพื้นที่สาธารณะจึงเป็นเสมือนการใช้พื้นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้มี
การแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสรีตามสิทธิ เป็นพื้นที่หรือเป็นโอกาสที่สามารถแสดงออกถึง
อํานาจของสมาชิกอย่างที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างกิจกรรม ซึ่งแสดงออกถึงความต้องการ
หรือความเป็นตัวตนให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม พื้นที่สาธารณะจึงอาจหมายถึงพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่
เสมือนจริง
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การศึกษาพื้นที่สาธารณะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ยุคแรก เป็นการสื่อสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งเอื้อต่อการก่อให้เกิดการสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็นผล
(communication rationality) ตามแนวคิดของฮาเบอร์มาส ต่อมาเมื่อหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงเป็นเชิงธุรกิจ
มุ่งเน้นให้ผู้อ่านสนใจโฆษณา จึงทําให้หนังสือพิมพ์เริ่มถอยห่างออกจากการสร้างการสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล
ยุคที่สอง เป็นยุคของการสื่อสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ แม้ว่าสื่อประเภทนี้ได้
เข้ามามีอิทธิพลแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้นในชีวิตประจําวันของมนุษย์ แต่สื่อดังกล่าวกลับเข้ามาทําหน้าที่สร้าง
พื้นที่สื่อสาธารณะได้น้อยมาก เนื่องจากรูปแบบการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นซึ่งถูกใช้อยู่ภายในบ้านมี
ลักษณะเป็นส่วนตัว/ครอบครัว (domestic media) แม้ว่าจะเป็นสื่อที่มีความเร็วกว่าหนังสือพิมพ์ แต่ก็มีลักษณะ
แตกแยก ทําให้ประเด็นต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อมายังผู้ชมนั้นเข้ามาสู่ความสนใจเพียงชั่วเวลาสั้นๆแล้วก็ถอย
ห่างออกไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเปิดตัวของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ยังค่อนข้างเน้นหนักใน
ทางการเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงมากกว่าการถกเถียงทางการเมือง
ยุคที่สาม หรือยุคปัจจุบัน เป็นยุคของการสื่อสารเสมือนจริง(virtual communication) โดยมี
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง การสื่อสารแบบเสมือนจริงเป็นรูปแบบการสื่อสารซึ่งรื้อฟื้นการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า (face to face communication)ขึ้นมาใหม่ เพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถสนทนากันได้แบบตัว
ต่อตัว แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปจากการสื่อสารแบบเผชิญหน้าคือ เป็นการเผชิญหน้ากันในโลกของคอมพิวเตอร์
ไม่ใช่โลกทางกายภาพ
ฮาเบอร์มาส (Habermas อ้างถึงใน Nathans,1990) ชี้ให้เห็นว่า การเติบโตของลัทธิทุนนิยม และ
ของชนชั้นพ่อค้ายุโรปได้นําไปสู่การเกิดปริมณฑลสาธารณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามเหตุผลของแต่ละฝ่าย
จากแนวคิดเสรีนิยมที่ก่อตัวตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งเน้นว่าปัจเจกบุคคลควรมีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนชอบ
ในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําให้สภากาแฟที่เกิดขึ้นใน
ยุโรปเป็นสถานที่ที่ผู้ที่มีความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์และให้เหตุผลเข้ามาแทนที่หรือมีความสําคัญ
มากกว่าผู้มีอํานาจ
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เนื่องจากฮาเบอร์มาส เห็นว่ามหาชนผู้รอบรู้หนังสือในศตวรรษที่ 18 เริ่มเป็นพลังทางการเมือง
ที่สําคัญ ในขณะที่พ่อค้าก็รวมตัวกันวิพากษ์วิจารณ์หรือในการแสดงความคิดเห็นในเชิงเสรีนิยมต่อการปกครอง
แบบอํานาจนิยมในขณะนั้น การวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเมือง
และการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอย่างเสรีและการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล กลายมาเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการแสดง
จุดยืนในกิจกรรมทางการเมืองของตนต่อสาธารณะ
การขยายตัวและการทวีความสําคัญของปริมณฑลสาธารณะที่ตื่นตัวในทางการเมือง ทําให้มติ
มหาชนเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่ของอํานาจทางการเมืองโดยที่ ฮาเบอร์มาส(1989) เน้นลักษณะความมีเหตุผล
และความเท่าเทียมกันของมติมหาชนในยุครู้แจ้ง ว่ามติมหาชนที่มาจากการพูดคุยหรืออภิปรายกันอย่างจริงจัง
นั้นมีลักษณะสาธารณะในแง่ของการมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําไปสู่เจตนารมณ์ร่วมกันหรือประโยชน์ส่วนรวม
(common will or general good) ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นสําหรับระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือการ
พูดคุย อภิปรายถกเถียงมีลักษณะเปิดเผย
การมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยเป็นเป้าหมายหรือเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ โดยที่มติมหาชนนี้เป็นสิ่งที่
ยิ่งใหญ่สูงสุด

และมีความเสมอภาค

ซึ่งกระบวนการมติมหาชนจะดําเนินไปโดยเป็นอิสระจากสถานะทาง

เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นความถูกต้องของเหตุผลที่ใช้ในการอภิปรายถกเถียง จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือมี
ความชอบธรรมมากกว่าอํานาจทางการเมือง ถ้าต้องการให้มติมหาชนที่ถูกต้องทําให้การพูดคุยอภิปราย ถกเถียง
ได้รับการบอกกล่าวให้รู้แจ้งผ่านการเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งการเผยแพร่ที่สําคัญในปัจจุบันคือ การเผยแพร่
ผ่านสื่อมวลชน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า สื่อมวลชนเป็นปริมณฑลสาธารณะที่สําคัญยิ่ง ในการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอด
ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นได้อย่างเสรีนําไปสู่การมีความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน
ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของฮาเบอร์มาส

ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับการ

วิจัยเชิงประจักษ์ โดยอาศัยกระบวนทัศน์ของการปรึกษาหารือโดยอ้างอิงกระบวนประชาธิปไตย ซึ่งสนับสนุน
การสร้างความชอบธรรมผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นและการก่อร่างเจตนารมณ์ การทําให้โปร่งใสและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยชี้ให้เห็นถึงพลวัตของการสื่อสารทางการเมืองซึ่งขับเคลื่อนโดยอํานาจของสื่อเพื่อให้
ผู้กระทําการทางการเมืองสามารถเลือกและก่อร่างการนําเสนอสาร และพลวัตของการสื่อสารทางการเมืองโดย
สร้างกลยุทธ์ในการใช้อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางสังคมเพื่อไปมีอิทธิพลต่อประเด็นปัญหาและวาระทาง
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การเมืองในฐานะตัวกระตุ้นและการกรอบโครงประเด็นสาธารณะ

รูปแบบของพื้นที่สาธารณะของระบบ

การเมืองและสามารถเอื้อให้เกิดความชอบธรรมในการปรึกษาหารือ ผ่านกระบวนการทําให้เกิดการ “ส่งเสียง”
(laundering) ไปยังสาธารณะโดยการสื่อสารทางการเมืองผ่านการแบ่งงานกันทํา (division of labor) ท่ามกลาง
ภาคส่วนต่างๆของระบบการเมือง
อย่างไรก็ตาม การนําแนวคิดเกี่ยวกับปริมณฑลของฮาเบอร์มาสมาทําการศึกษาในงานชิ้นนี้ สิ่ง
ที่ต้องคํานึงถึงคือ สิ่งที่เรียกว่า สาระสําคัญในความคิดเกี่ยวกับปริมณฑลสาธารณะของฮาเบอร์มาสคือ สิ่งที่เขา
เรียกว่า ปริมณฑลสาธารณะแบบกระฎุมพีเสรีนิยม(liberal bourgeois public sphere)ที่เกิดขึ้นสมัยคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ได้ถูกแทนที่หรือเปลี่ยนรูป (transform) ทั้งในด้านโครงสร้างมาเป็นปริมณฑลสาธารณะสมัยใหม่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ดํารงอยู่ในยุโรปและอเมริกาในปัจจุบัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นปริมณฑลสาธารณะ
ในแบบกระฎุมพีเสรีนิยมที่ฮาเบอร์มาสเน้นนั้นไม่ได้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของปริมณฑลสาธารณะ เพราะใน
แต่ละแห่งและแต่ละช่วงเวลาความเป็นปริมณฑลจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือแม้ว่า
เขาจะเสนอว่าปริมณฑลสาธารณะมีหลายแบบ หลายประเภทและหลายเงื่อนไข ปัจจัยของการเกิด แต่การศึกษา
ในงานของฮาเบอร์จํากัดพื้นที่การศึกษาอยู่ในเฉพาะยุโรป ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 บริบทดังกล่าวจึงมีความ
เฉพาะเจาะจงและอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการนําแนวคิดปริมณฑลมาศึกษาในกาละและเทศะที่ต่างกัน
นอกเหนือจากปริมณฑลแบบกระฎุมพีเสรีนิยมแล้ว

ฮาเบอร์มาสยังกล่าวถึงปริมณฑล

สาธารณะแบบอื่นอีก เช่น พื้นที่สาธารณะที่ตัว “รัฐ” สร้างขึ้นมาสามารถจําแนกตามจุดประสงค์ได้สองประการ
คือ ประการที่หนึ่งเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองหรือเป็นการสร้างความยอมรับนับถือและความ
นิยมให้กับตัวรัฐเอง พื้นที่สาธารณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในรัฐเผด็จการ ส่วนพื้นที่สาธารณะอีกประการ
หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐจากสังคม ได้แก่ การเลือกตั้ง พื้นที่สาธารณะอีก
แบบคือพื้นที่สาธารณะของสังคมศักดินาในอดีต อันเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะโดยรัฐในพิธีกรรม เพื่อเป็น
การแสดงให้ไพร่ฟ้าได้ชื่นชมถึงความยิ่งใหญ่หรือพลานุภาพของตัวรัฐเอง
นอกจากนี้

ฮาเบอร์มาสยังเสนออีกว่า

ในปริมณฑลสาธารณะแบบกระฎุมพีเสรีนิยมจะมี

วัฒนธรรมของการโต้เถียงซึ่งในปริมณฑลสาธารณะแบบศักดินาไม่มี อย่างไรก็ตามจากปัจจัยทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้น

ทําให้ปริมณฑลสาธารณะสมัยใหม่ไม่ได้มีวัฒนธรรมของการโต้เถียงอีกต่อไป
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หากแต่เปลี่ยนรูปมาเป็นวัฒนธรรมของการบริโภค ดังเช่นที่เกิดขึ้นที่ยุโรปและอเมริกาในปัจจุบัน ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างรัฐกับตลาดในการเปลี่ยนภาคประชาสังคม(civilsociety)เป็น
วัฒนธรรมของการบริโภค
ปริมณฑลสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อเหตุผลในการให้รัฐรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
(accountability) ปริมณฑลสาธารณะจะเป็นพื้นที่ที่พลเมืองสามารถพูดคุย ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เหตุผลของตนในเรื่องที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องรับฟัง ตอบคําถาม และ
รับผิดชอบต่อปัญหา หรือแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและยังเป็นเสมือนการควบคุมรัฐเพื่อไม่ก่อให้เกิด
การปฏิวัติ
ฮาเบอร์มาส เห็นว่าปริมณฑลสาธารณะที่น่ายกย่องคือ ปริมณฑลสาธารณะแบบกระฎุมพีเสรี
นิยม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนรูปและเสื่อมสลายไป เนื่องจาก ความเข้มแข็งของรัฐและระบบทุนนิยม เมื่อปริมณฑลที่
เคยเป็นเวทีของการถกเถียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่

การอยู่ดีกินดี

หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ประโยชน์สุขของส่วนรวมได้กลายมาเป็นพื้นที่ของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และกลายเป็นเครื่องมือของรัฐ
และตลาดตามความคิดของฮาเบอร์มาส เขาจึงต้องการให้สังคมกลับไปหาความเป็นส่วนรวมหรือช่วยกันสร้าง
สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในสังคมสมัยใหม่
สังคมสมัยใหม่ตามความคิดของฮาเบอร์มาส มีความแตกต่างกับสังคมดั้งเดิม ตรงที่ สังคม
สมัยใหม่มีความซับซ้อนและแบ่งภาคส่วนในสังคมหลากหลายมากกว่า

โดยเขาได้จําแนกสังคมสมัยใหม่

ออกเป็นสี่ปริมณฑล ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคปัจเจก และภาคสาธารณะ โดยที่ภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ
มีวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบคํานวณหวังผล (purposive rational) ดังนั้นการกระทําหรือพฤติกรรมโดยทั่วไป
ของรัฐจึงเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการหวังผลและมุ่งครอบงํา (strategic action)

ยิ่งไปกว่านั้นในภาค

เศรษฐกิจมักจะมีกิจกรรมในเชิงเทคนิค(instrumental action) บวกเข้าไปด้วย ส่วนปริมณฑลภาคประชาชนจะ
ถูกแบ่งออกเป็นสองภาคคือ ภาคปัจเจกชนส่วนตัวและครอบครัวกับภาคสาธารณะ ทั้งสองภาคนี้จะมีวิธีคิดแบบ
มุ่งสื่อสารความเข้าใจระหว่างผู้คนด้วยกัน (communicative rational) กิจกรรมหรือพฤติกรรมทั่วไปคือการ
สื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้การแบ่งปริมณฑลสาธารณะในสังคมระหว่างภาครัฐและภาคสาธารณะจะเป็นโลก
ของการมุ่งเน้นที่ส่วนรวม ส่วนภาคเศรษฐกิจกับภาคปัจเจกชนและครอบครัว จะเป็นการมุ่งเรื่องส่วนตัว ซึ่งฮา
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เบอร์มาสเชื่อว่า

การเมืองที่มีความหมายกว้างที่สุดคือ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งส่วนรวมนั่นเอง

ลักษณะสําคัญของปริมณฑลสาธารณะในทัศนะของฮาเบอร์มาสคือเป็นเรื่องที่ไม่ได้หยุดนิ่ง
หรือมีลักษณะเสถียร หากแต่ปริมณฑลแต่ละภาคส่วนต่างมีสภาวะเข้มแข็ง อ่อนแอ และรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างหลากหลายและแปรผันตลอดเวลา ทั้งการสมานฉันท์ ความร่วมมือกัน ความขัดแย้ง ต่อรอง
ตรวจสอบจนกระทั่งเข้าช่วงชิงหรือครอบงําภาคส่วนอื่น
โดยสรุปแล้ว ในสภาวการณ์ที่สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ทําให้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ขบวนการต่างมีความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างหลากหลาย การที่ขบวนการหรือกลุ่มใดจะสามารถ
ดําเนินการใดอันจะทํา ให้เป้าหมายของตนนั้นบรรลุผล ย่อมต้องอาศัย การเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะผลักดันให้ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจทางนโยบายดําเนินตามความต้องการ อย่างไรก็ตามใช่ว่า
กลุ่มหรือขบวนการทางการเมืองทุกขบวนการจะสามารถประสบความสําเร็จได้ เนื่องจากขบวนการทางสั งคม
บางขบวนการอยู่นอกปริมณฑลทางการเมืองปกติ ดังนั้นการผลักดันนโยบายหรือข้อเรียกร้อง จึงต้องกระทําการ
ทางอ้อมเพื่อกดดัน โน้มน้าวหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการฯกับฝ่ายที่สามหรือฝ่ายชนชั้นนําให้
เห็นด้วย สนับสนุนการเรียกร้องของตน หรือนําความต้องการของตนไปกําหนดเป็นนโยบาย ซึ่งหากอธิบายจาก
แนวการวิเคราะห์ก ารระดมทรัพ ยากร องค์ก รของขบวนการทางสังคมย่ อมต้องใช้ทรัพ ยากรที่หลากหลาย
ประกอบกั บต้องอาศั ย ช่วงจัง หวะเวลา และโอกาสทางการเมืองรวมถึงบริบทแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการ
เคลื่อนไหวในแต่ล ะวิ ธีก ารด้วย ซึ่ง ในงานวิจัย ชิ้นนี้ มองว่า โอกาสหรือบริบทแวดล้ อมที่เหมาะสมในการ
เคลื่อนไหว ขึ้นอยู่กับทั้ง สถานการณ์ทางการเมือง และการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารใน
สังคมซึ่งทําให้ขบวนการมีช่องทางในการใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหว เนื่องจากการอธิบายการสร้างพลังของ
ขบวนการทางสัง คมโดยใช้ เพี ย งแนวการวิเคราะห์ก ารเมืองแบบกลุ่มผลัก ดัน รวมไปถึงแนวการวิเคราะห์
เงื่อนไขการสร้างพลังของขบวนการทางสังคมทั้งภายในโดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์การระดมทรัพยากร และ
เงื่ อ นไขภายนอกตามแนวทางการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการทางการเมื อ งยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ในการอธิ บ ายถึ ง
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ในปัจจุบัน ขบวนการทางสังคมของคนเล็กคนน้อยเริ่มใช้พื้นที่สื่อเป็นพื้นที่สําคัญ
ในการเคลื่อนไหวในฐานะพื้ นที่ ส าธารณะที่ประชาชนทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยมีสิทธิใ นการสื่อสาร
เรื่องราว ความต้องการของตนให้แก่ผู้คนในสังคมได้รับรู้ซึ่งกันและกัน โดยการวิจัยชิ้ นนี้ได้เน้นการวิเคราะห์
ไปที่กระบวนการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมเพื่อสร้างพลังในการเคลื่อนไหว ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่แนว
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ทางการวิเ คราะห์ ก ารสร้ า งกรอบโครงของ เดวิ ด สโนว์ มาใช้ ศึ ก ษาการสร้ างกรอบโครงการสื่อ สารของ
ขบวนการฯ เพื่อสื่อสารเรื่องราว ความต้องการของกลุ่มตนไปสู่สาธารณชนเพื่อให้ฝ่ายที่สามหรือสาธารณชน
เกิดความเห็นอกเห็นใจ และร่วมเป็นพลังในการกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐบาล เพราะ
แนวคิดดังกล่าวสามารถใช้ขยายการศึกษาปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
ที่มากไปกว่าการอธิบายถึง สาเหตุ ที่มา และการอธิบายกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิม เช่น การเดินขบวน
การประท้ ว งหรื อ การชุ ม นุ ม แต่ ทํ า ให้ ส ามารถอธิ บ ายการการใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ สื่ อ สารเชื่ อ มร้ อ ยระหว่ า งการ
เคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของขบวนการเข้ากับสาธารณชนและภาครัฐว่า ขบวนการสามารถใช้ยุทธศาสตร์
การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อได้อย่างไร มีกระบวนการอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อการเคลื่อนไหว
2.2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่ได้นํากรอบแนวคิด ทฤษฎีขบวนการทางสังคม กับการใช้

การสื่อสารในการเคลื่อนไหวมาใช้ทําการศึกษาวิจัย จากการสํารวจพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการนําสื่อมาใช้
เพื่อเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์
ให้ขบวนการเพื่อสร้างเข้าใจให้แก่สาธารณะ เช่นในงานของ ไฟย์ กินเบิร์ก (Ginburg,1994) เรื่อง “Embedded
Aesthetics : Creating a Discursive Space for Indignous Media” ได้ทําการศึกษารูปแบบการสื่อสารของชาวอะ
บอริจินซึ่งเป็นคนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลียในปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารในการรูปแบบใหม่ตั้งแต่วีดีโอ ภาพยนตร์ โทรทัศน์เพื่อสื่อสารเรื่องราวและอัตลักษณ์ของตนให้คนใน
ประเทศอันจะส่งผลต่อการขยายการแสดงออกในเชิงการเมือง
รูปธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัฒนธรรม

เนื่องจากพวกเขาต้องการสร้างการรับรู้ในเชิง

อะบอริจินในอนาคตสําหรับชุมชนชาวอะบอริจินเอง และมี

เพื่อมีอิทธิพลต่อสังคม สื่ออะบอริจินที่ถูกผลิตขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอะบอริจิน
ในการศึกษาชิ้นนี้กินเบิร์กทําการศึกษาสํารวจในประเด็นที่ว่านักกิจกรรมชาว

อะบอริจิน

สามารถพัฒนาปฏิบัติการทางอ้อมได้อย่างไร? พวกเขาเข้าใจสื่อที่ถูกผลิตออกมาในรูปแบบของตัวเองอย่างไร?
และแนวคิดเกี่ยวกับ “ คุณค่า/ความงาม ” ของพวกเขาสามารถข้ามผ่านอาณาเขตทางวัฒนธรรมได้ใช่หรือไม่?
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งานชิ้นนี้ได้ออกแบบการศึกษาโดยเน้นพื้นที่การสื่อสารที่ชาวอะบอริจินใช้ใน 3 พื้นที่ได้แก่
พื้นที่ในชุมชนชาวอะบอริจิน สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ และเครือข่ายระหว่างประเทศของผู้ผลิตสื่อพื้นเมือง ใน
รูปแบบผู้จัดหรือผู้ร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
ข้อถกเถียงของกินเบิร์กคือ

สื่อของชาวอะบอริจินถูกเข้าใจโดยผู้ผลิตซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ที่

หลากหลายเพื่อขยายวัฒนธรรมชุมชนของพวกเขาจากสื่อที่พวกเขาผลิตขึ้นเอง แม้ว่าผู้ผลิตสื่อชาวอะบอริจินเอง
ซึ่งมีพื้นฐานและที่มาที่แตกต่างกัน ทั้งในเมือง ในชนบท และที่อยู่ในต่างประเทศจะมีตําแหน่งแห่งที่ใน
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่บ้าง
จากการศึกษาพบว่าการใช้ตัวแบบสําหรับสื่อของคนพื้นเมืองช่วยสร้างพื้นที่ความเป็นพื้นเมือง
ดั้งเดิม ในยุคต่อมาได้มากขึ้น เพราะการผลิตสื่อขึ้นจากคนอะบอริจินเองเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างพลังสําหรับ
การแสดงออกด้วยตนเองที่สามารถส่งผลต่อความสําคัญทางวัฒนธรรม

ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1980s ความ

ต้องการในการมีส่วนร่วมและการฉายภาพในพื้นที่สื่อออสเตรเลียเพิ่มขึ้นไม่เพียงแค่การเข้าถึงสื่อในท้องถิ่นใน
พื้นที่ห่างไกล แต่ตัวแทนของชาว

อะบอริจินยังสามารถเข้าสู่พื้นที่สื่อกระแสหลักในโทรทัศน์แห่งชาติได้

อันส่งผลต่อความตระหนักรู้ในความเป็นอะบอริจินซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทางการเมืองโดยตรงได้อย่าง
แหลมคมมาก ในประเด็นเกี่ยวกับความจําเป็นในการควบคุมภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนของชาวอะบอริจินใน
พื้นที่สาธารณะ
กินเบิร์กเน้นเสนอว่าความสัมพันธ์ทางสังคมถูกสร้างขึ้นผ่านปฏิบัติการสื่อของคนพื้นเมือง ซึ่ง
ช่วยพัฒนาการสนับสนุนและความรู้สึกของการกระทําแบบคนพื้นเมืองดั้งเดิม

ในการกําหนดชะตาชีวิตของ

ตนเอง.การกําหนดชะตาชีวิตของตนเองในสื่อถูกมองในฐานะองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการนี้ การผลิต
สื่อแบบคนพื้นเมืองดั้งเดิม

และกิจกรรมต่างๆที่กระทําผ่านสื่อสามารถทําให้เห็นภาพตามแบบฉบับของ

วัฒนธรรมดั้งเดิมทางวัฒนธรรมและความจริงในทางประวัติศาสตร์ต่อชาวอะบอริจินเองและต่อสังคมในวง
กว้าง ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติที่ถูกสร้างและถ่ายทอดผ่านปฏิบัติการสื่อได้สร้างพื้นที่ใหม่ในการ
รวมตัว สร้างความเป็นท้องถิ่น ความเป็นชาติและความเป็นนานาชาติขึ้น ซึ่งกินเบิร์กมีความเห็นว่าปฏิบัติการ
ผลิตสื่อนั้นไม่เพียงเป็นแค่ “สาร” แต่เป็น “ กิจกรรม”ด้วย และองค์การทางสังคมของสื่อก็อยู่ในฐานะพื้นที่การ
ผลิตทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มจุดประสงค์ในการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อน
ของชาวอะบอริจินด้วย โดยเปิดพื้นที่การสื่อสารเพื่อฉายภาพลักษณ์ทางเอกลักษณ์ สังคมและการเมืองผ่าน
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ความสามารถทางการแสดงออกทางภาพยนตร์ วีดีโอและโทรทัศน์ ซึ่งการเปิดพื้นที่ดังกล่าวจะมีการขยายกว้าง
ขึ้นจากการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงกันข้ามชาติโดยผู้ผลิตที่เป็นคนพื้นเมืองทั่วโลก
ส่วนการศึกษาที่เน้นการสร้างพลังอํานาจของขบวนการเคลื่อนไหวของคนเล็กคนน้อย เช่นงาน
ของเดเนียล อิสสา (Daniela Issa) เรื่อง Praxis of Empowerment : Mistica and Mobiliation in Brazil’s Landless
Rural Workers’ Movement ศึกษาการระดมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างพลังขบวนการเคลื่อนไหว MST ในประเทศ
บราซิล ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ไร้ที่ดินในชนบท จากการศึกษาพบว่า ขบวนการดังกล่าวเสริมสร้าง
พลังอํานาจจาก การใช้ประโยชน์จากศิลปะและสัญลักษณ์ การใช้ชนชั้นทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลต่อลัทธิเสรี
นิยมใหม่ โดยการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของการกระทํารวมหมู่ และการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งถูก
สร้างขึ้นในลักษณะทางเลือกในการต่อต้านการครอบงําจากวาทกรรมโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้อิสสา ยังพบว่า
ขบวนการ MST ใช้การตีความ ความรู้สึกและอารมณ์มาใช้เป็นการสร้างพลัง โดยเฉพาะการใช้ความรักเพื่อ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้ประสบการณ์การเคลื่อนไหวเป็นประโยชน์ในการกระทํารวมหมู่และ
ความเชื่ อในการเปลี่ย นแปลง อย่ า งไรก็ ตามสิ่งเหล่ านี้ไ ม่ใ ช่ เพี ย งองค์ประกอบทางด้านอารมณ์เท่ านั้น แต่
ขบวนการยังได้พัฒนามาจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทําให้เป็นพวกเดียวกันของการทําให้เป็นโลกา
ภิวัตน์ด้วย ศิลปะและสัญลักษณ์เหล่านี้ถูกขบวนการใช้ในทางปฏิบัติในการให้การศึกษาและการสร้ างพลัง
อํานาจโดยการใช้ตัวอย่ างและการสะท้ อนความทรงจําร่วมของผู้ไร้ที่ดิน ซึ่งอิสสา สรุปว่า การประสาน
ปฏิบัติการการต่อสู้เข้ากับการเคลื่อนไหวของขบวนการช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่โดยปราศจาก
การทําให้ขบวนการกลายเป็นสถาบัน
ในขณะที่งานของวิลเลี่ยม แคร์รอลและอาร์ แรทเนอร์ (Carroll and Ratner,1999) ในงานชื่อ
“Media Strategis and Political Projects : A Comparative Study of Social Movements” ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการทางสังคมกับยุทธศาสตร์การสื่อสารซึ่งพวกเขาใช้เพื่อเป็นแรงผลักเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของขบวนการ โดยมุ่ง สํารวจว่าองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้ศักยภาพในทําให้สื่อกระแสหลัก
กีดกั้นหรือเอื้ออํานวยต่อการกระทําการเคลื่อนไหวของขบวนการได้อย่างไร

โดยศึกษาลักษณะสําคัญของ

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสื่อและขบวนการทางสังคม และเพื่อตอบคําถามการศึกษาดังกล่าว แคร์รอลและ
แรทเนอร์ได้เลือกทําการเปรียบเทียบขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจํานวนสามกรณี ในเมืองแวนคูเวอร์ บริ
ทิช โคลัมเบีย ได้แก่ ขบวนการเกย์และเลสเบี้ยน(Gay-Lesbian Centre) กรีนพีซ(Greenpeace) และขบวนการ
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เคลื่อนไหวเพื่อยุติความยากจน(End Legislated Poverty) ในงานชิ้นนี้ได้ใช้มุมมองเชิงทฤษฎีการต่อต้านการ
ครอบงําทางความคิด(counter – hegemony)ของกรัมชี่(Antonio Gramsci) เป็นกรอบในการศึกษาปรากฏการณ์
การสร้างโครงการ และยุทธศาสตร์การสื่อสารในมิติของการปฏิบัติ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในเชิงการ
เปรียบเทียบกรณีศึกษาโดยการสัมภาษณ์นักเคลื่อนไหวและศึกษาจากเอกสารของแต่ละองค์กร
จากการศึกษาพบว่าความสัมพั นธ์ทางอํานาจระหว่างองค์ก รการเคลื่อนไหวกับสื่อมวลชน
กระแสหลักในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยที่ในกรณีแรกคือ ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อยุติความยากจน(ELP)มี
จุดประสงค์ในการขับเคลื่อนปัญหาการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปของความเสมอภาคทาง
รายได้ จึงมียุทธศาสตร์ในระยะยาวที่เรียกว่า “สงครามของตําแหน่งแห่งที่ ”(war of position) โดยใช้การ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ส ถาบั น ภาครั ฐ และนายทุ น ผ่ า นการสนั บ สนุ น ทั้ ง จากสื่ อ มวลชนและสื่ อ ทางเลื อ ก เช่ น
หนังสือพิมพ์รายเดือนที่ขบวนการจัดทําขึ้น อย่างไรก็ตามปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้รับการอ้างถึงมากนัก
ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากสื่อมวลชนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

และ

เนื่องจากทรัพยากรของขบวนการมีจํากัด

ในอีกด้านหนึ่งคือ ขบวนการเกย์-เลสเบี้ยน(Centre) ซึ่งมีเป้าหมายการเคลื่อนไหวในการพัฒนา
ชุมชนของเพศทางเลือกให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ไม่ประสบความสําเร็จในการใช้สื่อกระแสหลักในการ

เคลื่อนไหว เนื่องจากในบริบทของสังคมซึ่งสื่อกระแสหลักมีนัยยะในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
มากกว่า

ดังนั้นขบวนการเกย์เลสเบียนจึงต้องลดการพึ่งพิงสื่อกระแสหลักโดยหันมาเป็นผู้สนับสนุนให้แก่สื่อ

ทางเลือก เช่น หนังสือพิมพ์ที่อยู่ในวงขอบของชุมชนกลุ่มเพศทางเลือกมากขึ้นโดยเน้นการให้การสนับสนุน
ภายในและสร้างความเห็นอกเห็นใจแก่กลุ่มเพศทางเลือกและต่อสู้โดยการแข่งขันภายใต้ระบบการสร้างกรอบที่
ผิดพลาดของสื่อที่มีอิทธิพลเพื่อเรียกร้องการยอมรับจากสาธารณะ
ส่วนองค์กรกรีนพีซ ซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคัดค้านการ
ทําลายสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ ได้ใช้การเคลื่อนไหวโดยใช้แนวคิดการเมืองแบบองค์รวมโดยใช้ยุทธศาสตร์
การเข้าแทรกแซงองค์กรทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อส่งเสริมทัศนคติของผู้คนและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้หันมาใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
แคร์รอลและ แรทเนอร์เปรียบเทียบความปฏิบัติการการเคลื่อนไหวระหว่าง สามกรณีจะเห็นได้
ว่าขบวนการอีแอลพี(ELP) เคลื่อนไหวโดยให้สื่อในเรื่องความไม่ เท่าเทียมทางสังคมได้ยากกว่าประเด็นการ
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เคลื่อนไหวขององค์กรกรีนพีซและขบวนการเซนเตอร์(Centre) ซึ่งใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้สื่อกระแสหลักและ
หันไปเคลื่อนไหวผ่านสื่อกระแสรองที่ขบวนการเชื่อว่าจะสามารถทําให้บรรลุผลมากกว่า นอกจากนี้องค์กร
กรีนพีซยังประสบความสําเร็จจากการณรงค์เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ทําให้สื่อให้ความสนใจ
รายงานข่าวโครงการที่เป็นวาระสําคัญที่ขบวนการต้องการสื่อสารทําให้ข่าวสารขององค์กรได้ถูกเผยแพร่ในวง
กว้าง ทําให้สาธารณะชนสามารถมีจินตนาการเกี่ยวกับภาพกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนไหวของ
องค์กรได้ง่าย ดังนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะขององค์กรกรีนพีซผ่านสื่อมวลชนจึงประสงความสําเร็จในการระดม
จริยธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในวงกว้าง
ในอี ก ด้า นหนึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาถึ ง การเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งสื่ อมวลชนกั บ ขบวนการ
เคลื่อนไหวดังเช่น งานศึกษาเรื่อง “The Interdependency of Mass Media and Social Movements” ของ วีเกน
ฮาร์ตและวาลกราฟ(Vliegenthart and Walgrave, 2008) ศึกษาถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง
สื่อ มวลชนและขบวนการทางสั ง คมโดยอธิ บ ายว่ าความสั มพั น ธ์นี้ มี ลัก ษณะอย่ า งไร และทํา ไมจึ ง เกิ ด ขึ้ น
ขบวนการสังคมต้องการให้สื่อมวลชนทําให้ขยายประเด็นข้อเรียกร้องของตนให้กว้างขวางขึ้น ส่วนสื่อมวลชนก็
ต้องการขบวนการเคลื่อนไหวเพราะพวกเขาสามารถสร้างเหตุการณ์ใหม่ขึ้นตลอดเวลาเพื่อทําให้เกิดข่าว ซึ่งใน
การศึกษานี้ได้ขยายประเด็นถกเถียงตามแนวทางการศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมื องดั้งเดิม โดยเน้น
ศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให้สื่อให้ความสนใจต่อขบวนการทางสังคมและพิจารณาเนื้อหาของการรายงานข่าวและการ
วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมของสื่อมวลชน คล้ายคลึงกับประเด็นการศึกษาในงานที่ศึกษาของ
ฟิลิปส์และซากาล่า (Phipps and Szagala, 2007) ที่ชื่อ“ Social Movements and the News Media” ซึ่งวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการดํารงอยู่ของขบวนการทางสังคมและข่าวในสื่อ โดยสํารวจแนวคิดการกรอบโครง
โดยเฉพาะการกรอบโครงของขบวนการทางสังคมในสื่อและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในขบวนการทางสังคมเองผ่าน
กรณีศึกษาการประท้วงของขบวนการต่อต้านความยากจนในปี 2000 ที่โตรอนโต พบว่า ข่าวในสื่อได้ถูกกรอบ
โครงขบวนการทางสังคมบ่อยครั้งถูกตัดสินใจหรือจากองค์กรของขบวนการทางสังคมเอง
สําหรับในประเทศไทยได้มีการศึกษาถึงสื่อกับขบวนการทางสังคมไว้จํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะ
ขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านคนเล็กคนน้อยที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างทางการเมืองและสังคม ได้แก่
บทความเรื่อง “พื้นที่สื่อสาธารณะกับการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน” ของประภาส ปิ่นตบแต่งและอุเชนทร์
เชียงแสน (2554) ได้ทําการวิเคราะห์ถึงบทบาทของพื้นที่สื่อสาธารณะที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการเคลื่อนไหวของ
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ขบวนการ รวมถึง ความสําเร็จ /ล้มเหลวและผลสะสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนไหว โดยพิจารณาจากพื้นที่
ช่องทางสื่อสารสมัชชาคนจนใช้ท่ามกลางการเคลื่อนไหว รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะในช่วง
การก่อเกิดสมัชชาคนจนในปี 2538 การชุมนุม 99 วัน (25 มกราคม – 2 พฤษภาคม 2540) ช่วงรัฐบาลพลเอก
ชวลิต

ยงใจยุทธ ช่วงรัฐบาลชวน และการเคลื่อนไหวในช่วงระบอบทักษิณ พบว่า ระดับความเข้มข้นใน

การปรากฏตัวของสมัชชาคนจนในพื้นที่สื่อหรือความสามารถในการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการมีความสัมพันธ์
กับการประสบความสําเร็จในการเคลื่อนไหว ซึ่งมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขบวนการ กล่าวคือ ปัจจัย
ภายนอกได้แก่ การขยายตัวและเติบโตของสื่อมวลชน ท่าที่และความเข้มแข็งของรัฐบาล การเติบโตของ
ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน รวมไปถึงผู้สื่อข่าวที่ทํางานภาคสนามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่มีภูมิหลังที่
เติบโตมากับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่มีความสนใจในการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการฯทําให้ประเด็นข่าว
ของขบวนการมีพื้นที่ในสื่อมากขึ้นทั้งในสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ความสําเร็จในการเคลื่อนไหว
ยังเกิดจาก ความเข้มแข็งของสมัชชาคนจนซึ่งเป็นปัจจัยภายในขบวนการด้วย อย่ างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า การ
อธิบายมิติของการปรากฏตัวในพื้นที่สื่อสารของสมัชชาคนจนในงานชิ้นนี้ มุ่งเน้นไปที่การอธิบายเงื่อนไขเชิง
โครงสร้างที่ทําให้สมัชชาคนจนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะในการเคลื่อนไหว
ในขณะที่งานอีกชิ้นหนึ่งคือบทความเรื่อง “ ประสบการณ์การต่อสู้ของชาวลุ่มน้ํามูล
กรณีศึกษาเขื่อนปากมูลและเขื่อนราศีไศล” ของนลินี ตันธุวนิตย์ สุไลพร ชลวิไล ศิริพร โคตะวินนท์ (2545 :
182-240) ได้มุ่งเน้นไปที่การอธิบายการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวในฐานะ “ผู้กระทํา” ในเรื่อง
เกี่ยวกับมีประสบการณ์การต่อสู้ การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ชาวบ้านมีต่อตนเองและสังคม รวมไปถึงรัฐบาล
เนื่องจากงานดังกล่าวมีฐานคิดที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ภาพการชุมนุมของสมัชชาคนจนโดยเฉพาะชาวบ้านกรณี
เขื่อนปากมูลซึ่งได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ มักถูกนําเสนอโดยสื่อมวลชนว่าเป็นภาพ
ของการก่อความวุ่นวาย และกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายต่อการลงทุนการท่องเที่ยวและการเมืองในประเทศ
หรือแม้กระทั่งการเสนอข่าวว่าชาวบ้านเป็นผู้ถูกว่าจ้างให้มาเรียกร้องอย่างไม่รู้จักพอ แต่ภาพการเคลื่อนไหวใน
ทัศนคติหรือมุมมองของชาวบ้านหรือกลุ่มผู้ชุมนุมกลับมีโอกาสและช่องทางในการสื่อสารในพื้นที่สื่อได้น้อย
มาก งานชิ้นนี้จึงได้ศึกษาถึงมุมมองดังกล่าวโดยใช้วิธีการศึกษาภาคสนามในช่วงปลายปีพ.ศ. 2542 ถึงเดือน
กันยายนพ.ศ. 2543 ซึ่งในงานชิ้นนี้ เริ่มปรากฏให้เห็นถึงการริเริ่มสร้างสื่อของชาวบ้านด้วยตนเอง ซึ่งในช่วงนั้น
เป็นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นแถลงการณ์ เอกสารสรุปเหตุการณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องรอพึ่งสื่อมวลชน นอกจากนี้
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ชาวบ้านยังสร้าง “ ข่าว” เองด้วยการเดินทางไกล ยึดรถไฟ ยึดสันเขื่อน ปีนทําเนียบและอดอาหาร เป็นต้น ผล
การศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวที่ขยายออกไปสู่พื้นที่สาธารณะ มีผลทําให้ความคิด ความเชื่อและความรู้สึกที่
คนจนมีต่อตนเองและผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปนําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้ถูกกระทําจากนโยบายที่มี
เป็นธรรมของภาครัฐ
ต่อมาเมื่อสื่อใหม่เริ่มเข้ามาในสังคมทําให้เริ่มเห็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยการศึกษาจะเน้นเฉพาะบทบาทของสื่อใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการต่อสู้
เคลื่อนไหว ได้แก่ งานของรัชนีกร ทองทิพย์(2548) เรื่อง “การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างพันธมิตรของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” ได้ทําการศึกษาเฉพาะเว็บไซด์ไทยเอ็นจีโอ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรพัฒนา
เอกชนได้พยายามใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการถกเถียง แม้เว็บไซด์ไทย
เอ็นจีโอไม่สามารถสร้างวาทกรรมที่มีพลังได้ แต่กลับมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกที่ไม่
สามารถพบได้ในสื่อกระแสหลัก และยังสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ที่สนใจในงาน
พัฒนา
งานของชาญชัย ชัยสุขโกศล (2552) เรื่อง “เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความ
รุนแรง :ศึกษากรณีอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า อินเตอร์เน็ตถูกนํามาใช้เคลื่อนไหวในการ
ต่อสู้โดยไร้ความรุนแรงในกรณีเหตุการณ์ขับไล่รัฐบาลทักษิณ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ของคนทั้ง
สามกลุ่มได้แก่ กลุ่มขับไล่รัฐบาล กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มไม่เอามาตรา 7 ซึ่งทั้งสามกลุ่มเป็นกลุ่มที่
เน้นหนักในการประท้วง โน้มนาวชักจูง การไม่ให้ความร่วมมือโดยเป็นการรณรงค์ผ่านเว็บไซด์เป็นสําคัญ ซึ่ง
ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายล้วนใช้วิธีการไร้ความรุนแรงนั้น ได้ใช้ “ทรัพยากรไซเบอร์”ในการสร้าง
ความได้เปรียบทําให้สามารถใช้อํานาจเชิงปริมาณในการปิดล้อมแบบไร้ความรุนแรงต่อประเด็นและข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มอื่นๆได้
2.3

กรอบการศึกษาวิทยานิพนธ์
การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อตอบ

คําถามว่าขบวนการทางสังคมสามารถสร้างพลังอํานาจจากการใช้สื่ออย่างไร มีกระบวนการใช้สื่ออย่างไร และ
พลังอํานาจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนั้น จําเป็นต้องใช้แนวคิด/ทฤษฎีขบวนการทางสังคมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
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ทฤษฎีสิทธิทางการสื่อสารและทฤษฎีพื้นที่สาธารณะ เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การนําเอา
ทฤษฎีขบวนการทางสังคมมาใช้เกิดจากการมองว่าขบวนการทางสังคมในประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวโดย
มุ่งใช้สื่อเป็นพื้นที่ในการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด แต่มิอาจบรรลุผล เนื่องจากขบวนการไม่อาจกํากับหรือ
กําหนดทิศทางการนําเสนอการเคลื่อนไหวผ่านสื่อได้มากนัก จุดหักเหที่ทําให้ขบวนการทางสังคมของคนเล็ก
คนน้อยในสังคมไทยสามารถนํายุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่านสื่อมาใช้อย่างจริงจังและก่อให้เกิดผลอันเห็นได้
ชัดเกิดขึ้นหลังจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการนําแนวคิดสื่อสาธารณะมาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยการ
บัญญัติ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ทําให้ขบวนการทาง
สังคมมีโอกาสในการใช้สิทธิในการสื่อสารเพื่อสื่อสารเรื่องราวประเด็นปัญหาต่างๆต่อพื้นที่สาธารณะตาม
วิถีทางแห่งสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อจึงมีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับอย่างมีนัยยะ
สําคัญ
กรอบการศึกษาในงานชิ้นนี้ได้ทําการศึกษาชาวบ้านคนเล็กคนน้อยที่ประสบกับปัญหาความ
เดือดร้อนและได้รวมตัวกันในรูปแบบขบวนการทางสังคม พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงระบบการเมืองปกติที่เป็น
ทางการได้จึงได้ใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางอ้อมไปยังภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยุทธศาสตร์การ
ต่อสู้ที่ใช้คือ การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ ให้ขบวนการสามารถมีพลังอํานาจในการเคลื่อนไหวโดยอาศัย
สาธารณชนเป็นแรงกดดันให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการเจรจาและแก้ไขปัญหา ผ่านการสร้างกรอบโครงประเด็น
ปัญหาให้เข้าสู่พื้นที่สื่ออย่างมีพลัง ดังนั้นพลังอํานาจของขบวนการทางสังคมตามทฤษฎีการเสริมพลังของ
ขบวนการทางสังคมเมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับร่วมกับการใช้แนวคิดสิทธิทางการสื่อสารและแนวคิดพื้นที่
สาธารณะ ทําให้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่าขบวนการทางสังคมได้ใช้สิทธิในการสื่อสารในยุทธศาสตร์การใช้
พื้นที่สื่อ เพื่อขยายการถกเถียงไปสู่พื้นที่สาธารณะ ทําให้สามารถพิจารณายุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อโดย
พิจารณาถึงกระบวนการใช้พื้นที่สื่อในสื่อมวลชน สื่อสาธารณะและสื่อของขบวนการทางสังคม
สําหรับการพิจารณาความสําเร็จของยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมผ่าน
พื้นที่สื่อ เพื่อตอบคําถามว่ายุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อเกิดผลลัพธ์ต่อขบวนการทางสังคมอย่างไรนั้น ใน
การศึกษานี้ได้พิจารณาผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ พลังในการบรรลุเป้าหมายของ
ขบวนการ พลังต่อสาธารณชนและพลังต่อองค์กรขบวนการทางสังคม ดังมีกรอบการศึกษาตามแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของขบวนการทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่สื่อ

ระบบการเมืองปกติและการ
บริหารงานภาครัฐ
ช่องทางปกติทางการเมือง

ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ

โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและทาง
สังคม
ขบวนการทาง

สื่อสารทาง

สังคม

การเมือง

การสร้างกรอบประเด็นผ่านพืน้ ที่
สื่อ

ช่องทางการเมืองปกติ

1. กรอบโครงวินิจฉัยปัญหา

-ร่วมเป็นคณะกรรมการ

2. กรอบโครงแนวทางแก้ไขปัญหา
3.กรอบโครงจูงใจ

-ล็อบบี้
แก้ไขปัญหา ฯลฯ

ฯลฯ
พื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สื่อ
สื่อมวลชน,

สื่อสาธารณะ,

สื่อของขบวนการ

พลังอานาจของขบวนการทางสังคม
ขบวนการ
- พลังในการบรรลุเป้าหมายการ
เคลื่อนไหว

- พลังต่อสาธารณชน
- พลังต่อองค์กรของขบวนการฯ

สาธารณชน
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บทที่ 3
ความเป็นมาในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
3.1 บทนา
การศึกษายุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม จําเป็นต้อง
พิจารณาที่มาของกรณีศึกษาและลักษณะเฉพาะของความไร้อํานาจที่ของขบวนการฯ โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะเริ่ม
ด้วยการอธิบายพื้นฐานกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทํากินในที่ดินชาวบ้านคลองโยง การต่อสู้ของชาวบ้าน
สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราศีไศลและกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯประกอบด้วย 3.2 ภูมิหลังความเป็นมา
และประเด็นปัญหาการต่อสู้ของกรณีศึกษา 3.3 สาเหตุและประเด็นปัญหาในการเคลื่อนไหว และ3.4 สรุป
3.2 ภูมิหลังความเป็นมาและประเด็นปัญหาการต่อสู้ของขบวนการทางสังคม
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การต่อสู้กรณีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทํากินในที่ดินของสหกรณ์การเช่าที่ดิน ตําบลคลองโยง
จังหวัดนครปฐม ที่นํามาศึกษาการสร้างพลังของขบวนการทางเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อนั้น เป็นชุมชนที่มีภูมิ
หลังของสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเกษตรกร ทําให้ผู้คนในแถบนี้มีประสบการณ์การต่อสู้ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งมี
สภาพดินดี มีแหล่งน้ําให้ใช้ไม่เคยขาด สมกับคําว่า “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” ทําให้คนคลองโยงมีลักษณะ
ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และส่งผลต่อวัฒนธรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่สัดทัดในการดิ้นรนต่อสู้
เดิมสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคลองโยง ถือได้ว่าเป็นชุมชนชาวนาซึ่งอยู่ท่ามกลาง
บริบทของเกษตรกรที่ทําไร่ทํานาในที่ดินซึ่งตนใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตามวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบฉบับของชุมชน
ชนบทดั้งเดิมในประเทศไทย ดังนั้นที่ดินจึงถือเป็นทั้งทรัพยากรที่สําคัญในปัจจัยการผลิตในการปรกอบชีพ
เกษตรกรรม และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและนอกเหนือจากนั้นที่ดินยังเป็นบทบันทึก
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนคลองโยงได้เป็นอย่างดี เมื่อประสบปัญหาในเรื่องที่ดิน จึงหมายถึงวิถีชีวิต
และชุมชนของชาวบ้านที่นี่อาจต้องล่มสลายตามไปด้วย
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ประวัติศาสตร์ที่ดินบริเวณนี้เป็นของเจ้านายมาก่อน ส่งผลให้คนในแถบลุ่มแม่น้ําในภาคกลาง
โดยเฉพาะลุ่มน้ํานครชัยศรีมีลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอํานาจเป็นแบบไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อจําเป็นต้องลุกขึ้นสู้ การสร้างพลังในการต่อสู้ ของคนคลองโยงจึงเป็นไปในลักษณะที่ไม่ใช้
ความรุนแรงทางกายภาพ แต่กลับเลือกยุทธศาสตร์การต่อสู้ อันนํามาซึ่งพลังและความสําเร็จของข้อเรียกร้องโดย
การเลือกใช้พื้นที่สื่อเป็นยุทธศาสตร์หลัก ในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับอํานาจรัฐ
ขบวนการต่อสู้เพื่อที่ดินทํากินของชาวคลองโยงปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการขึ้นค่าเช่าในที่ดิน
ที่คนรุ่นปูย่ ่าได้หักร้างถากพงมาให้พวกเขาได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํามาหากิน อันเนื่องมาจากลักษณะที่
ดําเนินการที่ไม่เป็นธรรมของรัฐผ่านสํานักธนารักษ์ประจําจังหวัดนครปฐมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้า
กดดันและบีบคั้นให้ชาวบ้านต้องจ่ายค่ารังวัด ค่าประกันที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตรา
สูงมากจนชาวบ้านไม่สามารถรับได้นั้นการเคลื่อนไหวต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลุกขึ้นสู้กับภาครัฐอย่างจริงจัง
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนแถบนี้ เพื่อให้สามารถทํามาหากินและมีที่อยู่อาศัยกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็น
เงื่อนไขเบื้องหลังที่สําคัญ ในการผลักดันให้เกิดการสร้างพลังการต่อสู้เพื่อคัดง้างกับอํานาจรัฐของชาวบ้านคลอง
โยง เนื่องจากในอดีตพวกเขามีวิถีชีวิตที่ผูกติดและเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับผืนดินมาอย่างยาวนาน อาจจะ
พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองโยง
ตําบลคลองโยงเป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งที่มาของชื่อ“หมู่บ้านคลองโยง” ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งใน
ตําบลคลองโยง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านอยู่ติดกับคลองโยง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3กิโลเมตร และ
คลองนี้มีประโยชน์ต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากในการใช้น้ําในคลองเพื่ออุปโภค เพื่อการเกษตร และการคมนาคม
เดิมคลองโยงเป็นคลองเล็ก ๆ กว้างประมาณ 5เมตร (หมู่บ้านไทย, 2554 : ออนไลน์) เชื่อกันว่าเกิดจากลําธารซึ่ง
มีกระบือเดินผ่านจนกลายเป็นทางน้ํา และยังมีทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่ที่ 1 เป็นทางกระบือ หน้าแล้งน้ํา
จะแห้งติดก้นคลองคนสามารถเดินข้ามได้ คลองโยงเชื่อมต่อแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ชาวบ้านใช้เป็น
เส้นทางไปมาหาสู่กัน และมีประวัติความเป็นมาว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3สุนทรภู่ได้เคยใช้เส้นทางนี้ในการเดินทาง
ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ได้บรรยายสภาพชุมชนคลองโยงไว้ในนิราศพระประธม ดังนี้
“ ที่ริมคลองสองฝั่งเขาตั้งบ้าน น่าสําราญเรียงรัยควันโขมง

68

ถึงชะวากปากช่องชื่อคลองโยง เป็นทุ่งโล่งลิบลิ่วหวิวหวิวใจ
มีบ้านช่องสองฝั่งชื่อบางเชือก ล้วนตมเปือกเปอะปะสวะไสว
ที่เรือน้อยลอยล่องค่อยคล่องไป ที่เรือใหญ่โป้งโล้งต้องโยงควาย
เวทนากาสรสู้ถอนถีบ เขาตีรีบเร่งไปน่าใจหาย
และอีกครั้งหนึ่งสุนทรภู่ได้บรรยายถึงสภาพการสัญจรไปมาของผู้คนในคลองโยงไว้ในนิราศ
สุพรรณ ดังนี้
“ ล่วงย่านบ้านวัดร้าง
ตกทุ่งถึงคลองโยง
วัดใหม่ธงทองโถง

เรือนโรง

หย่อมไม้
ที่ติด ตื้นแฮ

ควายลากฝากเชือกไขว้ เคลื่อนคล้อยลอยเลนฯ”
ในนิราศพระแท่นดงรัง ซึ่งสุนทรภู่ได้บรรยายให้เห็นถึงสภาพความยากลําบากในการเดินทาง
บริเวณคลองโยง ดังนี้
มาตะบึงลุถึงหัวโยงเชือก เป็นโคลนเทือกท้องนาชลาสินธุ์
คลองก็เล็กน้ําตื้นเห็นพื้นดิน ไม่น่ากินน้ําท่าระอาใจ
ต้องจ้างโยงโยงเรือเหลือลําบาก ให้ควายลากเรือเลื่อนเขยื้อนไหว
ผูกระนาวยาวยืดเป็นพืดไป ทั้งเจ๊กไทยปนกันสนั่นอึง
ไม่พักแจวพักถ่อให้รอรา เป็นราคาจ้างประจําลําสลึง
ควายก็เกินดันดังกันกังกึง พอเชือกตึงเรือตามกันหลามมา
จนพลบค่ําน้ําค้างลงพร่างพร้อย พระจันทร์ลอยเด่นดวงช่วงเวหา
ดาวประดับวับวามอร่ามตา ดูท้องฟ้าอ้างว้างกลางอัมพร
ดูแลทุ่งกับป่ายิ่งอาวรณ์ อนาถนอนนิ่งนึกคะนึงนาง
ไม่มีมุ้งยุงกัดสะบัดหนาว ทั้งลมว่าวพัดต้องยิ่งหมองหมาง
เห็นเพื่อนเรือเมื่อจวนจะรุ่งราง มีมุ้งกลางกอดเมียอยู่เคลียคลอ
แสนอาภัพก็แต่เราช่างเปล่าปลอด ไม่ได้กอดเหมือนอย่างเขาหรือเราหนอ
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นอนก็อัดอุดอู้คุดคู้งอ ในใจคอคับแคบแทบจะตาย
ทั้งคับใจคับที่เจ้าพี่เอ๋ย ไม่หลับเลยจนสว่างกระจ่างฉาย
เขาโยงเรือรีบรุดไม่หยุดควาย มาจนสายจึงพ้นตําบลโยงฯ
ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2490 ทางการเห็นความสําคัญและความยากลําบากของผู้คนที่สัญจรทาง
น้ําจึงขุดลอกคลองให้ใหญ่ขึ้น ต่อมามีเรือขนส่งสินค้าผูกโยงกันหลาย ๆลํา แล่นผ่านกันมาจนติดตาชาวบ้าน
ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า “บ้านคลองโยง” จนถึงทุกวันนี้ (หมู่บ้านไทย, 2554 : ออนไลน์)
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านคลองโยงมีความผูกพันกับที่ดินที่ใช้ทํา
มาหากินในแง่ของการทําเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนแถบนี้มานานแล้ว โดยสามารถสืบหลักฐานย้อน
ไปถึงการจับจองพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในตําบลคลองโยงซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน ว่าในอดีตคลองโยงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญมาก เพราะสามารถเชื่อมการเดินทางระหว่างแม่น้ํา
เจ้าพระยากับแม่น้ํานครชัยศรีได้ และมีมาก่อนคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งขุดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4 การตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือน การบุกเบิกและจับจองที่นาเพื่อทํากินของชาวบ้านในบริเวณคลองโยงมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเกิดขึ้น
มาแล้วอย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีการจับจองที่ดินเพื่อออกโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์โดยผู้มีอํานาจรัฐภายหลัง การ
ครอบครองที่ดินบริเวณนี้น่าจะคล้ายคลึงกับกรณีที่ดินบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่ใกล้กัน ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รัฐบาลได้ดําเนินการขุดคลองมหาสวัสดิ์แล้วเสร็จ ในปีพ.ศ.2403
โดยมีความมุ่งหมายอย่างชัดเจนว่าจะทําให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่ากลายเป็นนาในบริเวณทุ่งราบลุ่มแห่งใหม่ (ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา 2527,221) คลองที่ขุดใหม่นี้จะส่งน้ําเข้าไปในนาได้ต่อเมื่อน้ําในแม่น้ําหนุนท่วมเข้ามา ( JHoman van der Heide, 1903 : 27 อ้างถึงในฉัตรทิพย์ นาถสุภาและสมภพ มานะรังสรรค์ (บก.), 2527) คลองนี้จึง
มีประโยชน์ต่อการขยายเนื้อที่ที่จะใช้ทํานามากขึ้น กระนั้นจึงกล่าวไม่ได้ว่า ชาวนาเข้ามาจับจองที่ดินริมคลอง
เมื่อขุดคลองเสร็จแล้ว เนื่องจากพระมหากษัตริย์มักจะพระราชทานที่ดินริมคลองให้แก่พระราชวงศ์ และขุนนาง
ข้าราชการชั้นสูงในสมัยนั้น ได้แก่ โปรดให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์จับจองที่ดินว่างเปล่าริมคลองทางแขวงเมือง
นนทบุรีฝั่งเหนือ 1,620 ไร่ แขวงเมืองนครชัยศรีฝั่งเหนือ 9,396 ไร่ ฝั่งใต้ 5,184 ไร่ รวมเป็นนาทั้งหมด 16,200 ไร่
แบ่ง 50ส่วน ได้ส่วนละ 324 ไร่ เป็นที่นายาว 60 เส้น กว้าง 5 เส้น 8 วา เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จกระเจ้าลูกยา
เธอและพระเจ้าลูกเธอ ที่ดินเหล่านี้มักจะถูกปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่ายังไม่ได้กลายเป็นที่ให้ผลประโยชน์
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ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในจดหมายเหตุ
ของกรมหลวงดํารงราชานุภาพ อยู่ในกองจดหมายเหตุแห่งชาติว่า
“ในเวลานั้นคนทํานายังมีน้อย ที่รกร้างว่างเปล่ามีมาก ผู้ที่ไปตั้งทํานาก็ทํา
แต่พอกําลังไม่เต็มเนื้อที่ที่พระราชทาน ในชั้นแรกจึงเป็นการเรียบร้อยไม่ล่วงล้ํากัน
ครั้นต่อมาภายหลังข้าวมีราคา และที่นารายนี้ดีขึ้นมาตั้งแต่ ร.ศ.115 มีผู้ไปตั้งทํานา
มากขึ้นจนเต็มเนื้อที่ จึงได้เกิดการรุกล้ํากันด้านช้างแลปลายนาเป็นหลายราย จนต้อง
โปรดเกล้าฯ ให้ออกไปปักปันในครั้งนี้”

( กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กระทรวง

เกษตราธิการ 3.3/31,1/290 กรมหลวงดํารงราชานุภาพเรื่องที่นาในคลองมหาสวัสดิ์
รายงานกราบบังคม ฯ ที่ 72/2412ร.ศ.122อ้างถึงในฉัตรทิพย์, 2527 : 222 )
จากหลักฐานนี้ ทําให้เห็นว่า ในสมัยนั้น ยังดําเนินการพัฒนาที่ดินไม่ได้ โดยอาศัยแต่เพียง
แรงงานไพร่หรือทาส แม้ว่าจะมีคลองเหล่านี้ เพื่อทําให้เนื้อที่กว้างขวางกลายเป็นนา ฉะนั้นจึงต้องมีชาวนาอิสระ
ที่เกิดจากการแก้ไขการปกครองในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาที่ดินโดยการขุดคลอง
ในสมัยนั้นเจริญก้าวหน้าได้เฉพาะแต่ภายในระบบเศรษฐกิจของเจ้าขุนมูลนาย
ในปี พ .ศ.2420 รั ฐ บาลเข้ า ใจว่ า การถื อ ครองที่ ดิ น ใหญ่ ข องเจ้ า ขุ น มู ล นายที่ ดํ า เนิ น มาคู่ กั บ
โครงการขุดคลองนั้น ยังไม่ได้ประโยชน์ต่อการขยายเนื้อที่ที่ใช้ทํานา ดังนั้น ในปี พ.ศ.2420 จึงมีการออกกฎ
ข้อบังคับเพื่อวางระเบียบในการขุดคลอง คือ “ประกาศขุดคลอง จ.ศ. 1239” ซึ่งมีการชี้แจงถึงข้อบกพร่องในการ
ขุดคลองดังต่อไปนี้
“การขุดคลองแต่ก่อนโปรดเกล้าฯ ตั้งนายงาน จ้างเถ้าเก๋ขุดคลองคลองหนึ่ง
ก็เป็นเงินหลายร้อยชั่ง

...แต่คลองซึ่งขุดแต่ก่อน ข้าเจ้าบ่าวข้าราชการจังจองที่นา

ไว้มากๆเกินกําลังทําไม่หมดหวงแทนที่ไว้ให้รกร้างว่างเปล่า ไม่เป็นประโยชน์แก่
แผ่นดินและราษฎรทั่วไป

เพราะเจ้าของผู้จับจองมาไว้ ถือใจเสียว่าได้เปล่า จึงไม่มี

ความอุตสาหะปลูกสร้างเป็นนา เป็นไร่ เป็นสวน ให้ที่นาที่ไร่ที่สวนเป็นผลประโยชน์
ครั้นผู้อื่นที่มีความอุตสาหะจะจับจองทําบ้าง ก็ไม่ได้ด้วยมีเจ้าของหวงแหนอยู่ และ
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เป็นที่ก่อการวิวาทด้วยแย่งชิงกัน จับจองทับโฉนดตราแดงใบจองซึ่งกันและกัน เป็น
ดังนี้โดยมาก”
ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมระงับการถือครองที่ดินผืนใหญ่อย่างแต่ก่อน และจากความจําเป็นที่
ต้องลดรายจ่ายเงินหลวงในการขุดคลอง รัฐบาลจึงให้เจ้าพนักงานกรมนาหรือข้าหลวง และกรรมการพิจารณาไล่
เลียงดูว่า ผู้ขอจองที่ดินมีความสามารถทําได้ตามที่ขอหรือทําได้เพียงใด แล้วออกหนังสือสําคัญใหม่ คือ “โฉนด
จอง”ให้ราษฎรจองที่ดินริมคลองที่จะขุดใหม่ ยิ่งกว่านั้นให้ราษฎรที่จะตั้งทํานาที่ริมคลองนั้น ลงแรง หรือออก
เงินช่วยในการขุดคลอง หลังจากออกประกาศนั้น รัฐบาลใช้นโยบายนี้ต่อโครงการขุดคลองต่างๆ ทางฝั่ง
ตะวันออก เช่น คลองนครเนื่องเขตร์ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองเปร็ง ทางฝั่งตะวันตก เช่น คลองทวีวัฒนา และ
คลองนราภิรมย์ เป็นต้น (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2527 : 223-224) ถ้าหากสังเกตภูมิประเทศที่คลองขุดขึ้นมา จะ
พบว่าส่วนมากอยู่ในเฉพาะบริเวณทุ่งราบลุ่มน้ําใหม่ตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งหมู่บ้าน และการ
ปลูกข้าวกว่าบริเวณตอนล่าง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาการขุดคลองดําเนินมาในบริเวณทุ่งราบลุ่มน้ําใหม่
ตอนบนก่อนอื่น
ผลจากการขุดคลองทําให้มีการขยายพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม้น้ําเจ้าพระยา สําหรับการถือครอง
ที่ดินสองฝั่งคลองนั้น มีสองกรณี คือ การถือครองที่ดินโดยการได้รับพระราชทานอย่างหนึ่ง และการถือครอง
ที่ดินโดยการจับจองอีกอย่างหนึ่ง ในกรณีการถือคลองที่ดินโดยได้รับพระราชทานนั้นจะมีกรรมสิทธิ์เหนือกว่า
การจับจอง คือนอกจากไม่ต้องเสียภาษีที่ดินแล้ว ยังสามารถจะละทิ้งที่ดินให้ว่างเปล่าโดยไม่ถูกริบคืนอีกด้วย ซึ่ง
เห็นได้ชัดกรณีการถือครองที่ดินริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งรัชกาลที่ 4 พระราชทานแก่พระราชทานแก่พระราช
โอรสและพระราชธิดา จํานวน16,200ไร่ กับการถือที่ดินริมคลองเปร็ง ซึ่งรัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่พระราช
ธิดา และเจ้าจอมมารดาแพ จํานวน 6,000ไร่ ส่วนการถือครองที่ดินริมฝั่งคลองโดยการจับจองนั้น ราษฎรจะต้อง
ออกเงินช่วยเสียค่าขุดคลอง เมื่อขุดคลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราษฎรก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินริมฝั่งคลองเป็นการ
ตอบแทน ตั้งแต่พ.ศ. 2430 เป็นต้นมา ราษฎรสนใจจับจองที่ดินกันมากขึ้น ทําให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทําให้ผู้มีบรรดาศักดิ์และคนร่ํารวยซื้อที่ดินเพื่อหวังผลกําไรโดยมีทั้งซื้อไว้ขายต่อและให้เช่า(ฉัตรทิพย์,อ้างแล้ว)
สรุปได้ว่า

ขณะที่รัฐบาลประสบความสําเร็จในการส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูก

ออกไปอย่างกว้างขวาง รัฐบาลกลับไม่ประสบความสําเร็จมากนักในแง่การกระจายรายได้ไปสู่ราษฎร ชาวนายัง
อยู่อย่างลําบาก ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกข่มเหงจากเจ้าของนา ในอีกด้านหนึ่ง ผู้มีบรรดาศักดิ์และมีผู้ที่มีทรัพย์
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กลับร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถครอบครองปัจจัยการผลิตคือที่ดิน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บริเวณที่ราบลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่างของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3ถึง รัชกาลที่ 5 ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในกํามือของกลุ่มชนชั้นสูง คือ
เจ้านาย ขุนนาง และผู้มีทรัพย์แทนที่จะอยู่ในมือของราษฎรซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ที่ดินผืนที่เป็นปัญหานี้ก็มีเส้นทางคล้ายๆกัน กล่าวคือ จากคําบอกเล่า เมื่อมีการขุดคลองชัยขันธ์
หรือชาวบ้านเรียกว่า “คลองเจ๊ก” ที่ดินของชาวนาเดิมที่บุกเบิกก็ถูกจับจองไปออกโฉนดคล้ายกับที่ดินบริเวณ
คลองมหาสวัสดิ์ เหตุที่เรียกคลองเจ๊ก เพราะมี “เจ้านาย”ที่มีพระนามหรือนามสกุล “ชัยขันธ์”จ้างเจ๊กขุด (ช่วย
สิทธิสุนทร, สัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2553) มีหลักฐานก็สันนิษฐานว่าเนื่องจากปากคลองมีกลุ่มคนจีนมาตั้ง
รกรากอยู่ราว 10-20 ครัวเรือน บ้างก็ว่าสันนิษฐานว่าคลองดังกล่าวใช้แรงงานคนจีนเป็นคนขุด โดยราชการเป็น
ผู้ว่าจ้าง เนื่องจากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจการค้าค่อยๆ แพร่หลายขึ้น ประกอบกับมีกลุ่มคนจีน
ที่เป็นกรรมกรค่าแรงถูก อพยพเข้ามาในเมืองไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่ 3
กรรมกรชาวจีนจึงรับจ้างขุดคลองแทนไพร่คนไทย (ฉัตรทิพย์, อ้างแล้ว )
การขุดคลองเจ๊กระยะทาง 1 กิโลเมตร ได้นํามาสู่การจับจองที่ดินทํากินสองฝั่งคลองข้างละ 1
กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่ซ้อนทับการบุกเบิกและจับจองของชาวนามาก่อนเหมือนกับที่อื่นๆในลักษณะ
เดียวกันอย่างไรก็ดี เมื่อค้นพบหลักฐานโฉนดที่ดินก็มีความชัดเจนว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของเจ้านายในรัชกาลที่
4 ได้ทรงจับจองมาก่อนทั้งสิ้น ดังโฉนดผืนหนึ่งจํานวน 362ไร่ (น่าจะมีการแบ่งตามเกณฑ์ข้างต้น) ระบุผู้เป็น
เจ้าของที่ดินคือ เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งต่อมาที่ดินทั้งหมดในผืนเดียวกันนี้ได้ตกทอดมาสู่สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (หลักฐานจากหลังโฉนดที่ดิน)
ซึ่งสอดคล้องกับที่ชาวบ้านค้นพบ คือ หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินค่าเช่านาเมื่อปี 2476 ซึ่งผู้รับ
ประกันคือ ขุนพรหมศรสมวนาเดช (ในหนังสือระบุที่ตั้งบ้านอยู่ในตําบลคลองโยง)ได้ทําหนังสือสัญญาประกัน
ค่าเช่านาของ นายจุ้ย จีนจ้าง ไว้ให้แก่เจ้าของคือ “หลวงสกลคณารักษ์” เป็นที่นา105 ไร่ คิดค่าเช่าไร่ละ3บาท
เอกสารที่พอจะระบุความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้อีกชิ้นหนึ่งคือ หนังสือสัญญาเช่านาของ นาย
จุ้ย จีนจ้าง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2481ที่ระบุผู้ให้เช่าคือ นายขาว ไทยนิยม และนายเถิง กันโอภาส ซึ่งชาวบ้าน
เรียกว่า“กํานันขาว”(เป็นชื่อคลองกํานันขาวเชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง)ผู้ซึ่งชาวบ้านคนเก่าคน
แก่ระบุตรงกันว่าคือ“นายกองนา”ผู้จัดเก็บค่าเช่านาในบริเวณนั้น
ที่น่าสนใจก็คือ มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่นาของวังวรดิศ ลงวันที่ “ 3 พฤษภาคม พ.ศ.
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2479 ”เก็บค่าเช่านาของนายจุ้ย ปี 2478 เป็นจํานวนเงิน 20 บาท ใบเสร็จนั้นลงชื่อผู้เก็บเงินคือ” หลวงสกลคณา
รักษ์”
พระนามของ “หลวงสกลคณารักษ์”ยังปรากฏในหนังสือสัญญาเช่าในปี 2476 ของนายฉาย
อ่อนสัมพันธ์ ซึ่งระบุการเช่าที่นาจํานวน 157 ไร่ ค่าเช่า 315 บาท(เอกสารฉบับนี้ลูกหลานค้นพบในกระบอกไม้
ไผ่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมาและอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นัก)
ที่ดินผืนนี้ตกทอดกันมาในพระราชตระกูลดิสกุลจนถึงเจ้าของรายสุดท้ายที่ระบุอยู่ในโฉนด
ที่ดินแปลงนี้ เจ้าของโฉนดที่ดินคือนางประไพพิศ เกตุรายนาค โดยมีนายบุญชิต เกตุรายนาคเป็นผู้จัดการมรดก
ที่ดินแปลงนี้ได้ถูกขายยกผืนครั้งใหญ่มาครั้งหนึ่งในปี 2496 ในราคา ไร่ละราว 1,100 บาท ดัง
ตัวอย่างกรณีครูประสิทธิ์-จํานง ดวงสร้อยทอง ได้ซื้อไว้จํานวน 15 ไร่ เป็นเงิน 16,500บาท ในปี 2496 ดังปรากฏ
หลักฐานในจะสัญญาซื้อขายเมื่อปี 2496 ที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งจากคําบอกเล่าก็พบอย่างชัดเจนว่า
ชาวบ้านที่พอมีกําลังได้ซื้อที่ดินผืนนั้นไว้ในปีเดียวกันอีกหลายราย
อย่างไรก็ดี ที่ดินผืนใหญ่ไม่สามารถขายได้ทั้งหมด ยังเหลืออีกจํานวน 1,800ไร่ นายบุญชิต เกตุ
รายนาค ได้มอบให้ “นายกองนา” เก็บค่าเช่าเพื่อส่งให้แก่ตนเอง ชาวบานยังสามารถระบุชื่อนายกองนาได้ว่า คือ
นายเคลือบ นุชศิริ ซึ่งเมื่อเสียชีวิตผู้เก็บค่าเช่าต่อมาคือนายโชคชัย นุชศิริ(ลูกชาย)
ในปี 2517 นายบุญชิต เกตุรายนาคได้มอบให้นายพล ภู่ระย้า สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้ามา
หาผู้นําชุมชน โดยเขาแจ้งแก่ชาวนาเช่าว่า นายบุญชิตบอกว่าไม่ได้ค่าเช่ามาหลายปีแล้ว “ถึงปีก็บอกว่าหนูกิน ถึง
อีกปีก็บอกน้ําท่วม” จึงอยากให้ชาวนาเช่าของตนมีที่เป็นของตัวเอง โดยขอให้ทําในรูปแบบสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน
และตนจะขายที่ดินแปลงนี้ให้ในราคาถูก
หนังสือราชการกองสหกรณ์นิคม กส. 12.8/198ลงวันที่ 20พฤศจิกายน 2518 ได้อ้างถึงคําสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 609/2518 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2518 ให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินที่ตําบลคลองโยง
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พิจารณาราคาที่ดินและความเหมาะสมของที่ดินตามที่เกษตรกรผู้เช่านาได้
ร้องขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ซึ่งปรากฏหลักฐานว่า ได้มีการซื้อที่ดินจํานวน ราว
1,800ไร่ ในราคาไร่ละ 2,500บาท โดยปรากฏหลักฐานว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ซื้อโดยเงินกองทุนหมุนเวียน
จัดซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกร เป็นเงินทั้งสิ้น 4,507,500บาท (หนังสือราชการโดยนิคมสหกรณ์คลองหลวง ลงวันที่ 1
มีนาคม 2543 ระบุว่าจนถึงปี 2542 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินเพื่อ
เกษตรกร4,141,791บาท)
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ในปี 2519 จึงเริ่มมีการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์เป็นสหกรณ์เช่าที่ดิน พร้อมกับมีการพัฒนา
พื้นที่โดยการขุดคลองซอยและจัดแปลงนา แปลงละ 20 ไร่ จนกระทั่งในปี 2523 ได้มีการจัดชาวนาลงตามแปลง
นาจํานวน 83 แปลง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,5และ 8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม(การจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
เกิดขึ้นสมบูรณ์ในปี2524)
พื้นที่ในตําบลคลองโยงเป็นราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์มากพื้นที่หนึ่งของลุ่มน้ําท่าจีน พื้นที่ในเขตนี้
สามารถทํานาได้ปีละ 3ครั้ง ชุมชนแถบนี้จึงถือเป็นชุมชนชาวนาดั้งเดิมที่มีการทํานากันมายาวนานมาก และ
ปัจจุบันยังทํานาอยู่ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพไปสู่การทําเกษตรแบบอื่น และเป็นชุมชนที่อยู่ชานเมืองใกล้
กรุงเทพมหานครมาก เดิมชุมชนคลองโยงใช้คลองเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ชาวบ้านที่ต้องการเข้ามา
ในตัวเมืองหรือติดต่อราชการที่อําเภอนครชัยศรีเดิม โดยใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะ และต้องมาต่อรถไฟที่สถานี
คลองมหาสวัสดิ์ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการนําสินค้าการเกษตรจากหมู่บ้านออกมาขายหรือต้องการซื้อของเข้า
ไปขายในหมู่บ้านด้วย อย่างไรก็ดี สภาพวิถีชีวิตแบบเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในราว 10 –15ปีที่ผ่านมา
หลังจากมีการตัดถนนปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล และมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาตั้งในแถบถนนสาย 4 พุทธ
มณฑล และการขยายถนนเส้นพุ ทธมณฑลวัดมะเกลือ ประกอบการตัดถนนเข้ามายังหมู่บ้าน เริ่มมีไฟฟ้าใช้ใน
หมู่บ้าน รวมทั้งการเติบโตของกิ่งอําเภอพุทธมณฑลซึ่งตั้งเป็นอําเภอเมื่อราวปีที่ผ่านมานี้ (ผู้ใหญ่บุญมา, อ้าง
แล้ว) ทําให้ชาวบ้านเปลี่ยนเส้นทางมาใช้รถโดยสารออกมาจากหมู่บ้านผ่านทางเส้นทางอําเภอพุท ธมณฑล
จนกระทั่งเรือหางยาวเลิกกิจการไปทั้งหมด
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
โครงการเขื่ อ นราษี ไ ศล เป็ น โครงการก่ อ ส ร้ า งเขื่ อ นกั้ น ลํ า น้ํ า มู น ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม พลั ง งาน กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการโขง-ชี-มูลได้ผ่านการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณ
หะวัณ เป็ นนายกรัฐมนตรี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อให้เกิดการพั ฒนาและการจัดการทรัพ ยากรน้ําในเขต 14
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เขื่อนราษีไศล อยู่ในโครงการโขง-ชี-มูล ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเป็นมายาวนาน เหตุผลของของโครงการมาจากการมองปัญหาของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า ประสบปัญหาสําคัญคือ ฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้งทําให้พืชพันธุ์เสียหายหรือเกษตรกร
ไม่สามารถเพาะปลูกและขาดแคลนได้นําเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ขณะที่เมื่อถึงฤดูน้ําหลากบริเวณที่ลุ่ม
มักได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเป็นประจํา นอกจากนี้สภาพดินในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพต่ําและมีความเค็ม
ทําให้เพาะปลูกไม่ได้ผล จากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังกรุงเทพฯ และเมือง
ใหญ่ต่างๆ ซึ่งสร้างปัญหาสังคมตามมา (วราลักษณ์ อิทธิพลโอฬาร, 2538-2539 : 2)
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามีความพยายามดําเนินการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรกรจากทุกโครงการ
ที่สามารถพัฒนาได้ในลุ่มน้ํา ชี ลุ่มน้ํามูล และลุ่มน้ําสาขาต่างๆ แต่ยั งไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเหตุดังกล่าวในปี 2530 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จึงได้ทําการศึกษาเบื้องต้นโครงการโขง-ชี-มูลขึ้น โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา
โครงการซึ่งประกอบด้วย การสร้างระบบกระจายน้ําจากลําน้ําชีและลําน้ํามูนไปยังพื้นที่การเกษตร การพัฒนา
โครงการชลประทานเดิม การสร้างระบบผันน้ําจากแม่น้ําโขงมายังลุ่มน้ําชีและมูล ตลอดจนการใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องจากน้ําที่ผันมาได้ในกิจการต่างๆ โดยแบ่งระบบการวางโครงการออกเป็น 4 ส่วน คือระบบการนําน้ํา
จากแม่น้ําโขง ระบบการผันน้ําจากลําน้ําชีและลําน้ํามูน ระบบกระจายน้ําจากลําน้ําชีและลําน้ํามูนไปยังลําน้ํา
สาขาและระบบระบายน้ํา (วราลักษณ์ อิทธิพลโอฬาร, 2538-2539:1-5) ซึ่งผลการศึกษาระบุว่า “มีความเป็นไป
ได้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์”กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจึงเสนอโครงการโขง-ชี-มูลบรรจุเข้า
ในแผนงานของโครงการน้ําพระทัยจากในหลวงเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดําริ
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 โดยในขั้นต้นได้รับงบประมาณเฉพาะการสํารวจและเก็บข้อมูล (กรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน 2540:1) ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2532 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน โดยการสนับสนุน
และผลักดันของนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ขณะนั้น ได้เสนอโครงการโขง-ชี-มูลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่
จัง หวั ด ขอนแก่ น โดยคณะรั ฐมนตรี มี ม ติ ใ ห้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ฯ ดํ า เนิ นโครงการโขง -ชี -มู ล ในวงเงิ น
งบประมาณงวดแรก 18,000ล้านบาท กําหนดให้ก่อสร้างอาคารและระบบส่งน้ําชลประทานให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 3 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2535 (วราลักษณ์ อิทธิพลโอฬาร, 2538-2539:1)
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ต่อมาผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโขง-ชี-มูล ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.
2535 ชี้ว่าโครงการฯมีศักยภาพทางเทคนิคสามารถส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 4.98 ล้านไร่ ครอบคลุม
พื้นที่ 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น228,000ล้านบาท แบ่งระยะพัฒนา
โครงการฯเป็น3 ระยะ ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 42 ปี (2535-2546) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จึงได้เสนอ
ผลการศึกษาข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติทบทวนแผนการดําเนินงานและวงเงินที่จะใช้ในการพัฒนา
โครงการโขง-ชี-มูลใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 เห็นชอบในหลักการให้กรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงานดําเนินการก่อสร้างเฉพาะเขื่อนและระบบชลประทานในลุ่มน้ํามูน ลุ่มน้ําชี และลุ่มน้ําสาขา
ตามแผนระยะที่ 1 จํานวน 13 โครงการ โครงการโขง-ชี-มูลจึงได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการแล้วทั้งสิ้น
28,346 ล้านบาท จากที่วางไว้ 39,508 ล้านบาทข้างต้น โดยเขื่อนราษีไศลเป็น 1 ในจํานวน 13 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนและระบบชลประทานที่ว่านี้ และเป็น 1 ใน 6 เขื่อน(ดู สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552)
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี

พ.ศ.

2540

ส่วนอีก

8

โครงการที่เหลืออยู่ในระหว่างการดําเนินการ

เขื่อนราษีไศลได้ถูกบรรจุเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการโขง-ชี-มูล

เนื่องมาจากผล

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯข้างต้น ที่พบว่าภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งเขื่อนมีน้ําไหลผ่านในช่วงฤดูน้ํา
หลากเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจํา ขณะเดียวกันภูมิประเทศใกล้เคียงลําน้ําอันเป็นหนอง
กุด และแหล่งน้ําธรรมชาติจํานวนมากจะแห้งขอดเมื่อถึงฤดูแล้ง เพราะเหตุนี้ หากมีการก่อสร้างเขื่อนหรืออาคาร
บังคับน้ําขึ้น นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมฤดูน้ําหลากได้แล้ว ยังจะก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่
สามารถเก็บกักน้ําไว้ได้เป็นจํานวนมาก

สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร

และอุปโภค

บริโภคในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี เพราะพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ราบเหมาะสําหรับทําการเกษตร เป็น
ส่วนใหญ่ ขาดแต่เพียงน้ําเท่านั้น นอกจากนี้บริเวณเหนือขึ้นไปตามลําน้ํา จะมีลําห้วยและลําน้ําสาขาไหลมา
บรรจบกันเป็นจํานวนมาก หากมีปริมาณน้ําเกินความต้องการเมื่อมีการสร้างเขื่อนฯ ก็สามารถผันน้ําเข้าลําห้วย
ธรรมชาติเหล่านี้ไปเติมให้กับลําน้ําชีตอนปลายได้อีกทาง

โครงการเขื่อนราศีไศลจึงเป็นโครงการที่มีความ

เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง (ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, 2542 : 60 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552)
โครงการเขื่อนราษีไศล ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถกักเก็บน้ําได้เดือนตุลาคม พ.ศ.2536 โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 เขื่อน
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ราษีไศลตั้งอยู่บริเวณบ้านปากห้วย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตกั้น
แม่น้ํามูน พร้อมประตูเหล็กโค้ง 7 บาน ขนาด 12.5X7.5เมตร และกักเก็บน้ําที่ระดับ 119 ม.รทก. มีปริมาณการ
กักเก็บน้ําทั้งสิ้น 75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นผิวน้ําที่กักเก็บ 20 ตร.กม. และจะยกระดับน้ําในลําน้ํามูนเป็น
ระยะทาง 120 กม. ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 871.9ล้านบาท สามารถสูบน้ําช่วยการเกษตรกรรมได้ตลอดปีในพื้นที่
เพาะปลูก 64,000ไร่ (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2537)
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
พื้นที่บริเวณชายทะเลบางขุนเทียนเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีการรวม
จังหวัดธนบุรีเข้ากับกรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2514 เป็นต้นมา การเป็นพื้นที่ห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก ทํา
ให้ผู้คนที่นี่มีสภาพวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติชายฝั่งทะเล และมีระบบความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติแบบ
เข้มแข็งเป็นหลักประกันในการอยู่รอดร่วมกันในพื้นที่ชายขอบที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของรัฐได้ ในอดีตที่
ผ่านมาชาวบ้านบริเวณชายฝั่งได้พยายามสะท้อนปัญหาของตนเองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ แต่ไม่เคย
ได้รับการตอบสนองต่อปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นในบ่อยครั้งที่การแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของชาวบ้านได้รับการ
ดูถูกว่าเป็นความคิดของผู้ที่ไม่มีความรู้ ในขณะที่ชาวบ้านเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับฟังเสียงจากชาวบ้าน เพราะ
เป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ผู้ที่มีการศึกษาในระบบไม่มี เนื่องจากเป็นความรู้ของผู้ที่มีประสบการณ์จริง ทัศนคติ
เช่นนี้ที่ดํารงอยู่ทําให้ภาครัฐไม่มีนโยบายจริงจังในการดําเนินการกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ดําเนินมาอย่าง
ยาวนาน ประเด็นปัญหาของชุมชนบางขุนเทียนจึงตกอยู่ในสถานะชายขอบของระบบการเมืองเช่นเดียวกับ
สภาพพื้นที่ที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถลําดับระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่บางขุนเทียนและการปรับตัวของชุมชนบางขุนเทียนตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันตาม
ช่วงเวลาได้ดังนี้
ยุคแลกข้าว การดํารงชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะป่าชายเลน พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งทํามาหากินของชาวบ้าน
เช่น การดัก กุ้ง จับปู และสัตว์น้ํา อื่ นๆ เป็นอาหาร และนํากุ้งมาทําเป็นกะปิไ ปขาย หรือนํากุ้ งไปแลกข้าว
นอกจากนี้ยังมีการหาฟืน เพื่อใช้เชื้อเพลิง และจุดตะเกียง เนื่องจากเป็นยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้า น้ําประปาและถนน
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เข้าถึงพื้นที่ วิถีชีวิตช่วงนี้เป็นระบบการผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จําเป็นในการดํา รงชีวิตจากภายนอก
ก่อนที่ทางการจะออกกฎหมายประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้าม
ยุคของการจัดสรรที่ดิน จากประวัติของนิคมสหกรณ์บ้านไร่ระบุว่าที่ดินบริเวณบริเวณแม่น้ําท่าจีน
ตั้งแต่สมุทรสาครถึงปากแม่น้ําเจ้าพระยาที่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ของรัฐ ได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางและทํากิน ทําให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายกําหนดเขตหวงห้ามที่ดินใน
บริเวณนี้เมื่อปีพ.ศ. 2481เพื่อประโยชน์ในการทํานาเกลือ ต่อมามีการขยายสหกรณ์มาทางตําบลบ้านไร่ และเริ่ม
ขุดคลองพิทยาลงกรณ์เพื่อเชื่อมคลองหลวงกับคลองสรรพสามิตที่ตําบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ หลังจากนั้นจึง
มีการดําเนินการจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปของสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดินบริเวณอําเภอบางขุนเทียนในส่วนที่ดินกับชายทะเล สหกรณ์บ้านไร่ ได้เข้ามาจั ดสรร
ที่ดินให้กับคนที่ทํามาหากินบริเวณนี้ประมาณปี พ.ศ. 2498 หลังจากขุดคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อกั้นน้ําเค็มกับน้ํา
จืด และกั้นระหว่างนาข้าวกับนาเกลือ พื้นที่การทํานาข้าวจะอยู่ในเขตบางขุนเทียน ส่วนนาเกลือจะอยู่ในเขต
สมุทรสาครและสมุทรปราการ การจัดสรรที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์ได้ทํากินโดยใช้วิธีการแบ่งที่ดินในจํานวนที่
เท่ากัน คือ ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ โดยเสียค่าเช่าไม่เกินไร่ละ 50 บาท ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องเป็น
คนในท้องถิ่น ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์มาส่งเสริมให้ทํานากุ้งแบบยกเป็นคัน และเมื่อทํากินเต็มเนื้อที่แล้วจะ
ได้สิทธิในการครอบครองที่ดินตามกฎหมาย
ยุคปัจจุบัน พื้นที่บริเวณชายทะเลบางขุนเทียนเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดธนบุรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2514 ได้มีการรวมกรุงเทพฯกับธนบุรีเข้าด้วยกัน และใช้รูปแบบการปกครองพิเศษเรียกว่า “ กรุงเทพมหานคร”
มี ศู นย์ ก ลางการปกครองอยู่ ที่ ฝั่ง พระนคร พื้ น ที่ "ชายฝั่ งทะเลบางขุ นเทีย น" ป่ าชายเลนแห่ งเดีย วของ
กรุงเทพมหานคร(กทม.) มีเนื้อที่ 2,735 ไร่ มีอาณาบริเวณครอบคลุมหมู่ที่ 9,10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ทิศ
เหนื อ จดที่ ดิ น สมาชิ ก สหกรณ์ นิ ค มบ้ า นไร่ ทิ ศใต้ จ ดอ่ า วไทย

ทิ ศ ตะวั น ออกจดคลองขุ น ราชพิ นิ จ ใจ จ.

สมุทรปราการ ทิศตะวันตกจดคลองเสาธง จ.สมุทรสาคร มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ําเจ้าพระยา
ที่ติดทะเลอ่าวไทย จึงมีระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์
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อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เป็นชายทะเลกลายเป็นพื้นที่ชายขอบของเมือง และไม่ได้รับการดูแล ใน
เรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเป็น ไม่มีถนนเข้าถึง การคมนาคมขนส่งต้องใช้เรือ การรักษาพยาบาลต้องพึ่งพา
โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
นี้ให้มีความเจริญ เพราะมองไม่เห็นคุณค่าของพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญ ของคนกรุงเทพฯ
เพราะแม้ ว่าพื้นที่นี้จะขึ้นชื่อว่า “ วัง กุ้ง” ซึ่งเป็นแหล่งที่ทําการเลี้ยงกุ้งทะเลตามธรรมชาติจนทําให้ชาวบ้าน
สามารถสร้างฐานะและตั้งเนื้อตั้งตัวได้ นับเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญมาก แต่เนื่องจากปัญหาการขนส่งไม่มี รถ
ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ชาวบ้านจึงต้องบรรทุกกุ้งใส่เรือไปขายที่ตลาดมหาชัย ทําให้คนกรุงเทพฯคิดว่าเป็น
สินค้าจากทะเลมหาชัย จึงยิ่งส่งผลต่อการมองไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
จนต่อมาความเจริญต่างๆจากกระแสการพัฒนาได้ไหลจากจุดศูนย์กลางเมืองออกมาสู่ชายขอบ
ปริมณฑล และคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จําแนกพื้นที่ดังกล่าวออกจากป่าไม้
ถาวรแห่งชาติ ทั้งนี้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพื้นที่ให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดูแล
พร้อมทั้งพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล และปลูกสร้างสวนป่าเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจแก่คนกรุงเทพฯ
ส่วนลักษณะชุมชนบางขุนเทียนบริเวณที่อยู่ใกล้กับชายทะเลมีชุมชนอยู่อาศัยกระจายตามพื้นที่
ของนากุ้ง และหนาแน่นบริเวณใกล้ถนน เขตบางขุนเทียนได้ดําเนินการจัดตั้งเป็นชุมชน จํานวน 6 ชุมชน สภาพ
ป่าชายเลนที่เคยมีอยู่อย่างหนาแน่นได้ลดจํานวนลงอย่างมากจากเดิมที่มีอยู่ 2,735ไร่(เครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพฯ .ม.ป.ป.)
3.3 สาเหตุและประเด็นปัญหาในการเคลื่อนไหว
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
ปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของชาวบ้านคลองโยง เกิดขึ้นหลังจาก ชาวบ้านคลองโยงซึ่งต้องมา
ชําระค่าเช่าที่ดินกับสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยงในแต่ละเดือนพบว่าตนต้องจ่ายค่าเช่าให้ธนารักษ์จังหวัดใน
อัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิมจนไม่สามารถรับได้ เนื่องจากเดิมทีการชําระเงินค่าเช่าซื้อที่ดิน ชาวบ้านจะจ่ายเงินให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินคลองโยง จนเมื่อปี พ.ศ. 2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งมอบที่ดิน
ซึ่งมีชาวบ้านคลองโยงถือกรรมสิทธิ์อยู่คืนให้กับกรมธนารักษ์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กรมธนา
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รักษ์ทวงที่ดินคืนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาดําเนินการจัดเช่าเองภายใต้โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนเงินที่จัดเก็บค่าเช่า คือ มีการจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่าเดิมโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านได้
ทราบก่อน ทําให้เกิดปัญหาเรื่องสัญญาเช่าซื้อ

เนื่องจากการเปลี่ยนไปจัดเก็บในอัตราที่สูงนั้นทําให้ชาวบ้าน

บางส่วนต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการชําระค่าเช่า

อีกทั้งในสัญญาเช่าที่เปลี่ยนมือผู้ดูแลนี้ไม่ได้ดําเนินการไป

ในทางของการจัดให้เป็นการเช่าซื้อ ผลที่ตามมาคือกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาจจะไม่ได้เป็นของชาวบ้านตามที่ควรจะ
เป็น

ทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งนําโดยประธานและกรรมการของสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยงและชาวบ้านอีก

ส่วนหนึ่งรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
การเคลื่อนไหวต่อสู้ของชาวบ้านคลองโยงนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในปี 2549 ซึ่งชาวบ้าน
ได้รับแจ้งจากสํานักธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐมว่า

สหกรณ์ไม่มีอํานาจในการนําเอาที่ดินราชพัสดุมาให้

ชาวนาเช่า เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกการดําเนินการเช่านาโดยสหกรณ์ และธนารักษ์ฯ ได้นําที่ดินมา
จัดการให้ชาวนาเช่าเอง โดยพิจารณาให้เช่าเป็นรายๆ มิได้เป็นการดําเนินการโดยสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
แต่เหตุการณ์ความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ปะทุขึ้นเมื่อปี

2551

เนื่องจากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

นครปฐม ได้เข้ามาแจ้งชาวบ้านในพื้นที่และมีการคิดค่ารังวัด ค่าประกันที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมในอัตราสูงมาก กว่าเดิมจากที่สมาชิกต้องเสียประมาณ 3,000 - 4,000 บาทต่อ แปลง ประมาณ 20 ไร่
(ค่าเช่าทั้งที่อยู่อาศัยและที่นาไร่ละ 180 บาท) กล่าวคือ
1.ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ราคาตารางวาละ .75 บาทต่อเดือน หรือไร่ละ 3,600 บาทต่อปี
ในปีแรกเข้าการเช่าที่ดินต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
-

ค่าเช่าไร่ละ

-

ค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า (2 เท่าของค่าเช่าต่อปี)

-

ค่าประกันการเช่าอีก 1 ปี
รวมจํานวนเงินที่ต้องจ่ายการเช่าที่อยู่ในปีแรก

3,600 บาท
7,200 บาท
3,600 บาท
14,400 บาท

2. ค่าเช่าที่นาไร่ละ 350 บาทต่อปี ในปีแรกเข้าการเช่าที่ดินต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
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-

ค่าเช่าที่นาไร่ละ

350

บาท

-

ค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า (2 เท่าของค่าเช่าต่อปี)

700

บาท

-

ค่าประกันการเช่าอีก 1 ปี

350

รวมจํานวนเงินที่ต้องจ่ายการเช่าที่อยู่ต่อไร่ในปีแรก

บาท
1,400

บาท

(จดหมายถึงรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2551)
อัตราค่าเช่าที่กําหนดโดยธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม ทําให้ชาวนาค่าเช่าทั้งที่อยู่อาศัยและที่
นาแปลงละ 20 ไร่ราวปีละประมาณ

40,000 - 50,000 บาทในปีแรกเข้า ซึ่งกําหนดต้องจ่ายภายในวันที่ 26

กรกฎาคม 2551 โดยที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด ก็มิได้แจ้งที่มาให้กับสมาชิกทราบล่วงหน้า นอกจากนี้
ชาวบ้านยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ เช่น ชาวบ้านบางคนเตรียมเงินมาไม่พอ กลับ
ถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะไม่ให้อยู่
นํามาจ่าย

ทําให้สมาชิกต้องไปกู้หนี้ยืมสินนายทุนมาในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อ

บางคนก็ต้องแบ่งพื้นที่ทํากินขายเพื่อนําเงินมาจ่ายให้กับค่าเช่า การกระทําดังกล่าวเป็นการสร้าง

ความทุกข์และความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร เนื่องมาจากการที่รัฐเปิดโอกาสให้มีการขายสิทธิ์ได้ (จดหมาย
ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551)
หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวบ้านคลองโยงจะพบว่าเกิดจากการ
ที่กลุ่มชาวบ้านที่มีปัญหาในสิทธิทํากินในที่ดินราชพัสดุซึ่งได้รับรู้ถึงการเข้ามาเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราสูงขึ้นดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ชาวบ้านคลองโยงจึงได้นิยามและระบุสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อนของตนจนนํามาสู่การ
รวมหมู่เพื่อเคลื่อนไหว ซึ่งทําให้ประเด็นปัญหาที่ดินเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อสื่อสารต่อสาธารณชนในวง
กว้าง การกรอบโครงการวินิจฉัยปัญหาที่ ชาวบ้านคลองโยงต้องการสื่อสารให้สังคมรับรู้ผ่านพื้นที่สื่อต่างๆคือ
การสร้างกรอบของปัญหาสิทธิการเช่าซื้อที่ดินทํากินในที่ดินราชพัสดุคลองโยง จังหวัดนครปฐม ซึ่งพวกเขา
ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินการทํามาหากินซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของธนารักษ์ จังหวัด
นครปฐมที่เข้ามาเก็บค่าเช่ากับชาวบ้านในอัตราที่สูงขึ้นจนชาวบ้านไม่อาจรับได้ จาก 1,400 บาท ต่อปี เป็น
40,000 บาทต่อปี โดยการนําเสนอให้เห็นว่าสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง เป็นที่ดินซึ่งเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ทํา
กินกันอยู่เดิม โดยสามารถสืบประวัติของที่ดินไปได้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และได้ตกทอดลงมาเป็นของชาวบ้าน
ได้อย่างไร การศึกษาและนําเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ และ
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สนับสนุน ชาวบ้านมีสิทธิอันชอบธรรมในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นสิทธิที่ดินของ
ชาวบ้าน เพื่อให้การดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐคํานึงถึงความเป็นมาและลักษณะการใช้ที่ดินเดิม และสิทธิ
ของชาวนาชาวไร่ที่ควรมีที่ดินทํากินของตัวเอง
ขบวนการชาวบ้านคลองโยงต้องการสื่อสารเพื่อ “ส่งเสียง” ของพวกเขาให้ออกไปสู่สังคมใน
วงกว้าง เพื่อทําให้ประเด็นปัญหาของพวกเขาได้รับการถกเถียงในพื้นที่สาธารณะ และการกดดันกับผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจ การสร้างโครงกรอบ (framing) ผ่านสื่อ จึงได้ถูกนํามาใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเคลื่อนไหวเพื่อ
สร้างอํานาจในการต่อสู้ของชาวบ้านคลองโยง การใช้สื่อถือเป็นกลยุทธ์ของขบวนการในการสื่อสารเรื่องราว
ของตัวเองจากภาษาของตัวเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโดย ขบวนการสามารถเชื่อมโยง
เรื่องราวประเด็นปัญหาที่ดินของตนให้เข้ากับความห่วงใยใส่ใจของคนวงกว้างในสังคมโดยชาวบ้านคลองโยง
ได้ชี้แนะประเด็นผ่านสื่อตามการกรอบโครงประเด็นที่ขบวนการร่วมกันสร้างขึ้น โดยอาศัยเทคนิควิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดวางประเด็น เป้าหมาย ความเชื่อ และค่านิยมต่างให้แก่ผู้สนับสนุนขบวนการ
ผ่านยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อต่างๆ
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
มีสาเหตุและประเด็นปัญหาในการเคลื่อนไหว จากหลังมีการก่อสร้างและเปิดใช้เขื่อนราษีไศล
พบว่าได้ส่งผลกระทบทางสังคมต่อชาวบ้านในพื้นที่ จากความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการดําเนินโครงการ
เขื่อนราษีไศลในประเด็นต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ การจ่าย
ค่าชดเชย และการติดตามแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน พบว่า เขื่อนราษีไศลเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความไม่มั่นคง
ในชีวิตของชาวบ้านในอนาคต เนื่องจากการสร้างเขื่อนโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะใช้ประโยชน์เพื่อการ
ชลประทานนั้น ชาวบ้านมีมุมมองว่านอกจากจะยังไม่ได้เห็นประโยชน์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังก่อ
ผลกระทบในวงกว้างต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกด้วย
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโครงการเขื่อนราษีไศล เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อน
เหตุผลของการคัดค้านคือ ความไม่สมเหตุสมผลของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อระบบนิเวศทาม
เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์เชื่อว่าพื้นที่ทามมีความสําคัญต่อห่วงโซ่อาหารของภาคอีสาน ซึ่งการสร้างเขื่อนเพื่อขยาย
พื้นที่ปลูกข้าวไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศไป อย่างไรก็ตามการคัดค้านโครงการ

83

ของกลุ่มอนุรักษ์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของโครงการ รวมทั้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
กระบวนการทํ า งานเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของโครงการ เพราะ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และภาคสาธารณะยังไม่รับรู้ว่าขอบเขตของปัญหาผลกระทบ
สาเหตุของความขัดแย้งในกรณีโครงการเขื่อนหัวนา-ราษีไศลเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการ
เร่งรัดการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรน้ํา และพลังงานที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยคาดหวังว่าการใช้
ทรัพยากรจะทําให้เกิดการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่โครงการกลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมาก
เพราะนอกจากจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันแล้ว ยังส่งผลต่อการกําหนดทิศทาง
และรู ป แบบการใช้ ท รั พ ยากรของท้ อ งถิ่ น และทํ า ให้ วิ ถี ก ารผลิ ต ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นอย่ า งฉั บ พลั น เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงอาชีพและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ สําหรับคนในพื้นที่ ปัญหาน้ําเอ่อท่วมที่นาที่อยู่ทั้งในและ
นอกพนังกั้นน้ํา จากระดับการกักเก็บน้ําของโครงการเพิ่มสูงขึ้น ทําให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย นับเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เห็นได้อย่างชัดเจน
“ ชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเพราะว่าความเดือดร้อน ผลกระทบที่เห็นชัดเจน คือ
ช่วงนี้ปกติหน้าแล้งชาวบ้านเค้าทํานาทาม ในความหมายของคนกรุงคือนาปรัง
แต่ที่นี้ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน พอเขาสร้างเขื่อนเสร็จปี 36 เขาก็ปิดน้ํา น้ําก็ท่วมนา
กะทันหัน จากข้าวที่กําลังจะได้เกี่ยวก็ไม่ได้เกี่ยว บางคนอยู่ท้ายน้ําก็ไม่รู้
ว่าเกิดอะไรขนของไม่ทันชวาบ้านก็รู้แล้วว่า เป็นเพราะเขื่อน ต้องทําอะไร
ซักอย่างแล้ว เพราะชาวบ้านเดือดร้อน”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
หลังจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนราษีไศลแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ.2536 และกรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้เริ่มดําเนินการกักเก็บน้ําในเดือนเดียวกัน ผลการศึกษาของนักวิจัยไทบ้านราศีไศล
พบว่า หลังจากมีการกักเก็บน้ําของเขื่อนราษีไศล ทําให้ความเค็มของน้ํากระจายเข้าพื้นที่ทํากินของชาวบ้านรอบ
เขื่อน ทําให้ต้นข้าวในนา และพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้เหี่ยวเฉาตาย นอกจากนี้ป่าทามซึ่งเป็นฐานทรัพยากรสําคัญ
ของชาวบ้านทั้ง 36 หมู่บ้านรอบป่าทามยังได้รับผลกระทบและส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

เนื่องจากป่าทามเป็นทั้งแหล่งสมุนไพร แหล่งวัตถุดิบที่นํามาใช้ทําเครื่อ งใช้ไม้สอย
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แหล่งเกลือ ซึ่งเป็นธาตุอาหารสําคัญของทั้งคนและสัตว์ รวมถึงเป็นพื้นที่ทํามาหากินที่สร้างความมั่นคงให้แก่
ชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการทํานา มีการทํานาทามจํานวน 799 ราย รวมทั้งสิ้น
9,912ไร่ ในช่วงก่อนปี 2535 แต่หลังจากการสร้างเขื่อนทําให้เกิดความเสียหายจากน้ําท่วมขังนาทาม ในปี 2542
จึงมีผู้ทํานาทามลดลงเหลือเพียง 391 ราย และครัวเรือนที่มีรายได้จากการทํานาลดลงจากรายได้ราว 11,520 บาท
(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 : 4-30) ส่วนการสํารวจสถิติการเลี้ยงวัว - ควายในป่าทามของ
ชาวบ้านเปรียบเทียบระหว่างก่อนการสร้างเขื่อน(พ.ศ. 2535) ช่วงกักเก็บน้ํา(พ.ศ. 2539) และหลังจากการเปิด
ประตูเขื่อน 1 ปี ( พ.ศ. 2544) ช่วงการเก็บกักน้ําในปีพ.ศ. 2539 จํานวนวัว – ควายที่ชาวบ้านเลี้ยงลดลงมากโดย
จํานวนวัวลดลงร้อยละ 65 ส่วนจํานวนควายลดลงร้อยละ 60 (คณะวิจัยไทบ้าน, 2550) ส่งผลกระทบต่อรายได้
หลักของครัวเรือนในชุมชนแถบนี้ และเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดขบวนการต่อต้านเขื่อนราศีไศล
ในการศึกษาชิ้นนี้ได้เลือกศึกษากลุ่มผู้ต่อต้านเขื่อนราษีไศลเพียงกลุ่มเดียว คือ สมัชชาคนจน
กรณีเขื่อนราษีไ ศล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ดําเนิน การคัดค้านเขื่อนอย่ างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่
หลากหลาย จนกระทั่งสุดท้ายได้หันมามุ่งเน้นการเคลื่อนไหวโดยการใช้พื้นที่สื่ออย่างจริงจังโดยตั้ง “กลุ่มสื่อ
เสียงคนอีสาน” ซึ่งเป็นทีมงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตข่าวเพื่อสื่อสารของ กลุ่มที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุม
189 วัน ณ สันเขื่อนราษีไศล
ประเด็นการเรียกร้องของสมัชชาคนจนฯคือ การคัดค้านโครงการด้วยเหตุผลของผลกระทบ
ทางนิเวศ การเรียกร้องค่าชดเชย และการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยเฉพาะ
โครงการได้มี ผลกระทบต่อนิเวศทาม ซึ่ง สะท้ อ นปัญหา ดั งต่อไปนี้ 1)ความขัดแย้ งของทิศทางการพั ฒนา
ประเทศและท้องถิ่นหรือการให้คุณค่ากับรูปแบบของวิถีชีวิต 2) สิทธิของการครอบครองและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 3) ฐานความรู้เกี่ยวกับนิเวศและการใช้ประโยชน์ และ 4 ) กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง แม้ว่าการเรียกร้องเรื่องผลกระทบเชิง
นิเ วศทางนโยบายได้ ถู ก บดบั ง ด้ว ยกระแสการเรี ย กร้ องค่ าชดเชยในพื้ น ที่ ( สถาบั นวิ จัย สั งคม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2552) อย่างไรก็ตามกลับเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่สื่อของกลุ่มสื่ อเสียงคนอีสานได้
นําเสนอถึงความห่วงใยใส่ใจต่อประเด็นเชิงนิเวศเป็นอย่างเข้มข้น
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กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปัญหาและที่มาของการเคลื่อนไหวของกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ

เกิ ด จาก

การปรากฏตัวของผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาที่กําลังคุกคามโลก คือ สภาวะโลกร้อน พื้นที่บริเวณชายทะเล
บริเวณอ่าวไทยกลายเป็นพื้นที่รูปธรรมสําคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าว การหายไปของที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล
ปริมาณน้ําที่สูงขึ้น และความรุนแรงของคลื่นที่มากระทบกับผืนดินจากกระแสลม พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ
ชายทะเลบางขุนเทียนได้หายไปมากกว่า 2,000ไร่ ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้ชาวบ้านชายฝั่งทะเลบาง
ขุนเทียนกําลังเผชิญปัญหาแผ่นดินชายฝั่งถูกกัดเซาะ ชาวบ้านกว่า 12 ครอบครัวที่เป็นด่านหน้าที่อยู่อาศัยและทํา
มาหากินอยู่ชายฝั่งทะเล ในเขตหมู่ที่ 9 และ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีความยาวของ
ชายฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดินไปอย่างต่อเนื่อง ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ถือว่าเป็น
พื้นที่วิกฤติ 1 ใน 4 แห่ง ของอ่าวไทยตอนบนที่มีการกัดเซาะรุนแรง พื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านคลอง
เจริญไว บ้านคลองสีล้ง อ.บางประกง จ. ฉะเชิงเทรา, ตะวันตกบ้านคลองสีล้ง อ. บางบ่อ ถึงบางสําราญ อ.เมือง
จ. สมุทรปราการ, บ้านแหลมสิงห์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ ถึงปากคลองขุนราชพินิตใจ เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพฯ และบริเวณปากคลองขุนราชพินิตถึงบ้านท่าตะโก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีอัตราการกัดเซาะ
12-20 เมตรต่อปี(ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, 2550) ซึ่งป่าชายเลนที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,735 ไร่ ได้ถูกกัดเซาะพังทลาย
จนมีสภาพป่าเหลืออยู่เล็กน้อย สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ ปากคลองขุนราชพินิตใจ
ซึ่งเป็นคลองขุดลงสู่ทะเลได้ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องจากแต่เดิมที่ขุดเอาไว้กว้าง 8 ศอก
ชาวบ้านที่ทําวังกุ้งแถบชายทะเลสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมาโดยตลอด ก่อนที่
จะมีการกัดเซาะชายฝั่ง เดิมที่ดินปากคลองมีการตกตะกอนจนเกิดเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล แต่ในระยะหลัง
ตะกอนเหล่านั้นหายไปและชายฝั่งก็เริ่มหายไปด้วย ผู้เลี้ยงกุ้งริมทะเลต้องถอยร่นบ่อกุ้งของตนเองเข้ามา ดังนั้น
แต่ละบ้านจึงเริ่มสร้างแนวป้องกันที่ดินของตนเอง ด้วยการซื้อหินมาทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะ การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกลายเป็นปัญหาสําคัญที่หลายหน่วยงานได้ทําการศึกษาข้อมูล โดยเฉพาะการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(สกว.) ระบุว่าในช่วง 20 ปี(พ.ศ.2518-2538) พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ถูกน้ํากัดเซาะหายไปประมาณ 856 ไร่
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ในปีพ.ศ. 2534ได้มีการแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนจาก
ภาครัฐเป็นครั้งแรกโดยกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาดําเนินการทิ้งหินตามแนวชายฝั่ง(เอกสารของสํานักงานเขต
บางขุนเทียน ระบุว่า กรุงเทพมหานครดําเนินการทิ้งหินตามแนวชายฝั่งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ระยะทาง 80 เมตร ปี
พ.ศ.2536 ระยะทาง 4,320 เมตร และปี พ.ศ. 2538 มีการดําเนินการเสริมแนวหินให้สูงและกว้างขึ้น) และ
ชาวบ้านได้ร่วมบริจาคที่ดินของตนจากแนวทิ้งหินลึกเข้าไปรายละ 150 เมตร รวมเป็นพื้นที่ 405ไร่ เพื่อให้
กรุงเทพมหานครดําเนินการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่แนวหินทิ้งไม่สามารถ
ต้านทานการกัดเซาะชายฝั่งได้ กรุงเทพมหานครจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งผลของการศึกษาสรุปว่าจะต้องสร้างแนวป้องกันเป็นรูปแบบทีกรอยน์ เพื่อดักตะกอนดิน โดยสร้าง
ด้วยวัสดุรูปแบบไส้กรอกทราย(เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ, ม.ป.ป.)
ปรากฏการณ์น้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อการเกิดความขัดแย้งและความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ในเรื่องสาเหตุและการแก้ไขปัญหาระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับสาธารณชน และระหว่างชาวบ้านและภาครัฐ
กล่าวคือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ชายทะเลหายไปและน้ําจะท่วมกรุงเทพฯได้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง
เมื่อมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ คือ ภาพน้ําท่วมโบสถ์ที่วัดขุนสมุทรจีน ได้สร้างความตื่นตระหนกต่อคนกรุง
คนจํานวนมากหันมาให้ความสําคัญกับพื้นที่ชายฝั่ง ในฐานะหน้าด่านสําคัญ หลายคนที่ลงมาในพื้นที่ต่างสรุปว่า
การทํานากุ้งของชาวบ้านบริเวณนี้เป็นตัวปัญหา เพราะเห็นป่าชายเลนหลงเหลืออยู่น้อยมาก จําเป็นต้องเร่งให้มี
การปลูกป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นจนเกิดกระแสการปลูกป่าชายเลนจากหน่วยงานต่างๆ
กระแสความตื่นกลัวเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งประกอบกับการกล่าวอ้างความผิดให้กับชาวบ้าน
ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ตอบโต้ว่า “ พวกเขาไม่ใช้ผู้ทําลาย แต่พวกเขาคือผู้ปกป้อง”พื้นที่บริเวณนี้
ไม่ให้เกิดการพังทลายมากขึ้น และเกิดความเสียหายต่อด้านในของผืนแผ่นดิน การทํานากุ้งชาวบ้านทํากันมา
นานตั้งแต่บรรพบุรุษ ปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน จึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทํานากุ้ง จากเอกสาร
ของกรุงเทพมหานคร ได้ระบุชัดเจนว่า “ อย่างไรก็ตาม ที่ดินแปลงนี้ถูกน้ําทะเลกัดเซาะไปทั้งหมด สภาพที่ดิน
มีสภาพเป็นชายเลนที่น้ําทะเลท่วมถึง โดยเฉพาะฤดูกาลที่น้ําทะเลขึ้นมาก แต่ถ้าในช่วงฤดูกาลที่น้ําทะเลลดจะ
มองเห็นชายเลนตลอดแนว” (เอกสารของกรุงเทพมหานคร ที่ กท.0300/ 865ลงวันที่ 25 มกราคม 2538)
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ในขณะที่นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ยืนยันว่า การกัดเซาะดังกล่าวไม่ได้เกิด
จากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นที่ถูกกล่าวหาเป็นจําเลยต้นๆ ว่า น้ําทะเลจะสูงขึ้นในไม่ช้านี้ เพราะข้อเท็จจริง
สาเหตุมาจากหลายปัจจัยทางธรรมชาติที่ผสมปนกัน ไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมและพายุที่พัดเข้าฝั่งตามฤดูกาล
กระแสน้ํา และลักษณะทางธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน และป่า
ชายเลนที่เคยเป็นปราการก็หายไป จนเหลือพื้นที่อยู่ราว 1.2 ล้านไร่เศษ การกัดเซาะก็มาจากมนุษย์ ถือเป็นภัย
คุกคามที่ทําให้การกัดเซาะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาชายฝั่งทะเล เช่น การสร้างถนนเลียบชายหาด การ
สร้างท่าเรือ การถมทะเล และการทําโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งนอกจากจะทําให้ตะกอนทรายไม่สามารถ
พัดกลับขึ้นฝั่ง และลงทะเลได้ตามธรรมชาติตามวัฏจักรของมันแล้ว กลับยิ่งสร้างปัญหากัดเซาะในจุดอื่นๆ เป็น
ลูกโซ่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด (กรุงเทพธุรกิจ, 2554 : 7)
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ชาวบ้านทั้ง 6 ชุมชนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน ก็ได้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะโดยชุมชนเองมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในเดือนมกราคมพ.ศ. 2551ได้ทําการปักไม้ไผ่
เป็นแนวยาว 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นแนวสลายกําลังคลื่นและเพื่อทําให้ตะกอนตกหลังแนวไม้ไผ่ และปลูกพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนในพื้นที่ที่เกิดตะกอนทับถมหนาแน่น เพื่อป้องกันน้ําทะเลซัดทําลายต้นไม้ที่จะปลูก
การแก้ไขปัญหาของรัฐเกี่ยวกับปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งได้สร้างความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ จากโครงการสร้างเขื่อนกั้นทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ยึดเอารูปแบบ “ แนว
กันคลื่นรูปตัวที” หรือ “ ที-กรอยน์” แบบไส้กรอกทราย กลับเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่หวาดวิตกและทําการ
คัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมทั้งในแง่ความคุ้มค่าและความเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมา การแก้ไ ข
ปัญหาด้วยโครงการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ชาวบ้านได้เห็นตัวอย่างจากพื้นที่ที่มีการดําเนินการมา
ก่อน คือบริเวณคลองด่าน จ.สมุทรปราการ ซึ่งไส้กรอกทรายที่ ถูก นําไปวางไว้ในทะเลแตกยุบเสียหายเป็น
จํานวนมาก ทําให้เกิดลานทรายขนาดใหญ่ ซึ่งทําลายระบบนิเวศน์ชายฝั่ง โดยไม่มีผู้ใดรับผิดชอบต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น
ความพยายามในการชะลอปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น พบว่ามีหลาย
หน่วยงาน ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมื อง กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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เข้าไปจัดทําโครงสร้างทางวิศวกรรมยอดนิยมอย่างน้อย 3-4 รูปแบบ อาทิเช่น กําแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล รอดัก
ตะกอน เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งทะเล เพื่อเยียวยาในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหารุนแรง โดยพบว่าฝั่งอ่าว
ไทยมีโครงสร้างป้องกันกัดเซาะถึง 45 จุด ส่วนฝั่งอันดามันมีเขื่อนป้องกันกัดเซาะถึง 7 จุด อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างถาวรเหล่านี้ กําลังกลายเป็นปัญหาให้ทะเลที่ขาดปราการป้องกันต้องเผชิญกับการกัดเซาะตามมา
เนื่องจากขาดการวางแผนและศึกษาถึงผลกระทบที่จะตามมาจากโครงสร้างริมทะเลทั้งหลายดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการในปี 2550 จากรศ.ดร. ธนวัฒน์ จารุพวศ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานถึงความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศใน 30 ปีที่ผ่านมา
เฉพาะที่ดินเสียไปเกือบ 70,000ไร่ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท และหากประเมินความสูญเสียในด้าน
อื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม การท่องเที่ยวหรือมูลค่าในทางเศรษฐศาสตร์
มูลค่าทางจิตใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถประเมินได้ นอกจากนี้ได้มีการทดลองแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ของอ่าวไทยตอนบนทุกแบบ ทั้งแนวไม้ไผ่ หินทิ้ง สร้างถนน สร้างกําแพงกันคลื่น ทิ้งไส้กรอกทรายเป็นแนวไว้
นอกฝั่ง 200 เมตร โดยใช้งบประมาณเป็นพันล้าน แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ และยังพบว่ายิ่งเร่งให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งมากขึ้นกว่าเดิม (ประภาสสิทธ์ สิริโพธิ์, 2553)
สภาพปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่มีทวีความรุนแรงขึ้นในทุกขณะประกอบกับการแก้ไข
ปัญหาที่ไม่ตรงจุดของภาครัฐ ทําให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาการ
พังทลายของแนวตลิ่ง และสูญเสียพื้นที่ทํ ากิ นและที่อยู่ อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านจึงได้ร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายของคนในชุมชนต่างๆ 6 ชุมชน คือ ชุมชนทะเลบางขุนเทียน ชุมชนเสาธง ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนคลอง
พิทยาลงกรณ์ ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพ่อเต่า ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ” มีมติเอกฉันท์ใน
การคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ไส้กรอกทราย ในขณะที่กรุงเทพมหานครยังคง
ยื น ยั น ว่ า จะดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า ว 1 จากสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง และความเห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า ง

1

เนื่องจากหลังจากนั้นยังมีจดหมายทางราชการจากสํานักระบายน้าํ (สนน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)ผ่านมายังสํานักงานเขตบางขุนเทียน เชิญ

ให้ผู้นําชุมชนและตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังคําชี้แจงความเป็นมา รายละเอียด
ตลอดจนรูปแบบการก่อสร้างรอดักตะกอนรูปตัวทีหรือที-กรอยน์ แบบไส้กรอกทราย จากตัวแทนสํานักผังระบายน้ํา และบริษัท ปัญญาคอนซัล
แทนท์ จํากัด ในวันที่ 28 มิ.ย. เวลา 10.00น. ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ศรนิล ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

89

ประชาชนในพื้นที่กับภาครัฐและสาธารณชนดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่สังคม และเพื่อปกป้องรักษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของตนจากการทําลาย
ทั้งจากอํานาจของธรรมชาติและจากการดําเนินโครงการที่ผิดพลาดของภาครัฐ
เครือข่ายดังกล่าวได้ร่วมกันคิด วางแผน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งตามแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ “เป้าหมายสําคัญในการรวมตัว คือ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ” (คงศักดิ์
ฤกษ์งาม , สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2553 )โดยใช้ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวที่หลากหลายทั้งการยื่น หนังสือต่อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดเวทีประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน พร้อมกันกับการ
นําเสนอกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น
หลังจากในวันที่ 10 ธันวาคมพ.ศ. 2550 กทม.แจ้งถึงความคืบหน้าโครงการแก้ปัญ หาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า หลังจากที่กทม.มีการประชุมร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยตอนบนเพื่อหาข้อสรุปการแก้ปัญหาชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยนักวิชาการไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษา
ของบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ที่เสนอให้ก่อสร้างรอดักทราย (Groin) รูปตัวทีตั้งขนานตลอดแนวชายฝั่ง ใน
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการแก้ปัญหาและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ จัดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาที่พื้นที่ชายฝั่งทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีแกนนําชาวบ้าน 6 ชุมชนเข้า
ร่วม โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้แนวทางการป้องกันคลื่นลมและการพังทลายของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล โดยใช้
การปลูกป่าแสม โกงกางเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและกั้นแนวไม้ไผ่ ตามที่ชาวบ้านนําเสนอ คือ ใช้พื้นที่ป่าชายเลน
พื้นที่สาธารณะ หมู่ 9 และหมู่ 10 แขวงท่าข้าม หรือชุมชนชายทะเล – บางขุนเทียนเป็นจุดทดลองการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2551
ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 เครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าฯ บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย
เพื่อให้ยกเลิกโครงการไส้กรอกทราย และในวันที่ 31 มีนาคม 2551 ชาวบ้านบางขุนเทียนได้ลงชื่อคัดค้าน
โครงการไส้ ก รอกทราย เนื่ อ งจากหวั่ น เกรงว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศน์ ในขณะที่ ร องผู้ ว่ า ฯ
กรุงเทพมหานคร ยังยืนยันว่าจะดําเนินโครงการต่อโดยอ้างว่าได้ทําประชาพิจารณ์แล้ว ทําให้ชาวบ้านต้องยื่น
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หนังสือไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานเขตบางขุนเทียน
วันที่ 3 เมษายนพ.ศ. 2551 เพื่อให้ยกเลิกโครงการไส้กรอกทราย
หลังจากการเคลื่อนไหวโดยการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านโครงการไส้กรอกทรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถคัดค้านโครงการดังกล่าวได้ เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ จึงได้หันมาเคลื่อนไหวโดย
การระดมการแก้ปัญหาตามแนวทางของชาวบ้าน พร้อมกันกับการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ชาวบ้านต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผ่านการจัดงาน “สร้างดิน พื้นป่า เคารพภูมิปัญญาคนบางขุ น
เทียน” เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน โดยมีการเปิดป้าย
โครงการสร้ า งแนวกั น คลื่ น เสาไม้ ไ ผ่ และระดมความคิ ด เห็ น ของเครื อ ข่ า ยชาวบ้ า นจากเขตต่ า งๆใน
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อร่วมกันต่อต้านโครงการสร้างแนวกันคลื่นด้วยไส้กรอก
ทราย มูลค่า 316 ล้านบาท (ข่าวสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 24 เมษายน 2551) ซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ เห็นได้จากการรายงานของสื่อ ในวันที่ 10 มิถุนายน ว่าที่ผ่านมาสํานักระบาย
น้ําได้จัดทําโครงการการแก้ปัญหาคลื่ นกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ด้วยการใช้ ไส้กรอกทราย หรือ T –Groin สําหรับป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง แต่ไ ม่ส ามารถแก้ปัญหาได้
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มปัญหามากขึ้นจากถุงผ้าที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอกที่บรรจุทรายไว้ภายในถูกคลื่นซั ดจน
แตก ทําให้เศษทรายและวัสดุปนเปื้อนจํานวนมากกระจายอยู่ตามชายฝั่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
ในขณะที่วันที่ 10 มิถุนายน 2551 ชาวบ้านบางขุนเทียนจึงถวายฎีกาจํานวน 3 หน้า ต่อสมเด็จ
พระเทพฯระหว่างที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ เพื่อขอพึ่งบารมีของพระองค์ท่านช่วยให้การ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนไม่กระทบกับระบบนิเวศและการทํามาหากินของชาวบ้านใน
ชุมชน (เอกสารยื่นฎีกา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ของเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ) หลังจากนั้นในวันที่ 28
มิถุนายน 2551 สํานักระบายน้ํา(สนน.)สํานักผังเมือง(สผม.)กรุงเทพมหานคร(กทม.) และบริษัทปัญญา คอน
ซัลสแตนท์ บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรอดักทรายรูปตัวที (T-Groin) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมูลค่า 300
ล้านบาท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้างแนวกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุน
เทียนโดยการวางไส้กรอกทรายตลอดชายฝั่ง มีประชาชนจากพื้นที่หมู่ 9 และหมู่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุน
เทียน กว่า 121 คน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนั้นนายคงศักดิ์ ฤกษ์งาม ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าชาวบ้านไม่สนับสนุนการก่อสร้างแนวกันคลื่นด้วยไส้กรอกทราย เพราะเห็นตัวอย่างจาก
พื้นที่บ้านคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ และบ้านกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากพบว่าไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุนและทําลายระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก เพราะไส้กรอกทรายแตกหลังจากวางถุงทรายไปเพียง 1 ปี จึงได้
เสนอให้ ใ ช้ เ สาปู น ซี เ มนต์ เ ป็ น แนวกั น คลื่ น ดั ง โครงการที่ บ้ า นขุ น สมุ ท รจี น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ซึ่ ง มี
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ประสิทธิภาพกว่าเนื่องจากใช้งบประมาณเพียง 200ล้านแต่ความคงทนกว่า อย่างไรก็ตาม นายอรรถพล พรหม
ศิริ ผู้ประสานงานบริษัทปัญญาฯ ได้ชี้แจงว่าการใช้แนวกันคลื่นแบบเสาปูนใช้งบประมาณการก่อสร้างอย่าง
เดียวสูงถึง 700ล้านบาท (สยามจดหมายเหตุ, 2551)
โดยสรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาได้แก่
1)พ.ศ. 2535 ครม. มีมติให้จําแนกป่าชายเลน 2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติและให้กทม.รับไป
ดูแล เพื่อป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง และพัฒนาป่าชายเลน
2)พ.ศ. 2534-2539 กทม. ก่อสร้างแนวเขื่อนหินทิ้งขนานกับชายฝั่ง และเสริมหินเพิ่มเป็นระยะตลอดมา
จนได้ความสูงประมาณ 2 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร ยาว 5,020 เมตร และปักไม้ไผ่ขนาบข้างแนวหิน แต่
ก็ไม่สามารถยับยั้งการกัดเซาะได้ เพราะพื้นที่ทรุดตัว
3)พ.ศ. 2548-2550 กทม. มอบหมายให้สํานักผังเมืองดําเนินการศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ผลการศึกษาพบว่าต้องใช้มาตรการสร้างสิ่งก่อสร้าง โดยการ
ก่อสร้างรอดักตะกอนรูปตัวทีและปลูกป่าชายเลนเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด (เอกสารสรุป
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป. )
แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ซึ่งสรุปว่า มาตรการสร้างสิ่งก่อสร้าง โดยการก่อสร้างรอดักตะกอนรูปตัว
ทีและปลูกป่าชายเลนเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบกับการ
เคลื่อนไหวโดยวิธีการที่กล่าวมาแล้วไม่สามารถทําให้ประเด็นปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทําให้
เครือข่ายฯได้หันมาใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ในการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ พร้อมกับเสนอประเด็นใหม่ในการ
ต่อสู้เคลื่อนไหวนอกจากการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ก็คือ ประเด็นปัญหา
การแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้านเพิ่มขึ้น เครือข่ายฯจึงต้องการ
เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเข้าใจและต้องการให้ภาครัฐทบทวนมาตรการการแก้ไขเดิม และหันมาให้ความสําคัญ
กับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
3.4 บทสรุป
การศึกษาภูมิหลังของชุมชนและความเป็นมาในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมทั้ง
สามกรณีศึกษา ทําให้เห็นถึง“ความไร้อํานาจ” ที่มีอยู่ก่อนเกิดใช้ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อ ของ
ขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณี ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีลักษณะเป็นขบวนการฯ คนเล็กคนน้อย ซึ่งไม่
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มีช่องทางในการเข้าสู่ระบบการเมืองปกติ

เพื่อสื่อสารหรือเรียกร้องความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการดําเนิน

นโยบายของภาครัฐต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ ในกรณีสหกรณ์ฯ ตําบลคลองโยง ชาวบ้านที่มีสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
ในฐานะผู้ที่ได้ชําระค่าเช่าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินคลองโยง จนเมื่อปีพ.ศ. 2549
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งมอบที่ดินซึ่งมีชาวบ้านคลองโยงถือกรรมสิทธิ์อยู่คืนให้กับกรมธนารักษ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้กรมธนารักษ์ทวงที่ดินคืนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาดําเนินการจัดเช่าเองภายใต้โครงการ
รัฐเอื้อราษฎร์ ทําให้ได้มีมาตรการขึ้นค่าเช่าที่ดินในอัตราสูง ชาวบ้านมองว่าการกระทําดังกล่าวไม่มีความเป็น
ธรรม เนื่องจากอาจทําให้ที่ดินทําการเกษตรและที่อยู่อาศัยที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันหักร้างถางพงมาแต่ในอดีตจะ
หลุดมือไป อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ของชาวบ้านเริ่มแรกยังไม่สามารถอยู่ในฐานะผู้ต่อรองกับเจ้าหน้าที่หรือทํา
ให้ประเด็นปัญหาได้รับความสนใจจนนํามาสู่การแก้ไขปัญหาได้
ส่วนในกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศล

ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากการ

ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล มา ปีพ.ศ. 2536 หลังจากได้ค่าชดเชยก้อนแรกได้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆในท้องถิ่น

ทําให้ชาวบ้านสมัชชาคนจนฯถูกมองว่าได้เงินชดเชยแล้วยังไม่หยุดการ

เคลื่อนไหว จากหลักฐานที่ปรากฏในพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ชาวบ้านจึงออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ภายใต้ยุทธวิธีหลักคือ ขัดขวางระบบปกติ ได้แก่ การชุมนุม ประท้วง การเดินขบวน รวมไปถึงวิธีการต่างๆที่ผิด
กฎหมายจนกระทั่งส่งผลให้แกนนําได้รับโทษจําคุก ลักษณะการต่อสู้เหล่านี้ทําให้เห็นว่าชาวบ้านอยู่ในสถานะ
ไร้อํานาจในความหมายของการไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองปกติที่เป็นทางการได้

จึงต้องใช้การต่อสู้ที่

“เสี่ยง” ต่อสวัสดิภาพของตนและเสี่ยงต่อการถูกเกลียดชัง รําคาญจากสาธารณชน และผู้ที่เดือดร้อนจากการ
กระทําการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
เช่นเดียวกับกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ คือ เดิมพื้นที่บางขุนเทียนอยู่ในฐานะพื้นที่ชาย
ขอบ ภาครัฐไม่ได้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค ในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านบริเวณชายฝั่งได้พยายามสะท้อนปัญหา
ของตนเองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองต่อปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นในบ่อยครั้งที่
การแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของชาวบ้านได้รับการดูถูกว่าเป็นความคิดของผู้ที่ไม่มีความรู้ ในขณะที่ชาวบ้าน
เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับฟังเสียงจากชาวบ้าน

เพราะเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ผู้ที่มีการศึกษาในระบบไม่มี

เนื่องจากเป็นความรู้ของผู้ที่มีประสบการณ์จริง ทัศนคติเช่นนี้ที่ดํารงอยู่ทําให้ภาครัฐไม่มีนโยบายจริงจังในการ
ดําเนินการกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ดําเนินมาอย่างยาวนาน
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม
4.1 บทนา
ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ขบวนการทางสังคมใช้พื้นที่สื่อในการสร้างพลังการ
เคลื่อนไหว โดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่สื่อที่ขบวนการทางสังคมนํามาใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนที่จะวิเคราะห์ถึง
ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ และกระบวนการใช้พื้นที่สื่อเป็นลําดับต่อไป
4.2 ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ
ก่ อ นจะกล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนและกระบวนการสร้ า งจนกระทั่ ง การนํ า เสนอกรอบโครงใน
ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณี ผู้วิจัยขอกล่าวถึงพื้นที่สื่อที่ขบวนการทางสังคม
ทั้งสามนํามาใช้ซึ่งมีความหลากหลาย เพื่อทํา ให้ขบวนการสามารถสื่อสารประเด็นปัญหาและความทุกข์ร้อน
ออกไปสู่สาธารณชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การเคลื่อนไหวของทั้งสามกรณีคือชาวบ้านคลองโยง สมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศลโดยกลุ่มสื่อ
เสียงคนอีสานซึ่งเป็นทีมงานเพื่อผลิตข่าวสารขึ้นมา และ เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ได้ใช้พื้นที่สื่อที่มีความ
หลากหลาย สามารถจําแนกพื้นที่สื่อออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ พื้นที่สื่อในสื่อกระแสหลัก พื้นที่สื่อภายใน
ขบวนการซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก ) พื้นที่สื่อในสื่อกระแสหลัก
1) สื่อการกระจายภาพและเสียงรายการทางสถานีโทรทัศน์(Broadcast Media) ในกรณีคลองโยงมีการ
ผลิตและนําเสนอข่าวจํานวน 2 รายการหลัก ได้แก่ รายการนักข่าวพลเมือง รายการเวทีสาธารณะ ซึ่งออกอากาศ
รวมกันมากกว่า 10 ตอน เช่นเดียวกับกรณีกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน ได้ผลิตข่าวออกสู่หน้าจอโทรทัศน์ระหว่างปี
2552 -2553 จํานวนทั้งสิ้น 23 ตอน แบ่งออกเป็น ปี พ.ศ. 2552 จํานวน11 ตอนและ ในปี พ.ศ. 2553 จํานวน 12
ตอน ข่าวที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานผลิตในปีพ.ศ. 2552 ช่วงการชุมนุม 189 วัน ณ สันเขื่อนราศีไศล ถือเป็น “
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ประเด็นร้อน” ดังนั้น สารที่ผลิตขึ้นและนําเสนอในพื้นที่สื่อโดยมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้าใจแก่
สาธารณชนเกี่ยวกับการนําเสนอปัญหาของพื้นที่ราษีไศลเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านนําเสนอภาพความ
เดือดร้อนและเหตุผลในการเคลื่อนไหวว่า ทําไมชาวบ้านราศีไศลจึงยังคงมีการเคลื่อนไหวต่อไปไม่จบสิ้น แม้
จะได้รับเงินค่าชดเชยฯจากรัฐบาลแล้ว

โดยนําเสนอแง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบที่เกิดกับ

ชาวบ้านในพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งสิ้นสุดการชุมนุม
ข่าวอย่างต่อเนื่อง

ชาวบ้านยังคงมีการวางยุทธศาสตร์การนําเสนอ

โดยนําเสนอให้สาธารณชนเห็นถึงพัฒนาการในกระบวนการคิดของชาวบ้านและนําเสนอ

ข่าวเพื่อต่อยอดจากเดิมซึ่งได้ปูพื้นฐานไว้แล้วในการนําเสนอข่าวปีแรก จากทําข่าวการชุมนุม มาเป็นการ
นําเสนอข่าว “ในประเด็นเย็น” หรือประเด็นเฉพาะ โดยสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวบ้าน และพัฒนาประเด็นให้
มีความกว้างขวางและมองปัญหาได้ไกลมากขึ้นกว่าการนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังได้มีการใช้พื้นที่สื่อใน รายการ/ข่าวที่ผลิตขึ้นจากภายนอกโดยที่สมัชชาคนจนฯเป็นตัวแสดงหลัก
ในรายการ ได้แก่ รายการเปิดปม และรายการหมู่บ้านฐานไทย
2) สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์(New Media) ในกรณีคลองโยงได้มีการเขียนบทความลงเว็บไซด์กรุงเทพฯ
ธุรกิจ จํานวน ๑๔ บทความ ได้แก่ “ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ : หายนะใหม่ของการจัดที่ดิน?”, “ประชาชนต้องตาย
ก่อน”, “ กระจายการถือครองที่ดินแบบจิ๋วระทวย”, “ที่ดินสําหรับคนจนเมือง” , “โฉนดชุมชนจากเบื้องล่าง”,
“บ้วนปากด้วยนโยบายปฏิรูปที่ดิน” (ฉบับสังเขป), “ปฏิวัติการถือครองที่ดิน”, “มาตรการทางภาษีและกองทุน
ธนาคารที่ดิน” , “สวนป่าคอนสารและข้อจํากัดของระเบียบฯ โฉนดชุมชน” , “ประชาพิจารณ์โฉนดชุมชน”,
“โฉนดชุมชนและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม”, “สองมาตรฐานคดีคนจน”เป็นต้น ในขณะที่ในกรณีสมัชชา
คนจนเขื่อนราศีไศลจะใช้การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ของขบวนการฯได้แก่ เว็บไซด์อีสานวอยซ์พื้นที่สื่อใหม่เป็น
พื้นที่ที่สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนหัวนา-ราศีไศลโดยมีแนวทางในการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ํามูล
กลุ่มเป้าหมายในเว็บไซด์นี้คือ คนอีสาน เว็บไซด์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกในช่วงที่มีเครือข่ายสื่อในภาคอีสานซึ่ง
รวมกลุ่มต่างๆที่ทําหน้าที่ของภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศูนย์กลางที่ทําการอยู่ที่จังหวัด
สุรินทร์ จุดประสงค์ในการนําเสนอผ่านพื้นที่นี้คือ ผู้ผลิตสื่อต้องการให้คนในภาคอีสานได้สื่อสารถึงความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาคอีสานและสามารถเปิดพื้นที่การสื่อสารไปยังทั่วโลกด้วย เดิมทีมงานของเว็บไซด์จะ
ลงมาทําข่าวและเขียนบทความของสมัชชาคนจนฯเอง แต่ต่อมาเมื่อกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายและมุ่งใช้ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อโดยต้องการสื่อสารในทิศทางที่หลากหลายมากขึ้น
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จึงได้ผลิตบทความในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนฯส่งให้ทีมงานส่วนกลางของเว็บ
ไซด์
3) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) กรณีคลองโยงนําเสนอประเด็นปัญหาผ่านบทความต่างๆ เช่น นิตยสารเวย์
ในบทความชื่อ “บ้วนปากด้วยนโยบายปฏิรูปที่ดิน” (ฉบับเต็ม) ส่วนกรณีกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจะมีการพิมพ์
หนังสือของตนเองได้แก่ “หนังสือเครือข่ายภาคประชาชน” เป็นการทํางานของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาทําสื่อ
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. ผลิตวารสาร “สารแม่มูล” และ “หนังสือไทบ้าน” เพื่อสื่อสารทาง
วัฒนธรรมภาคอีสาน แต่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก พอช. ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณทุก
เครือข่าย ทั้ง 9 เครือข่าย แต่เลือกให้งบประมาณเฉพาะบางเครือข่าย ทําให้เครือข่ายทั้ง 9 ปฏิเสธการรับ
งบประมาณดังกล่าว
4 )พื้นที่ในการสื่อสารอื่นๆ ได้แก่ เวทีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น เช่นการประชุมสมาชิกสหกรณ์คลองโยง หรือ เวทีการประชุมเสวนาในสถาบันวิชาการ เช่น เวทีการ
ปรึกษาหารือเรื่อง ‚ปัญหาในสิทธิที่ดินของชาวนาตําบลคลองโยง : บทบาท และความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชนในการหาทางออก‛ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 1 ตึกสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จัดโดยสํานักงานสิทธิ
มนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมเสวนาที่จัดที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
วันที่ 2 กันยายน เป็นต้น
ข) พื้นที่สื่อที่ภายในขบวนการฯ
เป็นพื้นที่สื่อที่ขบวนการไม่ได้เป็นผู้กระทําหลัก ในกรณีคลองโยง เช่น รายการสารคดีข่าวซึ่ง
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยหรือ สารคดีข่าวที่มีนักข่าวติดตามประเด็นปัญหาลงไปทําข่าว ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุช่องต่างๆ หลายครั้ง

การเคลื่อนไหวของชาวบ้านคลองโยงในพื้นที่สื่อ

ข้างต้น สามารถวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีของแกมสัน ที่กล่าวถึงการใช้พื้นที่สื่อเพื่อเป็นทรัพยากรทางอํานาจของคน
เล็กคนน้อยซึ่งที่มีความจํากัดทางด้านทรัพยากรทางอํานาจและถูกจํากัดการเข้าถึงผู้มีอํานาจการตัดสินใจ พวก
เขาจึงเลือกใช้ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ เพื่อมีอิทธิพลต่อนโยบายของภาครัฐ โดย กลยุทธ์หลักที่
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ชาวบ้านคลองโยงใช้คือ การชักชวนผู้ชมหรือฝ่ายที่สามให้มาสนใจในประเด็นปัญหาที่ขบวนการสื่อสารผ่าน
ทางสื่อ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สาธารณชนและผู้เฝ้ามองเข้าใจประเด็นการต่อสู้ของขบวนการ หรือ
การทําให้ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายที่เป็นกลางนิยามผลประโยชน์และคุณค่าที่พวกเขาได้รับผลกระทบใหม่ ถือเป็น
การเพิ่มการไหลเวียนทรัพยากรไปสู่องค์กรและเครือข่ายซึ่งสร้างพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับมุมมองคุณค่า และบรรทัดฐานเฉพาะที่มากกว่า วิธีการคิด ปฏิบัติการ ทรัพยากรและกฎซึ่งสนับสนุนให้
ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างกรอบโครงเฉพาะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องให้เข้าสู่ในพื้นที่
สาธารณะทั้งหมด
ส่วนในกรณีกลุ่มสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษีไศลได้ผลิตและใช้สื่อเพื่อสื่อสารในที่ชุมนุม ณ สันเขื่อน
ราศีไศล ปี พ.ศ.2552 มีการ ใช้สื่อ 3 ประเภท ได้แก่ ทามทีวี วิทยุภายในสันเขื่อน บอร์ดข่าวกําแพง ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ทามทีวี เป็นทีวีของคนทาม หรือทีวีที่ออกอากาศภายในที่ชุมนุม ณ สันเขื่อนราศีไศล ในปี
2552 กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานผลิตข่าวเพื่อสื่อสารกับสมาชิกสมัชชาคนจนฯ โดยออกอากาศผ่านจอโปรเจคเตอร์
บนเวทีการชุมนุม ออกอากาศในช่วงเย็นทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ก่อนการฉายทามทีวีจะมีการประกาศบอกให้
สมาชิกรับรู้ว่าจะมีการฉายทามทีวีบนเวที ให้ชาวบ้านที่สนใจมารวมกันหน้าเวทีแล้วเปิดฉาย เรื่องที่ออกอากาศ
ประกอบด้วย สารคดี แต่ละครั้ง การนําเสนอจะเริ่มด้วย นิทานก้อม (นิทานสั้น) และสารคดีที่ทีมงานได้ไปตัด
ต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุม
จุดประสงค์ในการผลิตทามทีวีคือ ความต้องการการสื่อสารกันเองระหว่างสมาชิกในสมัชชา
คนจนฯ และชาวบ้านในพื้นที่ให้ได้รับรู้ถึงความคืบหน้าในการเคลื่อนไหว เนื่องจากในช่วงกลางวันชาวบ้าน
บางส่วนต้องไปประกอบอาชีพและทําภารกิจส่วนตัว ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ชุมนุมตลอดเวลา ชาวบ้านซึ่งเสร็จจาก
ภารกิจส่วนตัวได้ออกจากบ้านมารวมกันในที่ชุมนุม เมื่อมีทามทีวี ทําให้ชาวบ้านที่แม้จะไม่ได้อยู่ ณ ที่ชุมนุม
ตลอดเวลา สามารถเข้าใจว่าการชุมนุมไปถึงไหนแล้ว และได้รับรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวัน
เนื่องจากกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจะผลิตทามทีวีโดยเอาสรุปกิจกรรมภายใน 2 – 3วันมารายงานผ่านทามทีวี
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ปัจจุบันทามทีวีไม่มีการผลิตแล้วหลังจากได้มีการยกเลิกการชุมนุม

การใช้ทามทีวีถือเป็นพื้นที่สื่อที่สําคัญใน

การสื่อสารกันเองภายในสมัชชาคนจนฯ
2 ) วิทยุภายในสันเขื่อน เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในที่ชุมนุม ณ สันเขื่อนราษีไศล
ในปี 2552 กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานผลิตข่าวเพื่อสื่อสารกับสมาชิกสมัชชาคนจนฯ โดยออกอากาศทุกวันเป็นเวลา
หนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ เที่ยง ถึงบ่ายโมง
การถ่ายทอดวิทยุภายในสันเขื่อน ใช้วิธีการถ่ายทอดจากเครื่องเสียงภายในที่ชุมนุมซึ่งมีพื้นที่
การถ่ายทอดจํากัดอยู่ภายในสันเขื่อนราษีไศลเท่านั้น มีรูปแบบการถ่ายทอดเช่นเดียวกับรายการที่ออกอากาศ
ทางวิทยุ คือ มีดีเจคนทามเป็นผู้สัมภาษณ์แกนนําหรือพ่อครัวใหญ่เพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่
ทํางานอยู่ ณ สันเขื่อน เกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน และสามารถขอเพลงในรายการได้ เพื่อทําให้
ผู้ชุมนุมมีความผ่อนคลาย ดังที่ทีมงานคนทามได้กล่าวถึงวิทยุคนทามว่า
“ทีแรกทุกคนที่ชุมนุมเชื่อว่าเรามีสถานีจริง คนทํางานที่เขื่อน(เจ้าหน้าที่เขื่อนอยู่ใน
สํานักงานเขื่อนราษีไศล-ผู้วิจัย)ก็คิดว่าเรามีการถ่ายทอดจริง ...หลักๆคือ เราอยากให้พ่อครัว
ใหญ่มาระบายสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการที่ทํางานอยู่ตรงเขื่อนว่าวันนี้เราจะทําอะไร
เราก็จะเชิญพ่อครัวใหญ่มาสัมภาษณ์ว่าวันนี้เราจะเคลื่อนไหวอะไร ชาวบ้านมีแนวทางทําอะไร
แล้วก็โทรขอเพลงผ่อนคลายกันเอง
(มัด , สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
3)บอร์ดข่าวกาแพง เป็นการใช้พื้นที่สื่อซึ่งมีรูปแบบในการนําเสนอผ่านตัวอักษรเพื่อสื่อสาร
ต่อสมาชิกของขบวนการฯ โดย ในทุกวันทีมข่าวต้องมาช่วยกันเขียนข่าวกําแพงเพื่อสรุปกิจกรรมและความ
เคลื่อนไหวในการชุมนุมในแต่ละวัน และนําไปติดบอร์ดที่เตรียมไว้ เพื่อให้สมาชิกสามารถอ่านได้ทุกเวลา
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
พื้นที่สื่อหลายรูปแบบที่เครือข่ายฯนํามาใช้ได้แก่ สื่อโทรทัศน์รายการนักข่าวพลเมืองจํานวน 5
ตอน และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ประกอบรูปภาพในการนําเสนอ
ในวาระโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในสถานศึกษา ที่ ประชุมในระดับต่างๆทั้งที่เป็นทางการและไม่
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เป็นทางการ โดยแกนนํา จะทําหน้าที่เป็นแหล่งข่าวด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการโทรแจ้งข่าวให้กับนักข่าวหรือ
หนังสือพิมพ์ที่รู้จักให้นําเสนอข่าวของตน นอกจากนี้แกนนํายังใช้วิธีรับนัดจากนักข่าวและผู้ที่ต้องการลงพื้นที่
เพื่อศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในช่วงระหว่างปีพ .ศ. 2551 -2553 สื่อได้นําเสนอ จํานวน 14 ชิ้น โดย
ประเด็นที่มีการนําเสนอมีทั้งการนําเสนอการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระหว่างเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพฯ กับภาครัฐ มีจํานวน 10 ชิ้น
ตาราง 2 : ตารางแสดงหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกรอบโครงการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบาง
ขุนเทียน
หนังสือพิมพ์

วันที่

หัวข้อข่าว

มติชน

21 ก.ค. 2551

ชาวบางขุนเทียนไม่หยุด จี้อภิรักษ์เลิกทีกรอยน์

ข่าวสด

21 ก.ค. 2551

ชาวบางขุนเทียนยื่นหนังสืออภิรกั ษ์ ค้านหินใส่กล่องพลาสติกกทม.หวั่นไม่ได้ผล

สวัสดีกรุงเทพ

25 ก.ค. - 1ส.ค. เสียงจากชาวทะเลบางขุนเทียน
2551

สยามรัฐ

15 ส.ค. 2551

‚บางขุนเทียน‛ผวามรสุมประชิด/ลุยตั้งเวทีแก้ปัญหา

ผู้จัดการ
บ้านเมือง

26 ส.ค. 2552 ชาวบางขุนเทียนบุกพบผู้ว่าฯ กทม.จี้แก้ปัญหาน้ําทะเลกัด
เซาะชายฝั่ง
23 มี.ค. 2552 กทม.เร่งแก้ปัญหาชายฝั่งบางขุนเทียนทรุด

กรุงเทพธุรกิจ

18 ส.ค. 2552 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่งทะเลเขต

ออนไลน์

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร(กทม.)

คมชัดลึก

24 ม.ค. 2553 บางขุนเทียนมีเฮ กทม.เทงบแก้ปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่ง

ASTV ผู้จัดการ 3 ก.พ. 2553

ชาวบ้านห่วงไม้ไผ่แนวกันคลื่นเสร็จไม่ทัน
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หนังสือพิมพ์

วันที่

หัวข้อข่าว

สยามรัฐ

25 ก.พ. 2553 เครือข่ายรักษ์ทะเลร่วมตรวจสอบไม้ไผ่สร้างแนวกันคลื่น
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ชาวบ้านเรียกร้องปรากฏขึ้น โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2553 มี การนํา เสนอข่ า วว่า นายสัญญา ชีนิมิต ผู้อํานวยการสํานัก การระบายน้ํา (สนน.)กทม. กล่าวถึงการ
แก้ปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า ขณะนี้การปิดไม้ไผ่อยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยช่วงแรก
ผู้รับ เหมา ได้นําไม้ไผ่ซึ่ง บางกว่ามาใช้ จึง ได้ใ ห้ขนย้ายออก ปัจจุบัน ไม้ไ ผ่ที่นํามาปักได้ผ่านการตรวจสอบ
ร่วมกั นระหว่างเครือข่า ยรักษ์ ทะเลฯ และสนน. พบถูกต้องตามแบบและสัญญาทุกประการ ซึ่งได้เร่งรัดให้
ผู้รับเหมาดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดในวันที่ 10 มิ.ย. 2553 (สยามรัฐ, 25 กุมภาพันธ์ 2553) และ
ในวันที่ 23 พ.ย. 2553 หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้รายงานผลว่า “กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการปักไม้ไผ่เพื่อเป็น
การแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยได้เพิ่มชั้นความหนาแน่นเป็นแนวสามชั้นทั้งด้านหน้าและด้านข้างลักษณะบล็อก
เพื่อเพิ่มตะกอนดินเลนแล้วค่อยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน”(แนวหน้า, 23 พฤศจิกายน 2553)
4.2.1 การนาเสนอกรอบโครงประเด็นเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
ยุท ธศาสตร์ในการสร้า งพลังผ่านพื้ นที่สื่อของทั้งสามกรณีศึกษามี ก ารนําเสนอกรอบโครง
ประเด็นเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในพื้นที่สื่อ ซึ่งสามารถ 3 ประการตามที่ Benford และ Snow (1988)กล่าว
ได้แก่

1. กรอบการวินิจฉัยปัญหา 2.กรอบโครงเสนอทางออก และ 3. กรอบโครงการจูงใจ ดังที่จะ

นําเสนอต่อไปตามลําดับ
1. การนาเสนอกรอบโครงการวินิจฉัยปัญหาในพื้นที่สื่อ
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การนําเสนอกรอบโครงปัญหาของสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงผ่านพื้นที่สื่อต่างๆ โดยให้เห็น
ภาพการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ทําให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาต่อ สู้เพื่อสิทธิของตัวเอง โดยนําเสนอ
กรอบโครงปัญหาที่ดินให้เป็นประเด็นทางการเมืองในระดับชาติโดยการกล่าวถึงการดําเนินนโยบายด้านการ

100

จัดการที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของชาวบ้านคลองโยงในเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุโดยภาครัฐ ใน
ลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดําเนินนโยบายด้านความเป็น
ธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน และการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจของคนในสังคม โดยเน้น
ประเด็นการกระจายการถือครองทรั พยากรที่ดินและความมั่นคงในที่ทํากินของเกษตรกร ซึ่งใช้ยุทธวิธีการ
นํา เสนอผ่า นบทความ กรอบการนํา เสนอบทวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติก ารอันไม่เป็นธรรมของภาครัฐ
(รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง)ในการดําเนินการต่อเกษตรกรรายย่อย โดยสอดแทรกกรณีศึกษาปัญหาที่ดิน
คลองโยงในเป็ นระยะๆ รวมถึงการสอดแทรกประเด็นให้ที่ผู้ที่อ่านหรือติดตามบทความมาก่อนจะสามารถ
อ้างอิงหรือมีความรู้สึกเชื่อมโยงไปถึงประเด็นปัญหาที่ดินของชาวบ้านคลองโยงได้
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
กรอบโครงการวินิจฉัย ปัญหาของสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลที่ใช้และนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ
ในช่วงการชุมนุม 189 วัน ณ สันเขื่อน เริ่มตั้งแต่ชนวนความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านจากการที่
ชาวบ้านเห็นถึงความไม่ชอบธรรมและไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าชดเชย ประกอบกับปัญหาเดิมที่ยัง
ไม่ ไ ด้รับการแก้ไ ขเสร็จสิ้น คือ การจ่า ยค่ าชดเชยในที่ดินทํา กิ นต่อผู้ไ ด้รับผลกระทบซึ่งมีการต่อสู้มาอย่ าง
ยาวนาน เมื่อปัญหาเดิมกับปัญหาใหม่ก่อตัวขึ้นเป็นชนวนปัญหาทําให้สมัชชาคนจนต้องการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่สาธารณะชนพร้อมกับการเรียกร้องความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ
การนําเสนอกรอบโครงประเด็นปัญหาในการชุมนุม ณ สั นเขื่อนในครั้งนี้ จึงเป็นการนําเสนอ
กรอบโครงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผลกระทบของเขื่อน ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้วินิจฉัยอย่างละเอียดผ่านกระทบการ
ต่อ สู้ เรี ย นรู้ แ ละสรุป บทเรี ย นจากการเคลื่ อ นไหวมาอย่ า งยาวนาน ทํ า ให้ พ วกเขาตระหนั ก ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีมากกว่าข้ อร้องเรียนเดิมที่พวกเขาเคยเรียกร้อง โดยข้อเรียกร้องเดิมของชาวบ้านซึ่งมี
การเคลื่อนไหวกันมานานตั้งแต่ปี 2536 คือ เป็นการกรอบโครงปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและมีความเป็น
รูปธรรม ได้แก่ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซึ่งทําให้น้ําท่วมที่นาและพื้นที่การทํามาหากินของชาวบ้า นบริเวณ
รอบฝั่ง และความไม่สมเหตุสมผลของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อระบบนิเวศทาม ซึ่งความสําคัญ
ต่อห่วงโซ่อาหารของภาคอีสาน
อย่างไรก็ตามในการชุมนุม ณ สันเขื่อนราษีไศลในปี 2552 นี้มีการนําเสนอกรอบโครงประเด็น
ปัญหาที่สําคัญ คือ การนําเสนอให้เห็นถึง ความชอบธรรมให้แก่สมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล จากสถานการณ์ที่
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เกิดขึ้นหลังการจ่ายค่าชดเชยซึ่งชาวบ้านยังคงถูกภาครัฐโจมตีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น มีใบปลิวจากทางการให้
ชาวบ้านนําเงินที่ได้ไปคืนเจ้าหน้าที่ และมีการแจ้งจับชาวบ้านทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องมีคดี เพราะภาครัฐคิด
ว่าชาวบ้านนําที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไปเรียกร้องเงินค่าชดเชย หลังจากเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันจนกระทั่ง
ปัญหาความขัดแย้งขยายตัว สมัชชาคนจนจึงต้องมีมติในการลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง เพื่อแสดงความความเข้าใจ
และความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชน นอกจากนี้ก รอบโครงปัญหาก็ไ ด้มีก ารขยายใหญ่ขึ้นจากการเรีย ก
ค่าชดเชยไปสู่การเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูฯ ดังที่ปัญญา คําลาภ(สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)ได้สะท้อนถึง
ความรู้สึกของสมัชชาคนจนฯ ว่า
“ตอ นนั้ น ส มั ช ชาค นจน มี ม ติ ว่ า จะ ไ ม่ ลุ ก ขึ้ น ม าต่ อสู้ อี กหลั งจา กที่ ไ ด้ รั บ
ค่าชดเชยแล้ว แต่พอถูกคดี ให้เอาเงินไปคืนนี่แหละ ก็เลยบอกว่า รัฐขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา ก็
เลยบอกว่า เราจะอยู่ อ ย่ า งนี้ไ ม่ ไ ด้ แล้ว เราเลิก ไม่ไ ด้แ ล้ว ต้องลุก ขึ้ นมาต่อสู้ จนถึงที่สุด ...ปัจจุบัน นี้
นอกจากชาวบ้านจะเรียกร้องเรื่องค่าชดเชย ชาวบ้านก็ให้เรียกร้องเรื่องค่าสูญเสียรายได้ แล้วก็เรื่อง
ค่าชดเชยขึ้นมาอีก เขื่อนราศีฯสร้าง 800 ล้าน ตอนนี้จ่ายค่าชดเชยไปแล้ว ไป 1600 ล้าน ยังไม่จบ ยัง
เหลือค่าชดเชยสูญเสียโอกาสอีก เหลือค่าฟื้นฟูอีก ไม่ต่ํากว่า 5000 ล้านแล้ว”
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
การนําเสนอโครงกรอบปัญหาร่วมกันของชาวบ้านบางขุนเทียนได้ข้อสรุ ปว่า ปัญหาอย่างแรก
ที่คนพื้นที่นี้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งกลืนกินแผ่นดินหายไปหลายพันไร่ แล้ว
กว่าพวกเขาจะหาทางหยุดปัญหาได้ก็ต้องลองผิดมาหลายครั้ง กว่าจะลองได้ถูกและมีหน่วยงานรัฐเข้ามา
ช่วยเหลือก็เพิ่งจะราว 3 ปีที่ผ่านมานี้เอง
‚เราอยู่ เราหากิ น กั บ ชายฝั่ ง ทั้ ง คนบางขุ น เที ย น สมุ ท รสาคร สมุ ท รปราการ
เมื่อแผ่นดินถูกทะเลตีร่นเข้ามา พื้นที่ประมงน้ําเค็มและทรัพยากรน้อยลง มันเป็นปัญหาใหญ่
สําหรับเราที่ต้องแก้ไขเพื่อความอยู่รอด มีคนบอกว่าปัญหากัดเซาะ ชายฝั่งที่นี่เรื่องเล็กเพราะ
ไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ไม่เหมือนชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของเรามันแค่
หลังฉาก แต่ผมแย้งนักวิชาการว่า กล้าพนันกับผมไหมว่าพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจมากกว่า เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นในอ่าวไทยตั้งแต่ภาคกลางไปถึงสงขลาเลย‛

102

( คงศักดิ์ ฤกษ์งาม ในผู้จัดการ 360 ํ 30 มีนาคม 2554 )
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ กลับทําให้ปัญหาทวีความรุนแรงและเกิด
เป็นปัญหาใหม่เพิ่มขึ้น ชาวบ้านจึงได้ทําการคัดค้านและสร้างกรอบโครงการนําเสนอถึงปัญหาที่เกิดจากการ
แก้ปัญหาที่ผิดพลาดของภาครัฐ

เนื้อหาที่นําเสนอในพื้นที่สื่อจึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ

เครือข่ายฯซึ่งได้มีการร่วมกันยื่นหนังสือขอคัดค้านการสร้างแนวกันคลื่นรูปแบบ ทีกรอยท์ (T- groin) โดยใช้
วัสดุที่เป็นถุงทราย ต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อํานวยการเขตบางขุนเทียน และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า และทางหน่วยงานที่รับผิดชอบยังยืนยันที่ จะใช้รูป
แบบเดิม
กรอบโครงการเครือข่ายได้นําเสนอถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการคัดค้านการไส้กรอกทราย ดัง
ปรากฏในเอกสารที่แจ้งให้กับสื่อ ตอนหนึ่งว่า
“จากการที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการศึกษา โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ
ได้ผลสรุปจากการศึกษาว่าจะมีการนํา T-groin มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง จากการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสียของอุปกรณ์ดังกล่าวทําให้ชาวบ้าน
ที่อาศัยในบริเวณนี้มีความวิตกกังวลกับปัญหาที่จะตามมาเมื่อตัวของไส้กรอกทราย
เกิดความเสียหาย ดังที่ทางเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพได้เคยเสนอปัญหากับทาง
กรุงเทพมหานครมาแล้ว และได้ไปดูไส้กรอกทรายแตกที่ อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ
และบ้านกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร” (เอกสารแจ้งนักข่าวของเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพฯ, 2551)
2.การนาเสนอกรอบโครงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่สื่อ
การนําเสนอข้อเรียกร้องและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกิดมาจากการรวบรวมจากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ของชาวบ้านที่ค่อนข้างได้รับการ
ยอมรับจากขบวนการเพื่อนําเสนอผ่านพื้นที่สื่ออย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและการ
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ปรึกษาหารือในกระบวนการแสวงหาทางออกของปัญหา และนําเสนอการเปรียบเทียบผลดีของแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ กับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเห็นว่าไม่เป็นธรรมของ
ภาครัฐ
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ สื่อในการเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาที่พวกเขาต้องการไปยัง
สาธารณชนและภาครัฐ จัดกระทําขึ้นโดยการพยายามยื่นข้อเสนอชุดทางเลือก ซึ่งเป็นความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้ข้อสรุปมาจากการประชุมของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ การ
ปรึกษาหารือกันกับนักวิชาการรวมถึงเครือข่ายต่างๆ ที่สําคัญเช่น เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยซึ่งมี
ประสบการณ์ในและมีความสนใจ รวมรวบและศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ขบวนการภายในเครือข่าย ทั้งมีการเชิญนักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์จากเครือ ข่ายมาช่วยคิดแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่คลองโยง และมีการต่อสู้ร่วมกันเพื่อให้สามารถสรุปเป็นข้อเสนอที่สามารถยื่นให้แก่ผู้มีอํานาจในการ
ตัดสิ นใจพิ จ ารณาและเพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รับ รู้ความต้องการของการเคลื่ อนไหว นํ าเสนอผ่านพื้ น ที่สื่ อ
ขบวนการชาวบ้านคลองโยงสร้างโครงกรอบทางออกให้มีการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยให้มีการจัดการในรูปแบบ
โฉนดชุมชน ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดได้ต่อไปนี้
ก.
ข้อเสนอให้มีการชะลอการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในกรณีการเรียกเก็บค่า
เช่าที่ดินโดยต้องการให้กลับมาดําเนินการเช่าซื้อตามเจตนารมณ์ เดิมของเจ้าของที่ ดินนั่นคือจัดสรรที่ดินให้
ชาวนาที่เป็นผู้เช่านามาตลอด ได้มีที่ดินทํากินเป็นของตนอย่างมั่นคงและตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญปีพ .ศ.
2550 มาตรา85 วรรค 2 ที่ระบุให้รัฐต้องจัดสรรให้เกษตรกรมีที่ดินทํากินด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินและอื่นๆ ในกรณี
กรมธนารักษ์ซึ่งต้องเปลี่ยนฐานคิด และการปฏิบัติให้มีกระบวนการที่ไม่ละเมิดสิทธิที่ชาวบ้านมีอยู่เดิม
ข.

ข้อเสนอนโยบายโฉนดชุมชนเป็นทางออกของการแก้ปัญหาที่ดินราชพัสดุ โดยเสนอให้มีการ

เปลี่ยนนโยบายสาธารณะในการจัดการที่ดินให้สามารถสร้างความมั่นคงในที่ดินให้แก่เกษตรกรรายย่อย รวมถึง
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การรวมกลุ่มต่างเพื่อให้มีอํานาจต่อรอง และให้ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการของภาครัฐในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับนโยบาย หรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีการนํานโยบายโฉนดชุมชนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
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ค.
กฎหมายโฉนดชุมชน เพื่อให้สิทธิแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากร เสนอให้มีการกระจายการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ในการที่ดินทํากินให้แก่ชาวนาชาวไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินทํากิน และ
คุ้ ม ครองพื้ น ที่ ก ารเกษตร โดยให้ สิ ท ธิ ก ารจั ด การที่ ดิ น ส่ ว นรวมโดยชุ มชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ต้องเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การเกษตรโดยการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบการทําเกษตร ดังนั้น ในแง่ของการบริหารจัดการ จึงมีกฎว่า ให้ชุมชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันโดย
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งแปลงให้เป็นกรรมสิทธิ์สหกรณ์คลองโยง กล่าวคือ ‚ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
สหกรณ์เป็นของสมาชิก ที่ดินเป็นของสมาชิกโดยสหกรณ์ ‛ ที่ดินดังกล่าวสามารถตกทอดไปยังทายาทโดย
ธรรมของผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีการออกเอกสารรับรองการครอบครองและการใช้ประโยชน์แก่
สมาชิกผู้มีสิทธิ
รูปแบบการนําเสนอทางออกและแนวทางแก้ไขปัญหาของชาวบ้านซึ่งกระทําผ่านพื้นที่สื่อไม่
ว่าจะเป็นการนําเสนอผ่านรายการนักข่าวพลเมือง บทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯธุรกิจออนไลน์ รายการ
เวทีสาธารณะ หรือแม้กระทั่งรายการต่างๆที่แกนนําถูกสัมภาษณ์ออกรายการ เป็นการกระทําเพื่อต้องการให้
ได้รับการพิจารณาจากภาครัฐอย่างมีความหมายมากกว่าการร้องเรียนทั่วไป แต่ชาวบ้านเชื่อว่าการที่พวกเขาได้
นําเสนอผ่านพื้นที่สื่อจะทําให้รัฐต้องให้ความสนใจมาคุยและรับเอาข้อเสนอไปตัดสินใจนั่นเอง
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
ข้อเสนอของสมัชชาคนจนฯที่ได้นําเสนอผ่านพื้นที่สื่อต่างๆ คือ ให้มีการลดระดับการกักเก็บ
น้ําไม่ให้น้ําท่วมป่าทาม ตลอดจนการเรียกร้องให้ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกําหนดระดับการกักเก็บน้ํา
และให้การรับรองสิทธิในที่ทํากินในรูปของการมีคณะกรรมการดูแลป่าทาม ข้อเรียกร้องหลักจึงมีขอบเขต
เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่มีที่ดินซึ่งได้รับผลกระทบ ในขณะที่ข้อเรียกร้องในต่อมาเริ่มมีการสร้าง
กรอบโครงเป็นประเด็นปัญหาที่มากกว่าปัญหาเฉพาะหน้า นั้นคือ ผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม ซึ่งหมายรวมถึง
ผลกระทบทางสัง คมที่ เกิ ดขึ้ น เมื่ อชาวบ้ า นไม่ส ามารถใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติจากป่าทามได้ดังเดิมแล้วได้
ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเพื่อหาที่ประกอบอาชีพใหม่ เป็นต้น จนนําไปสู่ข้อเรียกร้องให้มีการศึกษาผลกระทบ
ทางสังคมอันเกิดจากการสร้างเขื่อนราษี ไศลขึ้นในเวลาต่อมา ดังตัวอย่าง ที่ได้ถูกนําเสนอในรายการ นักข่าว
พลเมืองตอนหนึ่งที่นําเสนอผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศต่อพื้นที่บริเวณ
ลําน้ํามูนทําให้ชาวบ้านบริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อน ระดับน้ําในเขื่อนราษีไศลที่สูงขึ้นทําให้ชาวบ้า นช่วยกัน
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เสริมคันไดร์เขื่อนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําทะลัก นอกจากนี้ ชาวบ้านบริเวณเขื่อนเห็นตรงกันว่าหากเขื่อนมีการ
กักเก็บน้ําอย่างเหมาะสมจะทําให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ดังนั้นสองเหตุการณ์สําคัญคือ
การปล่อยน้ําในเขื่อนช่วงหน้าแล้งปี 2553 และเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในโคราชและจังหวัดใกล้เคียงถือเป็น
บทเรียนในการนํามาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอนาคตของเขื่อนราษีไศล
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
หลังจากเครือข่ายฯ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และสรุปออกมาว่าให้ทางกรุงเทพมหานคร
ยกเลิกโครงการที่จะสร้างตัวไส้กรอกทรายทั้งหมด แล้วให้มีการจัดเวทีพูดคุยเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกัน เพื่อยุติปัญหาบนความถูกต้อง และเหมาะสม ไม่ทําลายระบบนิเวศตลอดจนวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ดังการนําเสนอแนวทางแก้ไขผ่านพื้นที่สื่อใน รายการนักข่าวพลเมือง ตอน “บางขุนเทียน 1” ได้
นําเสนอประสบการณ์ที่ชาวบางขุนเทียนปัญหาที่เกิดจากการวางไส้กรอกทรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านกาหลง
จังหวัดสมุทรสาคร ชาวบ้านพิสูจน์ว่าไส้กรอกทรายมีสภาพเสียหายภายในเวลา 6เดือน ทําให้พื้นทรายแตก
ออกมาบนชายฝั่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําชายฝั่ง ในภาพข่าวชาวบ้านบางขุนเทียนได้ไปสํารวจสภาพความ
เสียหายและแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านการวางไส้กรอกทราย และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบวิธีการแก้ไข
ปัญหาของภาครัฐ
แนวทางการแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่เครือข่ายฯเห็นร่วมกันว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด
คือ การใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
“...เราใช้คําว่า “แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น” เคยเรียกว่าเขื่อนไม้ไผ่
แต่เป็นเขื่อน เดี๋ยวต้องทําประชาพิจารณ์ แต่ถ้าพูดว่าเป็นแนวไม้ไผ่มัน
เป็นโครงสร้างอ่อน ไม่ต้องรอ ทําได้เลย เราเลือกทําจุดแรกตรงด้าน
หน้าที่ราชพัสดุเพราะเป็นที่ไม่มีเจ้าของและเว้าลึกที่สุด‛
(คงศักด์ ฤกษ์งาม,สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
การนําเสนอทางแก้ไขปัญหา โดยการคัดค้านการสร้างโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ของรัฐ
ให้หันมาใช้วิธีการของชาวบ้าน ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แนวทางการชะลอคลื่นด้วยไม้ไผ่รวมทั้งการฟื้นฟู
ป่าชายเลน โดยการปลูกป่าโกงกาง ป่าแสม ตามแนวทางออกที่ชาวบ้านเสนอ เป็นแนวทางที่ชาวบ้านสรุป
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ร่วมกันว่าได้ผลดีกว่าหากเปรียบเทียบกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในแง่งบประมาณ ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
และต่อการดําเนินชีวิตและรักษาแหล่งทํากินของชาวบ้าน
แม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่อาจจะมองว่า การแก้ปัญหาของพื้นที่บางขุนเทียนไม่ใช่การปรับแก้
ปัญหาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่สร้าง
ผลกระทบต่อปัญหาของน้ําทั้งระบบ รวมถึงน้ําที่กัดเซาะชายฝั่งนี้ด้วย แต่ในความเห็นของคงศักดิ์ เขาเห็นว่านี่
คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชุมชนซึ่งต้องเริ่มจาก ช่วยเหลือตัวเอง ทําให้ตัวเองยืนหยัดได้ด้วยตัวเองให้ได้เสียก่อน
อะไรก็ได้ที่ได้ผลเกิดขึ้น ในท้องถิ่น จากนั้นจึงนําโครงการที่เกิดขึ้นไปกระทุ้งหน่วยงานรัฐให้เข้ามาร่วม
แก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง ‚เมื่อเราทําแล้วได้ผลก็ต้องพยายามทําให้หน่วยงานภาครัฐมาดู เพราะเราก็
เสียภาษี เราเริ่มช่วยตัวเองไปแล้วคุณมาช่วยต่อหน่อยได้ไหม นี่คือเทคนิคของชุมชน” (คงศักดิ์ ฤกษ์งาม,
สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
การเคลื่อนไหวในการนําเสนอกรอบโครงในการแก้ไขปัญหานี้ เครือข่ายได้ดําเนินการผ่าน
พื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณตามที่ชาวบ้านได้ร้องขอไป ปีละจํานวน 10 ล้านบาท
ทุกปี จนกว่าโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครจะแล้วเสร็จ เพื่อให้กทม.ดําเนินการทําแนวไม้ไผ่
“การเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เพราะว่างานช่วงนี้เราหยุดไม่ได้แล้ว เราต้องขยับอยู่
ตลอด พอเย็นก็เริ่มทําให้ร้อน ให้สื่อขยับ

...เข้าประชุมที่ทําเนียบ รองผู้ว่าฯพรเทพ

เตชะไพบูลย์ก็เข้า แล้วก็คุยกันเรื่องนี้แหละว่าเราจะดําเนินการอย่างไรกันต่อ เราก็ชี้แจงว่า
งบฯที่ชาวบ้านไปร้องขอ ปีละ 10 ล้าน ทุกปีจนกว่าโครงการใหญ่ของกทม.จะแล้วเสร็จ
ชาวบ้านก็สบายใจแล้ว”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554 )
หลังจากที่พวกเขาเคยได้รับงบประมาณจํานวน 3 ล้าน จากเอ็นจีโอเพื่อดําเนินการช่วยเหลือ
กันเอง และนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อโทรทัศน์ให้สาธารณชนและภาครัฐรับทราบว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างไร ในขณะที่ภาครัฐไม่ได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหา ดังที่คงศักดิ์ กล่าวว่า
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“ชาวบ้านเคยขอจากเอ็นจีโอ ได้แค่สามล้านทําเป็นตัวอย่าง ชาวบ้านต้อง
ทําก่อนว่าน้ําท่วมชาวบ้านก็เอาทรายใส่ถุง เอาหินใส่ถุงมาวาง ชาวบ้านต้องทําก่อน
แล้วเอาสื่อออกไปเลย กําสื่อให้อยู่สําคัญ เสนอไป บางขุนเทียนอยู่ตรงนี้นี่ ชาวบ้าน
เค้าทําอย่างนี้นี่รัฐบาลทําไรอยู่”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม,สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
3. การสร้างและนาเสนอกรอบในการจูงใจในพื้นที่สื่อ
การสร้างและนําเสนอกรอบการจูงใจในการใช้พื้นที่สื่อเป็นการสร้างเครื่องมือต่อสู้และคํา
ชี้แจงเพื่อใช้เป็นปฏิบัติการต่อสู้ของขบวนการ การสร้างอาณาบริเวณที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถ
กรอบโครงประเด็นให้ไปสู่ปริมณฑลที่กว้างขวางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวให้ประชาชนเข้า
ร่วมกับขบวนการในการแก้ปัญหาตามวิธีการที่ขบวนการได้เสนอไว้ ยุทธศาสตร์นี้เป็นการทําให้สาธารณชน
รับรู้ว่าการกระทําของขบวนการเป็นการกระทําที่มีเหตุผลและเป็นประเด็นสําคัญโดยการนําเสนอสถานการณ์
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับเหตุผลและความเป็นมาที่ทําให้ชาวบ้าน
ต้องออกมาเรียกร้องชุมนุม วิธีการใช้พื้นที่สื่อเพื่อสร้างกรอบในการจูงใจให้แก่สาธารณชนร่วมกันติดตาม
ประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการฯ ประกอบด้วย 1. การใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร(บุคคล,ตัวแทนที่
เป็นรูปธรรม,รูปภาพฯลฯ) 2. การนําเสนอถ่ายทอดวัฒนธรรม 3. การใช้พื้นที่สื่อควบคู่การกับเคลื่อนไหวใน
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
3.1.) การใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร(บุคคล,ตัวแทนที่เป็นรูปธรรม,รูปภาพฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์
หลายประการได้แก่ การใช้เพื่อระดมการเห็นอกเห็นใจจากสาธารณะ เพื่อสร้างการจดจํา เป็นต้น )
กรณีชาวบ้านคลองโยงก็ได้มีการใช้สื่อบุคคลในกรณีการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของชาวบ้าน
คลองโยงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อการจดจําประเด็นปัญหาและการสร้าง
ความเห็นอกเห็นใจต่อสาธารณะชน โดยใช้ “ลุงช่วย” ในภาพของ “ คนชรา” เป็นตัวแสดงสําคัญ โดยจะเห็นได้
ว่า “ลุงช่วย” เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวในประเด็นคลองโยง ภาพข่าวที่ถูกนําเสนอออกไปจะสื่อให้ผู้ชม
สามารถรับรู้ถึง สัญลักษณ์ในการต่อสู้ วิธีการเคลื่อนไหว ภาพและเสียงที่สะท้อนถึงความห่วงใยใส่ใจในปัญหา
ของคนในชุมชนโดยเฉพาะชายชราอย่างเช่นลุงช่วย และชาวบ้านซึ่งถูกนําเสนอออกมาเป็นตัวแทนภาพลักษณ์
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ของเกษตรกรคนเล็กคนน้อยซึ่งมีความยากจน และมีความจําเป็นในการดํารงอยู่กับผืนแผ่นดินเกิดของพวกเขาที่
ปรากฏผ่านสื่อซึ่งเป็นปริมณฑลสาธารณะ ส่วนการเก็บวัตถุดิบเพื่อมาใช้ทําข่าว ชาวบ้านโดยเฉพาะแกนนําจะ
ทําการเก็บภาพและเสียงควบคู่ไปกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของพวกเขา การเดินทางไปประท้วง ชุมนุมหรือ
ประชุมที่ไหนก็จะมีคนเก็บภาพไว้ตลอดเวลา เพื่อนํามาใช้ทําข่าว การทําข่าวพลเมืองของเราก็จะถ่ายวีดีโอ “ลุง
ช่วย” ที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้ตลอด มีการคิดว่าจะสร้าง “ลุงช่วย” ให้เป็นสัญลักษณ์ของประเด็นที่ดินปัญหากรณี
คลองโยง เพื่อให้เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหา การใช้ลุงช่วยเป็นภาพหลักทําให้ลุงช่วยสามารถเป็นข่าวให้สื่อ
กระแสหลักสามารถติดตามประเด็นการต่อสู้และความคืบหน้าในปัญหาของชาวบ้านคลองโยงได้ชัดเจนขึ้น
“การคิดประเด็นและการพัฒนาประเด็นเริ่มจากทีมพี่เลี้ยงแล้วทําให้
เราทําต่อ ได้ นี่คือข้อดี

การทํางานข่าวให้เป็นข่าวได้ การคิดประเด็นเรื่อง

พวกนี้สําคัญ มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เราวางลุงช่วยในภาพของ “คนแก่”
เพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆที่สังคม หรือผู้อํานาจเห็น ดังนั้นนี่คือ เทคติคในการ
วางโครงเรื่องซึ่งสําคัญ ทําให้เกิดการยกระดับประเด็นว่าไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเล็ก
แต่มันสามารถทําให้รัฐบาลคิดได้ว่า รัฐบาลช่วยคนจน เพราะถ้างานข่าวพลเมืองจะคิด
เพียงประเด็นการแก้ปัญหาเล็กๆของเรา มันคงไม่ทําให้ประเด็นข่าวมาได้ไกลมาก
เท่านี้
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2553 )

ในขณะที่กรณีสมัชชาคนจนใช้ยุทธศาสตร์ผ่านพื้นที่สื่อ โดยการกระตุ้นให้เกิดความเห็นอก
เห็นใจจากสาธารณชนผู้เฝ้ามอง โดยการนําเสนอเนื้อที่ไม่มีความรุนแรง แต่มีความเข้มข้น สามารถกระทบต่อ
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาได้ ดังที่ปัญญา(สัมภาษณ์)กล่าวว่า

“เนื้อหาเข้มข้นแต่ไม่รุนแรง พูดไม่ให้รู้สึกว่ารุนแรง คนที่โดนมากคือ
ข้าราชการ เค้าจะรู้ว่ามันกระทบเค้า โดยที่เราไม่ได้พูดตรงๆ ต่างจากการ
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เคลื่อนไหวรูปแบบอื่นๆ เช่นการชุมนุมที่ทําให้เกิดความขัดแย้ง แต่กลับ
ให้ผลตอบรับมากขึ้น ”
ในขณะเดีย วกั นสารดัง กล่ าวสามารถเข้ าถึ งจิ ตใจของคนดูไ ด้ เช่ น การผลิต ข่า วที่ ก ระทบ
สามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้แก่ผู้เฝ้ามองในวงกว้าง ยกตัวอย่าง รายการนักข่าวพลเมืองเรื่อง “การแต่งงาน
ของผู้ชุมนุม” ดังต่อไปนี้
ตอน “การแต่งงานของบ่าวสาวจากหมู่บ้านคนจน” นําเสนอพิธีแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่ งที่
ปักหลักชุมนุม ณ สันเขื่อนกว่า 5 เดือน เป็นการแต่งงานที่ผู้ชุมนุมช่วยกันจัดงานแต่งขึ้นในที่ชุมนุม
ในขณะที่คู่บ่าวสาวมีความกังวลว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเมื่อไร เนื่องจากความล่าช้าของหน่วยงาน
ราชการในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนได้แก่ การจ่ายค่ าชดเชยการสูญเสียที่ดิน การ
จ่ายค่าสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม
การนําเสนอในตอนนี้ขบวนการฯมีจุดประสงค์ในการนําเสนอภาพชีวิตครอบครัว ในวันสําคัญ
ที่ สุดวันหนึ่ง ของการใช้ ชี วิตครอบครัว คื อการแต่งงาน ซึ่งการแต่งงานในที่ชุมนุม นอกจากจะสะท้ อนถึ ง
ขั้นตอนและประเพณีการแต่งงานตามวัฒนธรรมชาวอีสานแล้ว นัยยะสําคัญที่กลุ่มฯ ต้องการสื่อสารคือ ชีวิต
ครอบครัวที่ต้องมาอาศัยอยู่ในที่ชุมนุม แทนที่จะอยู่ในบ้าน เช่นคนทั่วไป ที่เป็นเช่นนี้มีสาเหตุมาจากปัญหาการ
สร้างเขื่อน ทําให้พวกเขาได้รับผลกระทบและต้องมาชุมนุมประท้วง ดังนั้นหากปัญหาได้รับการคลี่คลาย ก็จะทํา
ให้คู่สามีภรรยาได้กลับไปใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างปกติ
และส่วนที่สอง คือ การอ้างอิงถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการนําเสนอถึงตัวบุคคลและผู้มีอํานาจใน
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผ่านพื้นที่สื่ อ จากการตอบคําถามของ
สื่อมวลชน การลงพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่เกี่ย วข้อง รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
วิธีการนําเสนอคําพูดหรือหน้าตาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งผลให้สื่อสนใจและตามมา
ทําข่าวการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีด้วยอันจะทําให้ประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยงยิ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ส่วนการสร้างสัญลักษณ์ผ่านพื้นที่สื่อ เพื่อสร้างตัวแทนหรือภาพจําให้แก่ผู้รับสาร
เห็นได้จากกรณีสมัชชาคนจนในการชุมนุม ณ หมู่บ้านคนจน สันเขื่อนราศีไศลในการชุมนุม 189 ของสมัชชา

110

คนจนเขื่อนราษีไศลถูกนําเสนอในรูปแบบของภาพ และฉากหลังในทุกข่าวที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานผลิต ไม่ว่า
จะเป็นข่าวที่ถูกนําเสนอผ่าน ทามทีวี หรือ รายการข่าวที่ถูกผลิตผ่านรายการ “นักข่าวพลเมือง” สัญลักษณ์
ดังกล่าวถูกนําเสนอโดยทางอ้อมเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าพวกเขายังคงชุมนุมเพื่อต่อสู้ในประเด็นปัญหา
เขื่อน การนําเสนอข่าวต่างๆในซ่อนวาระดังกล่าวไว้อย่างแยบยลและเกี่ยวพันกับปัญหาเขื่อนอย่างแยกไม่ออก
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนอยู่ภายใต้การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าทาม
เพื่อดํารงชีวิตของชาวบ้าน ตลอดจนการซ่อนวาระดังกล่าวอยู่ภายใต้ประเพณีวัฒนธรรม การละเล่น ของ
ชาวบ้านซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยนําเสนอถึงความสําคัญของวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่กําลังจะสูญสลายไป
เนื่องจากการสร้างเขื่อน
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึง การกรอบโครงเชิงสัญลักษณ์ในสื่อที่ชาวบ้านผลิตขึ้น
แล้วกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้นํามาถ่ายทอดให้ออกสู่สายตาสาธารณะคือ ข่าวที่ผลิตออกสู่รายการนักข่าว
พลเมือง ตอน “หนุมานทุบเขื่อน” เรื่องราวเกี่ยวกับหนังบักตื้อ หรือ หนังตะลุง ถูกนําเสนอในข่าว ชาวบ้านได้ใช้
สัญลักษณ์ของตัวละครตัวหนึ่งในนิยายเรื่องรามเกียรติ์ คือ หนุมาน เป็นตัวดําเนินเรื่องราว ว่าเขื่อนได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชาวบ้านมากมาย จนทําให้หนุมานทนไม่ไหวจนต้องทุบทําลายเขื่อน สัญลักษณ์ดังกล่าว ทําให้
เนื้อหาการนําเสนอสามารถเข้าถึงประชาชนผู้ชมได้ง่าย เนื่องจากหนุมานเป็นตัวละครหลักในเรื่องรามเกียรติ์ที่
รู้จักกันดี นอกจากนี้ การนําเสนอดังกล่าวยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านที่เกิดจากการ
สร้างเขื่อนจนไม่สามารถทนได้อีกต่อไปได้เป็นอย่างดียุทธศาสตร์นี้เห็นได้ชัดเจนจากรณีกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน
ได้ทําให้ประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้านมีความชัดเจน จากการนําเสนอภาพปัญหาน้ําท่วม
และเปรียบเทียบวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพทํากินได้อย่างเดิมหลังจากมีการสร้างเขื่อน
และภาพจํานวนผู้ชุมนุมและกิจกรรมการชุมนุมบริเวณสันเขื่อนราศีไศล โดยภาพดังกล่าวได้ถูกนําเสนอผ่านสื่อ
ที่พวกเขาผลิตขึ้นและถ่ายทอดผ่านรายการนักข่าวพลเมือง ดังตอนต่อไปนี้
ตอน “หนังบักตื้อ” นําเสนอถึงประวัติวิถีชีวิตของ พ่อสิงห์ จําเริญ ซึ่งเป็นเจ้าของคณะหนัง
ตะลุงในชุมชนบ้านผึ้ง ที่ใช้การแสดงสื่อพื้นบ้านนี้เพื่อสื่อสารเรื่องราวการได้รับผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนราศีไศล ตอน “หนุมานทุบเขื่อน” โดยนําบทเรื่องรามเกียรติ์มีดัดแปลง ให้เข้ากับความ
ยากลําบากในการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซึ่งมีมากมาย จนต้องถูก
ถ่ายทอดออกมาทางหนังตะลุง โดยสรุปว่า ความหวังของพ่อสิงห์ในการแสดงหนังตะลุง ตอนหนุมาน

111

ทุบเขื่อน ว่าการสื่อสารเรื่ องราวผ่านหนังบักตื้อ จะทําให้ปัญหาความเดือดร้อนกว่า 16 ปีได้รับการ
แก้ไขเสียที
ตอน“อาชีพปั้นหม้อ” นําเสนอ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทําอาชีพปั้นหม้อของชาวบ้านโก อ.ราษี
ไศล จ.ศรีสะเกษ โดยใช้ ประเทือง โพธิ์งามเป็นผู้เดินเรื่อง เขาได้บรรยายว่าต้องไปหาดินและส่วนผสม
ในการปั้นหม้อในป่าทาม รายได้ต่อวันละ 400 แต่ตอนนี้ชาวบ้านกังวลว่าตอนนี้ชาวบ้านจะหายไป
เพราะการสร้างเขื่อนหัวนา ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่จะทําให้น้ําท่วมป่าทามซึ่งเป็นแหล่งดินที่นํามาใช้ใน
การปั้นหม้อและ ไม้ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ตอน“ใบตองซาด” นําเสนอภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่นําใบตองซาดมามุงหลังคา โดย
นําเสนอผ่านภาพชาวบ้านได้นําใบตองมามุงหลังคาในที่ชุมนุม การนําเสนอข่าวนี้มีนัยยะสะท้อนถึงการ
อนุรักษ์ และการรู้จักนําทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดของชาวบ้าน แต่
ใบตองซาดที่เคยมีอยู่อย่างมากมายในป่าทามได้มีจํานวนลดลงเนื่องจากน้ําจากเขื่อนท่วมป่าทาม เป็น
การเชื่อมโยงปัญหาการสร้างเขื่อนที่กระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ดั้งเดิมเข้ากับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเหตุผลของการชุมนุมของสมัชชาคนจน ณ สันเขื่อนราษีไศลได้อย่างชัดเจน
อีกตัวอย่างหนึ่งคือการกรอบโครงสัญ ลักษณ์ที่ทําให้เห็นความสําคัญของป่าบุ่งป่าทาม โดยให้
เยาวชนเป็ นสัญลัก ษณ์ข องคนรุ่นหลัง ที่ช าวบ้านจะเป็นต้องอนุรักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติเอาไว้

โดยการ

นําเสนอถึงประโยชน์ของป่าบุ่งป่าทามเนื้อหาต้องการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับป่าบุ่งป่าทาม เพื่อต้องการ
นําเสนอว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องการสืบทอดจิตสํานึกไปสู่คนรุ่นต่อไป ซึ่งมีความสําคัญถึงขั้นต้องบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
ในโรงเรียนมี ซึ่งกรอบโครงการนําเสนอผ่านสัญลักษณ์ดังกล่าวมีที่ต่อสาธารณะคือ ต้องการแฝงนัยยะ
เกี่ยวกับการพัฒนาของภาครัฐที่มุ่งเน้นการสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนซึ่งเป็นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าทาม กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานเห็นว่าการนําเสนอผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ จะทําให้
สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการนําข้อถกเถียงดังกล่าวเข้า
มาในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เป็นประเด็นที่สังคมควรขบคิดและตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่คํานึงถึง
ความยั่งยืนโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ส่วนในกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯใช้การจูงใจโดย ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ 1
ภาพแทน1,000คํา” ที่เครือข่ายฯใช้ คือ การนําภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเคลื่อนไหว ทั้งภาพในอดีต
และปัจจุบัน มาปะติดปะต่อเรียงร้อยกับสคริปต์ที่ได้วางไว้ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว การจูงใจ ให้เห็น
ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ เพื่อให้สาธารณชนเห็นอกเห็นใจชาวบ้านที่แก้ไขปัญหา เครือข่ายฯได้ใช้เทคนิค “
หนึ่งภาพแทนพันคํา” เป็นเทคนิคสําคัญที่เครือข่ายใช้ในการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ ภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ
บริเวณอ่าวไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว “ก” หรือแม้กระทั่งความสูญเสียที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง สภาพ
ความเสียหายของไส้กรอกทรายหรือการทิ้งหินจากการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ หรือรูปภาพในการ
แก้ ไ ขปั ญหาของชาวบ้า นไม่ ว่า จะเป็ นแนวกั นคลื่นไม้ไ ผ่ สภาพดินเลนที่เพิ่ มขึ้น รวมไปถึงภาพความอุดม
สมบูรณ์ เช่น สัตว์น้ําที่กลับเข้ามาอยู่อาศัยในดินเลน และสภาพการทําประมงชายฝั่งของชาวบ้านที่สามารถ
กลับมาทํากินได้อีกครั้ง ได้ถูกถ่ายทอดด้วยภาพในพื้นที่สื่อต่างๆ เป็นจํานวนมาก เพื่อทําให้ผู้ที่รับสารในรูปแบบ
ต่างๆ มองเห็นและเปรียบเทียบสถานการณ์ประกอบกับการอธิบายได้อย่างชัดเจนมากขึ้ น ทั้งในรูปแบบของ
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
“เทคนิคของชุมชน เป็นหลักการที่เหมือนการใช้ภาพหนึ่งภาพแทนคําพันคํา
โครงการของเราคือภาพที่ใช้แทนคํา อธิบายกับหน่วยงานรัฐว่า เราต้องการอะไร
และอยากให้เขาช่วยเราสานต่อในเรื่องงบประมาณ‛
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีข้อดีคือสามารถทําให้เห็นได้ในสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
เช่น บทความ ข่าวต่างๆ สื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เช่น สื่อประกอบการบรรยายในรูปแบบ power point และ
สื่อโทรทัศน์ที่สามารถทําให้ผู้รับสารเห็นเป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนที่สุด ทําให้เข้าใจสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยใช้การนําเสนอในระยะเวลาสั้น ยกตัวอย่างเช่น รายการนักข่าวพลเมือง ตอน “บางขุน
เทียน 2” นําเสนอ ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการปรับตัวของเพื่ อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่าง การแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามกําลังความสามารถของ
ชาวบ้าน เช่น การนําโอ่งใส่ทรายเพื่อกันคลื่น และมีแนวหิน ไม้ กระสอบใส่ดินมัดปากวางเรียงกัน เป็นต้น ซึ่ง
วิธีการต่างๆ สามารถกันคลื่นได้แตกต่างกัน แม้ว่าข่าวในตอนดังกล่าวจะเป็นการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาของ
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ชาวบ้าน แต่จุดประสงค์ในการนําต้องการบอกกล่าวถึงความเดือดร้อนและการดิ้นรนเอาตัวรอดจากปัญหาที่
ชาวบ้านกําลังประสบอยู่ เห็นได้จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการทําแนวกันคลื่นใน
ลักษณะต่างคนต่างทํา ในแต่ละครั้ง ราวหมื่นบาทต่อคน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2) การสร้างกรอบโครงเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์นี้เห็นได้ชัดเจนในการใช้พื้นที่สื่อกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศล แต่ไม่เห็นอย่าง
ชัดเจนในกรณีคลองโยงและเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ เนื่องจากลักษณะและประสบการณ์ของขบวนการฯ
ทางสังคมที่แตกต่างกัน หลังมีการชุมนุมแบบสันติอหิงสาจริงๆ เกิดขึ้น ณ สันเขื่อนราศีไศล สมัชชาคนจนฯได้
เคลื่อนไหว โดยใช้ “วัฒนธรรมนําหน้าการเมือง” ซึ่งการใช้พื้นที่สื่อเป็นหนึ่งในวิธีการเคลื่อ นไหวแบบสันติที่
สําคัญ จากมุมมองของชาวบ้านที่เห็นว่าการเมืองคือการแก้ไขปัญหา แต่เอาวัฒนธรรม นําไปก่อน โดยที่ไม่
ต้องให้เกิดความรุนแรง แล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดทีมข่าว ซึ่งวิธีการนําเสนอและเนื้อหาที่ถูกนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ
ซึ่งถูกผลิตขึ้นจากกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน สอดแทรกกับการนําเสนอปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนซึ่งก่อให้ผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้าน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตอน “รําวงโบราณ /รําโทน” นําเสนอการละเล่นรําโทนซึ่งเป็นการละเล่นของคนอีสานที่สืบ
ทอดมาตั้งแต่อดีต โดยชมรมผู้สูงอายุคณะผ่างผ่าง บ้านจาน ต.ทับใหญ่

อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดย

เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหว ณ สันเขื่อนราศีไศล เนื่องจากรําวงคณะผ่างผ่างได้แสดงอยู่ที่ หมู่บ้านคน
จน อาทิตย์ละครั้งเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดของผู้ชุมนุม และสุดท้ายเนื้อหาข่าวสรุปว่า ถึงแม้จะอยู่
ในช่ วงเวลาการชุ ม นุม ชาวบ้ า นก็ ยั งคงให้ค วามสํา คัญและช่วยกั นอนุรั ก ษ์ ฟื้ นฟู วั ฒนธรรมของคน
พื้นบ้านอีสานไว้ให้ลูกหลาน
ตอน“ลงแขกทํ านา” สมัชชาคนจนราศีไ ศล ได้มาช่วยกั นลงแขกดํานา โดยมีการนําเสนอ
บรรยากาศในการลงแขกดํานาตามประเพณีของชาวอีสาน เนื้อหาโดยสรุปคือถึงแม้พวกเขาจะได้รับ
ความเดือดร้อนและผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และกําลังทําการชุมนุมอยู่ในสันเขื่อน แต่พวกเขาก็ยัง
ต้องสืบทอดประเพณีการลงแขกเอาไว้เช่นเดียวกัน
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ตอน“พิธีกรรมลงข่วง”นําเสนอพิธีกรรมการลงข่วง
ประเพณีของคนอีสาน

ซึ่งสะท้อนถึงการสืบทอดความเชื่อ

เพื่อบูชาครูบาอาจารย์เป็นความเชื่อระหว่างการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับดวง

วิญญาณ โดยพิธีกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นความเชื่อของคนในชุมชนว่าเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
แล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะต่อสู้กับผลกระทบที่เข้ามา
กับความเจริญของกระแสสังคมในยุคปัจจุบัน
4.3

กระบวนการนาเสนอประเด็นผ่านพื้นที่ของขบวนการทางสังคม
4.3.1 การนาประเด็นปัญหาเข้าสู่ปริมณฑลสาธารณะ(bringing it to light)เป็นการจัดวาง

ประเด็น(Process of Agenda setting) ของขบวนการทางสังคมและที่มาของการคิดประเด็นปัญหาของขบวนการ
ทางสังคมเพื่อนําเสนอในพื้นที่สื่อ
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การคิดประเด็นข่าวให้มีความเชื่อมโยงประเด็นปัญหาจากพื้นที่ไปสู่ระดับนโยบายของ
ขบวนการสมาชิกสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงสามารถวิเคราะห์ได้จากการคิดประเด็นข่าวชิ้นแรกซึ่งเริ่มมีฐานคิด
จากการที่ต้องการให้ข่าวของคลองโยงเป็นประเด็นสาธารณะโดยสะท้อนจากประเด็นปัญหาในพื้นที่ จึงเป็นการ
นําเสนอข่าวในประเด็นที่กว้างที่สุดก่อนนั่นคือ การเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรม โดยสร้างความ
เชื่อมโยงประเด็นข่าวของนักข่าวพลเมืองคลองโยงเกิดมาจากการทําให้ประเด็นข่าวมีความกว้างขวางและ
ครอบคลุมนโยบายสาธารณะซึ่งจะทําให้คนดูสามารถเห็นถึงความเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในมิติของการต่อสู้ในเรื่องที่ดินของชาวบ้านคลองโยงยังทําให้ผู้ชมหรือคนในชุมชนอื่น
ที่มีปัญหาใกล้เคียงกันสามารถเข้าสนับสนุนหรือเป็นแนวร่วมในการต่อสู้อีกทางหนึ่งด้วย แล้วจึงนําเสนอ
ประเด็นให้แคบลงมาสู่ปัญหาของพื้นที่
นอกจากนี้ หลังจากการประชุมเสวนาหรือเหตุการณ์การเคลื่อนไหวต่างๆของประเด็นปัญหา
ขบวนการจะทําการขยายประเด็นออกสู่สาธารณะโดยสื่อต่างๆ เช่น ในกรณีคลองโยง หลังจากชาวบ้านได้
เรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้ว ต่อมากรรมการวุฒิสภา และกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้นําโดย
คุณสุนีย์ ไชยรส ภายใต้โครงการรัฐเอื้อราษฎร์มีการจัดเสวนาเรื่องปัญหาที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ ถ่ายทอดผ่าน
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งในวันนั้นชาวบ้านได้ขยายวงขอบของผู้รับรู้ให้เห็นสภาพปัญหาคลองโยง
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โดยให้ทางรายการนําเสนอข่าวพลเมืองในสองตอนแรกด้วย

หลังจากนั้นชาวบ้านคลองโยงได้เขียนบทความ

“รัฐเถือราษฏร์” ลงในเว็บไซด์กรุงเทพฯธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้สาธารณชนเห็นถึงปัญหาของโครงการดังกล่าวที่
เกิดขึ้น
การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่ดินทํากินและการคัดค้านการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินของกรมธนา
รักษ์ในกรณีที่ดินราชพัสดุคลองโยงนั้น ชาวบ้านได้ยกระดับการเคลื่อนไหวจากการเคลื่อนไหวในท้องถิ่นเป็น
การขยายระดับการรับรู้ไปยังสาธารณะ ซึ่งแกนนําได้ใช้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือสําคัญจนแกนนําได้ใช้เป็น
ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เป็นการต่อสู้ด้วยข่าวสาร แกนนําชาวบ้านจึงเป็นผู้ผลิตข่าวสาร และอยู่ในฐานะผู้
นําเสนอข่าวสารที่ชาวบ้านต้องการให้สาธารณชนรับรู้
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
การคิดประเด็นข่าวถือเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตและใช้พื้นที่สื่อ โดยการคิดสารคดี
หรือว่าทําข่าว ทางกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจะช่วยกันคิดเรื่อง ซึ่งในบางสถานการณ์กลุ่มพ่อครัวใหญ่จะมีบทบาท
ในการประชุมร่วมเพื่อคิดประเด็นข่าวด้วย จากนั้นจึงเขียนบนกระดาน คิดร่วมกันโดยมีปัญญา คําลาภเป็นคนคิด
หลัก และช่วยกันคิดชื่อเรื่องในแต่ละข่าว การวางแผนโครงเรื่องในการนําเสนอข่าวแต่ละตอนจะมีความ
ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ข่าวแต่ละครั้งที่ผลิตออกไปจะต้องมีความสัมพันธ์กับช่วงจังหวะเวลาในการนําเสนอ
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่ชาวบ้านต้องผลักดันและขับเคลื่อนให้มีการดําเนินการจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้ผลิตสื่อเพื่อนําเสนอปัญหาของตนเข้าสู่พื้นที่สื่อหลายครั้ง เนื้อหาที่
นําเสนอมาจากการที่ชาวบ้านได้สรุปบทเรียนเพื่อเสนอปัญหาให้แก่รัฐบาลโดยเฉพาะการนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ
เช่น บทเรียนที่เกิดขึ้นกับเขื่ อนราษีไศลอันเกิดจากการดําเนินการผิดพลาดของภาครัฐ เพื่อเสนอให้ภาครัฐต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินนโยบาย รวมถึงการนําเสนอปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านโดยตรงหลังจากการก่อสร้างเขื่อนดังนี้
“ราษีฯมีทั้งทํานา ป่าบุ่งป่าทาม แล้วก็หาปลา ระบบนิเวศน์เราอุดมสมบูรณ์มาก พอมีเขื่อนเรา
เลยลําบาก เพราะเรามีวิถีชีวิต อาชีพที่หลากหลาย แถวนี้เป็นป่าทาม ที่ใหญ่มาก และอุดมสมบูรณ์ เรา
กําลังเปรียบเทียบว่ามันสําคัญ เหมือนป่าชายเลน ซึ่งพอเกิดปัญหา มันก็สําคัญ เรื่องใหญ่ กับวิถีชีวิตของ

116

เรามาก จึงต้องนําเสนอมุมมองให้หลากหลาย วิถีชีวิตประมงก็เปลี่ยน ต้องซื้อเครื่องมือที่แพงขึ้น เพราะ
น้ําแรงขึ้น จะใช้เครื่องมือแบบเดิมไม่ได้”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อสู้เพื่อให้ขบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานสามารถใช้
พื้นที่สื่อในการถ่ายทอดความต้องการของตนนั้น ขบวนการฯ ได้ผลักดันให้มีการนําเสนอเนื้อหาและทิศทางใน
การผลิตเนื้อหาตามสารที่ ข บวนการต้ องการสื่ อ เพื่ อให้ส าธารณะได้รับรู้ ถึงมุ มมองและความคิ ดเห็ นของ
ขบวนการ ซึ่งแตกต่างไปจากมุมมองที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อกระแสหลัก เหตุการณ์ที่เห็นได้ชั ดในกรณีนี้คือ การ
ต่อสู้เพื่อให้บรรณาธิการรายการนักข่าวพลเมืองยอมรับแนวทางการนําเสนออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหา
และข้อเรียกร้องของ กลุ่มเสียงคนอีสาน ที่นําเสนอกรณีปัญหาเขื่อนราษีไศลเพื่อให้ ขบวนการสามารถใช้คําว่า “
เขื่อน” แทนคําว่า “ฝาย” เมื่อขบวนการใช้ คําว่า “เขื่อน” กลับถูกทางรายการเอานํากลับมาทบทวนและเปลี่ยน
คําเนื่องจากอ้างว่าคําว่า “เขื่อน”เป็นคําที่อ่อนไหว ดังที่ปัญญา คําลาภ (สัมภาษณ์,19 มีนาคม 2554)ได้กล่าวถึง
สถานการณ์ดังกล่าวว่า
“ตอนแรกที่เราทําข่าว 2 เรื่องแรก เค้าไม่ให้เราใช้คําว่าเขื่อนนะ เค้าให้ เราใช้คําว่า ‘เรา
ได้รับ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ’ ไม่ให้พูดคําว่า “เขื่อน” เลย จนเราถึง
บอกว่าถ้าถึงขนาดไม่ให้เราพูดคําว่า “เขื่อน”เราก็จะไม่ทําส่งแล้วคราวหน้า เราก็จะไปทําส่งที่
อื่นก็ได้ เพราะเค้าให้เหตุผลว่ามันกระทบกับรัฐมันเป็นประเด็นอ่อนไหวเราสู้ กับทีวีไทยอยู่
นานพอสมควร”
ในช่วงแรกที่มีการเกิดขึ้นของรายการนักข่าวพลเมือง ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องทีวี
ไทย ในฐานะสื่อสาธารณะนั้น ทิศทางการนําเสนอของรายการนักข่าวพลเมือง มีรูปแบบที่ให้ชาวบ้านต้อง
นําเสนอเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความขัดแย้ ง ในขณะที่ฝ่ายกลุ่มเสียงคนอีสานต้องการให้มีการ
นําเสนอที่ชัดเจนและเป็นไปตามแนวทางการต่อสู้ของขบวนการซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา เนื่องจากต้องการ
ให้รัฐ ยอมรับ ว่าสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็น โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ในรูปแบบ“ เขื่อน” ได้ส่งผลต่อความ
รุนแรงของปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านจริง ดังนั้นการใช้คําว่า “เขื่อน” จึงมีผลต่อการสร้างความ
สนใจและความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการเลือกใช้ “คํา”ซึ่งมีนัย
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ยะสําคัญต่อทิศทางการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา มาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความสนใจต่ อสาธารณชน จึง
เห็นได้ว่านอกจากชาวบ้านต้องสู้กับภาครัฐในประเด็นปัญหาของตนและเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะแล้ว
ในอีกด้านหนึ่งชาวบ้านยังต้องต่อสู้เพื่อให้พื้นที่สื่อสามารถเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย
ขบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้ใช้จังหวะในช่วงที่รายการนักข่าวพลเมืองยังไม่
มีทิศทางที่ชัดเจนในการนําเสนอในช่วงแรก เพื่อผลักดันให้พื้นที่สื่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สําคัญที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้สื่อที่พลเมืองผลิตขึ้นให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้
พื้นที่นี้เป็นช่องทางในการเคลื่อนไหว โดยให้สามารถผลิตข่าวทั้งในมุมมองที่ดีและไม่ดีต่อสภาวการณ์ต่างๆที่
กระทบต่อตัวตน ชุมชนและสังคมของผู้ที่ต้องการสื่อสารได้ ซึ่งในการผลิตข่าวเพื่อส่งให้รายการนักข่าวพลเมือง
อย่างไรก็ตามในที่สุดการปะทะกันระหว่างแนวคิดของสื่อสาธารณะกับความต้องการนําเสนอความจริงผ่าน
พื้นที่สื่อทําให้ขบวนการสามารถผลักดันให้รายการนักข่าวพลเมืองเป็นพื้นที่สําคัญในเวลาต่อมา
4.3.2 การทาให้ประเด็นให้ถูกฉายให้เห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
ในขั้นตอนนี้ชาวบ้านคลองโยงใช้วิธีการที่ประเด็นทางสังคมจะถูกกรอบโครง(Framed)ในข่าว
จากสื่อ

โดยการถามทวง/ตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐบาล

สังเกตเห็นได้ชัดจากลักษณะการนําเสนอที่

หลากหลายในการทําการฉายให้เห็นประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่สาเหตุอันเป็นต้นเหตุของ
ปัญหา โดยมีการนําเสนอถึงตัวบุคคลและผู้มีอํานาจในหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะการนําเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ

เช่น ในเดือน

กรกฎาคม 2552 นายนิพนธ์ บุญญภัทโร ผช.รมต.ประจําสํานักนายกฯ สํารวจพื้นที่ปัญหาที่ดินคลองโยง และพบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และในสิงหาคม 2552 ชาวบ้านได้ทําการประสานงานให้
นายสาทิตย์

วงศ์หนองเตย ล่องเรือลงมาสํารวจสภาพปัญหาที่ดินในพื้นที่คลองโยง ซึ่งมีการออกข่าวทาง

โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในหลายสํานัก การลงมาสํารวจพื้นที่คลองโยงของรัฐมนตรีครั้งนี้ นอกจากต้องการ
ให้เขาลงมาเพื่อรับรู้และหามีการหารือเพื่อนําไปสู่การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
การส่งผลให้สื่อสนใจและตามมาทําข่าวการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีด้วยอันจะทําให้ประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยง
ยิ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

118

การนําเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น คอลัมน์ข่าวในสํานักข่าวออนไลน์ ข่าวทางโทรทัศน์
ได้แก่ รายการนักข่าวพลเมืองที่ชาวบ้านจัดกระทําเอง รวมไปถึงการนําเสนอประเด็นผ่านเวทีการประชุมต่างๆ มี
ลักษณะการนําเสนอที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการนําเสนอ เช่น การนําเสนอผ่านโทรทัศน์
ในรายการข่าวพลเมืองหรือเวทีสาธารณะ จะมีความแตกต่างจากการเสนอผ่านบทความผ่านสื่อออนไลน์ ความ
แตกต่างคือเรื่องความเข้มข้นในภาษาที่ใช้นําเสนอ โดยบทความจะมีลักษณะการนําเสนอที่ดุดัน จริงจังและ
ตรงไปตรงมา พร้อมกับหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจน ในลักษณะการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์
รวมถึงเสนอประเด็นการถกเถียงให้สังคมรับทราบเพื่อให้เกิดการถกเถียงกันในพื้นที่สาธารณะ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาและนโยบายการจัดการที่ดินของภาครัฐ รวมถึงการเคลื่อนไหวในเรื่องที่ดินของเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินในภาพรวม โดยนัยยะของการนําเสนอเป็นการถามทวง/ตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่อง
ดังกล่าว รวมถึงสะท้อนสถานการณ์ความคืบหน้าให้แก่สาธารณชนรับรู้ สามารถยกตัวอย่างลักษณะคําพูด ที่
เป็นการถามทวงการดําเนินนโยบายของรัฐบาลอย่างดุดัน เช่น “ผลงาน 6 เดือนของรัฐบาลด้านนโยบายกระจาย
การถือครองที่ดินโดยรวมพอไปได้ แต่เป็นการดําเนินนโยบายแบบกระจุ๋มกระจิ๋ม ค่อยๆ ขยับอย่างเบาๆ” ใน
บทความ “กระจายการถือครองที่ดินแบบจิ๋วระทวย”ที่ลงในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 5ส.ค. 2552 และ
บทความที่ถูกเผยแพร่ หลังจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 การประชุมครั้งนั้นมีนายกฯเป็น
ประธานในการประชุม และมีการเสนอเรื่องให้ทบทวนเรื่องปัญหาที่ดินคลองโยง โดยอนุกรรมาธิการ ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีการเสนอให้นายกพิจารณามติครม. ซึ่งรัฐมนตรีสาทิตย์ วงศ์หนองเตย2แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มี
การลงสํารวจพื้นที่ตัวอย่าง 2 พื้นที่ หนึ่งในนั้นคือพื้นที่คลองโยง จ.นครปฐม และเสนอว่าต้องการให้เป็น
โฉนดชุมชนแบบ 30 ปีและไม่มีการโอนสิทธิ์กัน เนื่องจากรัฐบาลมักจะคิดเรื่องโฉนดชุมชนในรูปแบบของ
โฉนดของรัฐ ในขณะที่ชาวบ้านพยายามชี้แจงเรื่องโฉนดชุมชนที่เป็นของเอกชน ทําให้เกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างชาวบ้านและรัฐมนตรีสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ทําให้นายกฯเองต้องให้กลับไปพิจารณาทบทวนกันมาใหม่
2

ซึ่งเป็นประธานในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดที่ 6 มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการแก้ปัญหาระดับนโยบาย เนื่องจากทําหน้าทีศ่ ึกษา

แนวทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆเพื่อรองรับนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินของรัฐบาล โดยมีคณะทํา งาน อีก4คณะ ซึ่งคณะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ดินคลองโยง คือ คณะทํางานชุดที่3 มีบทบาทในการวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทบทวนองค์ความรู้และ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการถือครองที่ดิน การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการรับรองสิทธิที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เพื่อ
รองรับนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินของรัฐบาล
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นักวิชาการตัวแทนชาวบ้านได้เผยแพร่บทความเพื่อทําความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในที่ประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาครั้งที่2 ระหว่างรัฐมนตรีสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับชาวบ้านคลองโยงและการนํา
ประเด็นข้อถกเถียงดังกล่าวสื่อสารไปยังพื้นที่สาธารณะผ่านการใช้พื้นที่สื่อออนไลน์ โดยข้อความและคําพูดที่
ปรากฏในบทความ “บ้วนปากด้วยนโยบายปฏิรูปที่ดิน” ที่ลงในนิตยสาร Way ยกตัวอย่างเช่น
“... คุณอภิสิทธิ์และรัฐบาลของเขาต้องการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลของ
เขามีนโยบายปฏิรูปที่ดิน และกําลังดําเนินการหาที่ดินของรัฐ คือ ที่ราชพัสดุ
มาแจกให้แก่เกษตรกรผู้ยากจนและไร้ที่ดินทํากิน แต่ขอโทษเถอะ ข่าวเหล่านี้
น่าจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของข่าวลวงโลก เพราะนั่นไม่ใช่การเอาที่ดินไป
แจกชาวนา แต่เป็นการไปปล้นกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พวกเขาต้องได้.....บทเรียนที่
ได้จากปฏิบัติการลวงโลกของคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าท่านคงทําตามสคริปต์ของ
นักสร้างภาพแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว ก็คือ

หากที่ดินเหล่านี้ไม่สามารถเป็น

กรรมสิทธิ์ของชาวนาแล้วจะมีที่ดินที่ไหนอีก ที่จะนํามาสู่การกระจายการถือ
ครองที่ดิน สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลเองไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับนโยบายนี้
ความเข้าใจเรื่องโฉนดชุมชนมีอยู่แค่ไหน …สิ่งที่จะเกิดขึ้นหวังว่าจะเป็นบท
เรียนให้รัฐบาลได้ตระหนักว่า จะต้องคิดอย่างจริงจังกับโฉนดชุมชน

และ

มาตรการที่จะนํามาสู่การกระจายการถือครองที่ดินไม่ใช่พูดถึงแบบถุยน้ําลาย”
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552)

ลักษณะภาษาที่ใช้นําเสนอดังตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึง ความจริงจังและการใช้ความรู้
ทางวิชาการและข้อเท็จจริงในการนําประเด็นถกเถียงไปสู่พื้นที่สาธารณะ ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารทางสื่อออนไลน์ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนชั้นกลาง โดย
การนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์นั้น สามารถมีอิสระในการนําเสนอมากกว่าสื่อโทรทัศน์ซึ่งมีข้อจํากัดด้านการจัด
ระดับความนิยมของผู้ชม(rating) เป็นต้น การนําเสนอแบบตรงจุดจึงมีจุดประสงค์ในการหาความสนับสนุนจาก
กลุ่มผู้ชมที่ชมชอบกับลักษณะการนําเสนอเช่นนี้ นอกเหนือไปจากการนําเสนอผ่านสื่อที่มีข้อจํากัดทางภาษา
และความหนักแน่นของเนื้อหา
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ในขณะที่ลักษณะการนําเสนอผ่านรายการนักข่าวพลเมืองซึ่งออกอากาศผ่า นสื่อโทรทัศน์นั้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลหรื อ ข้ อ จํ า กั ด ของสถานี ห รื อ ผู้ ค วบคุ ม รายการต้ อ งการให้ ร ายการออกมาในรู ป แบบที่ ค นทุ ก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเวลาออกอากาศคือเวลา หลังข่าวในพระราชสํานักซึ่ง จะเป็นเวลาที่
“ชาวบ้าน” หรือกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถติดตามดูรายการได้ทัน ( ภูมิพัฒน์ บุญเลี้ยง, สัมภาษณ์, 25
พฤศจิกายน 2552 ) นอกจากนี้ทางรายการยังไม่ต้องการให้มีการนําเสนอที่ล่อแหลมต่อการสร้างความขัดแย้งใน
สังคม จึงทําให้ภาษาและลักษณะการนําเสนอเป็นลักษณะค่อนข้างประนีประนอม ประกอบกับการนําเสนอด้วย
ภาพ ซึ่งจะทําให้ผู้รับชมสามารถเห็นภาพและสารที่ชาวบ้านคลองโยงต้องการนําเสนอได้อย่างชัดเจน โดยไม่
จําเป็นต้องมี คํา พูดมากมายเหมื อนการนําเสนอผ่านบทความ ส่วนนัยยะในการนําเสนอเนื้อหาผ่านรายการ
นักข่าวพลเมืองนั้นไม่แตกต่างจากการนําเสนอผ่านบทความมากนักคือต้องการนําเสนอข่าวเพื่อการถามทวง/
ตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐบาลและนําเสนอให้สาธารณชนได้รับรู้ปัญหาของชาวบ้านคลองโยง
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
กระบวนการจัดกระทําผ่านพื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้มีการวางแผนและดําเนินการ
อย่างมีแบบแผนควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อดึงประเด็นให้ถูกฉายให้เห็นได้อย่างชัดเจนและ ให้พื้นที่สื่อเป็นพื้นที่
สําคัญในการเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนอ ชุดความจริงของชาวบ้าน

โดยลักษณะสําคัญของการใช้พื้นที่สื่อ

ผ่านการทําข่าวของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน คือ การนําเสนอประเด็นที่นอกเหนือจากที่สื่อกระแสหลักรายงานและ
ให้ความสนใจ ดังนั้น ยุทธศาสตร์หลักในการผลิตข่าวของชาวบ้านคือ “การทําให้เรื่องที่ไม่เป็นกระแสให้เป็น
กระแส การทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่” ดังที่ตัวแทนกลุ่มกล่าวถึงวิธีคิดในการทําข่าวว่า
“เราคิดว่าเราทําในสิ่งที่คิดว่าสื่อกระแสหลักไม่ทํา แต่เราจะนําเสนอแง่มุมที่มาจากเรา
เอง คนในพื้นที่อยากนําเสนอจริงๆ เพราะสื่อกระแสหลักจะทําตามเรทติ้ง ตามที่คนดูให้ความนิยมหรือ
กําไรหรือเปล่า ตามตลาดถ้าข่าวนั้นหรือเรื่องนั้นได้รับความนิยม แต่ของเราเราไม่คิดเรื่องนั้น ของเรา
อาจจะมีคนดูไม่เยอะ แต่เราก็จะสื่อสารกับคนที่อยากดูเรื่องของเรา”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
กลุ่มฯ จะนําเสนอแง่มุมที่สื่อกระแสหลักไม่ได้นําเสนอ และมีมุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่าสื่อที่ถูก
ผลิตจากสื่อกระแสหลัก กล่าวคือในขณะที่สื่อกระแสหลักลงมาในพื้นที่เพื่อนําเสนอปัญหาความเดือดร้อน และ
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น้ําท่วมป่าทาม ซึ่งเป็นการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ชาวบ้านจะผลิตข่าวที่นําเสนอถึงความหมายและ
ความสําคัญของป่าทามต่อวิถีชีวิตของพวกเขาโดยสะท้อนจากมุมมองของคนใน ลักษณะเด่นของข่าว ที่ถูก
นําเสนอจากมุมมองของ “คนใน” คือ เป็นข่าวที่คนในท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถนําเสนอได้ และเป็นการนําเสนอ
ข่าวโดยทีมข่าวของตนเอง มีการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาจากพื้นที่ของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
และชาวบ้านเองได้ทําการรายงานข่าวให้สังคมได้รับรู้ โดยกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานเป็นผู้วางยุ ทธศาสตร์การใช้
พื้นที่สื่อ
การวางแผนการใช้พื้นที่สื่อของสมัชชาคนจนฯ มีลักษณะแบ่งงานกันทําโดยมีกลุ่มสื่อเสียงคน
อีสานมีหน้าที่หลักในการผลิตข่าวในเกือบทุกขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากการผลิตสื่อต้อง
อาศัยบุคคลที่มีเวลา และเข้าใจวิธีการผลิตและการจัดการการใช้สื่อในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้บุคลิกของ
ชาวบ้านที่สามารถทําข่าวได้หรือใช้พื้นที่สื่อได้จากบทเรียนของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานคือ เป็นบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ รับรู้ถึง ประเด็นปัญหาในการต่อสู้เคลื่อนไหวและมีความกระตือรือร้นที่จะทําข่าว เห็นได้จาก
สมาชิกกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้เล่าถึงการทําข่าวในช่วงเริ่มต้น “ตอนนั้นมันอินมากสนุกมาก และชาวบ้านก็
เข้าใจว่ามันมีความสําคัญ ว่าเราต้องเก็บภาพ ข้อมูลข่าว ความเคลื่อนไหวไว้ ตอนทําข่าวใช้เวลาทั้งวันกว่าจะ
นอนก็ตีสอง ประชุมกันดึกทุกวัน เสร็จแล้วก็นอนกันหลังเวที ” (ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
พัฒนาการในการวางแผนการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันระหว่าง
การพัฒนาการเคลื่อนไหวและการพัฒนาตนเองของชาวบ้าน กล่าวคือ ยิ่งชาวบ้านได้มีโอกาสในการใช้พื้นที่สื่อ
และผลิตสื่อของตัวเองมากขึ้นยิ่งทําให้หัวข้อข่าวที่นําเสนอ ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ ความแหลมคมในการ
นําเสนอประเด็นมีมากขึ้น ซึ่งทําให้ประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านนําเสนอได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อ
พลังในการเคลื่อนไหวด้วย
กระบวนการจัดกระทําผ่านพื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอี สานได้มีการวางแผนและดําเนินการอย่างมีแบบแผน
ควบคู่ไ ปกั บการเรีย นรู้เพื่อให้พื้นที่สื่อเป็ นพื้ นที่สําคัญในการเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนอ ชุดความจริงของ
ชาวบ้าน

โดยลักษณะสําคัญของการใช้พื้นที่สื่อผ่านการทําข่าวของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน คือ การนําเสนอ

ประเด็นที่นอกเหนือจากที่สื่อกระแสหลักรายงานและให้ความสนใจ ดังนั้น ยุทธศาสตร์หลักในการผลิตข่าว
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ของชาวบ้านคือ “การทําให้เรื่องที่ไม่เป็นกระแสให้เป็นกระแส การทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ” ดังที่ตัวแทน
กลุ่มกล่าวถึงวิธีคิดในการทําข่าวว่า
“เราคิดว่าเราทําในสิ่งที่คิดว่าสื่อกระแสหลักไม่ทํา แต่เราจะนําเสนอแง่มุมที่มาจากเรา
เอง คนในพื้นที่อยากนําเสนอจริงๆ เพราะสื่อกระแสหลักจะทําตามเรทติ้ง ตามที่คนดูให้ความนิยมหรือ
กําไรหรือเปล่า ตามตลาดถ้าข่าวนั้นหรือเรื่องนั้นได้รับความนิยม แต่ของเราเราไม่คิดเรื่องนั้น ของเรา
อาจจะมีคนดูไม่เยอะ แต่เราก็จะสื่อสารกับคนที่อยากดูเรื่องของเรา”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
กลุ่มฯ จะนําเสนอแง่มุมที่สื่อกระแสหลักไม่ได้นําเสนอ และมีมุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่าสื่อที่ ถูก
ผลิตจากสื่อกระแสหลัก กล่าวคือในขณะที่สื่อกระแสหลักลงมาในพื้นที่เพื่อนําเสนอปัญหาความเดือดร้อน และ
น้ําท่วมป่าทาม ซึ่งเป็นการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ชาวบ้านจะผลิตข่าวที่นําเสนอถึงความหมายและ
ความสําคัญของป่าทามต่อวิถีชีวิตของพวกเขาโดยสะท้อนจากมุมมองของคนใน ลักษณะเด่นของข่าว ที่ถูก
นําเสนอจากมุมมองของ “คนใน” คือ เป็นข่าวที่คนในท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถนําเสนอได้ และเป็นการนําเสนอ
ข่าวโดยทีมข่าวของตนเอง มีการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาจากพื้นที่ของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
และชาวบ้านเองได้ทําการรายงานข่าวให้ สังคมได้รับรู้ โดยกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานเป็นผู้วางยุทธศาสตร์การใช้
พื้นที่สื่อ
การวางแผนการใช้พื้นที่สื่อของสมัชชาคนจนฯ มีลักษณะแบ่งงานกันทําโดยมีกลุ่มสื่อเสียงคน
อีสานมีหน้าที่หลักในการผลิตข่าวในเกือบทุกขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากการผลิตสื่อต้อง
อาศัยบุคคลที่มีเวลา และเข้าใจวิธีการผลิตและการจัดการการใช้สื่อในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้บุคลิกของ
ชาวบ้านที่สามารถทําข่าวได้หรือใช้พื้นที่สื่อได้จากบทเรียนของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานคือ เป็นบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ รับรู้ถึง ประเด็นปัญหาในการต่อสู้เคลื่อนไหวและมีความกระตือรือร้นที่จะทําข่าว เห็นได้จาก
สมาชิกกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้เล่าถึงการทําข่าวในช่วงเริ่มต้น “ตอนนั้นมันอินมากสนุกมาก และชาวบ้านก็
เข้าใจว่ามันมีความสําคัญ ว่าเราต้องเก็บภาพ ข้อมูลข่าว ความเคลื่อนไหวไว้ ตอนทําข่าวใช้เวลาทั้งวั นกว่าจะ
นอนก็ตีสอง ประชุมกันดึกทุกวัน เสร็จแล้วก็นอนกันหลังเวที ” (ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
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พัฒนาการในการวางแผนการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างการพัฒนาการเคลื่อนไหวและการพัฒนาตนเองของชาวบ้าน กล่าวคือ ยิ่งชาวบ้านได้มีโอกาสในการใช้
พื้นที่สื่อและผลิตสื่อของตัวเองมากขึ้นยิ่งทําให้หัวข้อข่าวที่นําเสนอ ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ ความแหลม
คมในการนําเสนอประเด็นมีมากขึ้น ซึ่งทําให้ประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านนําเสนอได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อัน
จะส่งผลต่อพลังในการเคลื่อนไหวด้วย
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
การใช้พื้นสื่อของเครือข่ายฯในการดึงประเด็นให้ถูกฉายให้เห็นได้อย่างชัดเจน(spotlight on the
issue) โดยแกนนําเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับการใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหว สามารถแนะนําให้
ชาวบ้านตระหนักว่า ไม่ว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนเรื่องอะไร อย่างไร เสียงของชาวบ้านก็เป็นแค่เสียงที่ตะโกน
เท่าไรก็ไม่มีใครได้ยิน เพราะปัญหาของชาวบ้านไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคนนอกพื้นที่ เขาแนะนําให้ชาวบ้าน
รวมตัวเป็นเครือข่ายเริ่มจากในชุมชนก่อน ขยับไปชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดพลัง จากนั้นต้องเข้าหาสื่อ ใช้สื่อ
เป็นตัวกระตุ้นความสนใจด้วยการกระจายข่าวปัญหาผ่านสื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
‚ประสบการณ์จากการเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทําให้ผมรู้ว่าเวลา
มีปัญหาอะไร คุณพูดไปเถอะ ไม่มีใครฟังหรอก แต่ถ้าออกสื่อเมื่อไร
ดังเป็นพลุแตกเลย‛
(คงศักดิ์ งามฤกษ์, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2554 )
คํากล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเคลื่อนไหวในกรณีการกัดเซาะชายฝั่งของ
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ให้ความสําคัญกับการใช้ศักยภาพของพื้นที่สื่อ
ต่อจากนั้น เมื่อโครงการต่างๆ ไม่มีความคื บหน้าจากเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ เครือข่ายรัก ษ์ ทะเล
กรุงเทพ ฯ จาก 6 ชุมชนชายฝั่ง ได้ใช้สื่อสารไปยังพื้นที่สาธารณะโดยได้จัดเวทีเสวนา เนื่องในโอกาส 149 วัน
ของการเข้ารับตําแหน่ง ผู้ว่าฯกทม.ของม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ ลานชายทะเล
เขตบางขุนเทียน เพื่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการสร้างเขื่อนสลายกําลังคลื่นตามนโยบายการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ได้รับปากไว้ขณะหาเสียง เนื่องจากยังไม่ รับการแก้ไขตามที่ได้หา
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เสียงไว้ ในวันนั้นได้มีตัวแทนจากกทม.คือ นายชัยนาท นิยมธู ร ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบหลักสํานักการ
ระบายน้ําและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการจัดการด้านสิ่งแวดล้ อม สํานักผังเมือง กทม. เข้าชี้แจงถึงความ
คืบหน้าของโครงการดังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้นําเสนอไปยังผู้ ว่าฯแล้ว และไม่เกินสี่ เดือนจะสามารถ
ดําเนินการแก้ไขเฉพาะหน้าได้
ข่ า วดัง กล่า วได้ถูก นํา เสนอทั้งในพื้ นที่สื่ อหนั งสือพิ มพ์ โดยสื่อ มวลชน ยกตัวอย่ างเช่น ใน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน วันที่ 12 มิ.ย.2552 นําเสนอผ่านหัวข้อข่าวว่า “กทม.ย้ําแค่รอ ‚คุณชาย‛ อนุมัติปุ๊บ
เปิดประมูลหาผู้รับเหมาปั๊บ นักวิชาการระบุไม่รีบทําวันนี้ 40 ปี แผ่นดินหายอีก 3 กม. ชี้ถ้ากทม.แก้ไม่ได้ อย่า
หมายชายฝั่งทั่วไทยจะเหลือ” เนื่องจากเป็นโอกาสที่ชาวบ้านได้นําประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกั ดเซาะ
ชายฝั่งบางขุนเทียน เข้าไปนําเสนอในเวทีซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าร่วมในเวทีด้วย ต่ อมาในวันที่ 14 สิงหาคม
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯได้จัดเวทีใหญ่เพื่อระดมชาวบ้านให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน
หลังจากนั้น ได้มีคณะกรรมาธิการ, คณะอนุกรรมาธิการหลายชุดลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพบปะ
พูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว หนึ่งในนั้นมีคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสภา
กทม.ด้วย โดยมีตัวแทนสํานักการระบายน้ํา สํานักผังเมือง และเขตบางขุนเทียนร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงถึง
แนวทางแก้ปัญหา พร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยสนน.ได้เสนอเขื่อนกันคลื่นตัวที (ทีกรอยน์)ว่า ได้ปรับปรุงจากไส้กรอกทรายที่ชาวบ้านคัดค้านเป็นวางแนวหินแทน โดยจะลงเสาเข็ม หล่อปูน และ
ทิ้งหินเป็นแนวสลับฟันปลาตลอด 4.7 กม.ที่อยู่ในเขตกทม. คาดใช้เวลาสร้าง 2-3 ปี ใช้งบฯราว 800 ล้าน ซึ่งนาย
คงศักดิ์ ฤกษ์งาม (สยามรัฐ 29 มกราคม 2552) “กล่าวว่าชาวบ้านยอมรับรูปแบบและสํานักการระบายน้ําแก้ไข
ปรับปรุงและนําข้อเสนอของชาวบ้านไปปรับใช้แล้ว
แต่ยังกังวลเรื่องความล่าช้าในการดําเนินงานเนื่องจาก
ปัญหาการกัดเซาะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ย 2-3 เมตร ต่อปีในภาวะปกติ และ6 เมตรต่อปี ในปีที่มีฤดู
มรสุมรุนแรงจึงต้องการให้มีการเร่งจัดหางบประมาณสร้างเขื่อนไม้ไผ่เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน” ซึ่งใน
หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว ชาวบ้านได้ใช้โอกาสนี้ในการระบุคําสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เพื่อร้องขอให้มีการ
เร่งแก้ไขปัญหา เป็นการทิ้งท้ายในสื่อว่า ‚ช่วงนี้ลมทะเลเริ่มเข้าทําให้มีคลื่นบ้างแล้ว และมีปลาโลมาเข้ามาใน
อ่าวด้วย ชาวบ้านเป็นห่วงมรสุมปีนี้จึงอยากให้กทม.ทําอะไรเสียที อย่างน้อยช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ยังดีฝาก
ถึงคุณชายด้วยว่าคนที่นี่อยากให้ลงพื้นที่อีกสักครั้ง ชาวบ้านขอร้องจริงๆ พวกเรากลัวเหลือเกินว่าผ่านไปอีก
เทอมแล้วจะไม่ได้ทําอะไรเหมือนผู้ว่าฯที่ผ่านๆ มา‛ (คงศักดิ์ ฤกษ์งาม ใน สยามรัฐ 29 มกราคม 2552)
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หลังจากชาวบ้านเห็นว่ ากว่า 8 เดือนที่ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ ว่าราชการกรุงเทพฯเข้ ารับ
ตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจากกทม.ในวันที่
26 สิงหาคม 2552 เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯกว่า 50 คน จึงรวมตัวกันเดินทางมาขอเข้าพบผู้ว่าฯ ณ ศาลาว่า
การกทม. เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ ในขณะที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนที่
จะมีการสร้างเขื่อนสลายกําลังคลื่นนั้นเครือข่า ยรักษ์ทะเลกรุงเทพฯได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชกรุงเทพฯ เพื่อขอ
ความชัดเจนเรื่องงบประมาณฉุกเฉินในการสร้างเขื่อนไม้ไผ่ จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปราว 5 เดือนคือในเดือน
มกราคม 2553 เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ได้ ถู ก ถ่ า ยทอดอี ก ครั้ ง ในพื้ น ที่ สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ และสํ า นั ก ข่ า วในสื่ อ
อินเตอร์เนต ยกตัวอย่างเช่น ใน ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 4 ก.พ. 2553 ในหัวข้อข่าวว่า

“ ชาวบ้านห่วง

ไม้ไผ่แนวกันคลื่นเสร็จไม่ทัน” แม้ว่าข่าวดังกล่าวจะถูกสื่อมวลชนเป็นผู้นําเสนอ แต่ว่าส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
ของเครือข่ ายเช่ นกั น เนื่องจากทิ ศทางหรือหัวข้อข่ าวที่นําเสนอผ่านสื่อนั้นได้ทําให้เห็นการเดินทางมาพบ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนความกังวลกับการแก้ปัญหาจากภาครัฐ และในเนื้อข่าวได้ระบุถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาตามแนวทางที่ชาวบ้านต้องการ เช่นที่ระบุว่า “ผู้บริหารกทม.จึงได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนแก่สํานัก
ระบายน้ํา(สนน.)เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสร้างเขื่อนไม้ไผ่จํานวน 4.7ก.ม. มูลค่า 5.8 ล้านบาท โดย
ให้ชุมชนไปออกแบบเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพของชุมชนเอง” (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 4
กุมภาพันธ์ 2553)
4.3.3 การยกระดับประเด็นปัญหาพื้นฐานให้เป็นประเด็นสาธารณะ
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การเคลื่อนไหวผ่านสื่อของชาวบ้านคลองโยงสามารถขยายประเด็นข่าวให้ไปสู่สาธารณะ เพื่อ
เสริมสร้างพลังให้แก่การทํากิจกรรมของชาวบ้านคลองโยงผ่านพื้นที่สื่อต่างๆ ได้สําเร็จ และผลงานการผลิตข่าว
ที่สื่อสารออกไปผ่านพื้นที่สื่อของชาวบ้านคลองโยงจัดว่ามีความโดดเด่น เช่น การผลิตข่าวออกสู่รายการนักข่าว
พลเมือง ซึ่งนําเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ในช่วงข่าวภาคค่ํา เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการนําความรู้สึก ข้อเท็จจริง
และความจริงที่เกิดขึ้นกับปัญหาการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงของกรมธนารักษ์ไปตีแผ่ให้ปรากฏในสังคม
ปัญหาที่ดินทํากินของชาวบ้านคลองโยงซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
สามารถเชื่อมโยงไปยังปัญหาซึ่งมีความกว้างขวางและกระทบกับสังคมวงกว้าง ในประเด็นปัญหาความเหลื่อม
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ล้ําในการกระจายการถือครองที่ดินในประเทศไทย ซึ่งเน้นที่ปัญหาการให้เช่าที่ดินราชพัสดุในระดับฐานคิดและ
ปัญหาในระดับปฏิบัติที่สุดท้ายจะทําให้ที่ดินตกอยู่กับนายทุนจนทําให้ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกรรายย่อย การ
นําเสนอประเด็นดังกล่าวจึงถือเป็นการเสนอปัญหาความล้มเหลวของนโยบายปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกร ที่ไม่
ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการจัดหาที่ดินให้แก่ชาวนาชาวไร่ให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง ซึ่งขบวนการ
เคลื่อนไหวคลองโยงสามารถเชื่อมโยงประเด็นเล็กๆให้ขยายไปสู่ประเด็นใหญ่ซึ่งคนกลุ่มอื่นในสังคมต้อง
ประสบพบเจอร่วมกันเป็นจํานวนมากเพื่อหาแนวร่วมเป็นเครือข่ายต่างๆ และจูงใจสาธารณชนให้เข้าใจและเห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน
ชาวบ้านคลองโยงใช้พื้นที่สื่อในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่กว้างขวางมากขึ้น คือ
มีการจัดทําเอกสารสรุปเกี่ ยวกับการประชุมสหกรณ์ก ารเช่าที่ดินคลองโยงแต่ละครั้ง อธิบายโดยการชุมนุม
ประท้วง การประชุมสัมมนา การสื่อสารผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ การทําข่าวนั กข่าวพลเมือง การออกรายการทีวี
การเขียนบทความหรือคอลัมน์ต่างผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซด์ของสํานักข่าวต่างๆที่คนในขบวนการ
มีเครือข่ายอยู่
การเชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยงเข้ากับแนวนโยบายแห่งรัฐดังกล่าวสามารถทําให้
ประเด็นปัญหาในท้องถิ่นเล็กๆ ในรับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการข่าวพลเมืองควร
มีการคิดถึงประเด็นการเชื่อมโยงประเด็นในท้องถิ่นเข้ากับประเด็นพื้นฐานอื่นในสังคมด้วย โดยขบวนการได้ทํา
การเชื่อมโยงประเด็นข่าวในกรณีเล็กๆอย่างปัญหาที่ดินราชพัสดุตําบลคลองโยงให้เป็นประเด็นใหญ่ ทําให้ข่าว
พลเมืองคลองโยงเป็นที่รู้จักและประเด็นปัญหาในชุมชนมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกรณีของนักข่าว
พลเมืองคลองโยงเป็นการต่อสู้กับภาครัฐเพื่อเรียกร้องโฉนดชุมชนให้ชาวบ้านมีสิทธิในการใช้ที่ดินร่วมกัน ทํา
ให้กลวิธีในการต่อสู้ไม่สามารถสําเร็จได้โดยวิถีทางใดเพียงวิถีทางเดียว ดังนั้นการเริ่มต้นการต่อสู้จากการใช้
ช่องทางสื่อสาธารณะในรายการนักข่ าวพลเมืองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นไม่เพียงพอในการทําให้พวกเขาบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ จึงทําให้มีการสร้าง/ขยายประเด็นข่าวจากข่าวพลเมืองเข้าสู่ปริมณฑลของสื่อมวลชนกระแส
หลัก และสื่อสาธารณะอื่นๆ ซึ่งในกรณีคลองโยงถือว่าสามารถทําการขยายประเด็นข่าวได้อย่างดี
หลังจากการข่าวพลเมืองชิ้นแรกได้ออกสู่สายตาสาธารณชนทั่วประเทศ สํานักข่าวจากสื่อ
กระแสหลักและสื่อสาธารณะต่างเข้ามาทําข่าวในพื้นที่คลองโยง ทําให้พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น
ชาวบ้านคลองโยงทําการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ ประกอบด้วยสื่อหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์
เช่ น รายการเวที ส าธารณะ 3-4 ตอน รายการนัก ข่าวพลเมืองคลองโยงประมาณ 8 ตอน ออกอากาศทาง
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สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย สกู๊ปการปฏิรูปที่ดิน 3 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 รวมถึง รายการ คุยกับ
ภัทร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รวมถึงข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกอากาศทางช่องฟรีทีวี
สื่อวิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น บทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ซึ่งบทความเหล่านี้ได้ถูกนําไป
ลงในเว็บไซด์อื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง เช่น เว็บไซด์ฐานทรัพยากรอาหาร (www.food-resources.org) ในระหว่างปี
พ.ศ. 2551 – 2553 ,สื่อสิ่งพิมพ์ บทความในนิตยสารเวย์ รวมถึงการสื่อสาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนสื่อ
ทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ
บทความที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและนิตรสารเวย์ ทั้ งหมดจํานวน 14 เรื่อง
เป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ บทความเรื่อง
“ปฏิวัติการถือครองที่ดิน”วันที่ 19 มี.ค. 2552 “มาตรการทางภาษีและกองทุนธนาคารที่ดิน วันที่ 11มิ.ย. 2552 “
โฉนดชุมชนและการคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม”วันที่ 25 มิ.ย. 2552 “กระจายการถือครองที่ดินแบบจิ๋วระทวย”
วันที่ 6 ส.ค. 2552 “ประชาพิจารณ์โฉนดชุมชน” วันที่ 3 ก.ย. 2552 บทความเรื่อง “ที่ราชพัสดุ หนึ่งล่านไร่
หายนะใหม่ของการจัดการที่ดิน” บทความ “ที่ดินหนองเสือ ธัญบุรีที่ปทุมธานี ” บทความเรื่อง “บ้วนปากด้วย
นโยบายที่ดิน ....” เอกสารชิ้นนั้นถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารเวย์ และเป็นเอกสารประกอบการเสวนาเรื่องการ
สัมมนา“ปัญหาที่ดินราชพัสดุ คลองโยงกับสิทธิของเกษตรกร” และ วันที่ 2 ก.ย. 2552 ที่คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “โฉนดชุมชนกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในสังคมไทย” หลังจากนั้นบทความชิ้นนี้
เป็ นที่ แพร่หลายหลัง จากเสวนา มี สื่อหลายสํานัก นําบทความนี้ไปลง เช่นบทความขนาดยาวในประชาไท
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และข่าวในวันสัมมนาก็ได้ถูกรายงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์มติชน และกรุงเทพ
ธุรกิจ หลังจากนั้นได้มีการจัดเวทีสัมมนาที่มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ในวันที่ 29 ก.ค. 2552
การขยายประเด็นข่าวให้เป็นประเด็นสาธารณะและสามารถทําให้ประเด็นปัญหาที่ดินในคลอง
โยงขยายไปสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นทั้งในมิติของประเด็นความสนใจและประเด็นของพื้นที่ในการสื่อสาร
“การเชื่อมต่อประเด็นข่าวระหว่างที่ดินคลองโยงกับที่ดินอื่นที่มีปัญหา
เดียวกันเช่นที่ดินหนองเสือธัญบุรีทําให้การทําข่าวมันไปได้ไกลเพราะ
มีการคิดเรื่องการเชื่อมโยงประเด็นปัญหา เมื่อวันที่ 1 กุมภา อธิบดีกรม
ธนารักษ์เข้ามาบอกกับผมว่า อาจารย์พูดน้อยๆหน่อย ผมเสียหาย”
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(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2553)
ภาพข่าว เรื่องราวหรือบทความที่ถูกนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ ที่ชาวบ้านจัดทําขึ้นในวาระต่างๆ ได้
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแกนนําและชาวบ้านในการใช้เหตุผลร่วมกับการบริหารอารมณ์ความรู้สึกร่วม
ของผู้รับสาร ผ่านการใช้สํานวน ภาษาตามจังหวะเวลาและลักษณะของสื่อที่ใช้ ซึ่งสามารถสะท้อนความรู้สึก
และความวิตกกังวลต่อปัญหา พร้อมด้วยการเสนอเหตุและผลรวมทั้งข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย แต่หนัก
แน่นไปด้วยเนื้อหา หลักฐาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น เอกสารเก่าแก่ ๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
ชาวบ้าน คําพูดของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งชาวบ้าน ภาพและวีดีโอการประชุม การตอบโต้
คําพูดในลักษณะคําสัญญาจากประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา คําพูดจากนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รวมถึง
ข้อสรุปต่างๆในที่ประชุมแต่ละครั้ง เป็นต้น ข้อมูลประเภทนี้ ถือเป็นทรัพยากรชั้นดีในการทําข่าว ซึ่งได้ถูก
ชาวบ้านเก็บรวบรวมไว้ที่อ้างอิงในรูปของภาพและเสียง และถ่ายทอดสู่สาธารณะผ่านพื้นที่สื่อ ดังนั้นเมื่อความ
จริงปรากฏทําให้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ รัฐบาลก็จะทําเป็นไม่รับรู้ไม่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการนําเสนอข่าว
เกี่ยวกั บข้อสรุปผลการเจรจา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา คําพูดของผู้นํารัฐบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็น
กระทําของชาวบ้านซึ่งมุ่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็คือกรมธนารักษ์จังหวัดนครปฐม รมว. สาทิตย์ วงศ์หนอง
เตย และนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการให้เป็นรู ปธรรมตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
รัฐสภาในคราวขึ้นดํารงตําแหน่ง
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านพื้นที่สื่อ ให้ผลดีต่อการเคลื่อนไหวชองชาวบ้านในด้านการ
รับรองการเคลื่อนไหวตามข้อคัดค้านและปัญหาที่ชาวบ้านต้องประสบจากการกระทําของภาครัฐ ได้เป็นการ
เสริมสร้างความมั่นใจกับการเคลื่อนไหวของตนด้วย เพราะเท่ากับว่า การเป็นการรับรองว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดและ
นําเสนอเป็นความจริง ชาวบ้านไม่ได้โกหก ดังนั้นผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อถือเป็นการแสวงหา
ความชอบธรรมจากสาธารณะ แกนนําชาวบ้านไม่ได้มองว่าหน่วยงานรัฐเป็นคู่กรณี แต่มองว่านายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบ การนําเสนอเนื้อหาข่าวสาร หรือบุคลิกของการ
นําเสนอข่าวจึงไม่ได้เป็นการต่อต้านภาครัฐแบบสุดโต่ง แต่ค่อนข้างไปทางลักษณะการประนีประนอมเพื่อให้
เกิดการนําปัญหาไปดําเนินการแก้ไข เพื่อให้สร้างเสริมแนวทางความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านและภาครัฐ
โดยแกนนําได้ปฏิบัติไปตามแนวทาง 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการและแนว
ที่สองคือ นําเสนอภาพการร่วมมือกันแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านคลองโยง เช่น เมื่อรัฐบาลต้องการ
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ประชาสัมพันธ์การเปิดสํานักงานโฉนดชุมชน และต้องการนําเสนอข่าวสู่สาธารณะ สํานักข่าวไทย ยังได้
ออกอากาศผ่านรายการพิเศษ ในรายการ “ คุยโขมงบ่ายสามโมง” ออกอากาศทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ในงานวันนั้น
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นประธาน สํานักนายกรัฐมนตรีได้เชิญเป็นเจ้าภาพในการเชิญชาวบ้าน
คลองโยงมายังทําเนียบเพื่อเป็นสักขีพยาน ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเข้ามาเป็นพยานในการเปิดพิธีและงาน
ดังกล่าวได้ถูกนําเสนอผ่านสื่อหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์และข่าวในช่วงต่าง ๆ
นอกจากนี้ เป็นต้น
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
การเชื่อมโยงประเด็นปัญหาในของกลุ่มสื่อเสียงคนอี ส าน เป็นการขยายประเด็นเฉพาะคือ
ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลเข้ากับประเด็นปัญหาในระดับมหภาค โดยทําให้ปัญหาผลกระทบ
จากการสร้า งเขื่ อนที่ เกิ ดขึ้นกั บ ชาวบ้ า นบริเวณเขื่อนราษี ไ ศลมีความสัมพั นธ์เชื่อมโยงกั บชาวบ้านที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในพื้นที่อื่น ในกรณีที่ชัดเจนคือ เขื่อนหัวนา

ซึ่งมีการก่อสร้างหลังจากเขื่อน

ราษีไศล ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้านทั้งสองเขื่อนทําให้เกิดการขยายกลุ่มก้อนของผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อ
ชาวบ้านจากทั้งสองเขื่อนเกิดเป็นแนวร่วมในการชุมนุมถูกนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ โดยเฉพาะโทรทัศน์ที่เป็นสื่อ
กระแสหลัก การที่ขบวนการทางสังคมเลือกใช้สื่อประเภทที่เป็นฟรีทีวี มีข้อดีคือมีผู้ชมที่หลากหลายจะเข้าถึง
ได้ง่ายรับสามารถมีผู้รับชมได้กว้า งขวาง และไม่จํากั ดกลุ่มคนดู ช่องทางนี้ ขบวนการทางสังคมใช้ให้เป็น
ประโยชน์ก็ทําให้การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการมีพลังและเกิดผลต่อการขยายประเด็น ดังที่ชาวบ้านเล่าว่า
“มีสื่อกระแสหลักติดตามข่าวของเรา ตามข่าวพลเมืองมาเยอะมาก คนได้เห็นเรา
ถือเป็นการเปิดตัวตนเปิดชุมชน เปิดประเด็น ปัญหาของตนเอง ออกสู่สาธารณะ ในวงกว้าง
ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและทีสําคัญในการช่วยขยายประเด็นให้ออกไปหลาย
สื่อยิ่งขึ้นคือ สื่อกระแสหลัก อื่นก็จะตามมาทําข่าวจากช่องทางนี้ และก็ช่วยขยายจํานวนคนดู
ให้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง”
(ผา กองธรรม, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2554)
นอกจากนี้การใช้พื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน ทําให้เห็นว่า ปัญหาจากเขื่อนราษีไศลเป็น
ปัญหาที่ขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนในหลายพื้นที่และมีการขยายประเด็นปัญหาเขื่อนราษีไศลให้ใหญ่ขึ้นจาก
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การที่นักข่าวในสื่อกระแสหลัก คือ นักข่าวในสื่อไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ตามลงมาทําข่าวในโครงการคาราวานข่าว 3
เรื่อง “ผลกระทบโขง-ชี-มูล ในครั้งนั้นนักข่าวอาชีพได้ลงมาพบปะกับกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานซึ่งมีฐานะเป็นคน
ข่าวผู้ได้รับผลกระทบในท้องถิ่น ทําให้พวกเขาเห็นตัวตนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในปัญหาเขื่อน หลังจากที่
เห็นข่าวที่ชาวบ้านผลิตออกสู่รายการนักข่าวพลเมือง ในตอน “ระบบชลประทานชุมชน” ถือว่ากลุ่มสื่อเสียงคน
อีสานได้สามารถใช้ข่าวพลเมืองในการดึงสื่อกระแสหลัก และสื่ออื่นลงมา ถือเป็นการใช้พื้นที่สื่อ โดยขยายวง
ขอบของพื้นที่สื่อ ลงมาทําประเด็นของเขื่อนราศีไศล เพื่อเชื่อมโยงประเด็นและช่องทางการสื่อสารให้กว้างใหญ่
ขึ้น และสามารถทําให้ประเด็นเล็กๆเป็นประเด็นที่ขยายใหญ่ คือจากประเด็นเขื่อนหัวนา-ราศีไศล เป็นประเด็น
โครงการผลกระทบโขงชีมูล ซึ่งทําให้มีแนวร่วมในพื้นที่สื่อมากขึ้น
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประเภทของคําที่ใช้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ คําว่า “ เขื่อน” กับคําว่า
“ฝาย” เดิมโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลได้ถูกนําเสนอผ่านสังคมว่าเป็นโครงการก่อสร้าง “ฝาย”ราศีไศล แต่
เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จกลับมีลักษณะ “เขื่อน” ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน
จึงได้นําเสนอปัญหาดังกล่าวโดยเรียกว่า “เขื่อน” และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการบิดเบือนความจริงจากการใช้
คํา ดังคํากล่าวต่อไปนี้
“เขื่อนสร้างมาตั้งแต่ปี 2533 มาเสร็จปี 2535 เกือบ 2536 เมื่อก่อนเค้าบอกว่าจะ
มาทําเป็นฝายยางพอเอาจริงๆ เป็นคอนกรีตมีประตู แล้วก็เรียกฝายมาถึงปัจจุบัน
แต่พอกรมชลประทานรับมาจากกรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงวิทย์ ฯ เมื่อก่อน
เดี๋ยวนี้มาเป็นกรมชลประทาน ก็มารับผิดชอบต่อ ปี 45 เค้าโอนให้กรมชลประทาน
เราก็เรียกร้องว่าคุณต้องเลิกใช้คําว่าฝาย ถ้าคุณโมเมเรียกฝายได้ยังไง มันเขื่อนชัดๆ
พวกคุณก็เลี่ยงบาลีไม่พูดความจริงกันซักที แล้วก็จะแก้ปัญหาได้ยังไง”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
ชาวบ้านมีทัศนะว่า การใช้คําว่า “ฝาย” ทําให้ผู้ฟังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากนักเพราะ
อาจมองว่าเป็นปัญหาเล็กๆ แต่คําว่า “เขื่อน” มีความสําคัญและระดับของปัญหาที่ใหญ่กว่า การยกระดับปัญหา
จากการใช้คําว่า “ฝาย” มาเป็นการใช้คําว่า “เขื่อน” จึงถูกนําเสนอเพื่อทําให้สาธารณชนเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหา
ที่สําคัญ ดังคํากล่าวต่อไปนี้
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“คําว่า

“ฝาย” จะดูเล็กเวลาเป็นข่าวแล้วดูไม่เดือดร้อน แค่ฝาย เราเลย

เรียกร้องให้เปลี่ยนมาเรียกว่า “เขื่อน”

ของราศี 7 บานประตู ของหัวนา

14 บานประตู ตามปกติหน้าฝนน้ําขึ้น หน้าแล้งน้ําลงชาวบ้านก็จะเก็บเกี่ยว
แต่พอสิ้นหน้าฝนเขื่อนก็จะปิดประตูให้น้ําเท่าเดิมที่นี้ชาวบ้านจะไปเก็บเกี่ยว
ไม่ได้มันก็ท่วม แล้วเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวบ้าน วิถีการผลิตของชาวบ้านไป
เลย”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
การขยายวงขอบปัญหา จากปัญหาเขื่อนราษีไศล ไปสู่ปัญหาสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สั ง คมในวงกว้ า ง ซึ่ ง เกิ ด จากการไม่ ส ามารถหาอยู่ ห ากิ น ในพื้ น ที่ เ ดิ ม ชาวบ้ า นไม่ ส ามารถพึ่ ง พิ ง และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทําให้ต้องอพยพย้ายถิ่นไปแสวงหาอาชีพในเมือง ไปจนถึงปัญหาความชอบธรรมจากการ
ดําเนินนโยบายอันผิดพลาดของภาครัฐอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กระทบต่อเงินงบประมาณและภาษีของคนทั้ง
ประเทศ
การใช้พื้นที่สื่อในการขยายประเด็นปัญหาเฉพาะให้เชื่อมโยงกับประเด็นในสังคมที่มีขนาด
ใหญ่กว่าเพื่อให้สามารถเข้าถึงความตระหนักรู้ของผู้เฝ้ามอง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้นําเสนอข่าวผ่านพื้นที่
สื่อ โดยนําเสนอในมุมกลับ กล่าวคือทําให้เรื่องปัญหาเขื่อนราษีไศลไปเกี่ยวพันกับเรื่องใหญ่ๆ ในสังคม โดย
ต้องการทํ า เรื่ องเล็ก ให้เป็ นเรื่องที่ ส าธารณะชนต้องให้ความสนใจ ยกตั วอย่ าง มุมมองในการประเมินถึ ง
ประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐ เช่น ความไม่คุ้มทุนอันเกิดจากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
บริหารจัดการน้ําโดยการก่อสร้า งโครงการขนาดใหญ่ และยังต้องนําเงินภาษีของประชาชามาจ่ายเป็นค่าชดเชย
ให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินหลายเท่าหากเทียบกับต้นทุนการสร้างเขื่อน เป็นต้น วิธีการดังกล่าว
นอกจากสามารถลดความชอบธรรมของภาครัฐแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน
ในสังคมด้วย เนื่องจากเงินภาษีที่รัฐนํามาสร้างเขื่อนและต้องจ่ายค่าชดเชยจากการดําเนินโครงการที่ผิดพลาดเป็น
เงินภาษีของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ นอกจากนี้กลุ่มฯยังนําเสนอข่าวเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงวิธีการ
บริหารจัดการน้ําโดยคนในชุมชนคิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นศั กยภาพในการแก้ไขปัญหาโดยที่ชุมชนเป็นผู้กําหนด
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เอง โดยไม่พึ่งพาภาครัฐ ซึ่งสามารถสะท้อนนัยยะว่าการกระทําของภาครัฐสร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการ
ใช้ชีวิตตามวิถีที่ชุมชนต้องการ
การนําเสนอให้ภาครัฐและสาธารณะเห็นว่าปัญหาเขื่อนหรือปัญหาที่ชาวบ้านเรียกร้องไม่ได้
เป็นเรื่องเล็ก แยกส่วนหรืออยู่โดดเดี่ยวจากประเด็นอื่นๆในสังคม แต่เป็นปัญหาที่กระทบต่อองค์รวม เชื่อมโยง
กันหมด กับวิถีชีวิตของประชาชน ไม่ได้ถูกตัดขาดซึ่งกันและกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเขื่อน จะสามารถแก้ไข
ปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากการสร้างเขื่อนได้ การทําข่าวซึ่ง สามารถทําให้เห็นถึงความเชื่อมโยงประเด็น
ปัญหาเข้ากับวิถีชีวิตหรือมิติอื่นๆที่ส่งผลกระทบกับปัญหา ทําให้ปัญหาที่ชาวบ้านเรียกร้องขยายใหญ่ขึ้น เพื่อให้
ผู้เฝ้ามองตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวมีความสําคัญ อันจะส่งผลต่อการดึงดูดการสนับสนุนหรือความเห็นอกเห็น
ใจจากสาธารณชน ดังนั้น การสร้างความเชื่อมโยงประเด็นปัญหาให้ผ่านพื้นที่สื่อ จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้
การใช้พื้นที่สื่อประสบผลสําเร็จ
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
ใช้วิธีการยกระดับประเด็นปัญหาเป็นประเด็นสาธารณะโดยการพยายามนําเสนอคุณค่า และ
ความสําคัญของพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน ว่าเป็น “ความโชคดี” ของคนกรุงเทพฯ ที่มีทะเลบางขุนเทียนเป็น
ทั้งพื้นที่สีเขียว แหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ และเป็นแผ่นดินหน้าด่านที่ปกป้องกรุงเทพฯ ชั้นในไว้จากการรุก
ดินแดนโดยธรรมชาติ อีกด้านหนึ่งพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งจับสัตว์น้ําทางทะเลที่ทํารายได้ทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศสูงไม่แพ้พื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดอื่น รวมทั้งเป็นแหล่งจับกุ้ง หอย ปลา ปูจากธรรมชาติเกรดเอที่คนทั่วไป
มักเข้าใจว่ามาจากชายฝั่งนอกกรุงเทพฯ
การนําเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถทําให้เชื่อมโยงถึงผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งอันจะสามารถทําให้ประเด็นปัญหาสามารถทําให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่มากขึ้น เนื่องจากปัญหาสําคัญที่ส่งผลจากการกัดเซาะชายฝั่งคือ ปัญหาการสูญเสียรายได้และที่ทํากินของ
ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะกรุงเทพฯ และชายฝั่งทะเลบริเวณส่วน
หัวของอ่าว ก.ไก่ เป็นแหล่งทําประมงน้ําเค็มที่สําคัญของประเทศ เฉพาะกรุงเทพฯ มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสัตว์
น้ําจากประมงน้ําเค็มคิดแล้วสูงถึง 84% ของประมงน้ําเค็มทั้งหมด ถ้าจะเทียบรายได้กันวันต่อวันกับแหล่ง
ท่องเที่ยวว่าเศรษฐกิจใครดีกว่ากัน ซึ่งชาวบ้านรับประกันว่าพื้นที่แห่งนี้ทํารายได้ไม่แพ้ที่อื่น
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‚เรามีรายได้จากการขายสินค้าประมงทุกวัน เป็นรายได้จาก
การทํางานแค่ช่วง 3-4 ชั่วโมงต่อวัน

แต่แหล่งท่องเที่ยววันหนึ่งมี

นักท่องเที่ยวลงเท่าไร วันต่อวันเขาสู้เราไม่ได้หรอก ผมเคยนําข้อมูล
นี้ไปแย้งในที่ประชุม

เพื่อให้นักวิชาการเห็นความสําคัญของพื้นที่

ก็เป็นที่ฮือฮาในที่ประชุมเลย ‛
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม ในผู้จัดการ 360 องศา 30 มีนาคม 2554)
ดังนั้น เครือข่ายได้สร้างกรอบนําเสนอปัญหาว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ที่
สําคัญและมีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เช่น เรื่องการเป็นแหล่งอาหารทะเลของคนกรุง และมีคุณค่าทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าชายเลนเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ํา เป็นต้น แต่ภาครัฐไม่เห็นความสําคัญและละเลย ดังนั้น
สื่อที่ชาวบ้านจัดทําจึงมักเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่งโดยใช้การเชื่อมโยงกับปัญหาโลกร้อนที่กําลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชนและคนทั่วโลก เช่น
เอกสาร บทความที่หน่วยงานต่างๆจัดทํา และเผยแพร่โดยการใช้ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน เพื่อการ
ต่อสู้และเคลื่อนไหวเพื่อให้ประเด็นเป็นที่รู้จักจากมุมมองของคนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานวิชาการลงมาศึกษา
ความสําคัญของพื้นที่ชายฝั่งบางขุนเทียน นอกจากนี้เครือข่ายฯยังมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารให้สาธารณชน
ภายนอกรับรู้โดยตรงจากเอกสารที่ใช้บรรยายให้กับสถานศึกษา เช่น เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซึ่งลงมาศึกษา
ข้อมูลในพื้นที่ เป็นต้น
4.4.4 การผลิตซ้าในพื้นที่สื่อ
การย้ําหรือซ้ําบ่อยๆ (repeating) เพื่อช่วยให้เกิดความน่าสนใจและเป็นที่จดจําเพิ่มขึ้น โดยแกน
นําได้ทําให้ภาพลุงช่วยและเรื่องราวประเด็นปัญหาของชาวบ้านคลองโยงออกสื่อทางโทรทัศน์ได้หลายครั้งและ
หลายรายการผ่านช่องต่างๆ และนําภาพที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อ มาใช้ในการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการนําข่าวที่นํา
ได้ถูก นําเสนอมาใช้ ในการประชุม เสวนาที่เกี่ ย วข้องกั บประเด็นปัญหาทําให้มีก ารผลิตซ้ําประเด็นอยู่ อย่ าง
ต่อเนื่อง
การเคลื่อ นไหวผ่า นพื้ นที่สื่ อ ตามกรอบโครงหลั ก สามารถวิ เคราะห์ไ ด้จ าก การนํ าเสนอ
ประเด็นการรวมหมู่ของชาวบ้านคลองโยง โดยการสร้างและผลิตซ้ําความหมายผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว
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เพื่ อตอกย้ํ า ให้ช าวบ้ านหรือสมาชิ กในสหกรณ์คลองโยงและเครือข่ายต่างๆรวมถึงสาธารณชนเห็นด้วยกั บ
จุดหมายของขบวนการและสนับ สนุนการเคลื่ อนไหวในประเด็น ปัญหาที่ ดิน การผลิ ตซ้ําความหมายแ ละ
กิจกรรมของการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน กล่าวคือในช่วงแรก การใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน
คลองโยงเกิ ดขึ้นมาจาก การที่แกนนํา ที่ เข้ าไปเรีย กร้องหรือเข้าพบตัวแทนภาครัฐ ต้องการเก็ บภาพการทํา
กิจกรรมการต่อสู้ของตนกลับมาให้คนในชุมชนดู เพื่อเป็นหลักฐานในการสร้างความไว้วางใจกับชาวบ้านว่า
กลุ่มแกนนําได้มีการต่อสู้เพื่อสิทธิเกี่ยวกับปัญหาที่ดินคลองโยงจริง ดังที่ตัวแทนกลุ่มกล่าวว่า
“ แต่เดิมไม่ได้ตั้งใจ แต่พองานของเราออก 5-6 ตอน ตอนแรกภาพที่เรา
กลับมา เราไม่ได้ต้องการมา เป็นนักข่าว

เราต้องการบอกคนในชุมชนว่า

พวกเรา ผู้นําไปทําอะไรมาบ้าง เราอยากให้เค้าเชื่อใจเรา เวลาเราไปพบ
ผู้ว่าฯก็ถ่ายไว้ เราต้องการบอกด้วยภาพ เพราะอยากให้คนในชุมชนหัน
เข้ามาช่วยเรา แต่พอทีวีไทยเข้ามา ก็เอาภาพที่พวกเราเก็บไว้มาตัดต่อ”
(บุญลือ เจริญมี,สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2553 )
หลังจากนั้นภาพต่างๆ ได้ถูกทีมงานทีวีไทยนําไปตัดต่อเพื่อทําข่าวเกี่ยวกับปัญหาที่ดินคลอง
โยง จ.นครปฐมเป็นข่าวพลเมืองชิ้นแรกของประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยงก็ได้นําเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็น
การผลิตซ้ํากิ จกรรมการยื่ นหนังสือและการประชุมกับหน่วยงานต่างๆของแกนนําชาวบ้าน หลังจากที่ภาพ
กิจกรรมเหล่านั้น ได้ถูกนําเสนอผ่านเวทีการประชุมในระดับท้องถิ่นในการประชุมสมาชิกสหกรณ์แล้ว ได้นํามา
เสนอเป็นภาพข่าวพลเมืองผ่านทางสถานีโทรทัศน์ออกอากาศไปทั่วประเทศแล้ว นอกจากจะยิ่งทําให้คนใน
ท้ อ งถิ่ น เองมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการต่ อ สู้ เ พราะเห็ น ว่ า ประเด็ น ของตนได้ ถู ก นํ า เสนอผ่ า นสื่ อ แล้ ว ยั ง ทํ า ให้
สาธารณชนและผู้มีอํานาจตัดสินใจได้เห็นภาพและการนําเสนอนั้นอีกด้วย ในลักษณะผลิตซ้ําผ่านพื้นที่สื่อของ
การเคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่สื่อที่หลากหลายควบคู่กันไป นั้น ขบวนการชาวบ้านคลองโยงใช้สื่อที่หลากหลายทั้ง
รายการนักข่าวพลเมือง บทความ และเวทีการประชุมต่างๆ และทําให้การนําเสนอผ่านสื่อแต่ละประเภทเข้าไป
อยู่ในการใช้สื่อประเภทอื่นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในการประชุมเสวนา เรื่อง ‚ปัญหาในสิทธิที่ดินของชาวนา
ตําบลคลองโยง : บทบาท และความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชนในการหา
ทางออก‛ วันที่ 9กรกฎาคม เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)นั้น ได้นําข่าวพลเมืองไปฉายในวันงานด้ วย นอกจากนี้ยังมีการเขียนบทความ
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เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน ลงในเว็บไซด์ข่าวออนไลน์ ซึ่ง เว็บไซด์ที่ชาวบ้านคลองโยงใช้คือ เว็บไซด์กรุงเทพฯธุรกิจ
ออนไลน์ โดยลงบทความรายสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งเป็นช่วงการเคลื่อนไหว
เช่ นเดีย วกั บ กลุ่ม สื่ อเสียงคนอีส านใช้ช่องทางหลากหลายในการนําเสนอเพื่ อให้ส ามารถ
นําเสนอประเด็นปัญหาให้ผู้เฝ้ามองได้รับชมปัญหาซ้ําๆ บ่อยๆเพื่อให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีความสําคัญ กลุ่ม
ได้วางแผนในการใช้พื้นที่สื่อโดยการนําเสนอเรื่องราวของตนเองทั้งทางโทรทัศน์ เช่น รายการข่าว รายการสาร
คดีข่าว ข่าวสั้น หรือบทความในเว็บไซด์ การประชุมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ สื่อ และเวทีซึ่งขบวนการฯจัดขึ้นในที่ชุมนุมเป็นต้น กลุ่มมีจุดประสงค์ในการสื่อสารทุกทิศทางและทุก
ช่องทางผ่านการผลิตซ้ําเพื่อเปิดหน้าสื่อให้กว้างออกไปเพื่อคนทุกคนสามารถรู้ข่าวกันได้ทั่วถึง จากการบันทึก
สิ่งที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อไว้ในสื่อใหม่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เว็บไซด์เฟซบุ๊ค (www.facebook.com) เว็บไซด์ยูทูป
(www.youtube.com) เป็นต้น
4.4.5 การติดตามการแก้ไขประเด็นปัญหาผ่านพื้นที่สื่อ
การติดตามการแก้ไขประเด็นปัญหาผ่านพื้นที่สื่อเห็นได้ชัดจากทั้งสามกรณีศึกษา ทั้งในกรณี
สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงและในกรณีกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานใช้พื้นที่สื่อตั้งแต่เริ่มการชุมนุม ณ สันเขื่อนราศีไศล
ในปีพ.ศ. 2552 โดยใช้สื่อที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามหลังจากการชุมนุมเสร็จสิ้น ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว
โดยใช้พื้นที่สื่อยังไม่จบลง ทางกลุ่มได้ผลิตข่าว บทความเพื่อถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
สื่อสารกับสาธารณชนหรือภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐและสาธารณะตลอดจนสมาชิกของขบวนการตระหนักว่า
ปัญหาดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้น กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานยังคงกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหา และไม่ได้
ละเลยต่อปัญหา ยกตัวอย่างข่าวดังต่อไปนี้
ตอน“บทสรุปของการชุมนุม ณ สันเขื่อน ปี 2552” นําเสนอบทสรุปของการชุมนุมของสมัชชา
คนจนหัวนา-ราศีไศล ซึ่งดําเนินการมายาวนานกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 9 ธันวาคม 2552
และได้นําเสนอถึงผลที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทั้งผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสมัชชาคนจนและผลต่อประเด็น
ข้อเรียกร้อง คือ สิ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆคือ สมัชชาคนจนได้มีการจัดตั้งทีมข่าวของตนเองเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุกด้านเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการชุมนุมและรายงานข่าวภายในที่ เกิดขึ้น ณ หมู่บ้านคน
จน โดยใช้ชื่อ “ทีมข่าวสมัชชาคนจนนิวส์” เพื่อให้ผู้ชุมนุมได้รับรู้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
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แต่ละวันไปพร้อมกัน โดยการสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์กําแพงและหนังสือพิมพ์คนทาม หนังสือพิมพ์
เพื่อคนทาม และมีการจัดตั้งทีมข่าวเพื่อสื่อสารกับสั งคมภายนอกให้เข้าใจเหตุผลในการชุมนุมครั้งนี้
ของพวกเขาผ่ า นทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ที วี ไ ทยโดยใช้ ชื่ อ ว่ า “ที ม ข่ า วพลเมื อ งกลุ่ ม เสี ย งคนอี ส าน”
นอกจากนี้ยังได้นําเสนอผลสรุปของการชุมนุมอย่างเป็นระบบ เช่น ผลสรุปของจํานวนผู้ชุมนุม จํานวน
ตัวเลขของรายรับรายจ่ายกองทุนสมัชชาคนจนเขื่ อนหัวนา-ราศีไศลเพื่อใช้เป็นเงินกองกลางในการ
ชุมนุม รวมเงินที่ชุมนุมที่เกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งนี้กว่าหกล้านบาท และพวกเขาได้ย้ําถึงความสําคัญ
ของป่าทามว่าหากการชุมนุมครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างหมู่บ้านและการหาอาหาร
จากป่ า บุ่ง ป่า ทามแล้ว การชุ มนุ ม ครั้งนี้จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก หลายเท่า 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ชาวบ้านสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา-ราศีไศลมีมติร่วมกันในการยุติการชุมนุม ณ สันเขื่อน เนื่องจากข้อ
เรียกร้องได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วบางส่วนโดยได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูร่วมกับ
ภาครัฐ
ตอน “รายงานพิเศษนักข่าวพลเมืองราศีไศล” เป็นการนําเสนอถึงการใช้พื้นที่ข่าวพลเมืองเพื่อ
สื่อสารปัญหาเขื่อนราศีไศลการต่อสู้ของชาวบ้านจากสันเขื่อนราษีไศลผ่านหน้าจอโทรทัศน์สู่สาธารณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนถึงสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการนําเสนอ โดยมีการนําเสนอสรุปภาพ
กว่า 6 เดือนที่มีการชุมนุมสันเขื่อนราศีไศล และสัมภาษณ์ ปัญญา คําลาภ บุคคลที่เป็นแกนนําในการทํา
ข่าวของขบวนการ เกี่ยวกับจุดประสงค์และความมุ่งหวังในการสื่อสารผ่านรายการนักข่าวพลเมืองและ
การยกตัวอย่า ง หนังบั กตื้อ หรือหนังตะลุงตอนหนุมานทุบเขื่อนเป็นตัวอย่ างในการนําเสนอสภาพ
ปัญหา และสรุปถึงทิศทางการต่อสู้ของชาวบ้านราษีไศลเป็นเวลากว่า 16 ปี จากการประท้วงบนท้อง
ถนนไปถูกปรับเปลี่ยนมาสู่การแสดงเหตุผลผ่านพื้นที่สื่อเพื่อสื่อสารต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ตอน“การชุมนุมที่ยึดหลักสันติอหิงสา” นําเสนอกิจกรรมการชุมนุมครบรอบ 1 ปี ของการ
ต่ อ สู้ ภ าคประชาชน และติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ยั ง ค้ า งอยู่ รวมถึ ง เสนอ
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐที่เกิดจากการชุมนุมอย่างสันติอหิงสา คือ เกิดการ
เปิดใจร่วมกันฟื้นฟูระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อเสนอต่อสาธารณะถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นกับเขื่อน
หัวนา-ราศีไศล ให้รัฐบาลรับทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดจากโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
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ชาวบ้าน และทําให้ภาครัฐรับรู้ว่าชาวบ้านยังคงรอคอยและเฝ้ามองการดําเนินการจากภาครัฐอยู่ทุกขณะ
โดยไม่ได้นิ่งเฉยแม้การชุมนุมจะยุติไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าพื้นที่สื่อที่ใช้ในปีพ.ศ.2553 จะลดลงมาเป็นเพียงสื่อที่ถูกถ่ายทอดผ่าน

โทรทัศน์และเว็บไซด์ของขบวนการ แต่พลังและอิทธิพลที่เกิดขึ้นไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ดังที่สมาชิกกลุ่มสื่อ
เสียงคนอีสานกล่าวถึงความจําเป็นในการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องว่า
“หลังจากสิ้นสุดการชุมนุมที่สันเขื่อน เราก็ไม่หยุดนะทีมข่าว แต่ว่าหยุดทามทีวี วิทยุแต่เราก็ทํา
ข่ า ว พ ล เ มื อ ง ทํ า เ รื่ อ ย ๆ เ พื่ อ “ ต า ม ง า น ” เ พ ร า ะ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า มั น มี ห ล า ย
เรื่ อ งที่ ภ าครั ฐ ยั ง แก้ ไ ขให้ เ ราไม่ เ สร็ จ เราก็ ต้ อ ง “ตามงาน” ทํ า ข่ า วไปด้ ว ย เช่ น กรณี ทั บ ซ้ อ น
ตอนนี้ ภ าครั ฐ แก้ ไ ขคื บ หน้ า ไปถึ ง ไหนแล้ ว ถ้ า มั น เงี ย บหรื อ อะไรเราก็ ต้ อ งตาม โดยใช้ ข่ า วที วี
บางที เ ราไม่ ไ ด้ ต ามตรงๆนะ เช่ น ทํ า ข่ า ว เรื่ อ งการใช้ ชี วิ ต เราก็ ทํ า ข่ า วสื่ อ ออกไปในข่ า ว ออก
ทางทีวีไทยพลเมือง แล้วก็ออกอีสานวอยซ์
(ประพันธ์ พาชู, สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2554)
การผลิตข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเขื่อนราศีไศล อาจไม่ได้ผลิตขึ้นโดยถ่ายทอด
ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่สื่อที่ถูกถ่ายทอดออกไป ผู้ผลิตต้องการสื่อ
ให้เห็นถึงนัยยะของปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการให้ผู้รับชมสื่อนั้นๆ สามารถเชื่อมโยงไปยังประเด็นปัญหา
ดังกล่าวได้ การวางแผนการใช้สื่อจะต้องสร้างกรอบโครงประเด็นในการสื่อสารเพื่อให้การใช้สื่อมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถยกตัวอย่างข่าวที่ออกอากาศผ่านรายการนักข่าวพลเมืองในปี 2553 ดังต่อไปนี้
ตอน“การทําเครื่องปั้นดินเผา” นําเสนอถึงการทําเครื่องปั้นดินเผา เป็นรายได้หลักของชาวบ้านที่นี่
โดยใช้แหล่งดินจากป่าบุ่งป่าทามซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของชาวบ้านเพราะเป็นดินที่ไม่มีทรายปน ซึ่งทําให้ได้
หาดินได้ทั้งปีชั่วลูกชั่วหลาน จนชาวบ้านพูดกันติดปากว่า หากยังมีป่าทาม ชาวบ้านไม่มีวันหมดทางทํากิน
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างสําคัญ
ตอน“งานลด ละ เลิกเหล้า” นําเสนอแนวความคิดที่เกิดจากชาวบ้านในการจัดงานรณรงค์ลด ละ
เลิกเหล้าของชมรมผู้สูงอายุบ้านจาน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี ในงานบุญประเพณีต่างๆ โดยกล่าวถึงข้อดีใน
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การให้ยกเลิกเหล้าในงานบุญ จนเป็นแบบอย่างของชาวบ้านในตําบลอื่นๆ สะท้อนความภาคภูมิใจของ
ผู้สูงอายุในการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ
ตอน“ป่าบุ่งป่าทาม” ความสําคัญของป่าบุ่งป่าทาม หรือพื้นที่ชุ่มน้ําบริเวณริมน้ํามูล ได้เป็นที่รับรู้
ของคนโดยทั่วไปมากขึ้ น โดยชาวบ้านได้สั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าบุ่งป่าทามและชาวบ้านได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ป่ามาเป็นเวลายาวนานเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เนื่องจากป่าทามมีความสําคัญกับวิถีชีวิต
ของชาวบ้ า นเป็ นอย่ างมาเปรีย บเสมื อน ตู้กั บข้าวใบใหญ่ของชาวบ้าน ในปัจจุบันชาวบ้านได้ ร่วมกั บ
โรงเรียนในชุมชนทําหลักสูตรการเรียนการสอนว่าด้วยเรื่องป่าทามกุดเป่ง เช่นหลักสูตรผักและสมุนไพร
ในป่าทาม หลักสูตรการทอเสื่อ การถนอมอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น โดยนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในป่าทามมาใช้เพื่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน และนํานักเรียนลงพื้นที่ป่าจริง เพื่อถ่ายทอดให้แก่เยาวชนได้ดูแลป่าต่อไป
ตอน“ความล่าช้าของการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนหัวนา” การแก้ไขปัญหาผลกระทบกรณี
เขื่อนหัวนา เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยกลุ่มองค์กรชาวบ้านเครือข่ายสมัชชาคนจนหัวนาได้ออกมา
เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบก่อนจะปิดประตูเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ํา เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับรองผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยให้เขื่อนหัวนากักเก็บน้ําในระดับ 112 ม.รทก. แต่ให้มี
การชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบในระดับน้ํา 114 ม.รทก. และให้ตัวแทนกรมชลประทานและสมัชชาคนจน
ทําข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้มีการปักเขตแดนเขื่อนใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางการได้เข้ามาปักหมุดโดย
ไม่ได้ทําตามข้อตกลงเดิมที่ได้ทําไว้กับชาวบ้านทําให้เกิดการคัดค้านจากชาวบ้าน พี่น้องจึงได้แสดงถึง
ความกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกลัวว่าจะเป็นปัญหาไม่จบสิ้นซ้ํารอยเดิมกับปัญหาเขื่อนราษีไศล
ตอน“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” นําเสนอความเป็นมาและการเปิดศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึ่งเกิดจากการสรุปบทเรียนของการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา-ราศี
ไศล ซึ่งมีการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับภาครัฐมาอย่างยาวนาน จากบทเรียนดังกล่าว จึงมีความพยายามใน
การสร้างองค์กรประชาชนให้เข้มแข็งโดยมีการสร้างการเรียนรู้ใหม่อันเกิดจากงานวิจัยด้านทรัพยากรของชุมชน
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ในขณะที่เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ใช้ยุทธศาสตร์การติดตามทวงถามการแก้ไขปัญหาผ่าน
พื้นที่สื่อ ที่เรียกว่า “การเขย่าข่าว” ดังที่ผู้ประสานงานเครือข่ายกล่าวว่า
“เราต้องขยับอยู่ตลอด พอเย็นก็เริ่มทําให้ร้อน ให้สื่อขยับ

ตอนนี้แม้ว่าจะ

ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติแล้ว แต่ดูว่าเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนหรือเปล่า ที่เราต้อง
ขยับเพราะว่าต้องให้เป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วน

...ผมก็จะยังเขย่าข่าวหรือสร้าง

ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ก็ผลักดันจน การกัดเซาะถูกยกเป็นวาระแห่งชาติ
ไปแล้ว แต่พอเป็นวาระแห่งชาติแล้วนี่แหละ อันตรายที่สุด เพราะวาระแห่งชาติคือ
เอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะที่จะกลายเป็นเรื่องนิ่ง‛
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2554 )
4.4.6 การกาหนดวันออกอากาศ
ขบวนการฯต้องรับทราบหรือสามารถกําหนดวันและเวลารวมถึงช่องทางในการออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ เพื่อให้ข่าวที่ผลิตได้นําเสนอในช่วงจังหวะเวลาที่ชาวบ้านวางแผนไว้นั้น เนื่องจากพวกเขา
จะต้องได้บอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับชมข่าวในวันที่ออกอากาศ โดยการกําหนดวันออกอากาศที่ชาวบ้าน
สามารถทําได้เพียงข่าวที่ออกอากาศผ่านรายการนักข่าวพลเมืองทางช่องทีวีไทย เท่านั้นโดยชาวบ้านได้อาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับทีมงานของรายการเพื่อเตรียมการได้ทันวันออกอากาศที่ชวาบ้านได้วางไว้ ส่วน
รายการข่าวหรือรายการที่สื่ออื่นๆ เข้าไปทําข่าวนั้น กลุ่มฯต้องเป็นผู้สอบถามจากทีมงานของรายการถึงวัน
ออกอากาศโดยไม่สามารถกําหนดวันได้
4.4.7 การประชาสัมพันธ์กับผู้รับสาร
การประชาสัมพันธ์ใ ห้กับผู้ชมได้รับทราบว่ารายการหรือข่าวที่เกี่ ยวข้องกับขบวนการฯจะ
ออกอากาศในวัน เวลาใด ผ่านสื่อชนิดไหน ถือเป็นพลังสําคัญที่ทําให้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนําเสนอได้รับความ
สนใจและรับรู้ วิธีการในการประชาสัมพันธ์ของขบวนการฯ คือ เมื่อรู้ว่าวันไหนข่าวที่พวกเขาผลิตหรือข่าวที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาของพวกเขาจะออกอากาศทางทีวี สมาชิกจะส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (sms)
ให้แก่ ผู้ชมที่กลุ่มต้องการให้ได้รับรู้ โดย ระบุวันเวลาและสถานีที่ ออกอากาศ ผู้รับชมประกอบด้วยสองส่วน
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หลักคือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อธิบดีและเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่
เจ้ า หน้ า ที่ ภาครัฐ ในส่ วนกลางที่ เกี่ ย วข้ องกั บการแก้ ไ ขปัญ หาด้ วย อี ก ส่ว นคื อ ชาวบ้ านซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ของ
ขบวนการรวมถึ ง เครือ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ องที่ อาศัย อยู่ ใ นจั งหวัดต่ างๆของประเทศ ซึ่งการสื่อสารผ่านโทรศัพ ท์
เคลื่อนไหว ถือเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งซึ่งอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และสามารถเข้าถึงตัวผู้รับได้
อย่างรวดเร็ว และมีความแน่นอนสูง จึงเป็นสื่อที่ใช้สนับสนุนการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
4.4.8 การออกอากาศ
การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ถือเป็นการใช้พื้นที่สื่อที่สําคัญสําหรับขบวนการเคลื่อนไหว
เนื่องจากโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อคนดูสูง ขบวนการจึงใช้วิธีการอันหลากหลายเพื่อให้กลุ่ มผู้เกี่ยวข้องได้
เข้ามาดําเนินการในกระบวนการแก้ไขปัญหาผ่านพื้นที่สื่อ วิธีการที่สําคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเวทีให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาพูดคุยกัน ซึ่ง ขบวนการฯ พยายามเชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หันมาให้ความร่วมมือ
และทําตามข้อเรียกร้อง ตลอดจนสนับสนุน กิจการของชาวบ้าน โดยกระบวนการการพูดคุยดังกล่าว ต้องถูก
นําเสนอผ่าน วิธีการดังกล่าวนอกจากชาวบ้านมีจุดประสงค์เพื่อให้สาธารณะเป็นพลังในการช่วยเป็นสักขีพยาน
และตรวจสอบว่าข้อตกลงหรือคํามั่นสัญญาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถกระทําได้ตามที่ตกลงหรือไม่ ก็ยั ง
สามารถเป็นพลังในการดึงดูดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับชาวบ้านด้วย หลักฐานสําคัญคือการบันทึกการพูดคุย และการถ่ายทอดออกสู่สาธารณะผ่านสื่อจึงเป็น
พลังในการตรวจสอบความรับผิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่งด้วย
4.5 บทสรุป
ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 3 แผนภาพยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม
ขบวนการทางสังคม

ทรัพยากร

การนาเสนอกรอบโครงผ่านพืน้ ที่สอื่

- การใช้เครือข่าย
- การเคลื่อนไหวรูปแบบอื่น:
ยื่นหนังสือ ชุมนุม เดินขบวน
ฯลฯ

กรอบการ
วินิจฉัยปัญหา

กรอบแนวทาง
แก้ไขปัญหา

- พื้นที่สื่อที่หลากหลาย :

กรอบการจูงใจ :
-สัญลักษณ์ (บุคคล,ภาพ,
ตัวแทนที่เป็นรูปธรรม)

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์

-วัฒนธรรม(วิถีชวี ิต,หนัง,

อินเตอร์เนต เวทีการประชุม

การละเล่น,ประเพณี

เสวนา

วัฒนธรรม)
กระบวนการใช้พนื้ ที่สอื่

นาประเด็นเข้าสู่พื้นที่สื่อ

เขย่าข่าว :
ผลิตซ้าในสื่อต่างๆ, ผลิตข่าวติดตาม

ฉายประเด็นให้เห็นอย่างชัดเจน
ยกระดับประเด็นพื้นฐานให้เป็น

ประเด็น

สื่อถูกนาเสนอผ่านพื้นที่สื่อ

ประเด็นสาธารณะ
กาหนดประเภทสื่อและวัน
นาเสนอ/ออกอากาศ

ประชาสัมพันธ์ให้จนท.รัฐ/สมาชิก:
โทรศัพท์ ข้อความสั้น รถขยายเสียงฯลฯ
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บทที่ 5
บริบทในการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
5.1

บทนา
สภาวการณ์สื่อสารภายในสังคมไทย ประชาชนคนธรรมดาซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ไม่มีสิทธิมีเสียง

ในเวทีสาธารณะ เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งเสียงของพวกเขาได้ จึงดูเสมือนหนึ่งว่า ตัวตนของพวกเขา
ในทางการเมืองกลายเป็นความว่างเปล่า จึงอาจเปิดโอกาสให้มีตัวตนของคนอื่นเข้ามาแทนที่สิทธิของพวกเขาได้
ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่มีอิทธิพลในโลกยุคปัจจุบันที่ทําให้พวกเขามีสิทธิมีเสียงได้ คือ ระบบสื่อสารมวลชนหรือการ
สื่อสารในพื้นที่สื่อต่างๆ แต่การจะทําให้พวกเขามีโอกาสในการใช้พื้นที่ในการสื่อสารได้ในสาธารณะนั้น ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขและบริบทแวดล้อม

หากพิจารณาจากเหตุการณ์สําคัญๆในประวัติศาสตร์การเมืองและการ

ปกครองของสังคมไทยแล้ว พบว่าหลายครั้งที่การต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารมักมีความสัมพันธ์แนบ
แน่นกับการต่อสู้เพื่อปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย

โดยการเคลื่อนไหวของประชาชนต้องการ

แสดงตัวตนให้ปรากฏในพื้นที่สาธารณะของสื่ออย่างชัดเจน
การเคลื่อนไหวของคนเล็กคนน้อยซึ่งอยู่ในฐานะผู้ที่อยู่นอกระบบการเมืองที่เป็นทางการได้
พัฒนายุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยความสําเร็จ ความล้มเหลวและกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหว
ย่อมมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์แวดล้อม

ในบทนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงพัฒนาการของคนเล็กคนน้อยที่ได้มี

โอกาสใช้พื้นที่สื่อในการสื่อสารตัวตนออกมาสู่สาธารณะและสร้างอํานาจต่อรองอย่างเสมอหน้ากับภาครัฐ และ
นํามาพิจารณาถึงบริบทแวดล้อมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณีที่เป็น
กรณีศึกษา โดยพิจารณาโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ประกอบด้วย 1 .การขยายสิทธิของประชาชนในการใช้
พื้นที่สื่อในประเทศไทย 2. การหาพันธมิตรที่มีอิทธิพลในสังคม 3. การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อควบคู่กับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบอื่นๆ 4 . ช่วงการเปลี่ยนแปลงอํานาจในสังคม
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5.2 โครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นประชาธิปไตย
ในแง่ของสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นกับ
ความพยายามเคลื่อนไหวเพื่ อให้มีเปิดโอกาสให้มีการใช้พื้นที่สื่อจากภาคประชาชน ซึ่งการกล่าวถึงบริบ ท
แวดล้อมที่เอื้ออํานวยในการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการเคลื่อนไหว ไม่สามารถละเลยการกล่าวถึงพัฒนาการของ
ขบวนการทางสัง คมที่ มี ค วามพยายามเคลื่อ นไหวผ่า นพื้ น ที่สื่อ มาตลอดระยะเวลายาวนาน เพื่ อ ให้เ ห็นถึ ง
ความสําคัญพื้นที่สื่อในมิติของการเคลื่อนไหวทางสังคม
5.2.1 .การขยายสิทธิของประชาชนในการใช้พื้นที่สื่อในประเทศไทย
พัฒนาการของการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทยตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีสิทธิเสรีภาพทางการสื่อสารของภาคสังคม ซึ่งขบวนการทางสังคมพยายามที่จะ
เคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองในฐานะการเมืองนอกรัฐสภา การเกิดขึ้นของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
ที่ผ่านมาจึงมีฐานอยู่บนความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยขบวนการทางสังคมได้สร้างพลังผ่านพื้นที่
สื่อริเริ่มมีก ารก่ อตัวตั้ งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพ .ศ. 2475 เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ผู้หญิงในการเรียกร้องเรื่องสิทธิในการตัดสินชะตาชีวิตของตนเอง เมื่อผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาจัดพิมพ์หนังสือ
และนิตยสารชื่อ “สตรีนิพนธ์และสตรีศัพท์ ” เพื่อนําเสนอความคิดเกี่ยวกับความเท่ าเทียมระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชาย ซึ่งขบวนการผู้หญิงสมัยนั้นเน้นการเรียกร้องเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา และมีการมีผัวเดียวเมีย
เดียว บรรยากาศการเรียกร้องในสมัยนั้นทําให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่อง
ความเสมอภาคในการแต่งงาน ต่อมาได้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ
5 ว่าด้วยครอบครัวปีพ.ศ. 2478
ต่อมา ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มา
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธงชัย วินิจจะกูล (2548) มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น “การเมือง
ของกลุ่มประชาชนไม่ได้มีอํานาจหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายหรือการเมืองสําคัญใดๆ” อย่างไรก็
ตาม แม้พลังของประชาชนยังอ่อนแอ แต่ยังมีการนําเสนอของภาคประชาชนผ่านสื่อ โดยในช่วงนี้จะเป็นการ
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นําเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคม จากนักคิดและนักหนังสือพิมพ์ เช่น
เทียนวรรณ และนรินทร์ ภาษิต (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2517และศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2544) ส่วนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูสามเณรีและ
ภิกษุณีขึ้นในประเทศไทย โดยการเคลื่อนไหวของนรินทร์ ภาษิต ผู้ที่มีความคิดหัวก้าวหน้าในยุคนั้นซึ่งออก
หนังสือ “สารธรรม” และ “โลกกับธรรม” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนะทางศาสนาที่สําคัญ
รวมทั้งเครื่องมือในการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องให้มีการฟื้นฟูให้สตรีสามารถบวชเป็นสามเณรีและภิกษุณีได้
ตามที่บัญญัติไว้ในสมัยพุทธกาล (อมรา พงศาพิชญ์, 2547 : 8-9) อย่างไรก็ตามขบวนการผู้หญิงได้หยุดกิจกรรม
หลังการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2475 เมื่อมีพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 กําหนดให้มีการควบคุมการ
จัดตั้งองค์กรให้เป็นการตั้งองค์กรส่งเสริมวัฒ นธรรมเท่านั้น ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง การเคลื่อนไหวจึงขาด
ตอนไป องค์กรด้านสตรีที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2485 – 2516 จึงเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ
(อมรา พงศาพิชญ์, 2548)
ในอีกด้านหนึ่งก็ได้มีการเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่ง ชื่อว่า “คณะปฏิสังขรณ์การพระ
ศาสนา” ปลายปี พ.ศ. 2477 เป้าหมายในการเคลื่อนไหวคือ เพื่อให้มีการรวมธรรมยุติกนิกายและมหานิกายให้
เป็นนิกายเดียวกัน ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนั้นได้ใช้วิธีการต่างๆ เช่น ยื่นเรื่องราวต่อฝ่ายบริหารคณะสงฆ์ ซึ่ง
การใช้พลังกลุ่มร้องเรียนเรื่องราวทั้ งจากภิกษุในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคเสนอต่อมหาเถรสมาคม
และรัฐบาล ที่สําคัญคือ การใช้พลังนักการเมืองและสื่อมวลชนในรูปหนังสือพิมพ์สนับสนุน (คะนึงนิตย์, 2532 :
29)
จะเห็นได้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองผ่านพื้นที่สื่อของภาคประชาชนที่ผ่านมา จึงเป็นการต่อสู้ข อง
กลุ่มคนที่คิดว่าตนเองไร้สิทธิไร้เสียงทางการเมือง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการเมือง จึงได้พยายามขยาย
พื้นที่สาธารณะเพื่อให้ตนสามารถมีพื้นที่ในการติดต่อสื่อสารกันภายในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับสาธารณชน
รวมไปถึงการสร้างผู้สนับสนุนหรือสร้างความเข้าใจให้แก่คนในวงกว้างและ เพื่อให้การเรียนรู้แก่ผู้กําหนด
นโยบาย โดยการสร้างและใช้พื้นที่สื่อที่หลากหลายมากกว่าการรอคอยการรายงานจากสื่อกระแสหลัก
ต่อมาในช่วงสมัยริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในสมัยจอมพลสฤษฎิ์

ธนะรัชต์ เป็น

ผู้นําการพั ฒนาอย่า งเบ็ ดเสร็จ ทํ าให้รั ฐไม่ ค่อยยินยอมให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม เนื่องจากรัฐให้
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ความสําคัญต่อการรักษาความสงบมั่นคงภายในประเทศ และไม่สนับสนุนให้มีการชุมนุมหรือเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น การต่อสู้เคลื่อนไหวขององค์กรประชาชนจึงลดบทบาทลง ในขณะที่ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองก็ได้กลุ่มคนรุ่นใหม่และแนวความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นในการเป็น
สื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งในวงกว้างและลึกเพิ่มขึ้น ดังนั้น หลังจากการถูกปิดกั้นการแสดงความ
คิดเห็นมาเป็นเวลานาน กลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาได้ “ระเบิด” การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
เป็นครั้งแรกๆ ในปี พ.ศ. 2514 ด้วยการรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทย และสืบเนื่องไปถึงการเรียกร้องประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง(จามะรี เชียงทอง, 2543)ระหว่างเหตุการณ์ไม่สงบ 2 ครั้งในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2519 สังคมไทยเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะจากกลุ่มคน
ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ชาวนา ในรูปสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ และการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมกรกลุ่ม
ต่างๆ ทั้งการเรียกร้องประชาธิปไตยและการเรียกร้องเชิงเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง เช่น ปัญหาที่ทํากิน
ค่าเช่า พืชผลราคาตกต่ํา ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ เป็นต้น
เครื่องมือยุคแรกในการสร้างพลังของขบวนการเคลื่อนไหวยุคแรกของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่
แห่งประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2516 คือ การชุมนุมประท้วงและเรียกร้องหน้าทําเนียบรัฐบาลท้องสนามหลวง
และเป็นเครื่องมือหรือทรั พยากรทางอํานาจที่สําคัญ ในการสร้างอํานาจกดดันรัฐบาลให้กําหนดนโยบายและ
มาตรการที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาวนา อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันการใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวใน
รูปเช่นเดิมดังที่ได้กล่าวมาไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หากการต่อสู้นั้นไม่สามารถสื่อสารให้สังคมได้รั บรู้ ดังที่
ผาสุก พงษ์ไพจิตร (ปาฐกถาประจําปี 2546 โดยศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง) เห็นว่า ยุคทองของขบวนการ
ประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ “การเมืองบนท้องถนน”ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เนื่องจากคนเล็กคนน้อยอยู่ในฐานะของ
ผู้ที่อยู่นอกระบบการเมืองที่เป็นทางการ ขบวนการเคลื่อนไหวจึงต้อ งแสวงหาแนวทางและพื้นที่ทางการเมือง
ใหม่ สภาพการณ์ ดั ง กล่า วก่ อ ให้ เ กิ ด การทบทวนเครื อ ข่ า ยองค์ ก รที่ มี ลัก ษณะกระจัด กระจาย ต่ า งคนต่ า ง
เคลื่อนไหว ต่างคนต่างมีวาระของตนเอง รวมทั้งการเกิดลักษณะองค์กรแบบวิชาชีพ ล้วนทําให้ขบวนการไร้พลัง
และพื้นที่ในปริมณฑลการเมือง (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2551 : 26 - 27 )
การใช้พื้นที่สื่อของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนั้น

เทคโนโลยีการสื่อสารได้มี

ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวใหญ่ทางการเมืองหลายครั้ง ตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
โดยมีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
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2535 ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่พลเอกสุจินดา คราประยูร ซึ่งหนังสือพิมพ์ได้รายงานข่าวและเรียกการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมว่า “ม็อบมือถือ” เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวของคนชั้นกลางที่ระดมมวลชนและ
ติดต่อข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย (ทรงยศ บัวเผื่อน, 2546 : 30)
ทําให้เห็นว่าเมื่อสื่อของรัฐถูกควบคุมและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมใช้ ประชาชนจึงต้องหันไปหาช่องทาง
เพื่อขยายพื้นที่ในการสื่อสารโดยการอาศัยแฟกซ์ โทรศัพท์ เพจเจอร์ หรือการพูดคุยปากต่อปากเพื่อส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน

การเดินขบวนประท้วงใหญ่ในครั้งนี้ได้ถือเป็นจุดหักเหสําคัญครั้งหนึ่งในการสร้าง

อํานาจในพื้นที่สาธารณะของชนชั้นกลางและนายทุน สื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งเคยเป็นฐานการเมืองที่สําคัญของ
ภาครัฐในการระดมประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่อํานาจรัฐได้ถูกช่วงชิงมาสู่ชนชั้นใหม่มากขึ้นเห็นได้
จากการที่สื่อมวลชนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีมาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านคลื่นวิทยุและ
จอโทรทัศน์มากขึ้นและสังคมเริ่มเห็นพลังของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น
เมื่อสื่อมวลชนเริ่มมีบทบาทและเปิดช่องทางให้ประชาชนคนเล็กคนน้อยเริ่มเข้ามาใช้พื้นที่ใน
การสื่อสาร

สังคมไทยในยุคประชาธิปไตยเริ่มได้เห็นการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยที่เป็นที่จดจําได้อย่างดีคือ

กรณีการต่อสู้ของ “ยายไฮ” ที่ได้รับการปฏิเสธความช่วยเหลือจากช่องทางหรือกลไกขอรัฐในการแก้ปัญหาเขื่อน
ทําให้แกเลือกวิธีการต่อสู้ด้วยการกระทําแบบถึงลูกถึงคน (direct action) ด้วยการขัดขวางการเก็บกักน้ํา ทําให้
ประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นการกระทําที่ท้าทายกฎหมาย การกระทําเช่นนี้ทําให้ความสําเร็จและผลสะเทือน
ไปผูกขาดกับฝ่ายที่สาม คือ สื่อมวลชน ซึ่งทําให้เรื่องราวของยายไฮได้เป็นที่รับรู้ของคนชนชั้นกลาง ทําให้คน
ในเมืองเกิดความเห็นอกเห็นใจคนแก่

สิ่งเหล่านี้มีส่วนในการสร้างมติสาธารณะในบริบทประชาธิปไตยร่วม

สมัย คนชั้นกลางในเมืองจึงมีส่วนสําคัญต่อความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของคนจน คนด้อยโอกาสความ
น่าสนใจของกรณีนี้คือเหตุใดจึงได้รับการตอบสนองจากสาธารณชนคนชั้นกลางอย่างกว้างขวาง กรณีปัญหาถูก
หยิบยกขึ้นมาในสาธารณะจนรัฐบาลต้องตัดสินใจเปิดเขื่อนคืนผืนนา เหตุใดการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน
เช่นการบุกยึดที่ดินในช่วงรัฐบาลเดียวกัน

กลับถูกปราบปรามโดยรัฐ

น่าสนใจว่า

ในการปรากฏตัวทาง

สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการสร้างประเด็นสาธารณะในรายการ “คม ชัด ลึก” และรายการ “ถึงลูกถึงคน” ยายไฮ
ไม่เคยกล่าวเลยว่า เคยร่วมต่อสู้กับสมัชชาคนจน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ดั้งนั้นจึงเป็นความตั้งใจที่จะ
แสดงว่า ยายไฮต่อสู้แบบปัจเจกบุคคล ไม่ได้ต่อสู้ในลักษณะกลุ่มและขบวนการ ปัจเจกในภาพของคนแก่ที่มี
ความทุกข์ยาก การที่ยายไฮสามารถถอนตัวเองออกจากขบวนการเคลื่อนไหวหรือกลุ่ม คนดูราวร้อยละ 98 เห็น
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ด้วยกับการต่อสู้ของยายไฮ อยากให้รัฐบาลคืนที่นาให้ยาย ความเห็นอกเห็นใจของชนชั้นกลางในเมืองจึงอยู่ที่
ความเมตตา

ต่อความทุกข์ยากของคนแก่

ที่เป็นปัจเจกมาร้องขอความเมตตา

แต่ไม่สามารถยอมรับการ

เคลื่อนไหวในลักษณะการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ความสําเร็จของยายไฮ อยู่ภายใต้เงื่อนไข หรือกรอบกําหนดของ
รัฐบาลขายตรงที่ต้องการสลายการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและสอดคล้องกับความเมตตาของคนจนเมือง
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2551 : 18-19)
หลั ง จากนั้ น สั ง คมไทยก็ เ ริ่ ม ได้ เ ห็ น ปรากฏการณ์ ก ารใช้ พื้ น ที่ สื่ อ ในการเคลื่ อ นไหวอย่ า ง
กว้างขวางของภาคประชาชนหลังจากที่มีการครอบงําสื่อจากรัฐบาลอีกครั้ง เครือข่ายประชาชนที่เป็นที่รู้จักใน
นาม “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ทําให้เห็นการใช้ศักยภาพของสื่อในการ
ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2549 ก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็น
ปรากฏการณ์สําคัญที่แสดงให้เห็นพลังทางการเมืองของภาคประชาชน ในการต่อสู้กับนักการเมือง หลังกรณีการ
ขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ป จนกลุ่มพันธมิตรระดมมวลชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก ก่อนรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรถูกโค่น
ล้ ม โดยการรั ฐ ประหาร

จนเมื่ อ พรรคพลั ง ประชาชนได้ เ ป็ น รั ฐ บาล และนายสมั ค ร สุ น ทรเวชได้ เ ป็ น

นายกรัฐมนตรี กลุ่มพันธมิตรฯก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยการใช้สื่อเอเอสทีวี โจมตีทักษิณ ชินวัตร และ
มีการเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2551 จนสามารถกดดันให้นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวชลงจากตําแหน่งได้สําเร็จ
ต่อมาเมื่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี กลุ่มพันธมิตรก็ได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธวิธีที่
หลากหลาย โดยการเข้ายึดพื้นที่ ทําเนียบรัฐบาล และจัดชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เพื่อ
กดดันให้มี การตัดสินคดียุ บพรรคพลังประชาชน และสื่อสารข้อเรียกร้องของตนต่อสาธารณชน (ทศวรรษ
พันธมิตร :ปรับแถวแนวรบด้านมัฆวานฯ ,2554: ออนไลน์)
การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสามารถสร้างพื้นที่สื่อในการสร้าง
ความสนใจต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ทํางานในประเด็นต่างๆ
มาหลายปี ได้เข้ า มาร่วมกั บ พั นธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิปไตย เช่น ขบวนการรณรงค์เคลื่อนไหวเรื่อง
ข้อตกลงการค้าเสรี กลุ่มทํางานด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ โดยมุ่งหวังว่าจะใช้เวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเป็นพื้นที่สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ประเด็นต่างๆ เหล่านั้นได้รับฉันทามติจากประชาชน และ
สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง นโยบาย กฎหมาย กฎ กติกาต่างๆ (สายรุ้ง ทองปลอน, 2550 อ้าง
ถึง ใน อุ บ ลรั ต น์

ศิ ริ ยุ ว ศั ก ดิ์ , 2540-2550 : 192-227) ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ขบวนการเคลื่ อนไหวภาค
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ประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่เคยอ่อนแรงและกระจัดกระจายต่างเข้ามาใช้พื้นที่และพยายามหาแทรกเนื้อหา
สาระเข้าไปในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งการทําเอกสารเผยแพร่ การจัดทําโพลล์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้มีส่วนร่วมและขบคิดถึงปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหาจากนโยบายของรัฐบาล
หากพิจารณาถึงยุทธวิธีการต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรฯแล้วถือว่ามีความหลากหลายโดยได้ใช้พื้นที่สื่อเป็นพื้นที่
สําคัญในการใช้ต่อสู้ โดยเฉพาะสื่อในเครือผู้จัดการ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซด์ วิทยุ สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี ในการ
สื่อสารและส่งข้อมูลข่าวสารให้เครือข่ายและผู้คนจํานวนมาก ทําให้สามารถระดมมวลชนจากพื้นที่ต่างๆ ให้มา
รวมตัวกันและร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อขับไล่รัฐบาล
ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “กลุ่มคนเสื้อแดง”หรือ
“แนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการ” ซึ่งเกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร ก็หันมาเดินขบวนประท้วงและเกิดการ
สร้างเครือข่ายขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยการใช้พื้นที่สื่อเป็นพื้นที่สําคัญในการเคลื่อนไหวและระดมมวลชนเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์วิทยุ กล่าวคือ การเปิด ดี สเตชั่นของนักการเมืองที่มีแนวคิดกับทักษิณ ชินวัตร และ
การเปิดสถานีโทรทัศน์พีเพิ่ลชาแนลหรือ “พีทีวี” และใช้วิทยุชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การ
ใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งในรูปแบบเว็บบอร์ด โซเชียลเน็ตเวิร์ค อีเมลล์ หรือเว็บไซด์เฉพาะกิจเสื้อแดง รวมไปถึงสื่อ
สิ่ง พิ ม พ์ ข องคนเสื้อแดงทั้ ง หนัง สือพิ ม พ์ รายสัป ดาห์ รายเดือ น พ็ อกเก็ ตบุ๊ค และสื่อเชิงสั ญลัก ษณ์อื่นๆ ให้
กลายเป็นพลังในการยืนยันสิทธิทางการเมืองและสิทธิความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิในการทวงถามและจดจํา
เหตุการณ์และความรับผิดชอบจากภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งกิจกรรม “ วันอาทิตย์สีแดง” การรวมตัว
แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงคําสั่งห้ามตาม พ.ร.ก การบริหาร
ในสถานการณ์ฉุ ก เฉิ น โดยที่ จุดเริ่ม ต้นในการรวมตัวเกิ ดจากการชัก ชวนผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะ
เครือข่ายทางสังคม (social network)
การต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้สื่อในยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร ผู้ที่ต้องการมีอํานาจ
จึงต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วงชิงจังหวะในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประเด็นของตนเข้า
ไปสู่พื้นที่สื่อและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะสามารถสร้างพลังในการเคลื่อนไหวและระดมมวลชนในวง
กว้างได้นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมผู้คนให้เข้ามาชุมนุมทางการเมือง
และใช้สื่อเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้าง ถ่ายทอด และดํารงความคิดทางการเมืองให้แก่เครือข่าย
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กระแสโลกาภิ วัต น์ มี ค วามสํ า คั ญเป็ น อย่ างยิ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการสื่อ สารใน
สังคมไทยเนื่องจากการไหลบ่าเข้ามาของเทคโนโลยีและความทันสมัยทางด้านวิทยาการการสื่อสาร ทั้งสื่อ
ดิจิตอล วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร มีสื่อทางเลือกที่หลากหลายมีความรวดเร็วและราคาถูกลง ทํา
ให้ประชาชนมีทางเลือกในการสื่อสารมากขึ้นประกอบกับเมื่อภาคประชาชนเติบโตขึ้นทําให้ภูมิศาสตร์ทางการ
สื่อสารใหม่เปลี่ย นแปลงไปและไม่หยุ ดยิ่ งอยู่กับที่ ในรูปแบบที่ไ ม่มีใครสามารถผูกขาดการใช้พื้นที่สื่อได้
เนื่องจากพื้นที่สื่อได้ขยายปริมณฑลออกไปอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทใน
สังคมซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ 1. การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับนานาชาติ)
และสื่อข้ามชาติ

2.การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย 3. การกําเนิดสถานีโทรทัศน์สาธารณะในประเทศไทย

1)การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับนานาชาติ)และสื่อข้ามชาติ
แนวคิดเรื่องการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมาพร้อมกับสื่อสมัยใหม่ก็เติบโตคู่ขนานกันมา
ด้วยเช่นกันและมีนัยยะสําคัญเป็นอย่างมากต่อนโยบายการสื่อสารและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของสังคมไทย
ดังที่ สุเมธ วงศ์พาณิชย์เลิศและนิตย์ จันทรมังคละศรี (2538)กล่าวว่า “ความต้องการในข่าวสารข้อมูลของ
สังคมไทยมีรากเหง้ามาเป็นเวลาช้านาน แต่กระแสความตื่นตัวจะมีความเด่นชัดรุนแรงที่สุดในช่วงพฤษภาทมิฬ
ทั้งนี้เบื้องหลังความตื่นตัวในความต้องการและความสําเร็จของการตอบสนองที่นําไปสู่การรับและแพร่กระจาย
ของข่าวสารข้อมูลอย่างฉับพลันและกว้างไกล ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเสียง รูป ข้อความ และภาพเคลื่อนที่ดังเช่น
ในขณะนี้คงเป็นไปไม่ได้ หากมิใช่เพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
(information technology) ช่วงหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองไปสู่แนวโน้มที่
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจเฟื่องฟูในยุคฟองสบู่ทําให้สังคมไทยเปิดรับแนวคิดเรื่องโลกาภิ
วัตน์ โลกไร้พรมแดนที่โลกจะเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะหมู่บ้านโลก (global village) ตามแนวคิดคลื่นลูกที่สาม
ทําให้วาทกรรมเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและการปฏิวัติสารสนเทศเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างคึกคักตามแนวคิด
ตะวันตก”
จากความคิดของ เคร์นครอส (Cairncross, 1997 ) ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง “ความตายของ
ระยะทาง :วิถีการปฏิวัติการสื่อสารใหม่ที่เปลี่ ยนแปลงชีวิตของเรา" (The Death Distance,How the New
Communications Revolution Will Change Our Lives)ได้กล่าวถึงด้านบวกของเทคโนโลยีการสื่อสารว่า “จะมี
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อิสระและมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมาก ซึ่งจะนําไปสู่การลดช่องว่างระหว่างความใหญ่ และเล็ก คนรวยกับ
คนจน ซึ่งเราควรชื่นชมยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ” ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสาร เช่น
การกระจายเสียงผ่านระบบดิจิตอล และผ่านสัญญาณดาวเทียม ตลอดจนการพัฒนาของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ เริ่มทําให้การสื่อสารมีความทันสมัยและสามารถสื่อสารได้แบบสองทางโดยมีการตอบโต้
กันได้ทันทีผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ เมื่อเทียบกับราคาที่ถูกลงและการใช้งานที่ง่ายและหลากหลายมาก
ขึ้น ทําให้การสื่อสารสามารถแทรกซึมเข้ามายังทุกครัวเรือนได้ง่ายดายและแพร่หลายมากขึ้นจนเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารกลายเป็นเสมือนสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสํา หรับคนทั่วไป เทคโนโลยีทางข่าวสารและการสื่อสาร จึงได้
กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถสร้างและกระจายข่าวสารและความรู้ได้โดย
เกือบจะไม่มีข้อจํากัดด้านทางสถานที่และเวลา

จนกระทั่งพื้นที่กลายเป็นพื้นที่สําคัญในการเคลื่อนไหวทาง

สังคมของกลุ่มเอ็นจีโอและองค์กรประชาชน ดังที่เห็นได้จากการชุมนุมประท้วงกระบวนการโลกาภิวัตน์ (อนุช
อาภาภิรม, 2547) ขบวนการทางสังคมก็ได้มีการใช้พื้นที่สื่อที่ขยายตัวและเข้มแข็งขึ้นจากการปรับเปลี่ยนและ
สร้างยุทธศาสตร์การต่อสู้ของตนขึ้นมา
2)การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย
ปัญหาสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารนับเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทย ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่สื่อ
ถูกครอบงําจากผู้มีอํานาจทางการเมือง โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งถูกนําเข้ามาในสังคมไทยในช่วงสมัยอํานาจ
นิย มทหาร (ในช่ วงรัฐบาลจอมพลป.พิ บู ล สงคราม ถึงรัฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐ มนตรี )
เนื่องจากผู้นําประเทศต้องการใช้สื่อโทรทัศน์ตอบโต้การนําเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่เปิดดําเนินการโดย
เอกชน และเพื่อตอบสนองต่อการโฆษณาทางการเมืองในสมัยนั้น (ทรงยศ บัวเผื่อน, 2547 : 22)
ต่อมาเมื่อมีกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับแรกของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2498 ทําให้ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์แห่งแรกเกิดขึ้น โดยมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จากนั้น
พัฒนาการของสื่อโทรทัศน์เริ่มมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นตามลําดับ เห็นได้จากเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2516 ที่รัฐบาลในสมัยนั้นได้ใช้ประโยชน์ จากสื่อโทรทัศน์เป็นกระบอกเสียงให้กับคณะรัฐบาลในการ
เผยแพร่ และไม่เผยแพร่สิ่งที่เกิดขึ้นให้ประชาชนซึ่งอยู่ในสถานะผู้รับข่าวสาร การกระทําดังกล่าวทําให้รัฐบาล
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ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่เป็นธรรมที่สาธารณชนถูกบิดเบือนข่าวสาร ถูกปิดหูปิดตา
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง(ทรงยศ บัวเผื่อน, อ้างแล้ว)
ดังนั้น กระแสการเรียกร้องให้รัฐหยุดครอบงําสื่อโทรทัศน์และวิทยุเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
ทางการเมืองเกิดขึ้นควบคู่กับพัฒนาการการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีมาตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516
และ 6 ตุลาคม 2519 จนถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กระแสการ
ปฏิรูปสื่อของรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพราะผลกระทบจาก “ปิดหู ปิดตา” ประชาชน จนนําไปสู่การออกมา
ชุมนุมขับไล่รัฐบาลเผด็จการของขบวนการประชาชน จากยุควิกฤตการทางการเมืองเข้าสู่ กระแสการเปิดเสรีสื่อ
(2535-2540 )เพราะผลพวงจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของขบวนการทางสังคมในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2535
สะท้อนให้เห็นถึงพลังทางการเมืองของชนชั้นกลางที่ใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกอย่างชัดเจนว่า สิทธิเสรีภาพ
ด้านข่าวสารเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของพลเมือง เพราะเชื่อว่าการ
เปิดเสรีสื่อจะเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นภัยของเผด็จการ ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
หลังเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์
กับการใช้พื้นที่สื่อเป็นอย่างมาก เช่นเกิดกระแสการเรียกร้องเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน ประกอบกับ
การมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้ง “ความหลากหลาย”และ “ความรวดเร็ว”ของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ประชาชนสามารถรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจํานวนมากในพื้นที่สื่อต่างๆ จนกล่าวได้ว่าสื่อไทยก้าวข้าม
พ้นจากยุคที่สื่อถูกควบคุมโดยเบ็ดเสร็จจากอํานาจรัฐที่ควบคุมสื่ออย่างเบ็ดเสร็จมาสู่ยุคของการแข่งขันเพื่อขาย
ข่าวที่มีความรวดเร็ว และเมื่อข่าวกลายเป็นสินค้าที่มีราคา ข่าวของการชุมนุมและการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ทางสังคมซึ่งแพร่หลายในช่วงนั้นคือ การชุมนุมของสมัชชาคนจน ก็เป็นข่าวที่ขายได้ ทําให้สื่อได้กลายเป็นเวที
ที่กลุ่มคนเล็กคนน้อยในสังคมได้เข้ามาในพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้อธิบายความทุกข์ร้อนหรือข้อเรียกร้องจากฝั่ง
ของผู้ที่ไม่มีอํานาจในสังคม (ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2541 : 132 -135)พื้นที่สื่อในขณะนั้นจึงกลายเป็ นพื้นที่ที่
สามารถสร้างวิธีคิด ข้อถกเถียงและติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลให้คนที่หลากหลายในสังคมมากขึ้น
กว่าทําหน้าที่เพื่อตอบสนองภาครัฐอีกครั้งหนึ่ง
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ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวให้สื่อมีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อกระจายเสียง ได้มี
การเปิดให้มีการกระจายเสียงโทรทัศน์ช่องใหม่ขึ้นในพ.ศ. 2538 (ออกอากาศ พ.ศ.2539 ) เรียกว่า ทีวีเสรี หรือ
ITV ซึ่งคาดหวังกันว่าจะเป็นช่องทางเลือกใหม่ที่จะทําให้มีการเสนอข่าวสารมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงกลับ
ประสบปัญหาจากเงื่อนไขข้อสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแบ่งผลประโยชน์ให้แก่รัฐ ทีวีเสรีจึงเป็นเพียงเสรีภาพ
ในการดําเนินธุรกิจโทรทัศน์มากกว่าเป็นโทรทัศน์ทางเลือกสําคัญคนไทย

บทบาทของพื้นที่สื่อได้

ถูกกลุ่มคนต่างๆในสังคมใช้เพื่อสื่อสาร การมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติองค์กรการจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีข้อบังคับให้รัฐลดบทบาทของตนเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันเสรี และ
ให้เกิดสื่อเพื่อสาธารณะขึ้น เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 ได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ประชาชนทั่วประเทศแสดงความต้องการในการผลักดันให้เกิดวิทยุชุมชนจนนําไปสู่บทบัญญัติเรื่องการ
รองรับสิทธิในการเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ของประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามกฎหมายลูกของมาตรา 40 คือ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2543
หลังจากกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ แนวคิดเรื่องสื่อภาคประชาชนได้กลายเป็นข้อถกเถียงใน
สังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐนําโดยกรมประชาสัมพันธ์ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยและ
คัดค้านการให้ประชาชนเป็นเจ้าของสื่อด้วยเหตุผล เรื่องคุณภาพ ความมั่นคง และภาษาวัฒนธรรมที่ไม่ถูกแบบ
แผนตามมาตรฐานภาษาไทยกลาง เป็นต้น รวมทั้งความตื่นตัวของสื่อธุรกิจบันเทิง ค่ายเทปต่างๆ ที่เริ่มให้ความ
สนใจกับการปฏิรูปสื่อ (อุบลรัตน์, 2545)กล่าวได้ว่าหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540ประกาศใช้ในเดือน
ตุลาคม สื่อกระจายเสียงของรัฐได้ถูกผลักดันให้เข้าสู่บรรยากาศในยุคปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปการเมือง(พ.ศ.2540-2544)
อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งหลักการเรื่องสิทธิในสื่อมวลชนสาธารณะที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ได้ทําให้
เกิดความตื่นตัวของประชาชนทั่วประเทศในการเคลื่อนไหวติดตามผลักดันการปฏิรูปสื่อ อันสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการปฏิรูปการเมือง การสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) วาท
กรรมหลักเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปสื่อที่ถูกเสนอโดยนักวิชาการในช่วงนั้นคือ การปฏิรูปสื่อที่ต้องนําไปสู่การ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ในการสื่อสารของประชาชน (communication rights) ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับการรณรงค์
ในระดับสากลมานานแล้ว
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รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ได้เปิดช่องทางใน
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 บัญญัติ ให้มีองค์กรของรัฐ
ที่เป็นอิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่ อันบัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้
มาตรา 40 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
จากข้างต้นแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2540 คือ ทําลายการผูกขาดสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ จัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ เข้าถึงการใช้คลื่นความถี่อย่างทั่วถึง
และกว้างขวาง จึงเป็นเหตุให้กําหนดมีสององค์กร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อแยกการกํากับดูแลกิจการสองกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกัน (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ,2554 : ออนไลน์) ทําให้ความเคลื่อนไหวของ
ขบวนการสื่อภาคประชาชนของประเทศไทย จึงเริ่มมีความเข้มข้นขึ้น
ในขณะที่หลังจากนั้นทิศทางการปฏิรูปสื่อซึ่งได้ถูกริเริ่มไว้ในช่วงปีพ .ศ. 2540 ก็ได้มาถึงยุค
ถดถอยอีก ครั้ง ในยุ คที่ สิท ธิเสรีภาพในการสื่อสารถูกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการแปลงคลื่นความถี่ให้เป็นทุน
การเมือง ซึ่งอยู่ในระบบผูกขาดและการเก็งกําไร ภายใต้การเมืองใน “ระบอบทักษิณ” และระบอบเศรษฐกิจแบบ
“ทักษิโณมิคส์” ที่เต็มไปด้วยข้อกังขาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตเชิงนโยบายและจากกรณีอื้อฉาวกรณี
สถานีไอทีวี ที่หัวหน้าพรรคไทยรักไทยมีส่วนผูกพันใกล้ชิดกับทั้งบริษัทชินคอร์ป ไอทีวีและพรรคการเมือง
ใหญ่ที่เตรียมตัวเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 มกราคม 2544 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันของอํานาจ
และอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง การเงิ น และสื่ อ อย่ า งไม่ เ คยมี ม าก่ อ น ปรากฏการณ์ ก ารครอบงํ า สื่ อ จากกรณี
ผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผลต่อเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากรัฐบาล
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ไม่ต้องการรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆ เช่น กลุ่มสมัชชาคน
จน กลุ่มเกษตรกร คนเล็กคนน้อยในสังคม ในทางตรงข้าม รัฐบาลกลับใช้วิธีการควบคุมการแสดงความคิดเห็น
จากประชาชนอย่างเข้มงวดผ่านสื่อของรัฐและเอกชนที่รัฐบาลสามารถกํากับหรือสั่งได้ พื้นที่สื่อในช่วงนี้จึง
ประสบปัญหาราวกับย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยที่รัฐบาลสามารถสั่งปิดปากสื่อและประชาชนได้ ทําให้คนซึ่งไร้สิทธิ
ไร้เสียง และคนเล็กคนน้อยเช่น ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ต้องตกอยู่ในฐานะไร้สิทธิไร้เสียงต่อไป โดยต้อง
หันไปใช้ยุทธวิธีการต่อสู้แบบเดิม เช่น การชุมนุมประท้วง เพื่อให้คนได้ยินเรื่องราวความทุกข์ร้อนของตนเป็น
ยุทธวิธีหลักในการเคลื่อนไหว แทนที่จะมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นในสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนใน
สังคม
3)การกําเนิดสถานีโทรทัศน์สาธารณะในประเทศไทย
เมื่อปีพ.ศ. 2549 มีการปฏิวัติและคุกคามสื่อ จนก่อให้เกิดการสั่งปิดวิทยุชุมชน และล้มรัฐธรรมนูญ
2540 จนได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2550 ซึ่งในช่วงที่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กําลังเริ่มต้น
ประเด็นเรื่องการปฏิรูปสื่อจึงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในเชิงมิติทางการเมืองอันเกี่ยวเนื่องด้วยกรณี
รายการยามเฝ้าแผ่นดิน กรณีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี และกรณีของไอทีวีที่เปลี่ยนเป็นทีไอทีวี ในขณะที่อีก
ด้านหนึ่งก็เกิดความเคลื่อนไหวอย่างมากในขบวนสื่อภาคประชาชน แม้สื่ออาจไม่ส่งผลกระทบในมิติทาง
การเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน หากแต่เป็นกลไกสําคัญยิ่งในขบวนงานพัฒนาภาคประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาของประเทศโดยรวม ขบวนการสื่อภาคประชาชนเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ และได้ ร่วมคิดร่วม
ทําบนเป้าหมายเพื่อให้เกิดสื่อภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปีพ .ศ. 2550 อันเป็น
ที่มาแห่งข้อเสนอการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน
ข้อเสนอต่อการปฏิรูปสื่อโดยภาพรวมในการปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ ภายใต้หลักคิด มีความเท่า
เทียม เป็นธรรมและทั่วถึง สนับสนุนสื่อที่หลากหลาย เน้นประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ทางการค้า
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชน เกษตรกร ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในการสื่อสาร
รูปธรรมของข้อเสนอ เช่น รัฐต้องจัดให้มีวิทยุและโทรทัศน์บริการสาธารณะ รัฐต้องมีหลักประกัน
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของธุรกิจสื่อเชิงพาณิชย์ เช่น
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เด็ก เยาวชน คนพิการ ชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เข้าถึงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในทุกระดับ ทั้ งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ และในการดําเนินงานสื่อเพื่อบริการสาธารณะของภาครัฐ และสื่อ
ภาคธุรกิจเอกชน รัฐต้องกําหนดสัดส่วนเนื้อหารายการสาระและบันเทิง รวมทั้งต้องเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน
เข้าไปใช้เพื่อสื่อสาร บอกเล่าปัญหา และความต้องการของกลุ่มคนต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั่วถึง และเท่าเทียม
นอกจากนี้ ชุมชนท้องถิ่นต้องมีสิทธิเป็นเจ้าของสื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น
นั้นๆ โดยประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรและผู้บริโภคสื่อ ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและตัดสินใจ
นโยบายที่เกี่ยวกับสื่อ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดสรรคลื่นความถี่ กําหนดเนื้อหา ช่วงเวลา รายการ ที่
สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายในสังคมอย่างเพียงพอ รวมถึงการ
ผลักดันให้มีกฎหมายลูก องค์กรอิสระ และกลไกต่างๆ ที่ทําให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใช้งานได้จริงภายใน 2
ปี และต้องยื นยั นให้แยกองค์ กรอิส ระที่ จัดสรรและกํ ากั บดูแลระหว่างกิจการวิทยุ โทรทัศน์ กั บกิ จการ
โทรคมนาคมออกจากกัน
ข้อเสนอประเด็นต่อมาคือ รัฐต้องจัดตั้งกองทุนสื่อบริการสาธารณะ และกองทุนสื่อภาคประชาชน
โดยที่มาของงบประมาณ ให้มาจากส่วนแบ่งรายได้ของการประกอบกิจการคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ และงบประมาณแผ่นดิน พร้อมกันนั้น รัฐต้องมีมาตรการป้องกันการแทรกแซงสื่อทุกประเภท
จากกลุ่มการเมืองและกลุ่มธุรกิจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีองค์กรอิสระด้านสิทธิ
เสรีภาพการสื่อสาร เพื่อป้องกันการแทรกแซง สั่งปิด และให้มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อด้วย สําหรับ
ประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่ รัฐต้องแบ่งช่วงคลื่นตามสัดส่วนโดยแยกจากกันอย่างชัดเจน ระหว่างการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชน/ประชาชน
นอกจากข้อเสนอต่อการปฏิรูปสื่อโดยภาพรวมในการปฏิรูปการเมืองรอบใหม่แล้ว ขบวนสื่อภาค
ประชาชนยังได้กําหนดข้อเสนอต่อทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นการปฏิรูปสื่อภาคประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิรูปการเมืองรอบใหม่
ประการต่อมาคือ การจัดกลไกการสื่อสารระหว่างเครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายสื่อภาคประชาชน
เครือข่ายสื่อทางเลือก ฯลฯ ในการติดตามสถานการณ์ การส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกัน กิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่สื่อสารสองทางในระดับพื้นที่ ทั้งเผยแพร่สถานการณ์/ข้อเสนอ และเปิดระดมความคิดเห็นจากคนใน
ชุมชนต่อการปฏิรูปสื่อ ต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
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กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ผลักดันนโยบาย เช่น การล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนข้อเสนอการปฏิรูปสื่อ
ภาคประชาชน การสื่อสารข้ามเครือข่าย อาทิ เครือข่ายทรัพยากร เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้บริโภค ฯลฯ ทั้ง
ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ และการประสานพลังร่วมกั บภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น เครือข่าย
นักวิชาการ องค์ก รวิชาชี พ องค์กรพั ฒนาเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน ในการผลักดัน
ข้อเสนอการปฏิรูปสื่อทั้งระบบ และต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายลูกด้านสื่อฉบับที่ 2 ซึ่งห่างกับตัวแรก คือ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ 2543 ถึง 8 ปี (อีสานวอยซ์ , 2550 : ออนไลน์) จนกระทั่งสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ให้จัดตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล เรียก
โดยย่อว่า ‚ส.ส.ท.‛ และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ‚Thai Public Broadcasting Service‛ เรียกโดยย่อว่า
‚TPBS‛ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยทําหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทั ศ น์ มี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ แต่ดํา เนินการภายใต้ ทุ น ทรัพ ย์ สิน และรายได้ข ององค์ก าร (พ.ร.บ.กระจายเสี ย งและกิ จการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและคุณธรรมผ่านข่าวสาร
ที่เที่ยงตรง เพื่อผลิตรายการข่าวสารที่มี สารประโยชน์โดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ผ่านการส่งเสริม การรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมของประชาชน ในการสร้างสังคมระบอบประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสาร
และเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ ด้วยแนวนโยบายนี้เองที่ทําให้ทีวีไทยเข้ามา
มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย โดยการสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นช่องทางใน
การสื่อสารในหน้าจอโทรทัศน์ โดยผลักดันให้ประชาชนเป็นผู้สื่อสารด้วยตนเอง ผ่าน “รายการนักข่าวพลเมือง”
หากพิจารณาวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสื่อโทรทัศน์สาธารณะจะเห็นว่ามีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะเป็นสื่ออิสระ
พ้นจากการครอบงําจากรัฐและทุน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆของสังคมได้ใช้รายการทีวีเป็น
พื้นที่ในการแสดงออก
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แนวคิดนักข่าวพลเมืองซึ่ง เป็นแนวคิดที่ทําให้ภาคประชาชนสามารถใช้พื้ นที่สื่อโทรทัศน์เป็น
เวทีในการเสดงออกถึงเรื่องราวที่นอกเหนือจากสิ่งที่สื่อกระแสหลักสนใจ สําหรับกําเนิดนักข่าวพลเมืองใน
ประเทศไทยถือได้ว่าเติบโตมาพร้อมกับการมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ปรากฏการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับการขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่ถูกปรากฏจากสื่อโทรทัศน์มี ความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่สังคมเริ่มรู้จักคําว่า ม็อบ จน
ปัจจุบัน กล่าวคือ เดิมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อ ถูกใส่ป้าย ผู้ก่อความวุ่นวายในสังคม แต่ในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมานี้สังคมเริ่มเห็นวิธีการมองกลุ่มผู้เสนอข่าวกลุ่มผู้ชุมนุมในแง่มุมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิด
การทําข่าวในส่วนที่ไม่เคยถูกนําเสนอมาก่อน ทําให้ข่าวที่ไม่เคยเป็นข่าวจึงปรากฏสู่สังคมมากขึ้น
หลังจากการปฏิรูปสื่อและเกิดสถานีโทรทัศน์สื่อสาธารณะ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้
ใช้ช่องทางนี้ในการต่อสู้ เพื่อให้ประเด็นข้อเรียกร้องของพวกเขาเข้ าสู่กระบวนการตัดสินใจ และเป็นที่รับรู้ของ
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น จุดเปลี่ยนที่สร้างรูปแบบของการต่อสู้ผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการเคลื่อนไหว เกิดขึ้นเมื่อ
ประเด็นปัญหาของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้รับความสนใจจากทีมงานของรายการนักข่าวพลเมืองไทย
พีบีเอส (TPBS) เข้ามาทําข่าวในช่วงแรก ๆ ประกอบกับการที่มีผู้นําของขบวนการทางสังคมสามารถ ปรับและ
รับเอาช่องทางของสื่ออย่างสถานีไทยพีบีเอส (TPBS) เข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้ของขบวนการฯได้
เห็นได้จากการเข้ามาของทีมงานสื่อ ในช่วงแรกนั้น ทางทีมงานได้นําข้อมูลส่วนหนึ่งจากผู้นํา ชุมชนไปใช้ใน
การทําข่าว อาทิ ภาพที่ผู้นําชุมชนและชาวบ้านบางส่วนได้บันทึกเอาไว้ด้วยตนเอง เมื่อครั้งเข้าไปร้องเรียนใน
ประเด็นปัญหากับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนภาพการเข้าร่วมเดินขบวน
เคลื่อนไหวหรือการชุมนุมซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเข้ามาของทีมงานจากรายการนักข่าวพลเมือง ซึ่งภาพและเสียงที่
บั นทึ ก นั้น เดิม ขบวนการฯทํ า ได้เพี ย งการนําเสนอให้ ส มาชิก ภายในดูกั นเองเพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้แ ก่
ขบวนการฯ โดยไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่อ ความคื บ หน้ าในการแก้ ไ ขปัญ หามากนั ก เนื่อ งจากประเด็น ปั ญ หาในการ
เคลื่อนไหวไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่สายตาของสาธารณชนในวงกว้าง
การได้เข้ามาหนุนเสริมการทําข่าวของทีมงานรายการนักข่าวพลเมืองจึงถือเป็นการเปิดช่องทาง
การนําประเด็นปัญหาของขบวนการทางสังคมให้เข้าสู่พื้นที่สาธารณะ ประกอบกับการฝึกอบรมให้ชาวบ้านที่
สนใจทดลองทําข่าวพลเมืองในนามของ “นักข่าวพลเมือง” นับจากจุดเริ่มต้นทําให้นักข่าวพลเมืองในนามของ
ขบวนการทางสัง คมในพื้ นที่ ต่า งๆ ได้ก่อร่างสร้างตนเองขึ้น เนื่องจากการมีข่าวของชุมชนเผยแพร่สู่พื้ นที่
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สาธารณะทําให้ชาวบ้านบางส่วนในชุมชนที่ยังไม่เข้าใจในประเด็นปัญหาหรือไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกขบวนการฯ
ได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและหันมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อการต่อสู้เรียกร้องมากขึ้น
“รายการนักข่าวพลเมือง” มีบทบาทสําคัญในการเปิดพื้นที่สื่อโทรทัศน์ให้แก่ขบวนการทาง
สังคมสามารถผลิตและนําเสนอสารที่ขบวนการฯต้องการถ่ายทอดได้ด้วยตนเอง โดยทีมงานนักข่าวพลเมืองจะ
เดินทางมาฝึกอบรมในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านมีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับงานด้านสื่อมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึก
เทคนิคการถ่ายภาพ การฝึกเทคนิคการตัดต่อภาพวิดีโอ เป็นต้น จนกล่าวได้ว่าทักษะและวิธีการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ขบวนการฯมีทักษะในการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆในการเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ ก ารนํา เสนอประเด็ นปั ญ หาในมุม มองของขบวนการฯเองผ่ า นรายการนัก ข่ า ว
พลเมืองยังถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้สื่อกระแสหลักอื่นๆเข้ามาให้ความสนใจและนําเสนอข่าวหรือประเด็น
ปัญหาอย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารรายการต่างๆของทีวีไทยที่ได้เข้ามาในพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหา
และร่ วมรั บ รู้ข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง เกี่ ย วกั บ ประเด็ นปัญ หา ทํ าให้ ขบวนการฯประสบความสํา เร็จ ในการดึ งเอา
เครือข่ายสื่อเข้ามาช่วยเรื่องของการติดตามประเด็น โดยการหาวิธีการในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร
รายการต่างๆ ของทีวีไทย (TPBS) จากเครือข่ายและการรู้จักกันเป็นการส่วนตัว อีกทั้งยังเป็นรายการที่เชื่อมร้อย
ขบวนการทางสังคมหรือเครือข่ายภาคประชาชนให้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านพื้นที่สื่อ โดยสรุปบริบทแวดล้อมที่เกิด
จากการเกิดทีวีสาธารณะและรายการนักข่าวพลเมือง จึงมีผลดีต่อขบวนการฯที่สามารถใช้เครือข่ายสื่อที่ตัวเองมี
อยู่ ได้ ถูก จัง หวะเวลาและโอกาส ใช้ เป็ น พื้ นที่ใ นการเริ่มต้น ใช้พื้ น ที่สื่อสารและทําให้ ประเด็นปัญ หาของ
ขบวนการเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น
จากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและความตื่นตัวในการใช้สิทธิทางการสื่อสารของภาคประชาชน
บทบาทของพื้นที่สื่อที่มีเพิ่มมากขึ้น ทําให้แนวคิดในการให้ชุมชนหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
“สื่อ” และ “สาร” หรือการมีสื่อ ที่สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนและแสวงหาสาระความรู้จึงมีความจําเป็น ในส่วน
ต่อจากนี้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาคุณลักษณะของสื่อประเภทต่างๆที่ขบวนการทางสังคมจะนํามาใช้ในการเคลื่อนไหว
5.2.2. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการทางสังคมกับสื่อมวลชน
เครือข่าย( network)มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวในพื้นที่สื่อ เนื่องจากการสร้างเครือข่าย
และมองหาทรัพยากร หรือวิธีการในการสร้างทรัพยากรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตัวคนที่จะผลิตสื่อ เครื่องมือ หรือ
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ประเด็นในพื้นที่ นักวิชาการหรือว่าผู้ที่สามารถรวบรวมทรัพยากรต่างๆเข้ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดผล
ดังนี้ 1. การทําให้เกิดพื้นที่ข่าวที่หลากหลาย 2. การเป็นตัวกลางในการ “ชักใย”ให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งระหว่างคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน 3. การอํานวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เป็นหลักฐานในการต่อสู้ เพราะ “การเป็นข่าว”เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ประเด็นปัญหา
สามารถได้รับการแก้ไขได้ การต่อสู้กับภาครัฐจําเป็นต้องมีข้อมูล หลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง มีแหล่งอ้างอิงที่
เชื่อถือได้ เช่น การค้นหาที่มาของปัญหาจากข้อมูลทางวิชาการ 4. เติมเต็มช่องว่างด้านการสื่อสาร คือ ช่วยให้
เกิดการประสานงานระหว่างแกนนํากับทีมสื่อมวลชน พื้นที่สื่อที่ใช้และสมาชิกภายในขบวนการ
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง เริ่มต้นใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวจากตัวแกนนําซึ่งมีความ
สนใจในการค้นหาช่องทางต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสานต่อให้ประเด็นปัญหาที่เกิดในพื้นที่ของชุมชนนั้นได้รับการ
แก้ไข โดยใช้ช่องทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ทั้งการจัดทําและรวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกับการเช่าที่ดินในพื้นที่คลองโยงตั้งแต่สมัยเริ่มแรก การชักชวนชาวบ้านเข้ารวมกลุ่มเพื่อเข้าร้องเรียน
ประเด็นปัญหายังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้นักวิชาการเข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ความใส่ใจ
ในปัญหาแสดงให้เห็นว่าผู้นําชุมชนคลองโยงเองมีการใช้เครือข่ายที่ตนเองมีอยู่ รวมทั้งการหาช่องทางใหม่ ๆ
ของการสื่อสารประเด็นปัญหาของกลุ่มตนเอง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้บริหารรายการ “ นักข่าวพลเมือง” จากสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสกับแกนนําของขบวนการชาวบ้านคลองโยงมีส่วนสําคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของคลองโยงได้ถูก
นําเสนอออกสู่จอโทรทัศน์และมีการขยายสู่พื้นที่สื่ออื่นๆ เนื่องจากแกนนํามีจุดประสงค์ในการใช้พื้นที่รายการ
“นักข่าวพลเมือง”เพื่อนําเสนอประเด็นจึงได้ต่อโทรศัพท์เพื่อให้ผู้บริหารรายการนําทีมงานเข้ามาช่วยเหลือชาว
คลองโยงผ่านทางการนําเสนอประเด็นปัญหาที่ดินในคลองโยงในครั้งแรก ๆ รวมทั้งต่อมาได้ส่งเสริมและ
แนะนําให้ชาวบ้านคลองโยงบางส่วนเป็นนักข่าวพลเมือง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถ ที่จะนําเสนอประเด็นปัญหา
เรื่องที่ดินของพวกเขาเองได้ โดยนักข่าวมืออาชีพเข้ามาฝึกอบรมและให้การช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดอบรมการ
เป็นนักข่าวเมือง เริ่มแรกนั้นกลุ่มชาวบ้านที่สนใจที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมการเป็นนักข่าวพลเมือง คือ กลุ่มของ
กรรมการสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยงจํานวน 9 คน รวมกับชาวบ้านส่วนหนึ่ง และนักวิชาการที่เข้ามา
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ช่วยเหลือ การเรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติของชาวบ้านกลุ่มนี้เอง ทําให้เกิดเป็นผลงานข่าวพลเมือง 3 โดย
“นักข่าวพลเมืองคลองโยง” เองเกิดขึ้นจริง
เมื่อประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินในคลองโยงได้รับความสนใจจากทีวีไทย (PBS)เข้ามาทําข่าวใน
ช่วงแรก ๆ รูปแบบของการต่อสู้ของชาวคลองโยงจึงได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้น ปัจจัยสําคัญคือการที่มีผู้นํา
ของชุมชนสามารถ ปรับและรับเอาช่องทางของสื่ออย่างทีวีไทย (PBS) เข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้ ของ
พวกเขาได้ เห็นได้จากการที่ในช่วงแรกของการเข้ามาของทีวีไทย (PBS) นั้น ทางทีวีไทย (PBS) เอง ได้นํา
ข้อมูลส่วนหนึ่งจากผู้นําชุมชนไปใช้ในการทําข่าว อาทิ ภาพที่ผู้นําชุมชนและชาวบ้านบางส่วนได้บันทึกเอาไว้
เมื่อครั้งที่เข้าไปร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ดินกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

หรือภาพการเข้าร่วมเดินขบวน

เคลื่อนไหวกับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการดําเนินงานเรียกร้องของกลุ่มคนในคลองโยงมาตั้งแต่
ก่อนที่จะมี ทีวีไทย (PBS) เข้ามานั่นเอง การเข้ามาหนุนเสริมของทีวีไทย (PBS) ในช่วงแรกได้เข้ามาทําข่าวใน
พื้นที่ จนต่อมาจึงได้มีการฝึกอบรมให้ชาวบ้านที่สนใจทดลองทําข่าวพลเมืองในนามของ “นักข่าวพลเมืองคลอง
โยง” ซึ่งนับจากจุดเริ่มต้นอันนั้นเอง ที่ทําให้ชาวบ้านคลองโยงได้นําเสนอข่าวของชุมชนเผยแพร่สู่สาธารณะ
หลังจากการฝึกถ่ายภาพ ทีมงานนักข่าวพลเมืองก็เข้ามาในพื้นที่เพื่อฝึกนักข่าวพลเมืองคลอง
โยงเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ อย่างไรก็ตามในช่วงแรก ข่าวพลเมืองที่ออกอากาศยังคงเป็นฝีมือการทําข่าวของ
ทีมงานนักข่าวพลเมืองของทีวีไทย แต่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนคือคนในชุมชนเริ่มมีความตื่นตัวในการทํา
ข่าวรวมถึงเริ่มมีการรวบรวมกําลังพลในการผลิตข่าวสารต่างๆของขบวนการฯ
เดิมการออกอากาศครั้งแรกๆของข่าวพลเมืองคลองโยงมีทีมงานจากรายการนักข่าวพลเมือง
เข้ามาในพื้นที่เพื่อทําข่าวให้เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพกิจกรรมการต่อสู้ของชาวคลองโยง ซึ่งข่าวที่
ออกอากาศไปประมาณ ๘ ตอนนั้น มีหลายชิ้นที่เป็นฝีมือของนักข่าวพลเมืองคลองโยงเองทั้งหมด เนื่องจาก
3

ข่าวของพลเมืองในสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มต้นครั้งแรกเมือ่ เดือนเมษายน 2551 ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยเป็นการใช้
พื้นที่สื่อครั้งแรกของชาวบ้านคลองโยงซึ่งทําให้พวกเขาสามารถผลิตข่าวจากชุมชน เป็นการเปิดช่องทางของการสื่อสาร ทั้งระหว่างชาวบ้านกันเอง
และกับภายนอกทําให้เกิด ความเข้าใจในปัญหาและเงื่อนไขของการต่อสู้เพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินของพวกเขาเองมากขึ้น อีกทั้งสร้างความตระหนักใน
ปัญหาในพื้นที่ของตนเองของชาวบ้านเองมากขึ้นด้วย ซึ่งทีมงานรายการนักข่าวพลเมืองได้ถ่ายทอดทักษะการผลิตข่าวในลักษณะการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้อบรมฯไปแล้ว 50 รุ่น จํานวนผู้อบรมราว 1,500 คน ผลิตงานกว่า 500 ชิ้น ออกอากาศในช่วง
‚นักข่าวพลเมือง‛ หลังข่าวในพระราชสํานัก เวลาประมาณ 20.15 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางทีวีไทย ทีวีสาธารณะ.
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หลังจากมีการอบรมนักข่าวพลเมืองที่ตําบลคลองโยงเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ทําให้เริ่มมีคนที่ต้องการเข้า
มาเรียนรู้การทําข่าวพลเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี จากเดิม
จํานวนนักข่าวพลเมืองมีจํานวน 3คน ปัจจุบันได้เพิ่มจํานวนเป็น 10 คนและมีพัฒนาการ ในเรื่องเทคนิคในการ
ผลิตในการถ่ายภาพ ตัดต่อ ใช้เครื่องมือได้ดี ตัดต่อได้เร็วขึ้น สามารถพากย์เสียงได้ การทําข่าวจากมุมมองของ
นักข่าวพลเมืองคลองโยงมีประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาในด้านเทคนิคการทํางานข่าวเพื่อเสนอผ่านสื่อ
การคิดประเด็นและการเขียนบท
ในด้านเทคนิคการถ่ายภาพ

เทคนิคการถ่ายภาพ

เทคนิคการตัดต่อ

ทั้ง

และเทคนิคการพากย์เสียง

เทคนิคการตัดต่อและเทคนิคการพากย์เสียงนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําข่าวส่วน

ใหญ่เกิดจากความชํานาญและทักษะในการใช้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการถ่ายภาพให้นิ่ง เทคนิคการปรับ
โฟกัส เทคนิคการถ่ายภาพเป็นช็อต การวางเสียงใส่บนภาพที่ตัดต่อแล้ว ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ
“นักข่าวพลเมือง ผมว่าพอสร้างคนได้ พอผลิตได้ แต่เรื่องทิศทาง และประเด็น ยังไม่
เป็นมืออาชีพที่ส่งไปแล้วสามารถนําเสนอออกอากาศได้เลย ประเด็นเรื่องภาพ การตัดต่อที่ต้อง
เนี๊ยบ ยังไม่ดี ต้องช่วย ยังประถมอยู่”
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2553)
“หนูเป็นโปรแกรมตัดต่อก็เพราะนักข่าวพลเมือง เค้าสอนให้ตัดต่อ ทําเป็นก่อนไป
อบรมอีก หนูใช้ในห้องเรียนด้วยก็เลยทําเป็น เรื่องถ่าย ... เค้าก็สอนเรื่องมุมกล้อง ต้องใช้
ประสบการณ์อีกหน่อย ข่าวที่ออกไปล่าสุดก็ภาพสั่นนิดหน่อย”
( พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2553 )
ต่อจากนั้นจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการกับผู้บริหารรายการต่างๆของทีวี
ไทยก็ได้เข้ามาในพื้นที่และการเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ชาวบ้านคลองโยงต้องการดึงสื่อ
เข้ามาเอง มีเครือข่ายทีวีไทย ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้เครือข่ายสื่อที่ตัวเองมีอยู่อย่างถูกจังหวะเวลาและโอกาส โดย
การหาวิธีการในการติดต่อ เนื่องจากเห็นว่าตนมีเครือข่ายรู้จักผู้บริหารรายการนักข่าวพลเมือง การติดต่อกันใน
ครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ของรายการนักข่าวพลเมืองสะท้อนเรื่องราวปัญหาของตน เพื่อเป็นการ
ต่อสู้ ดังนั้น ข่าวพลเมืองจึงเป็นจึงแรกในการเริ่มต้นใช้พื้นที่สื่อและทําให้คลองโยงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมาก
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ขึ้น จากกรณีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าขบวนการทางสังคมที่จะสามารถนําเสนอประเด็นปัญหาเข้าสู่พื้นที่สื่อได้
อย่างต่อเนื่องนั้น ความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เดิมหรือการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่กับ
สื่อมวลชนย่อมมีความสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง
หลังจากการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการชาวบ้านครั้งแรกผ่าน “รายการนักข่าวพลเมือง” ทาง
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ประเด็นปัญหาของชาวบ้านคลองโยงซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆใกล้เมืองหลวงก็
ได้ถูกฉายให้สาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบไปพร้อมๆกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาดังกล่าว
ด้วย ทําให้มีการตรวจสอบติดตามและขยายประเด็นคลองโยงจนกลายเป็นประเด็นสาธารณะในเวลาต่อมา ใน
พื้นที่สื่อต่างๆ ทั้งจากข่าวที่ถูกนําเสนออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทีวีไทย ทีวีสาธารณะ เนชั่นชาแนล
และตามหน้าหนังสือพิมพ์
การใช้พื้นที่สื่อ ทําให้ขบวนการสามารถสร้างเครือข่าย ทําให้คนภายนอกรับรู้ปัญหา และทําให้
เครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศ
ไทย ได้เข้ามาช่วยเหลือขบวนการชาวบ้านคลองโยงทั้งการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการระดม
การสนับสนุน รวมไปถึงการระดมทรัพยากร ต่างๆ ให้เข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังอํานาจด้วย ทําให้
ขบวนการสามารถทําให้ประเด็นของตนเข้าสู่สาธารณะและขับเคลื่อนประเด็นร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม
กลุ่มอื่นๆ เช่น สมาพันธ์ชาวไร่นา การออกไปร่วมเดินขบวนกับกลุ่มปฏิรูปที่ดินที่หน้าทําเนียบรัฐบาล ทําให้
ชาวบ้านรู้สึกว่าประเด็นของตนไม่ใช่ประเด็นส่วนตัวอีกต่อไป และทําให้โลกชีวิตของชาวบ้านได้ขยายออกไป
จากการรับรู้โลกชีวิตของกลุ่มคนอื่นๆ
การใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหว ทําให้ประเด็นปัญหาความไม่ เป็นธรรมจากภาครัฐในกรณี
ปัญหาที่ดินราชพัส ดุคลองโยงที่เกิดขึ้นได้รับการขยายออกไปสู่การเชื่อมโยงกั บประเด็นสาธารณะในเรื่อง
นโยบายการกระจายการถือครองที่ดินของรัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยงกับที่อื่นๆซึ่งมี
ปัญหาที่ดินเช่น ที่ดินราชพัสดุในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทําให้มี
การชะลอคําสั่งการจ่ายค่าเช่าที่ดินสหกรณ์คลองโยง และมีการเรียกร้องจากชาวบ้านให้มีการจัดการที่ดินผืน
ดังกล่าวในรูปโฉนดชุมชน การสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายขบวนการของชาวบ้านที่ ได้
ประสบปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยการใช้พื้นที่สื่อสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกันให้ได้มีการ
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รับรู้ประเด็นปัญหาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะและ
การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ผลิ ต ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ ใช้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ในเครื อ ข่ า ย และใช้ ใ นการ
เคลื่อนไหวด้วย
“คลองโยงเป็นแม่พิมพ์ดึงให้สหกรณ์เช่าซื้อที่ดินพิชัยฯ อุตรดิตถ์ ดึงตัวเองขึ้นมาจาก
นรก เค้าโทรมาหาเรา ปรึกษาเรา ว่าเราต่อสู้ยังไง หลังจากเราออกข่าวไป 5-6 ตอน เค้าเริ่มโทร
หาเราว่า มาร่วมประท้วงกับกลุ่มพี่น้องที่มีปัญหาด้วยกัน เรานัดเจอกันทั้งๆที่ไม่เคยเห็นหน้ากัน
มาปรึกษาแก้ปัญหาร่วมกัน”
(บุญลือ เจริญมี,สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2553)
อย่างไรก็ตาม การทําให้ประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยง “เป็นข่าว” ได้ส่งผลทําให้คนในชุมชน
อื่นไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มีปัญหาร่วมเดียวกันหรือคนที่ได้รับรู้ปัญหาของคนคลองโยงตีความไปแล้วว่า เรื่องราว
ที่เป็นปัญหาของคนคลองโยงสามารถแก้ไขได้แล้วเนื่องจากมีสื่อเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ เห็นได้จากหลังจากชาวบ้านได้ทําการเคลื่อนไหวโดยวิธีการ
ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ มาระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้อง
อาศัยดังกรณีในเดือนกันยายน 2551 แกนนําของชาวบ้านได้เชิญให้คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน
และป่า ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สะพานหัวช้าง
มีข้อตกลงสําคัญดังต่อไปนี้ คือ ระหว่างการดําเนินการแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยงยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการเจรจากับกรมธนารักษ์ที่ให้สมาชิกจ่ายค่าเช่าในปี 2552 ไร่ละ 200 บาท (ทั้งที่อยู่อาศัย
และที่นา) ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันคือ
1) การจ่ายค่าที่ดินต้องเป็นไปตามหลักการที่เคยดําเนินมาภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวคือ การเช่า
ทั้งแปลงโดยสหกรณ์การเช่าที่ ดินคลองโยง และหักค่าเช่าส่วนหนึ่งไว้เป็นงบประมาณดําเนินกิจกรรมของ
สหกรณ์ และสํานักธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐมต้องหยุดการอ้างและดําเนินการใดๆ ที่จะให้มีการเช่าที่ดิน
รายบุคคล
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2) ต้องระบุเงื่อนไขสัญญาว่าเป็นการเช่าชั่วคราวในปีเดียวเพื่อรอการดําเนินการเช่าซื้อที่ดิน และการ
ยินยอมจ่ายค่าเช่าต้องไม่ทําให้เป็นการเสียสิทธิเรื่องการดําเนินการเช่าซื้อที่ดินตามเจตนารมณ์เดิม
3) ให้ธนารักษ์พื้นที่คืนเงินส่วนเกินแก่สมาชิกที่จ่ายเงินไปแล้วในอัตราค่าเช่าแรกกําหนด (ที่อยู่อาศัยไร่
ละ 75 สตางค์ต่อตารางวาต่อปี ที่นาไร่ละ 350 บาทต่อปี) โดยสหกรณ์หักออกจากค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในส่วนที่
เหลือ
อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้รับการปฏิบัติ เนื่องจากธนารักษ์พื้นที่ยังดําเนินการเก็บ
ค่าเช่าเป็นรายๆ ดังนั้นสมาชิกสหกรณ์คลองโยงจึงได้รวมตัวกันราว 100 คน และเดินทางไปพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม แต่ได้เจรจากับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอุทาร ชวเมธี เพื่อให้จังหวัดสั่งการให้มีการ
ดําเนินการตามข้อตกลง ต่อมาตัวแทนสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินคลองโยงและสมาชิกจํานวนหนึ่งได้เข้ายื่นคําร้องต่อ
คณะอนุกรรมาธิการ สิทธิผู้บริโภคซึ่งมีนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนาย ประสาร มฤคพิทักษ์รองประธานฯ หลังจากนั้นกรรมการ
วุฒิสภา และกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้นําโดยคุณสุนีย์ ไชยรส ภายใต้โครงการรัฐเอื้อราษฎร์มีการจัดเสวนา
เรื่องปัญหาที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ ถ่ายทอดผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล เป็นยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว
เริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2552 โดยสมัชชาคนจนใช้เป็นยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างพลังอํานาจในการเคลื่อนไหวของ
สมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา-ราษีไศลควบคู่ไปกับการชุมนุมบนสันเขื่อนราษีไศลเป็นเวลา 189 วัน โดยกลุ่มสื่อ
เสียงคนอีสานซึ่งเป็นทีมข่าวของสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจาก เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่ง
เป็นผู้ประสานงานให้ ทีมนักข่าวพลเมืองของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เข้ามาอบรมเพื่อฝึกให้ชาวบ้านสามารถ
จัดกระทําสื่อขึ้นด้วยตนเองเพื่อสื่อสารสิ่งที่ตนต้องการต่อสาธารณะ ในช่ วงแรกเป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มผู้
ทํางานเอ็นจีโอ(NGOs) ก่อนเพื่อให้มาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้าน ในตอนแรก ปัญญา คําลาภ ซึ่งเป็นหัวเรือในทีม
ข่าวขบวนการเคลื่อนไหวในกรณีเขื่อนหัวนา ราษีไศล โดยการของบประมาณการสนับสนุนจากโครงการ
กองทุ นสิ่ง แวดล้อม กระทรวงทรัพ ย์ฯ ทํ าให้เกิด ทีมข่าวทามมูล ขึ้น เขาได้มีโอกาสเข้ามาทําหน้าที่ใ นการ
เคลื่อนไหวกรณีเขื่อนราษีไศลและทีมข่าวทามมูนก็ได้ก่อตั้งขึ้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 การทํางานข่าว
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ควบคู่กับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ได้มีการขยายตัวอย่างจริงจัง เนื่องจากชาวบ้านมีความเห็นว่าต้องสร้างชาวบ้าน
ให้มีความรู้และเข้าใจความสําคัญของการ “ เป็นข่าว” ให้ได้ และต้องทําให้ชาวบ้านรับรู้และตระหนักว่าการเป็น
ข่าวมีความยากเพียงใด และเมื่อได้เป็นข่าวแล้ว ส่งผลต่อตัวเองแค่ไหน
ปฏิบัติการในการใช้พื้นที่ข่าวครั้งแรกจึงเกิดขึ้นในการชุมนุมที่สันเขื่อนราษีไศลในปี พ.ศ.
2552 ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ข่าวเริ่มตั้งแต่ การประกาศรับอาสาสมัครในการทํางานข่าว
ให้แก่การเคลื่อนไหวผ่านทางเครื่องเสียงในที่ชุมนุม โดยแกนนําหมู่บ้านประกาศให้แต่ละหมู่บ้านคัดสรรคน
มาทําข่าว 2 วิธี คือ วิธีแรกเป็นการ ประกาศบนเวทีการชุมนุมเพื่อรับอาสาสมัครทําข่าว และวิธีที่สองเมื่อ มีการ
ประชุมพ่อครัวใหญ่ ให้ตัวแทนพ่อครัวใหญ่นํามาบอกในการประชุมหมู่บ้านของตัวเอง แล้วให้มีการส่งทีมข่าว
หมู่บ้านตัวเอง หมู่บ้านละ 1 คนซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างทีมข่าวและการทําข่าวเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการ
เคลื่อนไหวครั้งนี้ เพราะมีการนําไปบรรจุอยู่ในวาระการประชุมพ่อครัวใหญ่และมีข้อผูกพันให้แต่ละหมู่บ้านส่ง
ตัวแทนไปทําข่าว โดยที่ปัญญา คําลาภเป็นผู้ถ่ายทอดไปพร้อมๆกับการทําข่าวจริง

โดยมีการประชุมกันเพื่อ

จัดทําประเด็นข่าวทุกวัน แม้ว่าทีมข่าวแต่ละคนจะไม่ได้จบการศึกษาในระดั บสูง ไม่ได้จบการศึกษาที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารมวลชนและไม่มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวเลย แต่เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
สื่อสารทําได้ง่ายมาก ชาวบ้านในฐานะคนเล็กคนน้อยในชนบทจึงสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในการผลิตข่าวสาร
จากสื่อดังที่ทีมงานกลุ่มเสียงคนอีสานคนหนึ่งได้กล่าวว่า
“ เราสนใจทําข่าวเพราะมันเป็นปัญหาของท้องถิ่นเราอยู่แล้วก็เลย เข้าไปช่วย
พอดีช่วงชุมนุมก็ไม่มีงานอะไรจะทําไง ก็เลยเข้าไปช่วยพี่เค้าทํางาน ตอนแรก
เราก็ไม่มีความรู้เลย เรียนจบ ป.6 ไม่มีความรู้เรื่องคอมอะไรเลย ก็ไม่เป็นเลย แต่
พอเข้ามาพี่เค้าก็ช่วยสอนให้เป็นหน่อย ตอนหลังเปิดอบรม พอมีคนอยากให้ทํา
ข่าวก็แจ้งมาทําเรา ก็เขียนสคริปได้ ตัดต่อได้”
(มัด, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
การถ่ายทอดประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องและวิธีการชุมนุมเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ ของกลุ่มสื่อ
เสียงคนอีสานสามารถทําให้สมัชชาคนจนฯ สามารถขยายวงขอบผู้ให้ความสนใจในประเด็นข้อเรียกร้องได้
มากมายแม้ว่า การชุมนุมของสมัชชาคนจนฯจะตั้งขึ้น ณ สันเขื่อน ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ แต่ได้มีพันธมิตรจากทั่ว

166

ประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐเดินทางมาให้กําลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมและเยี่ยมชม กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ที่ชุมนุม
การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สมัชชาครจนฯใช้เพื่อสร้างพลังในการดึงดูดให้เครือข่ายต่างๆ
มาเป็นผู้สนับสนุนการเรียกร้องขบวนการฯดังที่ ผากองธรรม (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554 ) กล่าวว่า “วันๆนึงจะ
มีพันธมิตรมาเยี่ยมเราเยอะมาก เค้ามาดูว่า ที่เราชุมนุมอยู่ตรงนี้มันจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่”
คุณูปการที่ต่อเนื่องจากการดึงเครือข่ายเข้ามาหาสมัชชาคนจนฯ ณ พื้นที่ชุมนุมที่เห็นได้ชัดคือ
พันธมิตรต่างๆ จะช่วยเสริมพลังในการระดมทรัพยากรในการเคลื่อนไหว ได้แก่ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
ความรู้ ต่ า งๆที่ เ ครื อ ข่ า ยเหล่ า นี้ ไ ด้ ส นั บ สนุ นการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ทํา ให้ ก ารเคลื่ อ นไหวมีพ ลั ง ทวี ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ ชาวบ้านในที่ชุมนุมจะจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการสาธิตการประกอบอาชีพของตนในยาม
ปกติ ที่ต้องให้ประโยชน์จากป่าทาม เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหลังจากการ
สร้างเขื่อน ที่ทําให้ชาวบ้านต้องสูญเสียรายได้จากอาชีพเหล่านั้น เช่น กลุ่มอาชีพการสานอุปกรณ์หาปลา การปั้น
หม้อ ฯลฯ จุดประสงค์ในการจัดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะต้องการสื่อสารให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับรู้สภาพวิถี
ชี วิตดั้ ง เดิ ม แล้ วยั ง เป็ น การหารายได้ เพื่ อสนั บสนุ นการชุมนุ มโดยนํา สิ่งที่ ชาวบ้านประดิษ ฐ์ ขึ้นมาขายด้ว ย
นอกจากนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่มีพันธมิตรเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวให้มีพลังมากขึ้นคือ พลังที่
เกิดจากการที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้ถ่ายทอดปัญหาของตนผ่านพื้นที่สื่อ เช่น รายการนักข่าวพลเมือง แล้วทํา
ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาให้ ค วามสนใจนํ า นั ก ศึ ก ษามาเรี ย นรู้ แ ละหาคํ า ตอบว่ า ชาวบ้ า นซึ่ ง จบการศึ ก ษาใน
ระดับประถมและไม่ได้ศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ สามารถจัดกระทําสื่อโดยใช้วิธีการนําเสนอที่แยบยล มีความ
น่าสนใจและมีพลังได้อย่างไร เมื่อนักศึกษาได้มาดูงานการทําสื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน ก็มักจะตอบแทน
ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ เช่น กล้องวีดีโอ คอมพิวเตอร์เพื่อตอบแทนให้แก่กลุ่มได้ทํางานสื่ออย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นต่อขบวนการสมัชชาคนจนคือ การเพิ่มความเหนียวแน่นในเครือข่ายและการ
เกิดเครือข่ ายที่เข้ามาเป็นพันธมิตรในการต่อสู้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใช้พื้นที่สื่อช่วยให้เกิ ดการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธมิตรจากองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ พลังของการใช้พื้นที่สื่อช่วย
ในการเชื่อมต่อให้เกิดพลังในการดึงดูดทรัพยากรจากพันธมิตรเพื่ อมาเป็นพลังในการเคลื่อนไหวอีกต่อหนึ่ง
ต่า งๆ ให้เข้า มาผลัก ดันร่วมกั น เช่ นพันธมิ ตร หน่วยงานภาครัฐ การศึก ษาเรีย นรู้ สร้างองค์ความรู้ เป็นต้น
บทสรุปในการสนทนากลุ่มขบวนการฯกล่าวถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวว่า
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“มันเกิดการเชื่อมต่อ แต่ก่อนเหมือนชาวบ้าน “สู้อย่างโดดเดี่ยว”
ถ้ามีเครือข่าย ก็มีแต่เครือข่ายสมัชชาคนจน ที่เกาะเกี่ยวกัน ทั่ว
ประเทศ แต่ว่าพันธมิตรด้านอื่น เช่น พวกรัฐยังไม่มีองค์กรที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ ไม่มีส่วนองค์กรที่เป็นคนเดือดร้อนด้วยกันก็ยัง
ไม่เข้ามา หลังจากเราก็เกิดทีมข่าว

ก็เกิดพันธมิตรขึ้นมาด้วย

ข้าราชการ นายอําเภอก็ลงมาเยี่ยม ส.ส. ส.ว.

ก็ลงมาเยี่ยม

มหาลัยต่างๆพานักศึกษามาศึกษาค้นคว้าทํางานที่นั่น (สันเขื่อน
ราษีไศล-ผู้วิจัย)เลย มันเกิดพันธมิตรเกิดอะไรขึ้นมากมาย”
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
จุดเริ่มต้นในการนําประเด็นน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะมี
ความแตกต่างจากกรณีชาวบ้านคลองโยงเล็กน้อย กล่าวคือ กรณีคลองโยงเริ่มต้นในการนําประเด็นเข้าสู่พื้นที่สื่อ
โดยขบวนการเป็นผู้จัดกระทําเอง จากการที่แกนนํามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริการรายการนักข่าวพลเมือง
จึงได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อโดยใช้รายการนักข่าวพลเมือง เปิดประเด็นปัญหาที่ดินให้แก่สังคมในวง
กว้างรับรู้ แล้วจึงขยายไปสู่สื่อประเภทอื่นๆ ในเวลาต่อมา ส่วนกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ มีจุดเริ่มต้นใน
การนําเสนอประเด็นผ่านพื้นที่สื่อ โดยเกิดจากการที่นักข่าวหนังสือพิมพ์ได้ให้ความสนใจและเข้ามาทําข่าวใน
พื้นที่ บางขุนเที ยนในประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง ทําให้ชายฝั่งเกิ ดความเสีย หาย ซึ่งในระยะแรกชาวบ้านมี
บทบาทเพียงผู้ให้รายละเอียดเพื่อให้นักข่ าวไปเขียนข่าวลงในหนังสือพิมพ์เท่านั้น หลังจากข่าวในหนังสือพิมพ์
เริ่มปรากฏสู่สายตาสาธารณชน ทําให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์อื่นๆ นักข่าว
ในสื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เริ่มเข้ามาสัมภาษณ์เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นแหล่งข่าว ทั้งการลงมาสัมภาษณ์ในพื้นที่และ
การเชิญไปสัมภาษณ์ในห้องส่ง ซึ่งในขณะนั้น ทั้งภาพและเสียงของตัวแทนเครือข่ายได้ถูกถ่ายทอดออกสู่พื้นที่
สาธารณะ ทําให้ตัวตนของคนในพื้นที่ประสบปัญหา เริ่มปรากฎชัดขึ้น การรู้จักใช้โอกาสในพื้นที่สื่อในการ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายฯก็เริ่มต้นขึ้นดังคํากล่าวนี้
“เค้าเริ่มมาถามรายละเอียด

แล้วเอาไปเขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์

พอหนังสือพิมพ์เริ่มออก ตอนแรกเรายังไม่ทําข่าวเองนะ พอหนังสือพิมพ์ออก
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หนังสือพิมพ์อื่นก็รู้ซิ ทีวีเริ่มรู้ เคเบิ้ลทีวีเริ่มรู้ เค้าก็มาเชิญเรา เราก็ใส่ตรงนั้นเลย
(เน้นโดยผู้วิจัย)
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม,สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2554 )
ต่อมาเมื่อโอกาสในการเปิดกว้างที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเกิ ด รายการที่ ใ ห้ ภ าคประชาชนเป็ น ผู้ นํ า เสนอปั ญ หาด้ ว ยตนเองในฐานะคนเล็ ก คนน้ อ ย ใน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทําให้เครือข่ายฯ ซึ่งนําโดยนายคงศักดิ์ ฤกษ์งามซึ่งเชื่อในพลังของสื่อ ได้ใช้สิทธิใน
การสื่อสารในฐานะพลเมือง ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่ออื่น ซึ่งในระยะหลัง เครือข่ายฯ
ได้ใช้วิธีการทําจดหมายแจ้งต่อสื่อต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้มีการกระจายข่าวออกไปได้หลายทาง ซึ่ง
สามารถสังเกตได้จากเนื้อหาในสื่อว่าจะปรากฎวลีเหล่านี้ เช่น “......เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับ
แจ้งจากนายคงศักดิ์ ฤกษ์งาม ตัวแทนเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ 6 ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ว่า...” เป็นต้น
เครือข่ ายฯ มีเป้า หมายในการใช้พื้ นที่สื่อเพื่ อสร้างพลังในการเรีย กร้องให้สาธารณชนและ
ภาครัฐเกิดการตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อม และคัดค้านการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยใช้โครงสร้างทาง
วิศวกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อการทําลายระบบนิเวศน์ ผ่านการนําเสนอกรอบโครงประเด็นปัญหาเกี่ ยวกับ
สภาพที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดจากภาครัฐ จนกระทั่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและ
การทํามาหากินของชาวบ้านชายฝั่ง พร้อมทั้งการสร้างกรอบการนําเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่
ชาวบ้านได้พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและนําเสนอต่อสาธารณะเพื่อสร้างการสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว โดย
อาศัยการสร้างกรอบโครงการจูงใจให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งมีจะความเชื่อมโยงและ
กระทบต่อสาธารณชนโดยรวมในเวลาต่อมา ซึ่งที่เครือข่ายฯได้ขยายการใช้พื้นที่สื่อให้มีความครอบคลุมและ
หลากหลาย มากขึ้นเป็นลําดับ ดังคํากล่าวของผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวว่า
“มีโครงการนักข่าวพลเมือง ทีวีไทย ให้คนในพื้นที่ขึ้นมาทําข่าวเอง โดยให้
อุปกรณ์ทั้งหมด ทีนี้จังหวะเราได้พอดี ตั้งแต่ปี 51 รุ่นแรกแหละ ตั้งแต่มีโครงการ
แล้วเราก็เป็นพรีเซนเตอร์มาให้ตลอด จนตอนนี้ขยายไปเยอะแล้ว อันดับแรกก็เคเบิลทีวี
มาก่อนเลย เชิญเราไปสัมภาษณ์ อัดเสียงบ้าง ไปออกรายการบ้าง ก็มีช่อง 3 ที่ไม่ได้ออก

169

นอกนั้นไปออกรายการมาหมดแล้ว ตอนหลังจังหวะเราทําสื่อเองได้ดีด้วย สามารถตัดต่อ
สามารถปะติดปะต่องานทั้งหมด”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม,สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2554 )
เมื่ อขบวนการฯได้เข้ า ร่ว มงานกั บรายการนัก ข่าวพลเมืองในฐานะนัก ข่าวพลเมือง ทําให้
ขบวนการฯ สามารถสร้างเครือข่ายฯที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ได้ เนื่องจากคณะทํางานข่าว
ของทีวีไทยทุกคนจะมีการติดต่อถึงกันหมด
“ตัวเชื่อมจริงๆคือทีวีไทย เชื่อมให้ทุกคนมาคุยกัน ขึ้นเวทีด้วยกัน เวทีล่าสุดตอนน้ํามา
มีคลองโยง ชายทะเล นครปฐม น้ําผ่านมาที่เชิญมา ครั้งสุดท้ายมีเวทีใหญ่สี่ภาค ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
ถ่ายทอดหมดเลย เราก็ได้เครือข่ายที่อื่น ทําให้เรารู้ว่ามีผลกระทบกั นหมด ตั้งแต่ ภูเขา ลุ่มน้ํา คูคลอง ลํา
ห้วย ได้พี่น้องเข้ามาทํางาน ร่วมกัน เพราะเรื่องมันถึงกันหมด”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรวมเครือข่ายจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งต่างๆ ให้เข้ามาร่ วมกัน
แก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งเป็นพลังหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อขบวนการฯ โดยได้อาศัยการเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ให้
มาทํางานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากการสร้างพื้นที่สาธารณะในการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้
ร่วมกันผนึกกําลังเพื่อเคลื่อนไหวต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังที่คงศักดิ์ ได้ไล่เรียงถึงภาคีของเครือข่ายฯว่า
“มีหมด ภาคี แม้กระทั่งนักวิชาการ มีระดับรศ. ฝ่ายกฎหมายก็มี ถ้าเราจะสู้ เพราะฝั่ง
นู้นฝ่ายกฎหมายเค้ามีแน่ๆ เราก็เอากฎหมายเข้าสู้ ชาวบ้านงูๆปลาๆไม่รู้ เราต้องมีพวกนี้เข้า
มาร่วม ไม่ว่าจะวัด โรงเรียน สนง.เขต ห้างร้านโรงงานใหญ่ เอามาร่วม ใช้ตัวนี้เข้ามาเป็นตัว
ขับเคลื่อน เดี๋ยวเค้ามาสื่อกันเอง สื่อสําคัญที่สุด...”
5.2.3 การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อควบคู่กับการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่น
ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เน้นการสื่อสารนั้น ไม่สามารถทําได้จากการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนเท่านั้น ยุทธวิธีดั้งเดิมในการเคลื่อนไหวของขบวนการ เช่น การร่วมชุมนุม เดินขบวนประท้วง ฯลฯ
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ยังคงเป็นกิจกรรมที่ขบวนการต้องใช้ เพื่อสร้างทรัพยากรในการเคลื่อนไหวอื่นๆ ในขณะเดียวกันกิจกรรม
เหล่านั้นก็ถือเป็นทรัพยากรในฐานะเป็นเรื่องราวที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะด้วย จะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่
การผลิตสื่อเพื่อนําเสนอเกิดขึ้น หลังจากที่เมื่อมีการร้องเรียนปัญหาต่อเจ้าหน้าที่แล้วยังไม่มีความคืบหน้า
ขบวนการฯได้มีการวางแผนในการใช้พื้นที่การเคลื่อนไหวต่างๆ ประกอบด้วยการเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ การ
ชุมนุม เดินขบวนประท้วง การประชุมวิชาการ การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ หลังจากนั้นก็นําภาพ
หรือเหตุการณ์ต่างๆ จัดทําเป็นข่าวพลเมืองนําเสนอ รวมทั้งรายการอื่นๆ เช่น รายการเวทีสาธารณะ เพื่อถาม
ทวง/ตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐ
จากประสบการณ์การเคลื่อนไหวของขบวนการชาวบ้านคลองโยงที่เริ่มตั้งแต่การยื่นหนังสือ
เรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ในพื้นที่นครปฐม นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดจนกระทั่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งไรก็ ต าม ชาวบ้ า นยั ง ไม่ เ ห็ นถึ ง ความคื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขปั ญ หา จนกระทั่ ง ได้ ตั ดสิ น ในนํ า ภาพการ
เคลื่อนไหวต่างๆ มาจัดทําเป็นข่าวนําเสนอต่อสาธารณะ ถึงกระนั้นสุดท้ายขบวนการฯก็ตัดสินใจเข้าร่วมเดิน
ขบวนการประท้วงกั บเครือข่ ายปฏิรูปที่ ดินแห่งประเทศไทยจํานวนราว 700 คน ซึ่งประกอบด้วย สหพันธ์
เกษตรกรภาคใต้ เครือข่ายองค์กรชุมชนรั กเทือกเขาบรรทัด เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สหพันธ์เกษตรกร
ภาคเหนือ สหกรณ์การเช่า ที่นาคลองโยงและพิชัย ภูเบนทร์ และเครือข่ายสลัม 4 ภาค การชุมนุมที่ทําเนีย บ
รัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2553 เพราะความเชื่องช้าในการแก้ไขปัญหาของ
รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งได้เคยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการอํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ตลอดเวลาราว 10 เดือน 10 วัน แม้จะมีการเจรจา
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหลายต่อหลายครั้ง แต่กลับไม่มีความคืบหน้า บางคณะอนุกรรมการฯ เช่น กรณีปัญหา
ที่ดินสหกรณ์การเช่าที่นาคลองโยงและพิชัยภูเบนทร์ มีข้อยุติอย่างชัดเจนแต่กลับไม่มีการดําเนินการต่อ
ผลจากการชุ ม นุม ทํ า ให้น ายกรั ฐมนตรีไ ด้เ ร่ งลงมาแก้ ปั ญหาเรื่อ งคดี ความ และให้ ความ
ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตของนายสมพร พัฒนภูมิ 4นําไปสู่การเร่งประชุมคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา
4

สาเหตุการตายของนายสมพร ใน “ บทเรียนการตายของเกษตรกรไร้ที่ดิน สมพร พัฒนภูมิ ” ตอนหนึ่งระบุว่า...เมื่อวันที่ 11 มกราคม

2553 ที่ผ่านมา สมพร พัฒนภูมิ สมาชิกชุมชนบ้านคลองไทรพัฒนา ได้ถูกลอบยิงจากคนร้ายที่ลอบเข้ามายิงพร้อมชาวบ้าน ที่ตั้งวงนั่งคุยกัน จน
กลายเป็นเหยื่อการสังหารชีวิตให้กับความเชื่องช้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล สมพร พัฒนภูมิ เป็นเกษตรกรไร้ที่ดินเช่นเดียวกับสมาชิก สหพันธ์
เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ซึ่งเคยเป็นครอบครัวเกษตรกร แต่ด้วยความไร้ที่ดินจึงไปยึดอาชีพเป็นช่างเคาะ-ปะผุ รถยนต์ ก่อนจะตัดสินใจเข้ามาร่วมกับ
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เครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ที่ไม่มีการประชุมมากว่า 6 เดือน การเคลื่อนไหวในขณะนั้นเห็นได้ว่าชาวบ้านคลองโยง
ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯได้มีการเร่งให้มีการดําเนินการแก้ปัญหาที่ดิน ทั้งจากการชุมนุม การเขียนบทความ
2บทความ ลงเว็ปไซด์กรุง เทพฯธุรกิ จออนไลน์ (บทความประชาชนต้องตายก่อนและบทเรียนการตายของ
เกษตรกรไร้ที่ดิน สมพร พัฒนภูมิ) และการทําข่าวพลเมือง ส่งผลให้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา คปท. ครั้งที่ 3 โดยมีนายกเป็นประธาน มีมติอนุมัติให้โอนที่ให้สหกรณ์ ฯ
โดยให้ กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดทําเอกสารเพื่อเข้าไปเสนอเข้ามติคณะรัฐมนตรี ในครั้งนั้นนายกฯเสนอว่าต้องการ
ให้เสร็จภายใน 1 มีนาคม 2553 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นาย ธีระ วงศ์สมุทร
รับปากว่าจะช่วยทําเอกสารให้เสร็จใน 2 อาทิตย์

หลังจากนั้น ซึ่งต่อมาได้มีมติ ครม. 30 มีนาคม 2553ให้โอน

ที่ดินคลองโยง ซึ่งถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งสําหรับกรณีคลองโยง
จะเห็นได้ว่าการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการชาวบ้านคลองโยงนําไปสู่การต่อสู้เคลื่อนไหวทาง
สังคม ยกระดับแนวคิดในการใช้ยุทธศาสตร์การต่อสู้จากการต่อสู้บนท้องถนนเพียงอย่างเดียว ไปสู่การต่อสู้ใน
พื้นที่อื่นๆที่สามารถทําให้ประเด็นข้อเรียกร้องขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ การต่อสู้บนท้องถนนใน
ระยะแรกขบวนการเคลื่อนไหวมักได้รับปฏิกิริยาจากสาธารณชนในแง่ลบมากกว่าในแง่บวก ทั้งจาก ข่าวที่ออก
ผ่า นสื่อ ต่ า งๆและจากการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ลุ่ม ผู้ ชุม นุ มว่ า เป็ น พวกก่ อกวน สร้า งความวุ่น วายให้เ กิ ดขึ้ น ใน
บ้านเมือง ดังนั้นแม้ว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนนจะสามารถทําให้เป็นข่าวได้ แต่ภาพข่าวที่ออกข่าวไปในรูป
สกต. ที่ดินซึ่ง สมพร พัฒนภูมิ และสมาชิก สตก. เข้าไปบุกยึดเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนามากระจายการถือครองในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นพื้นที่ซึ่ง
บริษัทธุรกิจการเกษตรจิวกังจุ้ย เข้าไปใช้พื้นที่ของส.ป.ก. ปลูกสวนปาล์มตั้งแต่ปี 2524 จานวน 1,081 ไร่ สานักงานเขตปฏิรูปที่ดินฯ ได้ดาเนินการ
ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจานวนราว 210 ล้านบาท โดยเทื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ศาลได้มีคาพิพากษาให้ ส.ป.ก. ชนะคดี โดยวินิจฉัยว่า ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. และสั่งให้บริษัทฯ และบริวารออกจากที่ดินแปลงนี้ แต่ได้มีการยื่นอุทธรณ์ขอทุเลาบังคับคดีโดยขออยู่เพื่อเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 สมพร พัฒนภูมิ และชาวบ้านอีกประมาณ 120 ครอบครัว จึงได้ขอเข้าไปครอบครองใช้พื้นที่ตั้งเป็น
ชุมชน เพื่อติดตาม ตรวจสอบผลักดัน ให้เจ้า หน้า ที่รัฐเร่งน าผืน ดิน แปลงนี่กลับ มาด าเนินการตามนโยบายการปฏิรูป ที่ดิ นฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ใ ช้
ประโยชน์ร่วมกันสมพร พัฒนภูมิ ได้ประกาศกับพี่น้องที่ร่วมกันเข้าไปบุกยึดที่ดินแปลงนี้ว่า ‚จะขอสู้ตายที่นี่‛ ซึ่งเขาได้ใช้ชีวิตตลอดเวลา 14 เดือน
ในที่ดิน 1 ไร่ ที่ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา และปลุกกระท่อมน้อยไว้ 1 หลัง ด้วยความหวังว่า จะได้ครอบครองที่ดินแห่งนี้อย่างมั่นคงตามแนวนโยบายโฉนด
ชุมชน ..
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แบบเดิมที่ถูกนําเสนอผ่านมุมมองของสื่อกระแสหลัก ทําได้เพียงแค่การเสนอข่าวแล้วก็เงียบหายไปจากสายตา
สาธารณชน ดังที่แกนนํากล่าวว่า
“ ตอนสุดท้ายคือเป็นเรื่องผลการเจรจาเรื่องการเสนอประเด็นความคืบหน้า เพราะ
ปัญหาที่ดินตอนนี้คือมันไม่คืบ เราเลยใช้งานนักข่าวพลเมืองกดดัน ให้ลุงช่วยเป็นตัวเดินเรื่อง “ถ้ามอง
ในเชิงวิเคราะห์อย่างน้อยคนรู้ปัญหา การกดดัน รัฐบาล การใช้วิธีการชุมนุมไม่เพียงพอ เรื่องเหตุผลไม่
พอ ข่าวพลเมืองมีเหตุผล แต่ไม่พอ สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจไปชุมนุมกับเครือข่าย นายกฯถึงลงมาเจอ
สื่อช่วยเอาประเด็นข้อเท็จจริงกระจายลงไป ที่มาของเหตุผล ที่มาของปัญหา เราต้องค้นหลักฐานด้วย
เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง การค้นหาความเป็นมาของปัญหา หาหลักฐานมันก็ควบคู่ไปกับการนําเสนอผ่าน
สื่อด้วย”
( ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2553 )
และภาพการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ได้ถูกผลิตและนําเสนอผ่านข่าวพลเมืองในชื่อตอน “8
เดือนกับการรอคอยของลุงช่วย” คือการประชุมร่วมกับกรรมการสิทธิข่าวที่ออกเป็นการขยายประเด็นแรก คือ
พูดถึงความคืบหน้าของประเด็นความไม่เป็นธรรมของปัญหาคลองโยง
การผลิตสื่อเพื่อเป็นยุทธศาสตร์สําคัญควบคู่กับการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่น เช่น การชุมนุม
ทําให้การเคลื่อนไหวโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์เคลื่อนไหวของ
สมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล พบว่า การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อควบคู่กับการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ มี
คุณูปการดังต่อไปนี้
1) การผลิตสื่อในที่ชุมนุม เพื่อช่วยขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่ทรัพยากรในการผลิตสื่อและ
เนื้อหาที่ จะทํ า มาผลิต เป็ นสื่อ การทํ า ข่ า วสื่อพร้อมกั บการเคลื่อ นไหวอื่น เช่น การชุ มนุม ทําให้ก ารระดม
ทรัพยากรง่ายขึ้น เนื่องจากความสะดวก ในการหาทรัพยากรในการทําสื่อ ทําข่าว เช่น คน เงิน สมอง เรื่องราว
ประเด็นทําข่าว อุปกรณ์ เครื่องเสียง แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นข้อความเรียกร้อง ที่ต้องการสื่อสาร ภาพข่าว
โปรเจคเตอร์ และอื่นๆที่คนมาช่วยกันชุมนุมระดมกันมา รวมถึงความรู้สึกร่วมต่างๆของคนในที่ชุมนุม การ
ชุม นุม ในพื้ นที่ ที่ เป็นปั ญหาถือเป็ นข้ อได้เปรียบของผู้ชุมนุมในเรื่องความคุ้ นเคยของพื้ นที่ การหาภาพข่าว
ประเด็นข่าวและการผลิตข่าว
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จากการสรุปบทเรียนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุม ณ สันเขื่อน พบว่า สันเขื่อนราศีไศล
ถือเป็นสมรภูมิรบชั้นเยี่ยมของสมัชชาคนจนฯ เนื่องจากทําให้ชาวบ้านสามารถประหยัดงบประมาณในการ
ชุมนุม จากการคํานวณค่าใช้จ่ายในการชุมนุม ณ สันเขื่อนในปี พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 6 เดือนมีค่าใช้จ่ายราว
6 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 1ล้านบาท แม้ว่าพวกเขาจะมีการวางแผนบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างดี โดยใน
การชุมนุมชาวบ้านได้ก่อตั้งสหกรณ์คนทาม เพื่อนําเงินมาเป็นรายจ่ายในการชุมนุม นอกจากนี้เรื่ องการหาอยู่หา
กินของผู้ชุมนุม ชาวบ้านก็ได้อาศัยการเก็บเห็ด หาหน่อไม้ในป่าทามมาบริโภคในที่ชุมนุม ชาวบ้านเชื่อว่า เงิน
จํานวน หากเงินหกล้านบาทคือค่าอาหารที่ต้องใช้จ่ายขณะที่ชุมนุม ถ้าการชุมนุมเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ชาวบ้าน
ต้องเสียค่าอาหารเป็นจํานวนกว่า 12 ล้านบาทเพื่อซื้ออาหาร ดังนั้น การชุมนุม ณ สันเขื่อน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเคลื่อนไหวของชาวบ้ า นได้ เพราะปฏิเสธไม่ไ ด้ว่าทุก กิ จกรรมการเคลื่อนไหวต้องอาศัย เงินทุนในการ
ดําเนินการ ชาวบ้านซึ่งเป็นคนเล็กคนน้อยและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นส่วนใหญ่เป็นคนยากจนของสังคม
หากยังต้องทําการเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐแก้ไขปัญหาโดยเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากโดยไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ถือ
เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การใช้ยุทธศาสตร์ผ่านพื้นที่สื่อจึงช่วยอํานวยประโยชน์ให้แก่สมัชชาคนจนฯ ให้ไม่ต้องเดิน
ทางไกลมายังเมืองหลวงเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว และไม่ต้องทิ้งไร่นา ครอบครัว
หรืออาชีพของตนมาเพื่อชุมนุมในกรุงเทพฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในเมืองโดยเฉพาะการทําให้เกิดความไม่
พอใจจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ซึ่งส่งผลต่อจํานวนพันธมิตรหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม
ดังนั้นการใช้ยุทธศาสตร์ในการสื่อสารผ่านพื้นที่สื่อจึงสามารถลดและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเคลื่อนไหวใน
รูป แบบเดิม ๆได้ ในขณะเดีย วกั นยั ง ลดอุป สรรคในเรื่อ งความห่ างไกลของระยะทาง แต่ก ลั บส่ง ผลต่ อผู้ ที่
เกี่ย วข้องกั บการแก้ ไขปัญหาโดยการส่งเสียงให้ภาครัฐและสาธารณะได้รั บรู้ถึงความเดือดร้อนของตน ซึ่ง
สามารถสร้างแรงกดดันให้ภาครัฐได้อย่างมีพลัง โดยสามารถส่งสารในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง
ความรู้สึก ตัวอักษรทั้งจากพื้นที่สื่อเช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เนต ฯลฯ กระจายออกไปสู่ผู้ที่กําลังเฝ้ามองได้ไกล
ลึก ชัดเจน ตรงจุดและถูกต้องตามชุดของความจริงที่ชาวบ้านต้องการถ่ายทอดและสื่อสารเอง
2)การดึงสื่อจากภายนอก กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้สื่อสารข่าวที่กลุ่มผลิตออกสู่สาธารณชน
แล้ว ยั ง สามารถช่ วยดึ ง สื่อ จากภายนอกให้ เข้า มายั งกลุ่ มผู้ชุ มนุม อัน จะช่วยเสริ มให้ ก ารใช้พื้ นที่สื่ อในการ
เคลื่อนไหวมีพลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วย จากการทําเกิดประเด็นปัญหาหรือข้อเรียกร้องของขบวนการฯได้รับความ
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สนใจจากสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ปรากฏการณ์เช่นนี้ทําให้เกิดผลวนกลับมาสู่กับกลุ่มสื่อเสียงคน
อีสานในการได้รับโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆ เพื่อผลิตข่าว จากการมีเนื้อหาและเรื่องราวให้กลุ่มได้ผลิตข่าวใน
การต่อยอดและขยายประเด็นรวมถึงช่องทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
3) การทําสื่อภายในควบคู่กับสื่อนอก ทําให้ชาวบ้านสามารถมีช่องทางในการเสนอความจริงที่
แตกต่างออกไปจากสื่อกระแสหลัก ซึ่งเป็นสื่อจากมุมมองคนในคนที่ประสบปัญหาเอง ทําให้ชาวบ้านมีวิธีใน
การนําเสนอความจริง ป้องกันการโดนสื่อหลักผูกขาดการนําเสนอข่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว
เช่ นเดี ย วกั บ ในกรณีเ ครือข่า ยรัก ษ์ ทะเลกรุงเทพฯ ได้ ทําการใช้พื้ น ที่สื่อควบคู่กั บการเดิ น
ขบวนการคั ด ค้ า นและการยื่ นหนัง สือต่ อเจ้า หน้าที่ ภาครั ฐหายครั้งแต่ไ ม่ไ ด้ รับการแก้ ไ ขปัญหา จนกระทั่ ง
เครือข่ายฯได้ใช้วิธีการนําเสนอข่าวในพื้นที่สื่อควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นระยะๆ ยกตัวอย่างเช่น
หลังจากนั้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านไส้กรอกทรายต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยื่นหนังสือต่อนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 21 กรกฎาคม เพื่อคัดค้านการเปลี่ยนแนวทาง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของ
กรุง เทพมหานครจากการใช้ไส้กรอกทรายเป็นการใช้กล่องพลาสติก ใส่หิ นวางเป็นรูปตัวที และตัวแอลยื่ น
ออกไปในทะเลตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร เพราะไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านและเรียกร้องให้ใช้เสา
ปูนตามรูปแบบที่บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ (มติชน, 17 กรกฎาคม 2251: น.10)
หลังจากกลับมาจากการยื่ นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชาวบ้านจึงได้เหตุการณ์
การเคลื่อนไหวและความห่วงใยใส่ใจต่อปัญหาที่จะมีการใช้กล่องหินวางกันคลื่น มาผลิตเป็นข่าวพลเมือง และ
ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
รายการนักข่าวพลเมือง ตอน “บางขุนเทียน ตอน 3” นําเสนอความวิตกกังวลของชาวบ้าน
เกี่ยวกับโครงการใหม่ที่กทม.เสนอ หลังจากชาวบ้านประชุมกันจึงได้ข้อสรุปว่าจะร่างหนังสือไปยื่นต่อ
ผู้ว่าฯ โดยนําเสนอภาพการเดินทางไปพบผู้ว่าราชการพร้อมกับเสนอเสี ยงข้อเรียกร้องให้ชาวบ้านได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
หลังจากข่าวได้ออกสู่หน้าจอโทรทัศน์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาน้ํา ทะเลกัดเซาะชายฝั่งเขตบางขุนเทียน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกทม.ที่เกี่ยวข้องได้รับเชิญจาก
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คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกัน
หารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา ในวันนั้นได้ข้อสรุปว่า กทม.จะดําเนินการก่อสร้างแนวเขื่อนกันคลื่นรูปตัวที
หรือทีกรอยน์ โดยเปลี่ยนจากไส้กรอกทรายเป็นการทิ้งหินและหล่อปูนแทน
5.3 สรุป
การสร้างพลังผ่านของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงที่ผ่านมา เป็นการเคลื่อนไหวผ่าน
สื่อ ซึ่งมีทั้งประสบความสําเร็จและล้มเหลวขึ้นอยู่กับโครงสร้างโอกาสทางการเมืองในแต่ละช่วงขณะ
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวกระบวนการโลกาภิวัตน์ ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและการขยายตัวของพื้นที่
สื่อเสรีได้ส่งผลต่อการเอื้อให้ขบวนการของคนเล็กคนน้อยได้พัฒนาและขยายการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของภาคประชาชน
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บทที่ 6
พลังและผลลัพธ์จากการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม
6.1 บทนา
การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมได้กําหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่าน
พื้นที่สื่อเป็นวิธีการรูปธรรมที่ทําให้ขบวนการคนเล็ กคนน้อยเกิดพลังอํานาจ โดยการค้นพบและการสะท้อน
เสียงของตนออกไปสู่สังคม และสามารถเรียนรู้ว่าพวกเขาควรมีปฏิกิริยาตอบกลับในวิถีทางเชิงบวกอย่างไรต่อ
สังคมรอบตัวของพวกเขา พลังอํานาจนี้สร้างแรงผลักดันในการลุกขึ้นมาดําเนินการต่อสู้และคัด ง้างกับกลไก
ของภาครัฐ เมื่อขบวนการทางสังคมเล็ง เห็นว่าวิธีการดังกล่าวสามารถทําให้พวกเขาเห็นแสงส่องนําทางไปสู่
ความสําเร็จในสิ่งที่ตนเรียกร้องได้
อย่างไรก็ตาม พลังอํานาจที่เกิดขึ้นกับขบวนการของคนไร้อํานาจ ไม่อาจวัดได้จากเพียงแค่
ความสําเร็จตามข้อเรียกร้องเท่านั้น แต่ยังได้สร้างพลังอํานาจ (empowerment)ให้แก่ชาวบ้านในการลุกขึ้นมา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาของตนในฐานะพลเมืองด้วย หากวิเคราะห์ถึงพลังที่เกิดจากการจัดกระทําผ่านสื่อของ
ขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณี ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการเน้นการใช้
สิทธิในการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะผ่านพื้นสื่อที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และร่วมกันกําหนดเป้าหมาย พลังที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นทั้งในระดับภายในองค์กรของขบวนการทางสังคม อาทิ
การสร้างความตระหนักรู้ การเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดของสมาชิก พลังในการสร้างความกลมเกลียวเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน พลังในการสร้างความเข้มแข็ง พลังในการสร้างการสนับสนุน การจัดองค์กร การระดม
ทรัพยากร หรือพลังในระดับโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ นโยบาย กฎหมายหรือระบบ
สนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาและการบรรลุ
เป้าหมายในระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับพัฒนาการในการเคลื่อนไหว การประสบความสําเร็จในหลายระดับทั้งใน
ระดับองค์กรภายในและภายนอก(สาธารณะหรือภาครัฐ) ผู้ศึกษาใคร่ขอจําแนกรายละเอียดเป็นผลสําเร็จตามข้อ
เรียกร้องของขบวนการทางสังคม พลังในการเสริมสร้างการสนับสนุนจากสาธารณชน และการเสริมสร้างพลัง
ภายในขบวนการทางสังคม ดังต่อไปนี้
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6.2 ผลสาเร็จตามข้อเรียกร้องของขบวนการทางสังคม
การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมโดยยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ สามารถช่วยผลักดัน
การเรียกร้องผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นการผลักดันข้อเรียกร้องโดยมุ่งสู่การตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พลังที่เกิดขึ้นต่อการเคลื่อนไหว
กรณีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินคลองโยง
เป้าหมายของการเคลื่อนไหวของชาวบ้านคลองโยงซึ่งต้องการเรียกร้องสิทธิในการที่ดินทํากิน
ประสบความสําเร็จโดยรัฐบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอันนําไปสู่ การออกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแก่
สมาชิกสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินคลองโยง และได้รับโฉนดชุมชนจากมือนายกรัฐมนตรีอภิสิ ทธิ์ เวชชาชีวะ ทําให้
ชาวบ้านมีสิทธิในที่ดินและสามารถทําอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจาก การใช้พื้นที่สื่อ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนคนเล็กคนน้อยในการทวงถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้
อย่างมีพลัง ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชาวบ้านเป็นคนเล็กคนน้อยซึ่งเรียกร้องในประเด็นปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
ท้ อ งถิ่ น ของตน หากไม่ มี ก ารนํ า เสนอปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ความเดื อ ดร้ อ นของชาวบ้ า นผ่ า นพื้ น ที่ ที่ ทํ า ให้
สาธารณชนรับทราบได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศนอกจากจะไม่สามารถทําให้ภาครัฐลงมาคุยเพื่อแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านแล้ว บ่อยครั้งปัญหาดังกล่าวยังถูกลืมอีกด้วย ในกรณีปัญหาของชาวบ้านคลองโยง เมื่อมีการนําเสนอ
ประเด็นและขยายประเด็นในยังพื้นที่สื่อที่หลากหลายแล้ว ทําให้สื่ อกระแสหลักเกิดความสนใจและติดตาม
ประเด็นปัญหาเมื่อสัมภาษณ์นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ชาวบ้านซึ่งเข้า
ไปประชุมกับคณะกรรมการผู้แก้ไขนโยบายมักจะนํากล้องติดตัวไปเพื่อบันทึกการประชุมกลับมาให้คนใน
ชุมชนและสาธารณชนรับทราบด้วย โดยการนําเสนอผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอคําพูดของ รัฐมนตรี
สาทิ ตย์ วงศ์หนองเตย ที่ กล่า วว่า “จะไปลงเรือที่คลองโยง” หรือคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีในการประชุม
คณะกรรมการฯมีนายกเป็นประธาน ในครั้งนั้นนายกรับปากว่าจะรับเรื่องคลองโยงไปประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือจะเป็นครั้งที่นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่กล่าวผ่านสื่อว่า “จะไปแจกโฉนดชุมชนที่คลองโยง” ชาวบ้านนํา
ภาพและเสีย งจริง ที่ ไ ด้บั นทึ ก ไว้นํา เสนอผ่านการทําข่าวด้วยตนเอง เพื่ อนําเสนอออกสู่ส าธารณชนซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์การนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อในการทวงถามเพื่อกดดันผ่านหลายรายการและหลายช่องทางเช่น การทํา
ข่าวออกในรายการนักข่าวพลเมืองหลายตอนและการเขียนบทความลงสื่อออนไลน์ในเว็บไซด์กรุงเทพฯธุรกิจ
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ออนไลน์ เป็นต้น การใช้พื้นที่สื่อดังกล่าวชาวบ้านต้องการให้สาธารณชนร่วมรับรู้และเป็นพยานต่อการทําตาม
คํามั่นสัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และพลังอํานาจที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อมี
การนําเสนอข่าวผ่านพื้นที่สื่อ จะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อปัญหาในทิศทางที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล
เป็นระยะๆ และหากไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาลชาวบ้านก็ได้คิดกลยุทธ์ในการนําเสนอข่าวเพื่อทวงถามเป็น
ระยะๆเช่นกัน
พลังหนึ่งที่เห็นได้จากการใช้พื้นที่สื่อ คือ การเร่งการตัดสินใจจากผู้มีอํานาจการตัดสินใจให้มี
การเร่งปฏิบัติการเชิงนโยบาย หรือนําข้อเรียกร้องไปพิจารณา เร่งกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลในประเด็น
นั้นๆ หรือนํานโยบายหรือข้อสรุปมาดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น ในวันแถลงการณ์ทํางาน
ครบรอบสองปี ตามนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกอากาศผ่านโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง
NBTได้มีการเชิญประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมงาน อย่างหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชาวบ้านคลองโยง
ชาวบ้านจึงได้ใช้โอกาสนั้นตอบคําถามจากสื่อมวลชนว่าที่ถามว่า นายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามนโยบาย
ให้แก่ชาวบ้านคลองโยงอย่างไร ดังคํากล่าวของประธานสหกรณ์คลองโยงในวันนั้นว่า “นายกรับปากกับเราแล้ว
นะว่าจะมาคลองโยง ผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน เค้าฝากผมมาบอก ถ้านายกไม่มาแจกเราก็จะไม่รับโฉนดชุมชน ”
ซึ่งวันนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวในทํานองที่ว่า จะไปคลองโยงแน่นอน การพูดคุยครั้งนั้นถือเป็นการตบปากรับคํา
ผ่านสื่ออีกครั้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับชาวบ้านคลองโยง หลังจากนั้นจึงทําให้ชาวบ้านสามารถทําให้นักข่าว
ติดตามทําข่าวและช่วยกันถามทวงความคืบหน้าในการเดินทางลงพื้นที่คลองโยงของนายกรัฐมนตรีตลอดมา
ดังที่ ประธานสหกรณ์คลองโยงเล่าให้ฟังว่า
“ถ้ามาเราก็พร้อม ยินดีต้อนรับ ทีนี้นักข่าวก็ตามตลอด ตอนแรก เค้าบอกว่าวันที่
๔ มกราคม ๒๕๕๔ เลื่อนมาเป็น ๔ กุมภา ๑๒ กุมภา ก็เลื่อนตลอด นักข่าวก็ตามตลอด พวก
นักข่าวที่มาตามข่าวเราทุกรายการเราให้สัมภาษณ์บอกไปว่านายกหลอกแล้ว นายกฯ หลอก
ชาวบ้าน ผมขยับหลายเที่ยวแล้ว พวกสื่อมาถามว่านายกมาแล้วหรือยัง บอกว่าจะมา ๔ กุมภา
เราก็บอกว่าเราขยับหลายเที่ยวแล้ว ชาวบ้านก็เริ่มไม่มีความเชื่อใจแล้วว่าจะมาแจกที่นี่ จากที่
เตรียมตัวมาหลายรอบ เลื่อนหลายรอบชาวบ้านชักเบื่อหน่ายแล้ว เค้าก็ออกข่าวไปแล้วว่าจะมา
แจกที่นี่แต่ยังไม่มา เราก็ใช้วิธีกระตุ้น เค้าเองก็โปรโมทว่าเค้าจะมาแจก”
(บุญลือ เจริญมี , สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2554)
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กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศล
“ ชาวบ้านบอกว่า 6เดือนได้มากกว่า 6 ปี” คํากล่าวนี้เป็นคําพูดที่ปัญญา คําลาภ ได้รับฟังจาก
ชาวบ้านที่ร่วมกันต่อสู้ในปัญหาเขื่อนราศีไศลมาอย่างยาวนาน จากคํากล่าวข้างต้น ทําให้เห็นได้ชัดว่าการ
เปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนฯ มาใช้พื้นที่สื่อ ได้เร่งให้การแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ
หรือผู้มีอํานาจใจการตัดสินใจมีความรวดเร็วขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องการจ่าย
ค่าชดเชยให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมเคลื่อนไหวที่ผ่านมาหลายปีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้
ชัดและเร็วจากการใช้สื่อ ภายใน 6 เดือน ดังที่ประพันธ์ พาชู (อ้างแล้ว )ได้กล่าวว่า
“...สามารถขับเคลื่อนขบวนการให้เห็นผลได้จริง เราเองก็ยอมรับว่า
เราใช้ช่องทางนี้เคลื่อนไหวแล้วเห็นผลจริง

...เราออกข่าวไป 6 เดือน

ก็ได้เงิน ก้อนใหญ่ ชาวบ้านได้รับค่าชดเชยจากภาครัฐ

ครั้งใหญ่สุด

เท่าที่เคยมีการเคลื่อนไหวเรื่องราศีมา”
การเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนฯหลังจากการชุมนุม 189 วัน ทําให้ชาวบ้านได้รับค่าชดเชย
จากภาครัฐ จํานวน 765 ล้านบาท ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 มีการอนุมัติงบประมาณค่าชดเชยที่ดินก้อนใหญ่
ให้แก่ชาวบ้าน แม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ครบจํานวน เนื่องจากที่ดินบางแปลงยังมี
ปัญหาทับซ้อนซึ่งยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อในกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
ทําให้การแก้ไขปัญหามีความรวดเร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา เพราะ
หากปัญหาต่างๆเกิดจากความล่าช้าในระบบราชการหรือการไม่ตัดสินใจของภาครัฐ การใช้เคลื่อนไหวเพื่อ
กระตุ้นผ่านพื้นที่สื่อเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความล่าช้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภาครัฐ จะเป็นการส่งเสริมให้มีประเด็นปัญหาได้เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเร็วขึ้น เนื่องจาก
ชาวบ้านสามารถชี้ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางผ่านพื้นที่สื่อ เพื่อสะท้อนไปยังภาครัฐว่าขบวนการ
ได้มีการจัดการข้อมูลอย่างชัดเจน มีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับ พร้อมทั้งเสนอการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและ
สมเหตุสมผล
“ผมไม่คิดว่าโดยตัวข่าวพลเมืองมันจะทําให้สังคมเปลี่ยนแปลง
เพราะข่าวเป็นเหมือนการให้ข้อมูล แต่มันไม่พอ

ถามว่าสําคัญมั้ย
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ก็สําคัญ แต่สุดท้าย วิธีการแบบเดียวไม่มีทางพอ ข่าวพลเมืองมีข้อ
จํากัด ราษีฯ เดินขบวนมายาวนาน

ถ้าถามว่าราศีสําเร็จเพราะข่าว

พลเมืองมันก็ลดทอน แต่ถามว่าสําคัญมั้ยสําคัญ

ข่าวราศีฯที่ออกมา

ช่วยให้เปิดประเด็นเบื้องต้นแล้วค่อยๆขยายไป”
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2553)
ดังนั้น วิธีที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานทําต่อการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ คือการจัดทําประเด็นต่างๆ
นําเสนอต่อสาธารณะเพื่อให้อาศัยเสียงจากมวลชนในการกดดันการตัดสินใจจากภาครัฐ ดังที่ชาวบ้านในวง
สนทนากลุ่มกล่าวตรงกันว่า
“ในบรรดาสื่อทั้งหมดที่เราทําไป ที่ที่มีผลตอบรับดีที่สุด คือ ข่าวพลเมือง
ถามว่าที่ชาวบ้านได้รับค่าชดเชย ทีมข่าวมีส่วน ทีวีไทยฟันธงว่า ราษีฯได้
ค่าชดเชยเพราะข่าวพลเมือง เขาถึงยอมรับทางเราเป็นรูปธรรมว่าข่าวพลเมือง
สามารถขับเคลื่อนขบวนการให้เห็นผลได้จริง เราเองก็ยอมรับว่าเราใช้ช่อง
ทางนี้เคลื่อนไหวแล้วเห็นผลจริง แต่มันจะเกิดเพราะว่าข่าว”
การใช้ยุทธศาสตร์เคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน นอกจากจะช่วยเร่งให้
ประเด็นปัญหาที่มีการเรียกร้องมาอย่างยาวนานได้รับการดําเนินการแล้ว ยังสามารถเร่งให้ภาครัฐรับข้อเสนอ
อื่นๆของขบวนการฯไปพิจารณาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วยเช่นการตอบรับข้ อเสนอในการสนับสนุนระบบ
ชลประทานชุมชน เพื่อนําเสนอระบบการบริหารจัดการน้ําของชุนซึ่งชาวบ้านสรุปตรงกันว่าดีกว่าการสร้าง
เขื่อน ซึ่งกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้ นําประเด็นดังกล่าวเสนอผ่านสื่อไปในปี 2553 ซึ่งเป็นช่วงหลังที่มีการสลาย
การชุมนุม 189วัน ณ สันเขื่อนราษีไศลแล้ว ดังที่ตัวแทนกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานกล่าวว่า
“การตอบรับจากรัฐต่อผลที่เรานําเสนอ เดี๋ยวนี้ระบบชลประทานชุมชนก็มีผล
เพราะว่ากรมชลประทานก็ได้แบ่งงบฯส่วนนึงลงมาทําโครงการตามที่เราเสนอ ... เค้า
ยอมรับเพราะเราคุยจนตกผลึกแล้ว และเรามีเหตุผล เราก็เชิญสาทิตย์(สาทิตย์ วงหนอง
เตยรมว.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี-ผู้เขียน) สาธรลงมาฟัง แล้วที่เราบอกว่าเราทํา

181

ระบบชลประทานชุมชน เราก็ออกข่าวนําเสนอไปแล้ว คุณได้ผลแน่นอนถ้าคุณทํา
แบบนี้ แต่ถ้าคุณทําเขื่อน ไม่มีทางอยู่กับชุมชนได้”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
การตอบรับเกี่ยวกับข้อเสนอและข้อเรียกร้องของขบวนการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลังจากที่มี
การยกเลิกการชุมนุม สามารถเป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าการเคลื่อนผ่านพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดพลังอํานาจ
ของขบวนการทางสังคมในการเร่งอํานาจการตัดสินใจจากภาครัฐได้อย่างชัดเจน
“ถ้าคุณทําไม่ดี เรามีช่องทางข่าวในการบอกคนอื่น ว่าวันนี้คุณมาอย่างนี้
คุณจะทําอะไร คุณจะไปโกหกใครไม่ได้นะ มันมีช่องทางที่จะทําให้คนอื่นรู้ตลอด
ว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณทําอะไร เมื่อก่อนไม่มีสื่อ คุณจะทําอะไรก็ไม่มีใครรู้ ไม่มีพยานว่า
คุณทําอะไรกับชาวบ้านบ้างไม่มีใครรู้หรอก รู้แต่เฉพาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่ ณ
ปัจจุบัน มันไม่ใช่แล้ว แล้วนั้นมันเก็บไว้ได้ด้วยอาจจะไม่ใช่แต่ทําข่าว”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
คํากล่าวข้างต้น แสดงถึงท่าทีของแกนนําในการสร้างสรรค์สื่อของสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษี
ไศล สะท้อนว่าการใช้พื้นที่สื่อและเทคโนโลยี ทําให้คนเล็กคนน้อยเคลื่อนจากผู้ถูกกระทําหรือไร้พลังในการ
ได้รับการเชื่อถือ ทําให้พวกเขามี พลังการกดดันการกระทําตามสัญญาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลังจากที่พวกเขา
รู้จักใช้สื่อให้เป็นประโยชน์

ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐโดยใช้พื้นที่สื่อช่วยสร้างช่องทางในการ

ตรวจสอบที่มีพลังในการทําให้คนเชื่อถือได้โดยหลักฐานทั้งภาพและเสียง เนื่องจากสามารถดึงผู้เฝ้ามอง ฝ่ายที่
สามและคนในสังคมมาร่วมตรวจสอบและเฝ้ามองการทํางานของรัฐด้วยว่าจะดําเนินการต่อปัญหานี้อย่างไรและ
เมื่อไร หลักฐานที่เห็นได้ว่าการทวงถามผ่านพื้นที่สื่อมีพลัง กล่าวคือ หลังจากที่รายการหรือข่าวของขบวนการ
สมัชชาคนจนกรณีราษีไศลออกอากาศทางโทรทัศน์

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกทวงถาม

ผ่านสื่อจะทวงการการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา ตามสายการบังคับบัญชาในระบบราชการ ทําให้เกิดการ
ตรวจสอบจากหลายทางอาทิจาก ผู้บังคับบัญชา
ตัวแทนกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานแสดงทัศนะว่า

ชาวบ้านผู้ประสบปัญหา และสาธารณชนผู้เฝ้ามอง ตามที่
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“พอออกอากาศผ่านสื่อ ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ พอเค้าได้ดู เค้าจะได้รู้ว่าเรื่องการแก้ไขปัญหา
มันไม่เงียบไง มีคนตามอยู่ตลอด พอมันออกเป็นสื่อสาธารณะ เค้าต้องตอบว่าจะทําเมื่อไร
อย่างไรเช่นจนท.กรมชลประทาน หลายครั้งบอกว่า “คุณปัญญา ผมโดนด่าเพราะคุณหลาย
ครั้งแล้วนะ”เราก็บอกแบบนี้ว่าเวลาทํากระทบถึงลูกน้องอะไรนี่ ลูกพี่ก็โทรมาด่า เค้าบอกว่า
ลูกพี่เค้าโทรมาด่าพวกผม(เจ้าหน้าที่ - ผู้วิจัย)ว่าทําไมไม่ทํางาน”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
การเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก การเรียกร้องให้
ภาครัฐมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และประการที่สอง คือการต่อต้านการดําเนินนโยบาย
การแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ เช่น โครงการไส้กรอกทราย และโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันส่งผลต่อวิถีชีวิตและประกอบอาชีพของ
คนในชุมชน
หลังจากมีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ ทําให้ภาครัฐและสาธารณชนได้รับรู้ถึงความซับซ้อน
ของปัญหา ส่งผลให้ภาครัฐทบทวนนโยบายโดยหันมาดําเนินนโยบายแก้ไขปัญหาภายในหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากขึ้น ดังที่แกนนําเครือข่ายฯ กล่าวว่า
“คราวก่อนเราบอกแค่ประทังแบบชั่วคราวดักตะกอนเลน

ตอนนี้มี

นโยบายสร้างแนวกันคลื่นแบบถาวรเข้ากับโครงการที่เราทําอยู่ คือ “การเติมเต็มจากภาย
ในสู่ภายนอก ทวงคืนพื้นที่ที่หายไปกลับคืนมา” คือไม่ไหวแล้ว 3000กว่าไร่หายไปแล้ว
ภาครัฐจะทําอะไรบ้าง วันก่อน คือผู้ว่าจะยกเป็นวาระแห่งชาติ แต่เราจะผลักดันให้เป็นวาระ
เร่งด่วน ก็ต้องกลับมาใช้สื่อกระตุ้นอีก พูดจริงๆนะ ต้องกระตุ้น จริงๆนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสื่อจริง
การที่เรามาร้องแลกแหกกระเชิง ว่าเรามีปัญหาอะไร เราต้องให้สื่อออกให้เค้า (เจ้าหน้าที่ภาค
รัฐ-ผู้วิจัย)เห็น ให้เค้าเห็นไม่พอ มันต้องให้คนทั้งประเทศได้เห็นด้วย”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554 )
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นอกจากนี้การสร้างพลังในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งตาม
แนวทางที่ชาวบ้านต้องการจนสําเร็จ เนื่องจากเดิม ภาครัฐใช้หลายวิธีการในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการใช้
โครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านพบว่านอกจากจะไม่ประสบความสําเร็จ แล้วยังก่อปัญหาให้กับ
สิ่งแวดล้อมด้วย โดยเนื้อหาที่นําเสนอผ่านพื้นที่สื่อที่เห็นได้ว่าชาวบ้านตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการมีส่วน
ร่วมและต้องการใช้สิทธิของตนเพื่อทําให้ภาครัฐเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการมาเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้าน คือ
ข้อความที่ออกอากาศทางรายการนักข่าวพลเมืองในตอนบางขุนเทียน 3 ในช่วงท้ายความว่า
“ ถ้าท่านผู้ว่าฯได้ดูรายการนักข่าวพลเมืองวันนี้ ชาวบ้านอยากจะให้ท่านฯ
ได้ทราบถึงความต้องการของชาวบ้าน ในกรณีมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลปัจจุบัน อย่างที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้”
เครือข่ายฯ ได้ร่วมกันต่อสู้ไปพร้อมกับหาวิธีในการแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะอย่างมีประสิทธิภาพ
พบว่า การทําแนวไม้ไผ่กันคลื่นเป็นวิธีการที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางนี้ผ่านพื้นที่สื่อ เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนตาม
ความต้องการของชาวบ้านมากกว่าการใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ฟังเสียงคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
หากวิเคราะห์ตามกรอบของรัทช์ (Rutch) แล้วจะเห็นได้ว่า สื่อทําหน้าที่เป็นตัวกลางนําเสนอผลที่เกิดจากการ
กระทําที่ผิดพลาดของภาครัฐ เมื่อได้ถูกนําเสนอไปยังพื้นที่สาธารณะให้ร่วมกันรับรู้ ถือ เป็นช่องทางโดยอ้อมใน
การส่งเสียงไปยังภาครัฐ เพื่อให้ทบทวนโครงการของภาครัฐและหันมานําโครงการที่ได้รับการนําเสนอจากภาค
ประชาชนไปกําหนดเป็นนโยบายเพื่อไปปฏิบัติ อันจะเป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนทั้ง
ชาวบ้านในพื้นที่และจากสาธารณชนด้วย เนื่องจากแนวทางการแก้ไขปัญหาจากชาวบ้านนั้นได้ถูกนําเสนอ
เพื่อให้เกิดข้อถกเถียงและสร้างฉันทามติจากสาธารณชนในพื้นที่สาธารณะมาแล้วระยะหนึ่ง
การใช้เรียกร้องต่อหน้าสาธารณชนโดยใช้พื้ นที่สื่อเพื่ อในการทวงถามถึงคํามั่นสัญญาของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้ให้ไว้กับประชาชนในกาละและเทศะต่างๆ ถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างพลังให้เกิดการเร่ง
ให้มีการกระทําตามคํามั่นสัญญาได้เป็นอย่างดี ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ทําให้ขบวนการฯมีพลังในการถามทวง
การดําเนินการแก้ไขปัญหาจากเจ้าหน้าที่ ดังคํายืนยันต่อไปนี้
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“ ...เคยลงพื้นที่แล้ว บอกว่าจะกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ตั้งงบฯ
โครงการใหญ่ขึ้นมาเลย สรุปว่า เงียบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน
เงียบกริบเลย เราก็เลยทําสื่อออกทางไทยรัฐเลย คงไปอ่านเจอแหละ รีบ
เรียกประชุมด่วนเลย ประชุมที่ผังเมือง ที่ดินแดงนี่แหละ เอาวาระนี้เข้าที่
ประชุมว่า โอเคนะ แนวไม้ไผ่ก็ยังให้อยู่นะ ชาวบ้านไม่ต้องห่วง คือก็จะ
ทําควบคู่กับงานใหญ่ผสมผสานกับของกทม.ที่กําลังจะทํา”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม,สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
6.3 พลังในการเสริมสร้างความสนับสนุนจากสาธารณชน
การใช้พื้นที่สื่อสามารถเสริมสร้างพลังต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเชื้อเชิญ และดึงสาธารณชน
ผู้เฝ้ามองให้มาเป็นผู้เห็นอกเห็นใจ หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ไม่เห็นได้ด้วยมาเป็นกลางหรือจนกระทั่ง
การสร้างการสนับสนุนในการเคลื่อนไหว โดยการร่วมเป็นพลังในการกดดันภาครัฐ
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คลองโยงนั้น ส่งผลให้ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ
ชาวบ้านคลองโยงเป็นที่สนใจจากสมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านคลองโยงเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการที่ประเด็น
ปัญหาเรื่องที่ดินนี้เอง ทําให้เกิดความแตกต่างในความคิดของชาวบ้านเป็นสองกลุ่ม ความไม่เข้าใจในประเด็น
ปัญหาเรื่องที่ดินของชาวบ้านคลองโยง ส่งผลให้ประธานและกรรมการของสหกรณ์ ฯ จําเป็นต้องชี้แจงเพื่อทํา
ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านให้มากขึ้น โดยพยายามชี้แจงผ่านทางการประชุมสหกรณ์ในแต่ละครั้ง
เพื่ อให้ช าวบ้ า นทราบถึง การบิ ดเบื อนสัญญาการเช่าซื้ อที่ดินในคลองโยงของรัฐ รวมไปถึงการจัดทําและ
รวบรวมเอกสารอันเกี่ยวข้องกับสัญญาการเช่าซื้อซึ่งสหกรณ์ได้ทําไว้กับรัฐ นับว่าประเด็นเรื่องของความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนกันของชาวบ้านทั้งสองกลุ่มนี้เอง ทําให้ชาวบ้านกลุ่มที่ต้องการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของตนเองต้องหาวิธีการสื่อสารทําความเข้าใจในประเด็นปัญหานี้เป็นอย่างมาก อีกวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการช่วย
สร้างความสนใจและสื่อสารให้แก่ชาวบ้านคลองโยงที่ยังไม่ได้มีความคิดเห็นที่จะต่อสู้หรือเรียกร้องในสิทธิของ
ตนเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยนั้น ประธานและกรรมการสหกรณ์เอง ใช้วิธีการบันทึกภาพของกลุ่มตัวแทนจากสหกรณ์
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ฯ เมื่อทางกลุ่มได้ดําเนินการในวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้รัฐได้เข้ามาสนใจและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของชาวคลอง
โยงอย่างจริงจัง ทั้งการเข้า พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม การไปร้องเรียนกับกรรมการสิทธิมนุษยชน และ
การพยายามนําเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคลองโยงเข้าไปยังสู่ผู้อํานาจ
ในระยะเริ่มแรกของปัญหาที่ดินซึ่งก่อตัวขึ้นนั้น ชาวบ้านเองยังคงมีความรู้และความเข้าใจที่
สับสนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในสัญญาการเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่คลองโยง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเงื่อนไข และ
ผลประโยชน์ที่ แท้จริงอั นจะได้รับจากกรรมสิทธิ์ใ นที่ดินหากชาวบ้านเรียกร้องมาได้ ทําให้ช่วงหนึ่งมีการ
แบ่งแยกกันระหว่างชาวบ้านเองเกิดเป็นสองกลุ่มความเห็น โดยกลุ่มหนึ่งคือ กรรมการของสหกรณ์การเช่าที่ดิน
คลองโยงเอง มีความต้องการให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันรวมตัวเพื่อต่อสู้ในเรื่องกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินของคนใน
พื้นที่ก ลับมา แต่ช าวบ้ า นบางส่วนมี ความเห็นตรงกันข้ามคือไม่ต้องการที่จะต่อสู้กั บอํานาจรัฐเนื่องจากไม่
ต้องการมีปัญหากับรัฐซึ่งชาวบ้านมองว่า พวกเขาเองนั้นไม่มีอํานาจเพียงพอที่จะไปต่อสู้ได้ เป็นผลให้เวทีการ
ประชุมสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยงในแต่ ละครั้ง เกิดความไม่เข้าใจกันในกลุ่มชาวบ้านทั้งสอง จนเกิดเป็น
ความบาดหมางระหว่างบุคคลบ้าง
“ผมคิดว่ามัน ไม่ใช่ไม่เห็นด้วย เขาเห็นด้วย แต่เขามองว่าพวกเราน่ะ สิทธิเรามีแค่ไหน
แต่เขาว่าเราทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานใหญ่เกินกําลัง ในชุมชนเรา ที่ส่วนมากที่ไม่เห็น ด้วย
คือทําไปก็ไร้ผล ยิ่งจะทําให้รัฐเขารังแกเรามากขึ้น เพราะเรายิ่งไปต่อต้าน ก็เหมือนลูกไก่ยิ่งดิ้น
ยิ่งบีบเข้าไป เขาแนวคิดเขาแบบนั้น ที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วย แต่เขาไม่อยากให้เราสู้”
(บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2553 )
การมีข่ า วปั ญหาเรื่องที่ดินนี้เองทําให้เกิดการสื่อสารภายในกลุ่มคนคลองโยงในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น นั่นก็คือการที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เป็น “นักข่าวพลเมืองคลองโยง” ได้นําเสนอปัญหา
เรื่องที่ดินให้เผยแพร่ออกสู่สาธารณ สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านกลุ่มอื่นๆ ในคลองโยงเองมากขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นส่งผลให้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มคนคลองโยงผ่านทางการประชุมสหกรณ์การเช่าที่ดินคลอง
โยงในครั้งต่อๆมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
“ พอเราเริ่มดําเนินไปใช้สื่อ เอาสื่อเข้ามาทํามาร่วมเดินงานด้วย แล้วก็พยายามให้คน
นอกรู้และพยายามให้คนในกลุ่มเรารู้ด้วยว่าเราทําอย่างไร เราไปไหนมา ทําอะไรบ้าง ข้างนอก
รู้แค่ไหน เราคนอยู่ข้างในเราสมควรจะรู้หรือไม่ เราก็พยายาม มาบอกเวลาออกทีวีไปทีเราก็
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พยายามบอกคนในชุมชนพยายามบอกคนที่ไม่เห็นด้วยว่าตอนนี้เรื่องของเราออกทีวีไปแล้ว เรา
พยายามให้เขากลับมา แล้วมันก็มีผล ส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นแนวร่วม ร่วมกันต่อสู้‛
(บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2553)
การนําเสนอปัญหาข้อเรียกร้องในกรณีสิทธิในที่ดินทํากินของขบวนการชาวบ้านคลองโยงผ่าน
พื้นที่สื่อสร้างให้เกิ ดพลั งในเชิง บวกต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการ และสร้างบรรยากาศประนีประนอม
เนื่องจากขบวนการชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่สื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของผู้มีอํานาจในการตัดสินใจผ่านการ
กรอบโครงประเด็นข้อเรียกร้องขึ้นใหม่ (reframing)กลยุทธ์หลักที่ขบวนการทางสังคมใช้คือ การชักชวนผ่าน
การเพิ่มกรอบโครงในสื่อมวลชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สาธารณชนและผู้เฝ้ามองเข้าใจประเด็นการ
ต่อสู้ของขบวนการ หรือการทําให้ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายที่เป็นกลางนิยามผลประโยชน์และคุณค่าที่พวกเขาได้รับ
ผลกระทบใหม่ ถือเป็ นการเพิ่ ม การไหลเวียนทรัพยากรไปสู่องค์ ก รและเครือข่ายซึ่งสร้างพฤติก รรมและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับมุมมองคุณค่า และบรรทัดฐานเฉพาะที่มากกว่า วิธีการคิด ปฏิบัติการ ทรัพยากร
และกฎซึ่งสนับสนุนให้ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างกรอบโครงเฉพาะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
เรียกร้องให้เข้าสู่ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเด็นปัญหาที่ดินในพื้นที่
คลองโยงได้ถูกนําเสนอออกสู่สาธารณะผ่านพื้นที่สื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวบ้านคลองโยงตั้งแต่ครั้งแรก
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องก ารพิจารณา
ประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยง และเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน ดังคํากล่าวนี้
‚ใคร ๆ เวลาเจอผม ชอบถามว่าเรื่องคลองโยงไปถึงไหนแล้วแสดงว่าเขา
ก็รู้อยู่เหมือนกันมีคนติดตาม‛
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง ,สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2553 )
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ทิศทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินขยายเป็นประเด็นสาธารณะซึ่ง
ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย โดยสามารถพิจารณาจาก การประสบความสําเร็จตามข้อเรียกร้อง ส่งผลให้
ภาครัฐดําเนินการตามข้อเรียกร้องตามลําดับตั้งแต่การชะลอการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินจนกว่า จะมีการพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประเด็นปัญหา หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหา
ที่ดินราชพัสดุ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในประเด็นอื่นๆด้วย จนกระทั่งมีการออกกรรมสิทธิ์
ในการที่ดินและการมอบโฉนดชุมชนให้แก่สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงในเวลาต่อมา
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กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
การเข้าถึงสื่อถือว่าเป็นจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน ฯในอดีต ทําให้ผู้ชุมนุม
ต้องกระทําการเคลื่อนไหวซึ่งสร้างความสนใจให้สื่ อมวลชนลงมากทําข่าว อย่างไรก็ตาม ข่าวที่เกิดขึ้นในอดีต
ส่วนใหญ่มักเป็นข่าวในมุมมองที่ทําให้สาธารณชนมีความรู้สึกในแง่ลบกับกลุ่มผู้ชุมนุม เนื่องจากขบวนการ
เคลื่อนไหวไม่สามารถมีช่องทางในการกําหนดทิศทางข่าวที่นําเสนอสู่สาธารณชนได้ ดังข้อสังเกตของชาวบ้าน
ในวงสนทนากลุ่มต่อไปนี้
“ช่องอื่นเช่น ทีวีอื่นมาทําข่าว ช่อง 9 ,5,11 ก็มาบ่อยมากเลยข่าวที่มาทําก็ไม่ใช่ข่าวดีเลย
นะทางเสียด้วยซ้ํา อย่างชาวบ้านไม่ได้ทําผิดกฎหมาย ก็สร้างข่าวขึ้นมาให้ชาวบ้านผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่
ที่สันเขื่อนเป็นตัวให้ข่าว นักข่าวก็ทําข่าวไม่ดี ทําให้ชาวบ้านเสียหาย อันนี้เป็นแรงจูงใจให้เราอยากทํา
ข่าวของเราเอง เพราะว่าเค้าฟังฝ่ายเดียว นักข่าวฟังแต่ภาครัฐพูดยังไงก็ ถูกหมด แต่ไม่ฟังชาวบ้าน
เค้าไม่สนใจเรา กดดันเราพอสมควร เราก็เลยอยากทําข่าวเอง”
การสร้างความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชนถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็น
การสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในมุมมองของผู้ถูกกระทํา ดังข้อสรุปของชาวบ้าน
ที่ว่า
“ก่อนทําข่าวเอง การเคลื่อนไหวเพื่อให้เป็นข่าวคือ เค้าบอกว่ามันเป็นการทําข่าว
แล้วช่วงนั้นกว่าจะได้ทําข่าว เราต้องทําอะไรแรงๆ นะ
เค้าถึงสนใจทําข่าวช่องนู้นช่องนี้ก็ลงมาทําข่าว
ภายในกลุ่ม อย่าง สมเกียรติที่โดนข้อหาที่ติดคุก

เขาถึงจะมาทําข่าวให้เรา
‘การทําอะไรแรงๆ’คือ กิจกรรม

อย่างทําอะไรแรงๆ ทุบเขื่อน คนถึง

จะได้ทําข่าว ต้องทําอะไรแรงๆ ....จุดอ่อนของชาวบ้านเดิมคือเรื่องสื่อ เพราะที่เรายอม
ติดคุกติดคดี เพราะว่าอยากสื่อสารเรื่องราวความเดือดร้อนของเรา ตอนนี้เป็นจุดแข็งแล้ว”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
จากคํากล่าวข้างต้น ทําให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของชาวบ้านมีเป้าหมายในการต้องการให้
เกิดการสื่อสารต่อสาธารณชนเป็นหลัก

แต่เป้าหมายดังกล่าวกลับเป็นจุดอ่อนที่สุดของการต่อสู้ของคนไร้

อํานาจ ในปัจจุบัน เมื่อสมัชชาคนจนฯ สามารถสร้างการสื่อสารได้ด้วยตนเองตรงไปยังสาธารณชนได้ทําให้
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ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ กลายเป็นจุดแข็งมากหากเที ยบกับการเคลื่อนไหวโดยใช้ยุทธศาสตร์
ดั้งเดิมโดยไม่สร้างการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ
การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการนําเสนอข่าวสาร ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ของชาวบ้าน ที่
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านและในการดําเนินชีวิตจากการสร้างเขื่อน ถูกนําเสนอ
ด้วยมุมมองปัญหาความทุกข์ยากของชาวบ้านและ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมผ่านการนําเสนอภาพ
ความเดือดร้อนผ่านการตากแดด ตากฝน สามารถสร้างพลังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชนในวง
กว้าง เนื่องจากกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานได้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การใช้พื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคน
อีส านสามารถสร้า งการรับ รู้ใ ห้เกิดขึ้ นต่อสาธารณชนได้อย่ างมีประสิทธิผล เพราะกลุ่มฯ สามารถกําหนด
กลุ่มเป้าหมายให้รับชมสื่อในพื้นที่ที่พวกเขานําเสนอได้ ยกตัวอย่างเช่น การรายงานข่าวผ่านรายการ นักข่าว
พลเมือง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานสามารถรับทราบกําหนดการออกอากาศได้จากการไต่ถามเจ้าหน้าที่ทางสถานีใน
ขณะที่กลุ่มฯ ส่งข่าวให้ทางรายการ ดังที่กลุ่มผู้ทําสื่อเสียงคนอีสานบอกว่า “ข่าวพลเมืองมีพลังก็ตรงที่บอกกันดู
ได้ เพราะเรารู้วันออกอากาศแน่นอนชัดเจน โทรบอกกันดู” (ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
การกําหนดวันออกอากาศหรือได้ทราบวันและเวลาในการออกอากาศทําให้กลุ่มฯ สามารถวาง
แผนการเคลื่อนไหวได้อย่างตรงตามความต้องการได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ เช่น การวางแผนในการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ขบวนการฯต้องการให้รับรู้ได้รับชมรายการที่จะ
ออกอากาศ โดยมีความมุ่งหวังต่อนัยยะที่ว่าประเด็นปัญหาของพวกเขากําลังจะถูกนําเสนอต่อสาธารณชนทั่วทั้ง
ประเทศให้ได้รับรู้ร่วมกันแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการรับผิดชอบในการตอบ
คําถามต่อสาธารณชนที่ได้มองเห็นปัญหาของประชาชนอีกมุมหนึ่งของประเทศ ดังนั้น การเคลื่อนไหวผ่าน
พื้นที่สื่อของสมัชชาคนจนฯ นอกจากจะมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุผลใน
การชุมนุมเรียกร้องแล้ว ยังมุ่งหวังให้เกิดพลังทางสังคมในการกดดันไปยังภาครัฐให้หันมามองและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาของขบวนการทางสังคม
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
พื้นที่สื่อได้เข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลางในการนําเสนอประเด็นปัญหาสู่สายตาสาธารณชนผู้เฝ้า
มอง (bystander) ได้มองเห็นประเด็นนี้ในพื้นที่สาธารณะเชื่อมโยงกับปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อน มี
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สื่อต่างๆลงมาทําข่าว ทั้งสํานักข่าวต่างประเทศ สถานศึกษา นักวิชาการ และคนลงไปดูพื้นที่เป็นจํานวนมาก ยิ่ง
เป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้สร้างพลังในการเชื้อเชิญสาธารณชนผู้เฝ้ามองให้รับรู้และให้ความสนใจกับปัญหามาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานหรือคนภายนอกเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น มีการติดต่อเข้ามาทําโครงการ
ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ หรือร่วมกันสร้างแนวไม้ไผ่ เป็นต้น
เดิมมีชาวบ้านบางส่วนในชุมชนต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้
โครงสร้างวิศวกรรมขนาดใหญ่ แต่หลังจากมีสื่อสารระหว่างบุคคลภายในขบวนการและการสื่อสารในพื้นที่สื่อ
สาธารณะ ถึงปัญหาที่เกิดจากการแก้ไขด้วยวิธีการดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยการใช้แนวไม้ไผ่กัน
คลื่น ตามแนวทางที่มีการปรึกษาหารือกันของเครือข่ายฯ ไปสู่พื้นที่สื่อ ทําให้กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเปลี่ยนใจหัน
มาให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ดังคําพูดต่อไปนี้
“จากเมื่อก่อนที่เค้าคอยมาว่ามาค้าน เค้าก็ไม่ค่อยมาต่อว่า อย่างเมื่อก่อนพอทําก็
แหมจะมาทําทําไมว้า แต่คํานี้มันจะหายไป มีแต่บอกว่า เออทําต่อไป ให้กําลังใจนะยิ้มแล้ว
แค่นี้เราก็มีกําลังใจแล้ว ปลื้มแล้ว”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
นอกจากนี้การใช้พื้นที่สื่อในการเร่งให้เกิดการแก้ไขปัญหา ส่งผลทางอ้อมในการสร้างการ
สนับสนุนโดยผู้ที่เคยไม่เห็นด้วย เนื่องจากทําให้เห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นไม่
จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และสามารถดําเนินการได้เลย โดยไม่ต้องรอการทําพิจารณ์หรือรอ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถรอคอยการ
ตัดสินใจตามกระบวนการที่ซับซ้อนได้
6.4 การเสริมสร้างพลังภายในขบวนการทางสังคม
การเสริมสร้างพลังภายในขบวนการทางสังคมโดยยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ ประกอบด้วย การสร้าง
ความไว้วางใจ การสร้างความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นภายในขบวนการทางสังคม และการเสริมสร้างพลังใน
การต่อรองกับภาครัฐ
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กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง
การเคลื่อนไหวของชาวบ้านคลองโยงในระยะแรกเริ่มจากการเดินทางไปยั งที่ต่าง ๆ เพื่ อ
ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยชาวบ้านผู้ที่ทําการเคลื่อนไหวได้ทําการบันทึกภาพเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานเสนอให้
สมาชิกและคนในชุมชนรับทราบในการประชุมสหกรณ์ ฯ คลองโยง โดยประธานสหกรณ์จะนําภาพเหล่านี้มา
ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นเป็นหลักฐาน ทําให้ชาวบ้านสามารถติดตามและรับทราบประเด็นปัญหาของ
ตนเองได้ การดําเนินการเคลื่อนไหวต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ของประธานสหกรณ์ ฯ ซึ่งเป็นแกนนําพร้อมกับ
ชาวบ้านบางส่วน ที่ได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว ทําให้เรื่องราวของชาวบ้านคลองโยงเป็นที่สนใจของสื่อ ในช่วง
แรกมีการเข้ามาทําข่าวของทีวีไทย (PBS) ในประเด็นปัญหาที่ดินของคลองโยง การเป็นข่าวออกสู่หน้าจอ
โทรทัศน์ทําให้ประเด็นเรื่องนี้เป็นที่สนใจของคนจํานวนมากขึ้นและที่สําคัญคือเป็นที่สนใจของชาวบ้านคลอง
โยงเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากการนําประเด็นปัญหาที่ดินคลองโยงไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางสื่อนั้น สร้าง
ภาพจินตนาการของชาวบ้านให้กว้างไกลออกไปกว่าการเป็นเรื่องเล็กน้อยภายในชุมชน และการเสนอประเด็น
ของการเอารัดเอาเปรียบของรัฐต่อประชาชน ทําให้ประเด็นเรื่องปัญหาที่ดินช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่คนใน
ชุมชนและสามารถระดมชาวบ้านในชุมชนที่ยังไม่เข้าใจปัญหาและข้อเสียเปรียบของตนเองให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องและเกิดเป็นการเข้ามาร่วมต่อสู้กับเพื่อเรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันพึงมีของพวกเขาเองผ่านทางการ
ร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ กับกลุ่มแกนนําของชุมชนที่เคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรก เพื่อให้ประเด็นปัญหาที่ดินของ
คลองโยงนี้ได้รับการแก้ไข
ความสําเร็จของการเคลื่อนไหวโดยใช้การสื่อสารจําเป็นต้องอาศัยการแสวงหาความร่วมมือทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการสื่อสาร โดยการ
สนับสนุนให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการพัฒนา ส่วนภาคประชาชนมีบทบาทเป็นผู้
ร่วมกันกําหนดและรับผิดชอบการนําแนวคิดการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกฝ่ายใน
ชุ ม ชนได้มี ก ารสนทนากั นแบบปรึก ษาหารือ (dialogical communication) บนพื้ นฐานของความเสมอภาค
(equality)เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรื อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในแนวทางที่
พวกเขาต้องการ เนื่องจากความเชื่อที่ว่า กระบวนการดังกล่าวจะทําให้ประชาชนในชุมชนสามารถเปลี่ยนจาก
การเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร มาเป็นผู้ร่วมกําหนดประเด็นในการสื่อสาร และการหันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุย
เจรจาเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ต่ า งๆในท้ อ งถิ่ น ของตน การเสนอข่ า วสามารถทํ า ให้ เ กิ ด การสนทนาเกี่ ย วกั บ
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สถานภาพและความชอบธรรมของขบวนการทางสังคมและประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นภายในขบวนการทางสังคมคือก่อให้เกิดความรับผิดชอบของนักเคลื่อนไหว การช่วยคัดเลือก
สมาชิกใหม่เข้ามาในขบวนการและทําให้ฐานการสนับสนุนกว้างขวางขึ้น ทําให้พวกเขาสามารถมีพลังในการ
ร่วมกันตัดสินใจกําหนดชะตากรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของตนเอง
การใช้พื้นที่สื่อ ซึ่งถือรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แพร่หลายและใช้วิธีการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง
แต่สามารถส่งผลทําให้เกิดการกระจายประเด็นปัญหาที่ดินให้แก่คนในท้องถิ่นรับรู้มีเพิ่มขึ้น เดิมชาวบ้านจํานวน
มากที่นี่ไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้กับรัฐ เนื่องจากเห็นว่า “เป็นไปไม่ได้” แต่หลังจากมีประเด็นปัญหาของท้องถิ่น
ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อนักข่าวพลเมือง ทําให้ชาวบ้านเริ่มหันมาให้ความสนใจในประเด็นปัญหา และเริ่มเห็น
ถึงความหวังในการต่อสู้กับภาครัฐ นอกจากนี้ในเชิงการระดมทรัพยากรการต่อสู้ ข่าวพลเมืองทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน เนื่องจากทําให้คนในชุมชนซึ่งเป็น “ผู้เฝ้ามอง” ในชุมชนเข้ามาช่วยกันต่อสู้มากขึ้นดังที่
ประธานสหกรณ์ฯคลองโยงกล่าวว่า
“ที่นี่ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเยอะ ในตอนแรก คนที่ไม่ร่วมมือกัน เริ่มหันมาพูดคุยกัน
มาถามว่า มีอะไรให้ช่วยบ้าง เริ่มมาสนใจเรา เพราะเดิมคิดว่าเราทําไม่ได้ แต่พอสื่อ
เอาข่าวมาออก เขาก็ มองว่าเราสามารถทําอะไรได้

เค้าก็อยากมีส่วนร่วม

อยากเข้ามาช่วย เมื่อก่อนคนในชุมชนที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็มีครึ่งต่อครึ่งเลย เค้าว่าเรา
ทําไม่ได้ เพราะว่ามันทํางานใหญ่เกินกําลัง ส่วนมากเค้าคิดว่าทําไปก็ไร้ผล ยิ่งทําให้รัฐรังแก
เรามากขึ้น พอเรื่องเราออกทีวีบ่อยๆ เข้า ชาวบ้านเริ่มเห็นว่าเรื่องปัญหาที่ดินของเรามันถึง
ผู้ใหญ่แล้ว เค้าก็เริ่มหันมาร่วมมือกับเรามากขึ้น สื่อทําให้มาก

พอเราเริ่มดําเนินไปก็

ใช้สื่อช่วยดําเนินงานด้วย เราอยากให้คนนอกรู้ คนในรู้ด้วย เวลาออกทีวีไปที ก็ดูว่าคลองโยง
กําลังจะออกทีวี ดูนะ อันนี้เราอยากให้คนในคลองโยงรู้ว่าเราทําอะไรไปถึงไหนแล้วตอน
นี้เค้าก็กลับมาสู้กับเราเต็มตัว ผมคิดว่าตอนแรกเค้าน่าจะมองก่อนว่าเราสู้แบบไหน‛
(บุญลือ เจริญมี,สัมภาษณ์ 6 มกราคม 2553 )
พลังจากการต่อสู้ร่วมกันทําให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่กัน มากขึ้น
เนื่องจากเดิมการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลของชาวบ้านตั้งแต่เริ่มแรกของชาวบ้านเป็นไปในรูปแบบไม่
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เป็นทางการ ชาวบ้า นซึ่ง เป็นสมาชิก ของสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยงอยู่แล้วจํานวนประมาณ 200 คน จะ
มาร่วมประชุมกันโดยมีกรรมการของสหกรณ์ ฯ เป็นผู้นําประชุม ทําให้ ชาวบ้านที่เป็นสมาชิก มีเวทีแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกันภายในกลุ่มสมาชิก โดยก่อนจะมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ชาวบ้านจะพูดคุยปรึกษาเรื่องของ
การดําเนินการโดยทั่ว ๆ ไปของสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะการประชุมประจําเดือน

และเป็นการให้

ชาวบ้านมาชําระค่าเช่าที่ดินของคนคลองโยงไปด้วย อย่างไรก็ตามในเวทีของการประชุมสหกรณ์ ฯ มีชาวบ้าน
ประมาณเพียง 80 คนจาก 200 คนเท่านั้นที่เข้าประชุมสหกรณ์เพื่อทราบความเป็นไปของการดําเนินการของ
สหกรณ์ ฯ ในแต่ ล ะครั้ง ทํ า ให้ใ นการประชุม สหกรณ์ นั้น เป็น เพี ย งการสื่อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ของการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ฯ แก่ชาวบ้านในกลุ่มเล็ก ๆ ดังที่ชาวบ้านกล่าวว่า
“ความแตกต่างระหว่างการเรียกประชุมคนเพิ่มขึ้นคนไม่ค่อยสนใจ
พอออกทีวี คนจะมาประชุมบ่อยครั้งและมากขึ้น เวลาเดินเจอกัน เค้าก็มาถาม
ความคืบหน้าเจอปัญหาเหมือนกันก็มาร่วมด้วยช่วยกัน เช่นถามคนที่ไปเดิน
ขบวนมาพี่เคยไปประชุมที่รัฐสภาผลัดกันไป คนอยากช่วยทํากับข้าวไปที่ชุมนุม
มีอะไรจะไปไหนก็บอกจะได้ไปด้วยกัน อย่างการออกโทรทัศน์

สมัยก่อนเรา

คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่พอเรามาได้สัมผัสมันเป็นความหวังของเรา คนอื่นจะได้
รู้ทั่วประเทศว่าเรา ประสบปัญหาความเดือดร้อนอะไรถ้าสาธารณะรู้ ก็ดีที่เค้ายื่น
มือมาช่วยเราก็ต้องทําของเราเองด้วยจะให้เค้ามาช่วยเราอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าเร็ว
ทําได้เอง ก็จะได้ออกข่าวบ่อยขึ้น พอออกทีวีคนก็มาถามว่าเราทํายังไงถึงจะได้
ออกทีวี เค้าจําเสียงได้ เราได้ว่าเสียงเราออกทีวี”
(กรรณิการ์ เอี่ยมสุวรรณ์,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2553 )
การใช้พื้นที่สื่อถือเป็นกลไกในการนําประเด็นเข้าระบบการเมืองที่แต่เดิมไม่สามารถเข้าถึงได้
ด้วยระบบการเมืองแบบผู้แทน เพราะประเด็นจะต้องเรียกร้องผ่านนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่า
ตนเป็นผู้ไม่มีอํานาจ ไม่สามารถออกมาเรียกร้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตนเองได้ ต้องร้องขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ในกรณีของชาวบ้านคลองโยงที่ต้องเสียค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์ ตามเกณฑ์ในการ
เก็บค่าเช่าที่แบบใหม่ ชาวบ้านประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ที่มีเงินนําเงินเก็บไปจ่ายค่าเช่าที่เพราะไม่อยากมีปัญหากับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น เมื่อประเด็นของพวกเขามีช่องทางใหม่ที่ไปสู่การรับรู้ของรัฐ และทําให้การทํางานที่ไม่ชอบ
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ธรรมของรัฐบาลต้องถอยกลับ ไปใหม่ พวกเขารู้สึก ว่าตนเองมีพ ลังและสามารถลุก ขึ้นมาต่อสู่กั บความไม่
ยุติธรรมได้ กรณีคลองโยงนั้น เห็นได้ชัดว่า ก่อนที่ข่าวจะถูกนําเสนอออกไป ชาวบ้านน้อยมากที่จะเข้าร่วมการ
ต่อสู้ “แกบ้าหรือเปล่าที่จะไปสู้กับรัฐ” นั่นคือสิ่งที่ประธานสหกรณ์ได้ยินได้ฟังเมื่อเขาได้ไปชักชวนชาวบ้าน
คนอื่นๆที่ประสบปัญหาให้เข้ามาช่วยกันต่อสู้ แต่เมื่อข่าวของชาวบ้านคลองโยงถูกเผยแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลายช่องทาง ทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าประเด็นที่ตนเองเผชิญอยู่นั้นมีความสําคัญในสายตาคนนอกด้วย
เช่นกัน ทําให้ชาวบ้านรู้สึกคึกคักและ มีกําลังใจที่จะต่อสู้
การสร้างการต่อรองเชิงอํานาจให้เกิดขึ้นกับประชาชน กล่าวคือการต่อสู้ผ่านสื่อเป็นวิธีหนึ่งใน
การทําให้รัฐปรับวิธีการ บทบาท และความสัมพันธ์ทางอํานาจกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
คน เช่น คนในระดับเจ้าหน้า ที่ คนในเมื อง หรือคนในชนบทอื่นๆ นอกจากความตื่นตัวของผู้คนในชุมชน
หลังจากเห็นว่าเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองได้ออกสู่หน้าจอโทรทัศน์แล้ว การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่
สําคัญ คือ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวบ้านในตําบลคลองโยงซึ่งสามารถเป็นตัวแทน ในการ
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของชาวบ้านในท้องถิ่นภาคกลาง ดังที่ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่งได้วิเคราะห์
ถึงลักษณะเฉพาะของชาวบ้านภาคกลางเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองว่า
“ภาคกลางมีปัญหาการเคลื่อนไหวของเกษตรกร เราไม่มีสํานึกการ
ต่อสู้ร่วมกัน คนอยู่ภายใต้ศักดินามาอย่างยาวนาน แต่พอมีคนเลือดใหม่ขึ้นมา
คนคลองโยงเริ่มเข้มแข็งขึ้น คนภาคกลางไม่ค่อยลุกขึ้นสู้ ไม่รู้ถึงสิทธิของตนเอง
แต่พอมีพื้นที่ข่าว ข่าวมันออกไปแล้ว ชาวคลองโยงจึงคิดว่าน่าจะมีสิทธิในการ
ต่อสู้กับรัฐมากขึ้น ดังนั้นการใช้ช่องทางสื่อจึงทําให้ชาวบ้านตระหนักถึงตรงนี้
มากขึ้น พอสื่อออกไปเราก็พอเห็นช่องทางในการต่อสู้ เราเดินขบวนประท้วง
หลังจากที่สื่อออกไปแล้วนะ การเดินขบวนเกิดขึ้นทีหลังเพราะประเด็นมันใหญ่”
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง ,สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2553)
“ที่นี่กลัวเรื่องเดินขบวน ผมว่าสื่อช่วยในการต่อสู้ได้ดีกว่านักการเมืองในพื้นที่
บอกคนว่าสู้กับรัฐไม่ได้ แต่พอสื่อออกไปจึงทําให้ชาวบ้านลังเลว่า มันไม่จริงอย่าง

194

ที่นักการเมืองว่าพอสื่อเริ่ม ทําให้เดี๋ยวนี้เรื่องมันเข้าสู่ระดับสภาแล้ว

พอออกสื่อ

แล้ว คนก็เริ่มไปประท้วงกับเราเยอะขึ้น ครั้งหลังๆ นี่ไปกันเป็นรถทัวร์เลย 100 คนได้”
(บุญลือ เจริญมี ,สัมภาษณ์ 17 มกราคม 2553)
การทําข่าวด้วยตัวเองเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวของคนในท้องถิ่นคลองโยงได้ปรากฏสู่
จอโทรทัศน์ ซึ่งทําให้ชาวบ้านมีส่วนแบ่งในการใช้พื้นที่สื่อสาธารณะ และสามารถทําให้ประเด็นการปฏิรูปสื่อ
ที่ต้องการให้คนจากทุกภาคส่วนมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการเสนอข่าวในแนวราบไม่ติดอยู่
กับอิทธิพลของทุนและรัฐได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเดิมคนที่อยู่ในชนบทหรือชาวบ้านซึ่งเป็นคนด้อยอํานาจ
ไม่อาจมีความสัมพันธ์ทางอํานาจที่เท่าเทียมกับกลุ่มคนที่สื่อกระแสหลักให้ความสําคัญมากขึ้น เช่น รัฐบาล
หรือผู้ที่มีอํานาจในสังคม เป็นต้น
‚คืออย่างการออกโทรทัศน์สมัยก่อนเป็นเรื่องที่ไกลตัว มาก ๆ
พอมาเจอโอกาสนี้ ได้เห็นได้สัมผัส มันก็ดีทีเดียว 100 % เต็มที่เป็นความ
หวังของเราที่ทาง ทีวีไทยเข้ามาช่วยเหลือ คนอื่นเข้าก็ได้รู้ทั่วประเทศ
ว่าเราประสบความเดือดร้อนยังไง มีสาเหตุยังไง‛
(กรรณิการ์ เอี่ยมสุวรรณ์,สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2553 )

ผลจากการพั ฒนาและปรับรูปแบบของการต่อ สู้ของชาวคลองโยง จากการเข้าพบกั บทาง
ราชการ การร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น สมาพันธ์ชาวนาชาวไร่และเครือข่ายปฏิรูปที่ ดินแห่งประเทศไทย เพื่อ
ร่วมเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน มาสู่ในระดับของการที่ชาวบ้านคลองโยงเอง ได้ใช้พื้นที่สื่อ
ในการสร้างพื้นที่ของความสนใจร่วมกันให้เกิดขึ้นทั้งจากคนในชุมชนเองและคนภายนอกได้ จนปัญหาของ
พื้นที่คลองโยงนั้นได้รับการแก้ไขจากรัฐในระดับที่น่าพอใจของคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าจากวัฒนธรรม
ของชาวบ้าน ของชาวนาหรือเกษตรกรที่มีภาพของการเป็นคนชนบทและไม่รู้เท่าทันสังคมเมืองดังภาพสะท้อน
สมัยก่อนนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เครื่องมือสําหรับการลดทอนช่องว่างของความเข้าใจในระบบการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมในกรณีของชาวบ้านคลองโยง ถูกแทนที่ด้วยสื่อโทรทัศน์อย่างการมี “ข่าวพลเมือง” นั่นเอง
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ทําให้การต่อสู้ของชาวบ้านคลองโยงนั้นเกิดเป็นพลวัตรและแสดงให้เห็นชัดเจนจากความคืบหน้าในประเด็น
ของการต่อสู้ ซึ่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐกับชาวบ้าน และระหว่างคนภายในชุมชนด้วยกันเอง
‚ เราพยายามที่จะสร้างนักข่าวในตําบลคลองโยงนี่ 80 % ซึ่ง 100 % ได้ยิ่งดีใหญ่
เพราะว่าทุกอย่างมันก็จะสามารถคุมอํานาจได้โดยปริยาย

ว่าใครจะทําอะไรก็แล้ว

แต่มันทุกระแหงมันมีนักข่าวหมดมันมีตาคอยจับผิด

ทําให้พฤติกรรมของพวก

นักการเมืองหรือพวกราชการมันเริ่มควบคุมพฤติกรรมตัวเอง คือจะทําอะไรก็ต้องระวัง ”
(บุญลือ เจริญมี,สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2553 )
ดังนั้น การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอํานาจเดิมกับผู้ด้อยอํานาจจากการใช้พื้นที่สื่อของ
ชาวบ้านมีบทบาทในการทําหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างมาก
“เพราะเราจะได้มีอํานาจในการคอยควบคุมพฤติกรรมนักการเมือง เจ้าหน้าที่
เพราะเวลาเราถือ กล้องไปด้วย เวลาจะทําอะไรเค้าจะได้ระวังตัว เราพยายามเอาสื่อใช้
เก็บภาพ ซึ่งเป็นวิธีการต่อสู้ที่ถูกต้อง คือมีอะไรเก็บภาพมา ตัดต่อเองแล้วก็ส่งออกทีวี
ผมคิดว่าถ้าหากเราทําข่าวในกลุ่มพวกเรา เราสามารถทําข่าวได้ดีกว่านักข่าว เพราะเรา
เปิดใจกันง่ายกว่า คนของเราทําข่าวของเราด้วยกันเองมันจะกันเอง บางคนมีของดีอยู่
ของใน แต่พอคนแปลกหน้าเจอกล้องจะเขินกล้องแต่ถ้าเราคุยกันเอง เอากล้องตั้ง แล้วก็
นั่งคุยกันธรรมดา ความในใจมันจะค่อยคายออกมา ความอยากได้ ความต้อง นี่คือข้อดี”
( บุญลือ เจริญมี, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2553)
ชาวบ้านคลองโยงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในเคลื่อนไหว
ภายใต้รูปแบบของการที่ตัวชาวบ้านเองช่วยสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านเอง คือ พลังของการต่อสู้โดยการทํา
ให้การเคลื่อนไหวในเชิงประเด็นของชาวบ้านคลองโยงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากชาวบ้านมีความ
ได้เปรีย บในส่วนของการเข้ าถึง ประเด็นปัญหาในพื้ นที่ไ ด้ลึกซึ้งกว่านักข่าวซึ่งเป็นคนนอก ในส่วนนี้เองที่
นักข่าวพลเมืองของคลองโยงสามารถสร้างพลังในการดึงดูดคนทั้งภายในชุมชนเองและภายนอก ให้เกิดความ
สนใจและตระหนักในการรักษาสิทธิของตนเอง อีกทั้งยังสร้างความสามารถในการต่อรองของชาวบ้านกับรัฐ
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ได้มากขึ้น ทําให้เกิดสํานึกเชิงสาธารณะและช่วยในการเพิ่มพลัง (empowerment)ให้กับชาวบ้านในการเป็น
เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ทุกฝ่ายได้กําหนดร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ
นอกจากนี้ การทําให้ชาวบ้านรับรู้ถึงพลังอํานาจของตน ถือเป็ นพลังในการตัวกระตุ้นให้เกิด
การใช้พื้นที่สื่อของชาวบ้านมากขึ้น เนื่องจากหากพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนข่าวที่ออกอากาศระหว่างชาวบ้าน
แต่ละพื้นที่ จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจที่เกิดขึ้นโดยตัวเขาเอง ดังนั้น การทํา
ให้ชาวบ้านรับรู้ และตระหนักถึงพลังที่มีอยู่ นอกจากเกิดจากศักยภาพด้านเทคนิคการใช้สื่อ ยังเกิดจากการที่
ชาวบ้านเห็นถึง “พลังของการเป็นข่าว” หรือ “การออกทีวี” ด้วย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการกระตุ้นให้เกิดการ
เคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อโทรทัศน์ ยกตัวอย่างคํากล่าวเกี่ยวกับการทําข่าวผ่านรายการนักข่าวพลเมือง
การใช้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องสิทธิในฐานะพลเมืองใน
กรณีคลองโยงจึงถือเป็นก้าวสําคัญในการยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองทําให้สามารถปลุก
ประชาชนที่นิ่งเฉยให้เป็นพลเมืองที่สามารถสร้างการต่อรองอํานาจทางการเมืองในเชิงรุกได้ อาจกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ว่า จากเดิ ม ชาวบ้ า นไม่ ส ามารถเข้ า ถึ งผู้ มีอํ านาจในการตั ดสิ นใจ เนื่อ งจากโครงสร้างทางการเมือ งใน
สังคมไทย ไม่เอื้ออํานวยให้คนจํานวนมากในสังคมแต่กลับถูกทําให้อยู่ในฐานะ “คนเล็กคนน้อย” ด้วยเหตุของ
ความขาดแคลนทรัพยากรในการต่อสู้สามารถตระหนักถึงสิทธิที่ตนมีอยู่และลุกขึ้นมาต่อกรกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เพื่อต่อรอง/ช่วงชิงอํานาจในการควบคุมและกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง

“เมื่อก่อนในชุมชนนี้ไม่เคยคิดเรื่องการสืบสาวหรือทําให้คนนอกรู้
เพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้สึกว่าถูกเจ้าหน้าที่รังแก เรา
อํานาจคือ ย้ายจากกรมส่งเสริมมากรมธนารักษ์

แต่พอเปลี่ยน

เราก็บีบให้เราอยาก

บอกคนนอกว่าเราถูกรังแก เรามาเจอคําพูดว่า พวกคุณไม่มีเงินก็ออก
ไป มีคนอื่นอยากได้ที่ดินเยอะแยะ
อะไรบางอย่าง เริ่มหันหน้าเข้าหากัน
ก่อนเรามองอะไร อย่างมากก็ด่า

ทําให้เราไม่พอใจและควรต้องทํา
ทําให้เราอยากจะเก็บภาพ เมื่อ
แต่ตอนนี้เราเห็นอะไรที่มองว่ามัน
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จะมีผลกระทบในอนาคต เราก็เก็บภาพไว้

แล้วมาบอกกับชาวบ้าน

ว่าเราต้องสู้”
(บุญลือ เจริญมี,สัมภาษณ์ 17 มกราคม 2553)
พลังอํานาจที่เกิดขึ้นผ่า นการใช้พื้นที่สื่อซึ่งเป็นการปฏิบัติก ารทางตรงและทางอ้อมในการ
เคลื่อนไหวผ่า นพื้ นที่ สื่อ สามารถส่ง สารหรือข้อความอย่างมีพลังโดยใช้ทรัพ ยากรในเรื่ องเงินทุนน้อย แต่
สามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายและรวดเร็วทั้งภาพและ/หรือเสียงและหรือตัวอักษรซึ่งสามารถอธิบายประเด็น
และความต้องการหรือข้อเรียกร้องของขบวนการได้อย่างถูกต้องตรงตามประเด็นที่ขบวนการทางสังคมต้องการ
สื่อสาร
ส่วนข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนและภาครัฐนั้น ขบวนการแก้ปัญหาโดยการใช้
พื้นที่สื่อที่หลากหลายควบคู่กัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอํานาจตัดสินใจ เครือข่าย รวมถึงสาธารณชน
หรือคนที่ขบวนการต้องการให้ได้รับสาร ได้รับอย่างแน่นอน ขบวนการใช้วิธีการโทรศัพท์และส่งข้อความสั้น
ทางโทรศัพท์หาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการที่ให้ความช่วยเหลือ เครือข่ายต่างๆรวมถึงประชาชน
ในชุมชนให้ดูรายการทีวีนั้น ในวันที่ข่าวของพวกเขาออกอากาศสู่จอโทรทัศน์
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล
การสื่อสารภายในเพื่ อสื่อสารให้เข้าใจตรงกั นอันจะส่ง ผลต่อการเคลื่อนไหวในเรื่องความ
ไว้วางใจภายใน ทําให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและการมีส่วนร่วมของสมาชิก เห็นได้ชัดเจนจากการทําข่าวต่างๆ
ของทีมข่าวกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน เช่น การเปิดศูนย์พอเพียงฯ พิธีเปิดตัวงานวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกรณี
การก่อสร้างเขื่อนราษีไศล หรือการไปประชุมกับทางการหรือในกรุงเทพฯของสมาชิกขบวนการฯ ตัวแทนของ
สมัชชาคนจนมีจุดประสงค์สําคัญเพื่อเรียนรู้และเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ กลับมาให้ชาวบ้านภายในขบวนการได้
ดู ส่วนมากหลังจากตัวแทนกลับ มาจากการทํากิจกรรมต่างๆดังกล่าว ชาวบ้านจะมาถามว่าไปมาได้อะไร
บางครั้งชาวบ้านในพื้นที่กับตัวแทนที่ไปประชุมก็จะพูดคนละเรื่องกันอยู่ ทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
การใช้พื้นที่ สื่อสร้างการสื่อสารที่ตรงกั นภายในสมาชิก ส่งผลต่อการสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันภายใน
ขบวนการฯ ดังที่ตัวแทนสมัชชาคนจนฯ กล่าวว่า
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“ชาวบ้านที่ไม่ได้ไป หลังจากเรากลับมาในพื้นที่ จะถามว่าเมื่อไรจะได้
ค่าชดเชย ค่าสูญเสีย เค้าก็ตั้งคําถาม แต่คนที่ไปไม่ได้พูดแค่เรื่องค่าสูญเสียไง พูด
เรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟู ตั้งอะไร พอกลับมา ถ้าไม่มีสื่อหรือไม่บันทึกมา
ให้เค้าดูชาวบ้านก็จะเกิดความคลางแคลงใจได้ แกนนําไปทําอะไรมา ทําไมไม่ไป
เรียกร้องเรื่องค่าชดเชย เราก็ต้องเอาวีซีดีที่ถ่ายเอาไว้ให้ดู มาทําความเข้าใจกันเป็น
กระบวนการสร้างความเข้าใจ สําคัญมากเลย” แต่ส่วนมากเราไม่ค่อยทําเป็นข่าว
หลักนะเรื่องนี้ จะทํากันภายใน ชาวบ้านกันเองก็ต้องตรวจสอบทีมข่าวกันเองด้วย
กลับมาเค้าจะถามว่าเมื่อไรจะได้เงิน ตอบยากมาก แกนนําเองก็ส่วยหัวเลย”
(ปัญญา คําลาภ,สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554)
นอกจากนี้ในระหว่างการชุมนุมประท้วง ณ สันเขื่อนราศีไศลได้ถูกบันทึกและถ่ายทอด
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของการชุมนุม ตลอดจนความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวผ่านรายการทามทีวีซึ่งเป็น
ทีวีที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานผลิตขึ้นเพื่อสื่อสารกันภายในกลุ่มผู้ชุมนุมให้เกิดความตระหนักรู้ในพลังของตนและ
ร่วมกันต่อสู้ ภายใต้ชื่อทีมข่าวสมัชชาคนจนนิวส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันภายให้แก่สมาชิกใน
ขบวนการ
ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน นอกจากจะใช้สร้างพลังต่อการต่อสู้
เพื่อให้หน่วยงานภายนอกสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของขบวนการฯแล้ว การใช้พื้นที่สื่อยังสามารถ
พลังให้เกิดขึ้นภายในขบวนการฯเอง โดย “พลังภายในจะระเบิดก่อน ถึงจะมีแรงส่งออกไปถึงข้างนอกมันเป็น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่า ซึ่งสามารถสรุปชัดเจนว่า ชาวบ้านสามารถเรียกร้องสิทธิของตนเองได้สําเร็จที่นี่”
(ปัญญา คําลาภ,อ้างแล้ว)
ความเข้มแข็งของขบวนการทางสังคม ประการหนึ่งคือ ความเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดจากการสรุปบทเรียนในการต่อสู้ของขบวนการฯ เนื่องจากการผลิตข่าวของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานเป็นการ
นําเสนอข่าว และบันทึกการกระบวนการเคลื่อนไหวของขบวนการฯ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์ผ่านการใช้พื้นที่สื่อ
สามารถสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สมาชิกของขบวนการฯ คื อเมื่อเกิดกระบวนการสื่อสาร ชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้กระบวนการที่จะสื่อสารด้วยตนเองดังที่ตัวแทนกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานกล่าวถึงการให้ความสําคัญของการ
สื่อสารของสมาชิกในขบวนการ ฯ ว่า
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“มันไม่ได้เข้าใจแค่พวกเรา ชาวบ้านสมัชชาคนจนที่ต่อสู้ร่วมกันก็เข้าใจ
สังเกตจากว่าทําไมทามทีวีถึงมีคนดู

ทําไมข่าวพลเมืองมีคนดู ทําไมอีสาน

วอยซ์ ถึงมีคนอ่าน เพราะชาวบ้านก็สนใจสื่อ แล้วก็สนใจอ่าน มันถึงเกิดผลไง
ถ้าเราสื่อสารกับคนภายในไม่เข้าใจ เราก็สื่อสารกับคนภายนอกไม่เข้าใจเหมือน
กัน คนในรู้ว่าสื่อมีความสําคัญแล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ ว่าทํายังไงเราถึงจะ
ใช้สื่อเพื่อให้เราเคลื่อนไหวได้สําเร็จ ไม่ใช่ว่าพอมีอะไรทีนึงก็ให้สื่อนอกลงมาทํา
ข่าว มันไม่ใช่แล้ว”
(ประพันธ์ พาชู, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554 )
ขบวนการตระหนักถึงความสําคัญของการใช้สื่อของ สมาชิกสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
การเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องรอสื่อจากภายนอกให้มาทําข่าวการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่กลุ่มเสียงคนอีสานทํางาน
ข่าว เพราะต้องการทําข่าวที่เป็นการนําเสนอข่าวของตนเอง โดยกล่าวว่า
“ เราพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องพึ่งตัวเอง...เราก็ตัดสินใจว่า มันน่าจะทํา
มันดี เราได้ทําข่าวของเราเอง แล้วเราก็ได้ความรู้ด้วย”
(ประพันธ์ พาชู, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554 )
การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของสมัชชาคนจนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
อํานาจกับภาครัฐแบบไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ โดยชาวบ้านพยายามสื่อสารผ่านไปยังสาธารณชนเพื่อ
สะท้อนไปสู่การรับรู้ของภาครัฐว่า อํานาจไม่ได้อยู่ที่รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เหมือนที่เคยเข้าใจกันในอดีต แต่ใน
ปัจจุบันอํานาจอยู่ที่ประชาชน จากเงื่อนไขต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะโลกในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
การเจริญก้าวหน้าขึ้นจนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่าง
กว้างขวาง แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งรู้จักใช้ประโยชน์จากการติดต่อกันเพื่อสื่อสารถึงความต้องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนของตนเอง ทําให้รัฐไม่สามารถกุมอํานาจการตัดสินใจหรืออํานาจในการครอบงําประชาชน
ได้อย่างเดิม พัฒนาการสื่อสารจึงนําไปสู่รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้คนในสังคม ดังที่ชาวบ้านได้สะท้อนถึง
พลังอํานาจของตนที่เกิดขึ้นดังนี้
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“เรากําลังจะบอกว่า อํานาจไม่ได้อยู่ที่รัฐฝ่ายเดียว แล้วนะ อํานาจอยู่ที่
ประชาชนแล้วนะ ปัจจุบันนี้ แล้วประชาชนก็รู้สิทธิของตัวเองที่จะลุกขึ้นมาใช้สิทธิ
ตรงนั้นแล้วนะ อํานาจอยู่ที่ประชาชน ถ้ารัฐเองไม่เปลี่ยนแนวความคิด รัฐเองจะเป็น
คนที่ล้าหลังด้วยซ้ํา ล้าหลังกว่าชาวบ้านด้วยซ้ําไป เพราะฉะนั้น คําว่าเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ทางอํานาจ คือ การบริหารจัดการเขื่อน การบริหารจัดการทุกอย่างคุณไม่ใช่
คนที่มาบอกว่าต้องจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ชาวบ้านออกมาบอกให้รัฐต้องทําตาม
ด้วยซ้ํา”
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
ความเปลี่ยนแปลงในอํานาจของชาวบ้านสามารถสะท้อนได้จากความรู้สึกของชาวบ้านที่เห็น
ถึงของทีมข่าวกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานที่กล่าวว่า
“รู้สึกว่า การทําข่าวมีผลต่อการเคลื่อนไหวมาก เพราะแต่ก่อนที่ไม่มีข่าว
ชาวบ้านทําอะไร รัฐก็ไม่ค่อยมาสนใจเท่าไร แต่ถ้าพอเป็นข่าว
มา เวลาจะขอสัมภาษณ์พวกเจ้าหน้าที่

ทําข่าวขึ้น

เค้าก็ไม่ค่อยอยากให้เราสัมภาษณ์

เท่าไร เพราะคนที่เค้าลงมาก็ไม่มีสิทธิตัดสินใจแทน แต่เค้ากลัวเราเอาเค้า
ไปออกข่าว แต่ก็รู้คือ เค้าคงติดตามข่าวที่เราทําบ่อย เค้าก็ไม่กล้าพูดอะไร
ออกไป เดี๋ยวเจ้านายเค้าว่า ซึ่งแต่ก่อนพอเค้าลงมาคิดจะทําอะไรก็ทําไม่ได้
มาสนใจชาวบ้าน แต่เดี๋ยวนี้พอลงมาเค้าก็เกรงใจชาวบ้าน”
(มัด, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2554)
นอกจากนี้ การใช้พื้นที่สื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐ
และประชาชนเพิ่มขึ้น และยังก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ถือเป็นพลังสําคัญที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านใช้พื้นที่สื่อแล้วประสบผลสําเร็จ ในการเปิดหน้า
เสื่อออกมาคุยมารับปากกันระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
“พอออกสื่อไปนะ ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน คือ “เสนอหน้าอยากช่วย” คือมีคน
มากมายอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรา พอเรามีสื่ออยู่กับ อย่างวันที่ 15 ธันวา
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หลังจากเราเปิดศูนย์เรียนรู้

นอกจากเราก็เชิญตัวแทนภาครัฐมาเจรจา

แล้วนี่ เรายังเปิดเสวนาเรื่องศูนย์การเรียนรู้
พัฒนากรอําเภอ ผู้ว่าฯ เกษตรอําเภอ

แล้วก็เชิญ การศึกษานอกโรงเรียน
เชิญทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา

สัมมนา ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ คุณจะทําอะไรกับมันได้บ้าง ถ้าชาวบ้านมีแนวความคิด
อย่างนี้ ราชการจะหนุนเสริมอย่างไรบ้าง

ทุกคนเปิดหน้าตัวเองออกมาหมด

กศน. ก็จะมาหนุนเสริมเรื่องให้ชาวบ้านจัดการเรียนการสอนได้เอง
ชาวบ้านมาเป็นครู

โดยที่ให้

ให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอน แล้วเทียบโอนหลักสูตรกันได้

ทางพัฒนากรก็บอกว่าจะช่วย ทางจังหวัดก็บอกว่าอยากได้งบฯอะไรก็บอกได้ จะ
จัดการให้พิเศษ”
(ปัญญา คําลาภ,สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2554 )
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯสร้างพลังในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เช่นเดียวกับสองกรณีข้างต้น เนื่องจากการมีพื้นที่สื่อ และศักยภาพการใช้พื้นที่สื่อของเครือข่ายฯ ทําให้ผู้คนเห็น
ว่าพวกเขามีพื้นที่ในการสื่อสาร ดังนั้นเมื่อคนในชุมชน เห็นว่าประเด็นใดมีความสําคัญหรือก่อปัญหาในชุมชน
สมาชิกในชุมชนจะมีความกระตือรือร้นในการสื่อสารซึ่งกันและกัน และต้องการให้ประเด็นดังกล่าวได้รับการ
สื่อสารในวงกว้างขึ้นดังคํากล่าวนี้
“พอรู้ว่าเราทําข่าว พอใครมีอะไรก็มาเสนอ คนนู้น คนนี้มาเสนอ
ทุกคนอยากมีส่วนร่วมทั้งนั้นแหละ บอกว่ามา ทํานี่บ้าง หอยตายหมดแล้ว
บอกเรามา เราทําทุกช็อต ขอให้บอกเรามา เราทําให้หมด ให้หน่วยงานภาครัฐ
ช่วยดูแล พวกฟาร์มหอยเค้าเดือดร้อน น้ําเสียก็มา ทําไมน้ําเสียทุกเดือนตุลา
มหกรรมน้ําเสียประจําปี ทําหมด”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, 13 มีนาคม 2554)
แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากกรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงและสมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศล คือ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นพลังที่ส่งผลให้เกิดความพลเมืองในตัวตนของสมาชิกในชุมชน ในแง่ของการ
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ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและสร้างการเฝ้าระวังในชุมชน ดังนั้น กล่าวได้ว่าในกรณีเครือข่ายฯเห็นได้ชัดว่า การใช้
พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวทําให้จนเกิดวัฏจักรการสื่อสารดังนี้ เมื่อคนเห็นว่าการใช้พื้นที่ประสบผลสําเร็จ พวก
เขาจึงเห็นว่ามีพื้นที่สื่อในการส่งเสียง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนจะทําให้พวกเขากล้าบอกเล่า เสนอ
เรื่องราวความเดือดร้อนของคนเข้าสู่สื่อ และส่งต่อสู่สาธารณะ และ คนในชุมชนช่วยกัน กรอบโครงประเด็น
ปัญหา ต่างๆ โดยวิธีแต่ละคนเจอปัญหาอะไรก็บอกเล่ากัน แล้วจัดทําสื่อขึ้น ทําให้ประเด็นปัญหาท้องถิ่นถูก
มองเห็นและได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย แก้ปัญหา เพราะพวกเขาเห็นลู่ทางการแก้ไข มิฉะนั้นถ้ามีปัญหา อาจ
ไม่คิดว่าเป็นปัญหา เนื่องจากคิดว่าหากพูดไปก็ไม่ได้รับความสนใจหรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าวัฏจักรดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของการเคลื่อนไหวทางสังคม จากเดิมที่สมาชิกใน
ชุมชนไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายของขบวนการฯหันมาสู่การเข้าร่วมต่อสู้กับเครือข่ายฯ ดังที่ประธานเครือข่ายฯ
กล่าวว่า
“ ตอนแรกชาวบ้านเค้าก็โทษนะว่าสื่อทําให้เป็นตัวแตกแยก
ไป ๆ ก็เริ่มดีแล้ว เราก็เข้าไป ตอนนี้อ่อนแล้ว ทุกคนอยากโก้ เก๋ เท่ห์
หรู อยากดังกันทั้งนั้น ทุกคนแหละ ลองให้เค้ามีส่วนร่วมซิ แต่เราต้อง
ทําความเข้าใจก่อน แล้วดึงมาร่วมกับเรา เอาชื่อมา ทําให้เค้าเห็นว่าเค้า
มีความสําคัญ ”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, 13 มีนาคม 2554)
ส่วนในประเด็นการเสริมสร้างพลังการต่อรองกับภาครัฐ จากเดิมที่ชุมชนบางขุนเทียนเป็น
พื้นที่ที่ไม่ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐหากเปรียบเทียบกับพื้นที่ในเขตเมือง ประชาชนในพื้นที่จึงมีฐานะเป็น
เพียงแค่ผู้รอคอยนโยบายการพัฒนา โดยไม่สามารถมีบทบาทในการต่อรองกับภาครัฐ ต่อมาเมื่อพื้นที่บางขุน
เทียนได้รับการรู้จักผ่านพื้นที่สื่อทําให้ชุมชนมีตัวตนในฐานะผู้ที่รัฐจะต้องรับฟังเสียงของพวกเขามากขึ้น
“ตอนนี้ ภาคประชาชนค่อนข้างจะมีบทบาทขึ้นมาเยอะ
มีพาวเว่อร์ขึ้นมาเยอะ ภาครัฐ ต้องมาฟังกันบ้าง กฎหมายมันมีอยู่
ชาวบ้านต้องเป็นใหญ่ แต่ว่าเมื่อก่อนไม่ใหญ่จริง แต่ตอนนี้ไม่ใช่
แล้ว ภาคประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้ว นี่หน่วยงานเข้ามาสํารวจ
สก. สข. มาเปิดพิธีหน่วยงานภาครัฐ มาไม่ใช่มานั่งพูด ให้เค้ามานั่งฟัง
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แล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไข คุณทําได้ไม่ได้ ก็มาชี้แจง นี่มันก็ต่อมาจาก
เรื่องสื่อ ว่าตอนนี้มีกฎหมายนู้นนี่นะ ชาวบ้านรู้กฎหมายจากสื่อ แล้วก็
ให้สื่อเป็นแนวร่วม ...พยายามเกาะสื่อให้อยู่ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพราะ
เจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายกลัว กลัวสื่อ”
(คงศักดิ์ ฤกษ์งาม, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554)
6.5 สรุป
การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ ช่วยให้ขบวนการทางสังคมคนเล็กคนน้อยเพิ่มพลังในการ
เคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้เรียกร้องให้ประเด็นปัญหาหรือเสียงของคนเล็กคนน้อยได้เป็นที่รับรู้และมีการนําเอาปัญหา
ข้อเรียกร้องไปดําเนินการแก้ไขหรือการมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย พลังที่เกิดขึ้นในส่วนนี้เห็นได้จากการ
ใช้พื้นที่สื่อ คือ การเร่งการตัดสินใจจากผู้มีอํานาจการตัดสินใจให้มีการเร่งปฏิบัติการเชิงนโยบาย มีการนําข้อ
เรียกร้องไปพิจารณา เร่งกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลในประเด็นนั้นๆ หรือนํานโยบายหรือข้อสรุปมา
ดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ในอีกทางหนึ่งการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อยังส่งผลให้การแก้ไขปัญหามีความ
รวดเร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์การใช้
พื้นที่สื่อ เป็นการจัดทําประเด็นต่างๆของขบวนการทางสังคมในการนําเสนอต่อสาธารณะเพื่อให้อาศัยเสียงจาก
มวลชนในการกดดันการตัดสินใจจากภาครัฐนั่นเอง เนื่องจากการใช้พื้นที่สื่อสามารถเสริมสร้างพลังต่อ
สาธารณชนเกี่ยวกับการเชื้อเชิญ และดึงสาธารณชน ผู้เฝ้ามองให้มาเป็นผู้เห็นอกเห็นใจ หรือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้ไม่เห็นได้ด้วยมาเป็นกลางหรือจนกระทั่งการสร้างการสนับสนุนในการเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ การทําให้ประเด็นปัญหาของขบวนการได้ถูกนําเสนอสู่สาธารณะ ยังช่วยสร้างพลัง
ภายในให้แก่ขบวนการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจ การสร้างความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นภายใน
ขบวนการทางสังคม และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนเล็กคนน้อยในการต่อรองกับภาครัฐในแง่ของการ
สร้างการตระหนักรู้ให้แก่ชาวบ้านในเรื่องการใช้สิทธิในการส่งเสียงของตนเพื่อสร้างกระบวนการสื่อสารภายใน
สังคม
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บทที่ 7
บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษา
7.1 บทสรุป
การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
นี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาการสร้างพลังอํานาจของขบวนการทางสังคมผ่าน
การใช้พื้นที่สื่อโดยพิจารณากระบวนการทําให้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการ
และ 2. เพื่อศึกษาพลังอํานาจที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในการสร้างการ
สนับสนุนจากสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยในงานชิ้นนี้ได้ทําการศึกษาผ่านกรณีศึกษา สาม
กรณี ได้แก่ กรณีสมาชิกสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศล
และกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาทั้งสามกรณีสามารถทําให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว
ของขบวนการในประเทศไทยท่ามกลางบริบทที่การสื่อสารสาธารณะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตทางสังคมของผู้คน
ได้ โดยการทําให้เห็นว่า ขบวนการฯซึ่งเคยเป็นผู้ไร้อํานาจต่อรองกับภาครัฐ และถูกมองข้ามจากสาธารณชน
เนื่องจากอยู่ในสถานะคนชายขอบของสังคมทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และแง่ประเด็นปัญหาสามารถเพิ่มพลังในการ
เคลื่อนไหวได้อย่างไร
ก่อนที่จะตอบคําถามดังกล่าวผู้วิจัยได้พิจารณาถึง

“ความไร้อํานาจ”

ที่มีอยู่ก่อนเกิดใช้

ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อ ของขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณี จากการศึกษา พบว่า ขบวนการทั้ง
สามมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีลักษณะเป็นขบวนการฯ คนเล็กคนน้อย ซึ่งไม่มีช่องทางในการเข้าสู่ระบบ
การเมืองปกติ เพื่อสื่อสารหรือเรียกร้องความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐต่อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ คือ ในกรณีสหกรณ์ฯ ตําบลคลองโยง ชาวบ้านที่มีสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ในฐานะผู้ที่ได้ชําระค่าเช่าให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินคลองโยง จนเมื่อปีพ.ศ. 2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งมอบ
ที่ดินซึ่งมีชาวบ้านคลองโยงถือกรรมสิทธิ์อยู่คืนให้กับกรมธนารักษ์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้
กรมธนารักษ์ทวงที่ดินคืนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาดําเนินการจัดเช่าเองภายใต้โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ทําให้ได้มี
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มาตรการขึ้นค่าเช่าที่ดินในอัตราสูง ชาวบ้านมองว่าการกระทําดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากอาจทําให้
ที่ดินทําการเกษตรและที่อยู่อาศัยที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันหักร้างถางพงมาแต่ในอดีตจะหลุดมือไป เนื่องจากการ
เปลี่ยนไปจัดเก็บในอัตราที่สูงนั้นทําให้ชาวบ้านบางส่วนต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการชําระค่าเช่า

อีกทั้งใน

สัญญาเช่าที่เปลี่ยนมือผู้ดูแลนี้ไม่ได้ดําเนินการไปในทางของการจัดให้เป็นการเช่าซื้อ ผลที่ตามมาคือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินอาจจะไม่ได้เป็นของชาวบ้านตามที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ของชาวบ้านเริ่มแรกทําโดยการ
ยื่นหนังสือต่อผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ทั้งในระดับอําเภอ ผู้ว่าฯ ไปจนกระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่
การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็จ ชาวบ้านยังไม่สามารถอยู่ในฐานะผู้ต่อรองกับเจ้าหน้าที่หรือทําให้
ประเด็นปัญหาได้รับความสนใจจนนํามาสู่การแก้ไขปัญหาได้
ในกรณีศึกษาดังกล่าวนี้เราเห็นขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านใช้สื่อในการสื่อสารปัญหา
ให้สาธารณชน (by-standers) รับรู้ปัญหาและสาเหตุและสามารถขยายประเด็นถกเถียงจนเรื่องราวเป็นที่รับรู้ได้
อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลหรือผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจเข้ามารับรู้และแก้ไขปัญหา ขบวน
การฯ

ยังใช้พื้นที่สื่อในการเชื่อมโยงและผลักดันประเด็นให้กรณีปัญหาเฉพาะของตนยกระดับเป็นปัญหา

นโยบายที่ดิน และการเสนอทางออกในรูปแบบของการจัดการที่ดินที่ยั่งยืนด้วยแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน การ
คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประสบความสําเร็จของการเคลื่อนไหวจึงไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการที่แกนนํา

ผูน้ ํา ทรัพยากรการเคลื่อนไหว หรือโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ภายใต้กรอบการอธิบายของทฤษฎีสํานัก
การระดมทรัพยากรแบบดั้งเดิม แต่สะท้อนให้เห็นมิติของการสร้างกรอบโครงหลักและการขยายประเด็นไปสู่
ผู้คนของสังคม เพื่อสร้างและขยายสมาชิกผู้เห็นอกเห็นใจ ฯลฯ ทําให้เห็นถึงพื้นที่ทางการเมืองที่ขยายมากขึ้น
และขบวนการฯ นี้ก็สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้ได้จึงทําให้ขบวนการฯ สามารถสร้างพลังต่อรองกับรัฐบาลได้จน
ทําให้ปัญหาได้รับการแก้ไข
เช่นเดียวกับกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ คือ เดิมพื้นที่บางขุนเทียนอยู่ในฐานะพื้นที่ชาย
ขอบ ภาครัฐไม่ได้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้วยเหตุผล หลักสองประการ คือ เป็นพื้นที่ห่างไกลศูนย์กลางการ
บริหารกรุงเทพมหานคร และ ภาครัฐไม่เห็นความสําคัญของพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแหล่งประมงชายฝั่งที่
อุดมสมบูรณ์ของแห่งหนึ่งของภาคกลาง ในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านบริเวณชายฝั่งได้พยายามสะท้อนปัญหาของ
ตนเองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองต่อปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นในบ่อยครั้งที่การ
แสดงความคิดเห็นตามสิทธิของชาวบ้านได้รับการดูถูกว่าเป็นความคิดของผู้ที่ไม่มีความรู้

ในขณะที่ชาวบ้าน
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เห็นว่าผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรรับฟังเสียงจากชาวบ้าน

เพราะเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ผู้ที่มีการศึกษาในระบบไม่มี

เนื่องจากเป็นความรู้ของผู้ที่มีประสบการณ์จริง ทัศนคติเช่นนี้ที่ดํารงอยู่ทําให้ภาครัฐไม่มีนโยบายจริงจังในการ
ดําเนินการกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ดําเนินมาอย่างยาวนาน ประเด็นปัญหาของชุมชนบางขุนเทียนจึงตกอยู่
ในสถานะชายขอบของระบบการเมืองเช่นเดียวกับสภาพพื้นที่ที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านเรือนและแหล่งประกอบอาชีพ ชาวบ้านในชุมชน

ได้รับความเสียหาย ได้มีนักข่าวไปสํารวจความเสียหาย ภาครัฐและสาธารณชนกลับโทษว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่
ทําอาชีพนากุ้งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

และได้ทําการแก้ไขโดยการทิ้งหิน อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาด้วย

การวางไส้กรอกทรายและการทิ้งหินนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลแต่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้แล้ว

ยังเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการอาชีพประมงชายฝั่งของ

ชุมชนด้วย จะเห็นได้ว่าจากปรากฏการณ์ดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ตกอยู่ในฐานะจําเลย

และเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจากนโยบายการแก้ไขปัญหาเนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหา
กรณีดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการเคลื่อนไหวต่อสู้ผ่านการใช้พื้นที่
นักข่าวพลเมืองได้อย่างชัดเจน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่สําคัญที่ทําให้กรอบโครงหลักในการวินิจฉัยปัญหา
และสาเหตุ และการเสนอทางออกได้รับการขยายออกไป ซึ่งคล้ายกับกรณีชาวบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐมที่
ได้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวจากนักข่าวพลเมือง

เพราะชาวบ้านคลองโยงไม่มีประสบการณ์การเคลื่อนไหวทาง

การเมืองในรูปแบบการเดินขบวน ประท้วงมากนัก และที่สําคัญจํานวนของชาวบ้านก็มีไม่มากนัก จุดเริ่มต้น
ดังกล่าวได้ทําให้สื่อที่ใหญ่กว่าเริ่มเข้าไปจับประเด็นและติดตามประเด็นอย่างต่อเนื่องจนสามารถทําให้เรื่องราว
ได้รับการแก้ไขในที่สุดเช่นกัน
ส่วนในกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราศีไศล ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากการได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล มา ปีพ.ศ. 2536 หลังจากได้ค่าชดเชยก้อนแรกได้
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆในท้องถิ่น ทําให้ชาวบ้านสมัชชาคนจนฯถูกมองว่าได้เงินชดเชยแล้วยัง
ไม่หยุดการเคลื่อนไหว

จากหลักฐานที่ปรากฏในพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์

ชาวบ้านจึงออกมา

เคลื่อนไหวอีกครั้งภายใต้ยุทธวิธีหลักคือ ขัดขวางระบบปกติ ได้แก่ การชุมนุม ประท้วง การเดินขบวน รวมไป
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ถึงวิธีการต่างๆที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งส่งผลให้แกนนําได้รับโทษจําคุก

ลักษณะการต่อสู้เหล่านี้ทําให้เห็นว่า

ชาวบ้านอยู่ในสถานะไร้อํานาจในความหมายของการไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองปกติที่เป็นทางการได้ จึง
ต้องใช้การต่อสู้ที่ “ เสี่ยง” ต่อสวัสดิภาพของตนและเสี่ยงต่อการถูกเกลียดชัง รําคาญจากสาธารณชน และผู้ที่
เดือดร้อนจากการกระทําการเคลื่อนไหวของขบวนการฯ
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ขบวนการฯได้อาศัยยุทธศาสตร์การสร้างพลังเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่
สื่อเพื่อส่งเสียงและถ่ายทอดความต้องการมายังผู้คนในสังคมในฐานะผู้กระทําการ ทําให้สถานะของขบวนการฯ
อยู่ในตําแหน่งที่สามารถต่อรองอํานาจกับตัวแทนหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจระบบการเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
จากการชุมนุมครั้งหลังสุดในปี 2553
ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านการใช้พื้นที่สื่อ
ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการฯ คือ การนําประเด็นเข้าสู่พื้นที่
สาธารณะเพื่อทําให้เกิดการถกเถียงหรือความสนใจในสังคมได้ โดยขยายพื้นที่ในการนําเสนอชุดความจริงใน
อีกมุมมองหนึ่ง โดยขบวนการมีการวางแผนในการใช้พื้นที่สื่ออย่างค่อนข้างเป็นระบบ จากการสร้างกรอบโครง
ประเด็นเพื่อทําให้ประเด็นได้ถูกการถ่ายทอด หรือนําเสนอในพื้นที่สื่อซึ่งนําเอาเทคนิคในการนําเสนอต่างๆมา
ใช้แต่สามารถเชื่อมโยงไปถึงแก่นของการนําเสนอนั่นคือ ประเด็นปัญหาในการเคลื่อนไหว จากการศึกษาทั้ง
สามกรณีศึกษา เพื่อตอบคําถามว่า ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างอํานาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สื่ออย่างไร มี
กระบวนการใช้สื่ออย่างไร
จากการศึกษา พบว่า ความสําเร็จผ่านการใช้พื้นที่สื่อในยุทธศาสตร์สร้างพลังนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับว่าขบวนการฯสามารถสื่อสารในพื้นที่สาธารณะเท่านั้น แต่เงื่อนไขสําคัญคือ ขึ้นอยู่กับว่าขบวนการฯมีพล็อต
หรือกรอบโครงอะไรในการทําให้ประเด็นที่ขบวนการฯนําเสนอเป็นที่สนใจของสาธารณชน และสามารถทําให้
ประเด็นยกระดับไปจนเกิดการถกเถียงในสาธารณะ

ซึ่งจะช่วยสร้างพลังบางอย่างในการเคลื่อนไหวให้แก่

องค์กรของขบวนการคนเล็กคนน้อย
จุดเริ่มต้นการใช้พื้นที่สื่อมีจุดเริ่มต้นเหมือนกัน ทั้งสามกรณี คือจากการได้รับการฝึกอบรมจาก
ทีมงานของรายการนักข่าวพลเมือง ของสถานีไทยพีบีเอส ส่วนพื้นที่สื่อที่แต่ละกรณีศึกษาใช้ได้แก่ 1) สื่อการ
กระจายภาพและเสียงรายการทางสถานีโทรทัศน์(Broadcast Media) 2) สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์(New Media)
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3) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) หนังสือพิมพ์ วารสาร 4 )พื้นที่ในการสื่อสารอื่นๆ ได้แก่ เวทีการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับประเด็นการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น เวทีการประชุมเสวนาในสถาบันวิชาการ รวมถึงพื้นที่
สื่อที่ขบวนการไม่ได้เป็นผู้กระทําหลักในอีกหลายรายการ เช่น รายการสารคดีข่าวซึ่งออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยหรือ สารคดีข่าวที่มีนักข่าวติดตามประเด็นปัญหาลงไปทําข่าว ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุช่องต่างๆ หลายครั้ง 5)สื่อภายในขบวนการไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชน เสียงตามสาย
วีดีโอบันทึกการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น
การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม โดยมีการสร้างกรอบโครงประเด็น (framing process)
ประเด็นเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ 3 ประการตามที่ Benford และ Snow (1988)กล่าว ได้แก่

1. การสร้างกรอบ

การวินิจฉัยปัญหา 2.โครงกรอบเสนอทางออก และ 3.โครงกรอบการจูงใจ ซึ่งในส่วนต่อไปนี้จะได้สังเคราะห์
กรณีที่ใช้ในแต่ละกรอบโครง
การสร้างกรอบโครงวินิจฉัยปัญหา(Diagnostic Framing) หมายถึง การนิยามและระบุสาเหตุ
ของปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ขบวนการทางสังคมมีเป้าหมายในการกระทําร่วมหมู่ โดยการเตรียมพร้อมใน
การตั้งประเด็นทางการเมืองเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้างในกรณีสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยง การ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ทําให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง และทําให้ปัญหาที่ดิน
เป็นประเด็นทางการเมืองในระดับชาติโดยการกล่าวถึงการดําเนินนโยบายด้านการจัดการที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาของชาวบ้านคลองโยงตั้งแต่รัฐบาลสมัคร จนถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ ในเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุ
ในลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดําเนินนโยบายด้านความ
เป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน และการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจของคนในสัง คม โดย
เน้นประเด็นการกระจายการถือครองทรัพยากรที่ดินและความมั่นคงในที่ทํากินของเกษตรกร ซึ่งใช้ยุทธวิธีการ
นํา เสนอผ่า นบทความ กรอบการนํา เสนอบทวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติก ารอันไม่เป็นธรรมของภาครัฐ
(รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง)ในการดําเนินการต่อเกษตรกรรายย่อย โดยสอดแทรกกรณีศึกษาปัญหาที่ดิน
คลองโยงในตามการนําเสนอในสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้รับสื่อสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเด็นปัญหาที่ดิน
คลองโยงได้
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ส่วนกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลได้ใช้การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่เพื่อสร้างพลังให้แก่การ
เคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการชุมนุม ณ สันเขื่อนราศีไศลในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งหลังจากที่การชุมนุมในยุติลง
ขบวนการฯก็ยังคงใช้การเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การกรอบโครงประเด็นปัญหาใน
การชุมนุม ณ สันเขื่อนในครั้งนี้ เป็นการกรอบโครงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผลกระทบของเขื่อน ซึ่งเมื่อชาวบ้าน
ได้วินิจฉัยอย่างละเอียดผ่านกระทบการต่อสู้ เรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนาน ทําให้
พวกเขาตระหนักว่าแท้จริงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีมากกว่าข้อร้องเรียนเดิมที่พวกเขาเคยเรียกร้อง โดยข้อ
เรียกร้องเดิมของชาวบ้านซึ่งมีการเคลื่อนไหวกันมานานตั้งแต่ปี 2536 คือ เป็นการกรอบโครงปัญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าและมีความเป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซึ่งทําให้น้ําท่วมที่นาและพื้นที่การทํามา
หากินของชาวบ้านบริเวณรอบฝั่ง และความไม่สมเหตุสมผลของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศทาม ซึ่งความสําคัญต่อห่วงโซ่อาหารของภาคอีสาน ให้มีการลดระดับการกักเก็บน้ําไม่ให้น้ําท่วมป่า
ทาม ตลอดจนการเรียกร้องให้ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกําหนดระดับการกักเก็บน้ํา และให้การรับรอง
สิทธิในที่ทํากินในรูปของการมีคณะกรรมการดูแลป่าทาม ข้อเรียกร้องหลักจึงมีขอบเขตเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่มีที่ดินซึ่งได้รับผลกระทบ ในขณะที่ข้อเรียกร้องในต่อมาเริ่มมีการสร้างกรอบโครงเป็น
ประเด็นปัญหาที่มากกว่าปัญหาเฉพาะหน้า นั้นคือ ผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม ซึ่งหมายรวมถึงผลกระทบทาง
สังคมที่เกิดขึ้น เมื่อชาวบ้านไม่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าทามได้ดังเดิมแล้วได้ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานเพื่อหาที่ประกอบอาชีพใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ในการชุมนุม ณ สันเขื่อนราษีไศลในปี 2552 นี้มีการสร้าง
กรอบโครงประเด็นปัญหาที่สําคัญ คือ การสร้างกรอบความชอบธรรมให้แก่สมัชชาคนจนเขื่อน ราษีไศล จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการจ่ายค่าชดเชยซึ่งชาวบ้านยังคงถูกภาครัฐโจมตีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น มีใบปลิวจาก
ทางการให้ชาวบ้านนําเงินที่ได้ไปคืนเจ้าหน้าที่ และมีการแจ้งจับชาวบ้านทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องมีคดี
เพราะภาครัฐคิดว่าชาวบ้านนําที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไปเรียกร้องเงินค่าชดเชย หลังจากเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกัน
และกันจนกระทั่งปัญหาความขัดแย้งขยายตัว สมัชชาคนจนจึงต้องมีมติในการลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง เพื่อแสดง
ความความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชน นอกจากนี้กรอบโครงปัญหาก็ได้มีการขยายใหญ่ขึ้น
จากการเรียกค่าชดเชยไปสู่การเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูฯ กล่าวคือ การสร้างกรอบการวินิจฉัยปัญญา คือปัญหา
จากการสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จากภาครัฐ โดยการดําเนินการดังกล่าวของภาครัฐนอกจาก
จะก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะหน้าคือน้ําท่วมที่นาของชาวบ้านบริเวณรอบเขื่อน ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าบุ่ง
ป่าทามและวิถีชีวิตของชาวบ้านส่งผลกระทบทางสังคมตามมาแล้ว ยังเป็นโครงการของภาครัฐที่ไม่มี
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ประสิทธิภาพด้วย เนื่องจากการนําเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาสร้างเขื่อนในราคาที่มหาศาลซึ่งไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน เมื่อคิดคํานวณทั้งงบประมาณในการสร้างเขื่อน จนกระทั่งงบประมาณที่รัฐต้องจ่ายให้แก่ชาวบ้าน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและการฟื้นฟูฯ
ส่วนกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ประเด็นปัญหาที่ทําให้ชาวบ้านชุมชนบางขุนเทียนได้
เคลื่อนไหวต่อสู้ พบว่า มีสาเหตุมาจากการดําเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่ ผิดพลาด
โดยสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก แต่กลับทําให้สถานการณ์น้ํากัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น จนกระทั่งส่งผลให้น้ํา
ทะเลรุกล้ําที่อยู่อาศัยและทําลายแหล่งทํากินของชุมชน โครงการสําคัญของภาครัฐที่ชาวบ้านคัดค้านคือการใช้
ไส้กรอกทรายมาวางในทะเลเพื่อกันคลื่น แต่ประสบปัญหาไส้กรอกทรายไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากวัสดุบรรจุ
ทรายมีการขาดชํารุดเมื่อได้รับแรงปะทะจากคลื่นและไม้ ทําให้ทรายไหลออกมาทําลายระบบนิเวศน์หน้าดิน
และการทิ้งหิน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ
เมื่อศึกษาถึงยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่สื่อ พบว่า ขบวนการมีการสร้างกรอบโครงแล้ว ได้
นําเสนอกรอบโครง ผ่านพื้นที่สื่อ การนําเสนอกรอบโครงวินิจฉัยปัญหาผ่านพื้นที่สื่อ และได้นําเสนอกรอบ
โครงแนวทางแก้ไขปัญหาพวกเขาต้องการไปยังสาธารณชนและภาครัฐ โดยการพยายามยื่นข้อเสนอชุด
ทางเลือก ซึ่งเป็นความต้องการของคนในท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้ข้อสรุปมาจากการประชุมของ
ขบวนการฯร่วมกับ การปรึกษาหารือกันกับนักวิชาการรวมถึงเครือข่ายต่างๆ ที่สําคัญซึ่งมีประสบการณ์ในและมี
ความสนใจ รวมรวบและศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างขบวนการภายใน
เครือข่าย ทั้งมีการเชิญนักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์จากเครือข่ายมาช่วยคิดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมีการ
ต่อสู้ร่วมกันเพื่อให้สามารถสรุปเป็นข้อเสนอที่สามารถยื่นให้แก่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจพิจารณาและเพื่อให้
สาธารณชนได้รับรู้ความต้องการของการเคลื่อนไหว
กรณีช าวบ้ า นคลองโยง สร้างโครงกรอบทางออกให้ มีก ารแก้ ไ ขปัญหาที่ดินโดยให้มีก าร
จัดการในรูปแบบโฉนดชุมชน ได้แก่ 1. ข้อเสนอให้มีการชะลอการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
กรณีการเรียกเก็ บค่ าเช่ าที่ ดินโดยต้องการให้ก ลับมาดําเนินการเช่าซื้อตามเจตนารมณ์ เดิมของเจ้าของที่ดิน
2.ข้อเสนอนโยบายโฉนดชุมชนเป็นทางออกของการแก้ปัญหาที่ดินราชพัสดุ โดยให้มีการนํานโยบายโฉนด
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ชุมชนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

3. กฎหมายโฉนดชุมชน ต้องให้สิทธิการจัดการที่ดินส่วนรวมโดยชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์
ส่วนกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล

ได้ผลิตข้อมูลข่าวสารนําเสนอในพื้นที่สื่อเพื่อเสนอ

ทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับภาครัฐเกี่ยวกับกรณีเขื่อนราษีไศล โดยได้เสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่ม
ชาวบ้าน คือ

1 .ให้รัฐบาลชดเชยค่าสูญเสียที่ดินทํากินที่ถูกน้ําท่วมจากการสร้างเขื่อนราษีไศล จากความจริงที่

ชาวบ้านมีการครอบครองที่ดินมาก่อนการสร้างเขื่อน 2. การประชุมการเจรจาเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาจากการ
ก่อสร้างเขื่อนหัวนา

3.

เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมศึกษาผลกระทบด้านสังคมและผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมเขื่อนหัวนา – ราษีไศลซึ่งได้เสร็จสิ้นลง นอกจากนี้สมัชชาคนจนฯยังได้นําเสนอถึงแนวทางการ
บริหารจัดการน้ําของชาวบ้านและนําเสนอออกไปในพื้นที่สื่อต่างๆ ว่า เป็นแนวทางที่ดีกว่าภาครัฐนั่นคือ การ
จัดการชลประทานชุมชน” เป็นการนําเสนอว่าการบริหารจัดการน้ํา ไม่จําเป็นต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ต้อง
อาศัยงบประมาณในการลงทุนสูง และเกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน แต่ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการน้ําในชุมชน
ได้เอง โดยอาศัยระบบชลประทานชุมชน
และกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯได้สร้างกรอบโครงในการนําเสนอทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
นําเสนอต่อในพื้นที่สาธารณะ โดยการคัดค้านการสร้างโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ของรัฐ ให้หันมาใช้วิธีการ
ของชาวบ้าน ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แนวทางการชะลอคลื่นด้วยไม้ไผ่รวมทั้งการฟื้นฟูป่าชายเลน โดยการ
ปลูกป่าโกงกาง ป่าแสม ตามแนวทางออกที่ชาวบ้านเสนอ เป็นแนวทางที่ชาวบ้านสรุปร่วมกันว่าได้ผลดีกว่า
หากเปรียบเทียบกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในแง่งบประมาณ ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และต่อการดําเนิน
ชีวิตและรักษาแหล่งทํากินของชาวบ้าน ในการสร้างกรอบโครงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
เครือข่ายฯ จึงนําเสนอแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการสั่งสมบทเรียนและการทดลอง สังเกตการณ์ถึงผลดีที่เกิดขึ้น
โดยชาวบ้านเอง และต้องการนําเสนอต่อภาครัฐเพื่อให้ดําเนินการช่วยเหลือตามแนวทางที่ชาวบ้านได้นําเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่เครือข่ายฯเห็นร่วมกันว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้ไม้ไผ่
ชะลอคลื่นนั้น

ไม่ใช้การต้านคลื่นแต่เป็นการลดความแรงของคลื่น ไม่ว่าคลื่นจะมาจากด้านไหน เมื่อเข้ามา

กระทบไม้ไผ่แต่ละท่อน จะส่งแรงผลักแรงหักเหผ่านไม้ไผ่แต่ละท่อน กระจายแรงไปรอบๆ จนหมดกําลังแทบ
ไม่เหลือไปกระทบฝั่ง หลังกําแพงไม้ไผ่กลุ่มแรก จะปักไม่ไผ่อีกแนวไม่เกิน 10 เมตรจากฝั่ง ช่วยให้มวลน้ําที่
คลื่นพามาเกิดการตกตะกอนรวมตัวกันเป็นเลน โดยแนวไม้ไผ่จะยึดให้ตะกอนไม่ถูกซัดกลับไปในทะเล เมื่อ
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สะสมตะกอนเลนได้มากๆ หาดเลนจะค่อยๆ แข็งตัวขึ้นจนกลายเป็นแผ่นดิน เมื่อถึงตอนนั้นจึงจะสามารถปลูก
แสมกับโกงกางเพื่อยึดให้แผ่นดินหนาแน่นขึ้น การเคลื่อนไหวในการนําเสนอกรอบโครงในการแก้ไขปัญ หานี้
เครือข่ายได้ดําเนินการผ่านพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณตามที่ชาวบ้านได้ร้องขอ
ไป ปีละจํานวน 10 ล้านบาททุกปี จนกว่าโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครจะแล้วเสร็จ
ส่ ว นรู ป แบบการนํ า เสนอทางออกและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้ ขบวนการฯทั้ ง สาม
กรณีศึกษาได้จัดกระทําผ่านพื้นที่สื่อไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอผ่านรายการนักข่าวพลเมือง รายการเวทีสาธารณะ
รายการต่างๆที่แกนนําถูกสัมภาษณ์ออกรายการ บทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ ข่าวหนังสือพิมพ์ หรือ
แม้กระทั่งสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นการกระทําเพื่อต้องการให้ได้รับการพิ จารณาจากภาครัฐอย่างมีความหมาย
มากกว่าการร้องเรียนทั่วไป แต่ชาวบ้านเชื่อว่าการที่พวกเขาได้นําเสนอผ่านพื้นที่สื่อจะทําให้รัฐต้องให้ความ
สนใจมาคุยและรับเอาข้อเสนอไปตัดสินใจตามแนวทางที่ชาวบ้านนําเสนอภายใต้หลักการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ ควบคู่ไปกับการนําเสนอกรอบโครงวินิจฉัยปัญหาและกรอบโครงการจูงใจ
การสร้างและนําเสนอกรอบโครงในการจูงใจ ยุทธศาสตร์นี้เป็นการทําให้สาธารณชนรับรู้ว่า
การกระทําของขบวนการเป็นการกระทําที่มีเหตุผลและเป็นประเด็นสําคัญ ขบวนการฯศึกษาได้มีการจัดกระทํา
การเคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่สื่อในการจูงใจให้สาธารณชนผู้เฝ้ามองสามารถติดตามประเด็นการต่อสู้ของ
ขบวนการฯและร่วมเป็นผู้เห็นอกเห็นใจและ/หรือให้การสนับสนุนขบวนการ รวมไปถึงการกระตุ้นให้ตัวแทน
ภาครัฐหรือผู้มีอํานาจดําเนินการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปัญหา
จากการศึกษาพบว่าขบวนการฯทั้งสามกรณีศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการสร้างกรอบ
โครงการจูงใจเป็นประการสําคัญ คือแกนนําได้ทําการวางแผนอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวโดย
วิธีการอื่นๆ

และมีการวางแผนอย่างค่อนข้างเป็นระบบ

โดยขบวนการจะต้องดําเนินการให้เท่าทันกับ

สถานการณ์ทางการเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ขบวนการฯวางไว้

ทั้งสามขบวนการฯได้ใช้วิธีการ

สร้างการจูงใจในส่วนที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้
การสร้างและนําเสนอกรอบโครงเชิงสัญลักษณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ ในกรณี
สมัชชาคนจนฯ ได้สัญลักษณ์ในการชุมนุม ณ หมู่บ้านคนจน สันเขื่อนราศีไศลในการชุมนุม 189 ของสมัชชาคน
จนเขื่อนราษีไศลถูกนําเสนอในรูปแบบของภาพ และฉากหลังในทุกข่าวที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานผลิต ไม่ว่าจะ
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เป็นข่าวที่ถูกนําเสนอผ่าน ทามทีวี หรือ รายการข่าวที่ถูกผลิตผ่านรายการ “นักข่าวพลเมือง” สัญลักษณ์ ดังกล่าว
ถูกนําเสนอโดยทางอ้อมเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าพวกเขายังคงชุมนุมเพื่อต่อสู้ในประเด็นปัญหาเขื่อน การ
นําเสนอข่าวต่างๆในซ่อนวาระดังกล่าวไว้อย่างแยบยลและเกี่ยวพันกับปัญหาเขื่อนอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าจะเป็น
การซ่อนอยู่ภายใต้การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าทามเพื่อดํารงชีวิต
ของชาวบ้าน ตลอดจนการซ่อนวาระดังกล่าวอยู่ภายใต้ประเพณีวัฒนธรรม การละเล่น ของชาวบ้านซึ่งสืบทอด
มาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยนําเสนอถึงความสําคัญของวิถีชีวิตดั้งเดิม
เขื่อน

แต่กําลังจะสูญสลายไปเนื่องจากการสร้าง

ในขณะที่กรณีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยง ใช้ “บุคคล” คือ “ลุงช่วย”เป็นสัญลักษณ์หลัก

เพื่อให้คนจดจําประเด็นปัญหาและให้ความเห็นอกเห็นใจ โดยใช้สถานะของ “ คนชรา” ในการดึงความเห็นอก
เห็นใจจากผู้รับข้อมูลจากพื้นที่สื่อ นอกจากนี้ ทั้งสามขบวนการได้นําเสนอคําพูดและภาพของบุคคลสําคัญ เช่น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อนําเสนอในพื้นที่สื่อด้วยในขณะที่เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ใช้ยุทธศาสตร์ 1 ภาพแทน
1,000 คํา คือ การนําภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเคลื่อนไหว ทั้งภาพในอดีตและปัจจุบัน มา
ปะติดปะต่อเรียงร้อยกับสคริปที่ได้วางไว้ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
การสร้างกรอบโครงเชิงวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่พบในกรณีศึกษาสมัชชาคนจนกรณี
เขื่อนราศีไศลซึ่งมีวิธีการในการสร้างกรอบการจูงใจที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวในข้างต้น คือ คือ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการถอดบทเรียนการเคลื่อนไหว
ที่ผ่านมาของขบวนการฯ ดังนั้นเมื่อเกิดทีมข่าว จึงได้ใช้วิธีการนําเสนอและเนื้อหาที่ถูกนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อซึ่ง
ถูกผลิตขึ้นจากกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานที่มุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน สอดแทรกกับการนําเสนอปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนซึ่งก่อให้ผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้าน
กระบวนการใช้พื้นที่สื่อ
ขั้นตอนแรก ขบวนการทางสังคมทั้งสามกรณีใช้สื่อในการทําให้ประเด็นปัญหาเข้ามาใน
ปริมณฑลสาธารณะ(bringing it to light) โดยการจัดวางประเด็น(Process of Agenda setting) ของชาวบ้านคลอง
โยง สะท้อนจากกระบวนการคิดประเด็นข่าวเพื่อนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อต่างๆ หรือประเด็นการเขียนบทความ ใน
ส่วนของการทํางานข่าวเริ่มแรกเกิดจากการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานนักข่าวพลเมืองจากทีวีไทย กับแกนนํา
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ในคลองโยงที่ต้องการต่อสู้ในปัญหาที่ดินราชพัสดุ ทีมงานนักข่าวพลเมืองทีวีไทยมีบทบาทมากในการช่วยคิด
และพัฒนาประเด็นข่าวในตอนเริ่มแรก คือ ข่าวสามชิ้นแรก ทําให้นักข่าวพลเมืองสามารถพัฒนาประเด็นต่อไป
ได้และทําให้เป็นจุดเริ่มต้นนําประเด็นปัญหาเข้าสู่พื้นที่สาธารณะโดยใช้พื้นที่สื่อเป็นรายการโทรทัศน์ รายการ
นักข่าวพลเมืองทางสถานีทีวีไทย
ส่วนกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลเริ่มมีนําประเด็นปัญหาการเรียกค่าชดเชย และการวาง
กรอบโครงประเด็นปัญหาจากที่ปัญญา คําลาภได้เข้าร่วมอบรมกับทีมข่าวรายการนักข่าวพลเมือง แล้วเขาจึงได้
นําวิธีการเคลื่อนไหวโดยใช้สื่อมาถ่ายทอดและเคลื่อนไหวในกรณีเขื่อนราษีไศล โดยร่วมกันสร้างกรอบโครง
ประเด็นปัญหากับสมาชิกสมัชชาคนจนที่เขื่อนราศีไศล ดังนั้นกรณีการเคลื่อนไหวของชาวบ้านคลองโยงจึง
แตกต่างจากการกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล ตรงที่ เรื่องราวการต่อสู้ของชาวราษีไศลได้เข้าสู่พื้นที่
สาธารณะมานานแล้วตั้งแต่การชุมนุม ประท้วงครั้งก่อนๆ แต่การเข้าสู่พื้นที่สื่อที่ผ่านมา เป็นการเคลื่อนไหวจาก
การที่ชาวบ้านต้องการทําให้ประเด็นปัญหาของตนเป็น “ข่าว” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักข่าวที่เป็นสื่อกระแส
หลัก การวางกรอบโครงประเด็นจึงไม่ได้มีการวาแผนอย่างชัดเจน เพราะไม่สามารถควบคุมทิศทางและ
เป้าหมายการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนได้ ต่างจากการใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวขณะที่มีการชุมนุม ณ สัน
เขื่อนราษีไศลในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งสมัชชาคนจน ฯ เปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็นผู้จัดกระทําสื่อเพื่อการเคลื่อนไหว
ด้วยตนเอง และสามารถสร้างกรอบโครงในการนําเสนอปัญหาเพื่อให้เข้าสู่ปริมณฑลสาธารณะให้ได้มีการรับรู้
เข้าใจและถกเถียงในพื้นที่สาธารณะตามกรอบที่ชาวบ้านได้วางไว้ ส่วนกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ มี
จุดเริ่มต้นในการใช้ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อในทิศทางที่คล้ายคลึงกันกรณีสมัชชาคนจนราษีไศล
คือ มีการนําประเด็นปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งโดยสื่อกระแสหลักก่อน หลังจากนั้น ภาครัฐและสาธารณะชน
จึงหันมาให้ความสนใจต่อปัญหาและพยายามมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมชายฝั่งถูกทําลายโดยการจัดการปัญหาจากโครงสร้าง
วิศวกรรมขนาดใหญ่ของภาครัฐ ชาวบ้านบางขุนเทียนจึงได้ร่วมกันต่อสู้โดยสื่อสารให้ภาครัฐและสาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านเป็นผู้จัดกระทํา
สื่อเองก็มีจุดเริ่มต้นเดียวกันกับทั้งสองกรณีข้างต้นคือ การเข้าร่วมกับอบรมกับทีมงานรายการนักข่าวพลเมือง
และทําข่าวนําเสนอผ่านรายการนักข่าวพลเมือง ควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่สื่ออื่นๆ ให้มีความหลากหลายและ
ขยายพื้นที่สื่อมากขึ้น
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กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ สร้างโครงกรอบปัญหาร่วมกันและสรุปว่า ปัญหาอย่างแรกที่
คนพื้นที่นี้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งกลืนกินแผ่นดินหายไปหลายพันไร่ แล้ว
กว่าพวกเขาจะหาทางหยุดปัญหาได้ก็ต้องลองผิดมาหลายครั้ง กว่าจะลองได้ถูกและมีหน่วยงานรัฐเข้ามา
ช่วยเหลือก็เพิ่งจะราว 3 ปีที่ผ่านมานี้เอง อย่างไรก็ตามหลังจากมีการแก้ไ ขปัญหาจากภาครัฐ กลับทําให้ปัญหา
ทวีความรุนแรงและเกิดเป็นปัญหาใหม่เพิ่มขึ้น ชาวบ้านจึงได้ทําการคัดค้านและสร้างกรอบโครงการนําเสนอถึง
ปัญหาที่เกิดจากการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดของภาครัฐ

เนื้อหาที่นําเสนอในพื้นที่สื่อจึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการ

เคลื่อนไหวของเครือข่ายฯซึ่งได้มีการร่วมกันยื่นหนังสือขอคัดค้านการสร้างแนวกันคลื่นรูปแบบ ทีกรอยท์ (Tgroin) โดยใช้วัสดุที่เป็นถุงทราย ต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ผู้ อํ า นวยการเขตบาง ขุ น เที ย น และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า และทางหน่วยงานที่รับผิดชอบยัง
ยื น ยั น ที่ จ ะใช้ รู ป แบบเดิ ม ดั ง นั้ น ทางเครื อ ข่ า ยได้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น และสรุ ป ออกมาว่ า ให้ ท าง
กรุงเทพมหานครยกเลิกโครงการที่จะสร้างตัวไส้กรอกทรายทั้ งหมด แล้วให้มีการจัดเวทีพูดคุยเพื่อหาทางออก
ในการแก้ ไ ขปั ญหาดัง กล่า วร่วมกั น เพื่ อยุ ติปัญหาบนความถูก ต้อง และเหมาะสม ไม่ทําลายระบบนิเวศ
ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ขบวนการฯทั้ ง สามกรณี ศึ ก ษาได้ ใ ช้ พื้ น ที่ สื่ อ ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารที่
กว้างขวางมากขึ้น คือ มีการจัดทําเอกสารสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าในปัญหาแต่ละครั้ง ได้
ถูกนําเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น คอลัมน์ข่าวในสํานักข่าวออนไลน์ การเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ในรายการ
โทรทัศน์ รายการข่าวทางโทรทัศน์ ได้แก่ รายการนักข่าวพลเมืองที่ชาวบ้านจัดกระทําเอง รวมไปถึงการนําเสนอ
ประเด็นผ่านเวทีการประชุมต่างๆ มีลักษณะการนําเสนอที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการ
นําเสนอ เช่น การนําเสนอผ่านโทรทัศน์ในรายการข่าวพลเมืองหรือเวทีสาธารณะ จะมีความแตกต่างจากการ
เสนอผ่านบทความผ่านสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซด์ของสํานักข่าวต่างๆที่คนในขบวนการมีเครือข่ายอยู่ รวมไปถึง
การประชุมสัมมนา การสื่อสารผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ
ขั้นตอนที่สอง การทําให้ประเด็นให้ถูกฉายให้เห็นได้อย่างชัดเจน การใช้พื้นสื่อในการดึงประเด็นให้
ถูกฉายให้เห็นได้อย่างชัดเจน (spotlight on the issue) ซึ่งในขั้นตอนนี้กรณีศึกษาทั้งสามใช้วิธีการคล้ายคลึงกัน
โดยทําให้ประเด็นปัญหาที่ตนเองต้องการเรียกร้องถูกกรอบโครง(Framed)ในข่าวจากสื่อ

โดยการถามทวง/

ตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐบาล สังเกตเห็นได้ชัดจากลักษณะการนําเสนอที่หลากหลายในการทําการฉายให้
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เห็นประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่สาเหตุอันเป็นต้นเหตุของปัญหา

โดยมีการนําเสนอถึงตัว

บุคคลและผู้มีอํานาจในหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดย
ขบวนการจะทําการประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับรัฐมนตรี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหารวมทั้งสื่อมวลชนกระแสหลักต่างๆ ให้ ลงมาสํารวจสภาพปัญหาในพื้นที่ และมีการนําเสนอ
ออกข่าวทั้งโดยขบวนการฯเอง และการออกข่าวทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในหลายสํานัก วิธีการดังกล่าว
นอกจากต้องการให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจในนโยบายลงมาเพื่อรับรู้และมีการหารือเพื่อนําไปสู่การดําเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไปแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งผลให้สอื่ สนใจและตามมาทําข่าวการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงด้วย อันจะทําให้ประเด็นปัญหานั้นๆยิ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ดังที่เห็นได้ชัดจาก กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานกรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล ที่มีลักษณะสําคัญ
ของการใช้พื้นที่สื่อผ่านการทําข่าว คือ การนําเสนอประเด็นที่นอกเหนือจากที่สื่อกระแสหลักรายงานและให้
ความสนใจ
กระแส

ดังนั้นยุทธศาสตร์หลักในการผลิตข่าวของชาวบ้านคือ “การทําให้เรื่องที่ไม่เป็นกระแสให้เป็น
การทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่”

พัฒนาการในการวางแผนการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการมีความ

ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันระหว่างการพัฒนาการเคลื่อนไหวและการพัฒนาตนเองของชาวบ้าน

กล่าวคือ ยิ่ง

ชาวบ้านได้มีโอกาสในการใช้พื้นที่สื่อและผลิตสื่อของตัวเองมากขึ้นยิ่งทําให้หัวข้อข่าวที่นําเสนอ

ความ

เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ ความแหลมคมในการนําเสนอประเด็นมีมากขึ้น ซึ่งทําให้ประเด็นปัญหาที่ชาวบ้าน
นําเสนอได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อพลังในการเคลื่อนไหวด้วย

โดยกระบวนการผลิตสื่อมี

องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) การคิดประเด็นข่าว 2)การกําหนดวันออกอากาศ 3)การประชาสัมพันธ์กับผู้ชม 4)การ
ออกอากาศ
ขั้นตอนที่สาม การยกระดับปัญหาพื้นฐานให้เป็นประเด็นทางสังคมและประเด็นสาธารณะที่จะได้รับ
การแก้ไขต่อไป การเคลื่อนไหวผ่านสื่อของทั้งสามกรณีสามารถขยายประเด็นข่าวให้ไปสู่สาธารณะ เพื่อ
เสริมสร้างพลังให้แก่การทํากิจกรรมของขบวนการฯผ่านพื้นที่สื่อต่างๆ ได้สําเร็จ และผลงานการผลิตข่าวที่
สื่อสารออกไปผ่านพื้นที่สื่อของทั้งสามกรณีจัดว่ามีความโดดเด่น เช่น การผลิตข่าวออกสู่รายการนักข่าวพลเมือง
ซึ่งนําเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ในช่วงข่าวภาคค่ํา รวมถึงการนําเสนอในสื่อประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่อง เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการนําความรู้สึก ข้อเท็จจริงและความจริงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคนเล็กคนน้อยไปตีแผ่ให้
ปรากฏในสังคม ในกรณีปัญหาที่ดินทํากินของชาวบ้านคลองโยงซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัด
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นครปฐม สามารถเชื่อมโยงไปยังปัญหาซึ่งมีความกว้างขวางและกระทบกับสังคมวงกว้าง ในประเด็นปัญหา
ความเหลื่อมล้ําในการกระจายการถือครองที่ดินในประเทศไทย ซึ่งเน้นที่ปัญหาการให้เช่าที่ดินราชพัสดุใน
ระดับฐานคิดและปัญหาในระดับปฏิบัติที่สุดท้ายจะทําให้ที่ดินตกอยู่กับนายทุนจนทําให้ที่ดินหลุดมือจาก
เกษตรกรรายย่อย เพราะสู้ราคาไม่ได้ ปัญหาความล้มเหลวของนโยบายปฏิรูปที่ดินใช้เกษตรกร ที่ไม่ตระหนักถึง
เจตนารมณ์ของการจัดหาที่ดินให้แก่ชาวนาชาวไร่ให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวคลอง
โยงสามารถเชื่อมโยงประเด็นเล็กๆให้ขยายไปสู่ประเด็นใหญ่ซึ่งคนกลุ่มอื่นในสังคมต้องประสบพบเจอร่วมกัน
เป็นจํานวนมากเพื่อหาแนวร่วมเป็นเครือข่ายต่างๆ และจูงใจสาธารณชนให้เข้าใจและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชาวบ้าน
ในกรณีศึกษาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษี สามารถเชื่อมโยงประเด็นปัญหาในของกลุ่มสื่อ
เสียงคนอีสานซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะ คือ ปัญหาผลกระทบจาการสร้างเขื่อนราศีไศลเข้ากับประเด็นระดับมหภาค
โดยทําให้ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบริเวณเขื่อนราศีไศลมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในพื้นที่อื่น ในกรณีที่ชัดเจนคือ เขื่อนหัวนา ซึ่งมีการก่อสร้าง
หลังจากเขื่อนราษีไศล ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้านทั้งสองเขื่อนทําให้เกิดการขยายกลุ่มก้อนของผู้ได้รับ
ผลกระทบ เมื่อชาวบ้านจากทั้งสองเขื่อนเกิดเป็นแนวร่วมในการชุมนุมถูกนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อ โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ที่เป็นสื่อกระแสหลัก การที่ขบวนการทางสังคมเลือกใช้สื่อประเภทที่เป็นฟรีทีวี มีข้อดีคือมีผู้ชมที่
หลากหลายจะเข้าถึงได้ง่ายรับสามารถมีผู้รับชมได้กว้างขวาง และไม่จํากัดกลุ่มคนดู ช่องทางนี้ นอกจากนี้การ
ใช้พื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน ทําให้เห็นว่า ปัญหาจากเขื่อนราษีไศลเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้างไปสู่
ประชาชนในหลายพื้นที่และมีการขยายประเด็นปัญหาเขื่อนราษีไศลให้ใหญ่ขึ้นจากการที่นักข่าวในสื่อกระแส
หลัก คือ นักข่าวในสื่อไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ตามลงมาทําข่าวในโครงการคาราวานข่าว 3 เรื่อง “ผลกระทบโขง-ชีมูล ในครั้งนั้นนักข่าวอาชีพได้ลงมาพบปะกับกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานซึ่งมีฐานะเป็นคนข่าวผู้ได้รับผลกระทบใน
ท้องถิ่น ทําให้พวกเขาเห็นตัวตนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในปัญหาเขื่อน และยกระดับประเด็นเล็กๆเป็น
ประเด็นที่ขยายใหญ่ คือจากประเด็นเขื่อนหัวนา-ราศีไศล เป็นประเด็นโครงการผลกระทบโขงชีมูล
ในขณะที่กรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯยกระดับปัญหาเฉพาะโดยใช้การเชื่อมโยง
ประเด็นน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งกับปัญหาโลกร้อนที่กําลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชนและคนทั่วโลก โดย
ใช้เอกสาร บทความที่หน่วยงานต่างๆจัดทํา และเผยแพร่โดยการใช้ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน เพื่อ
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การต่อสู้และเคลื่อนไหวเพื่อให้ประเด็นเป็นที่รู้จักจากมุมมองของคนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานวิชาการลงมา
ศึกษาความสําคัญของพื้นที่ชายฝั่งบางขุนเทียน ซึ่งการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อมีส่วนทําให้ยกระดับปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งเป็นวาระแห่งชาติ ใช้วิธีการยกระดับประเด็นปัญหาเป็นประเด็นสาธารณะโดยการพยายาม
นําเสนอคุณค่า และความสําคัญของพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน ว่าเป็น “ความโชคดี” ของคนกรุงเทพฯ ที่มี
ทะเลบางขุนเทียนเป็นทั้งพื้นที่สีเขียว แหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ และเป็นแผ่นดินหน้าด่านที่ปกป้องกรุงเทพฯ
ชั้นในไว้จากการรุกดินแดนโดยธรรมชาติ อีกด้านหนึ่งพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ งจับสัตว์น้ําทางทะเลที่ทํารายได้
ทางเศรษฐกิ จ ให้กั บ ประเทศสู ง ไม่ แพ้ พื้ นที่ ช ายฝั่ งในจัง หวั ด อื่น รวมทั้ง เป็ น แหล่ งจั บ กุ้ ง หอย ปลา ปูจ าก
ธรรมชาติเกรดเอที่คนทั่วไปมักเข้าใจว่ามาจากชายฝั่งนอกกรุงเทพฯ ดังนั้น การนําเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวจึง
สามารถทําให้เชื่อมโยงถึงผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งอันจะสามารถทําให้ประเด็นปัญหาสามารถทํา
ให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากปัญหาสําคัญที่ส่งผลจากการกัด
เซาะชายฝั่งคือ ปัญหาการสูญเสียรายได้และที่ทํากินของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ เพราะกรุงเทพฯ และชายฝั่งทะเลบริเวณส่วนหัวของอ่าว ก.ไก่ เป็นแหล่งทําประมงน้ําเค็มที่สําคัญ
ของประเทศ เฉพาะกรุงเทพฯ
การใช้พื้นที่สื่อในการขยายประเด็นปัญหาเฉพาะให้เชื่อมโยงกับประเด็นในสังคมที่มีขนาด
ใหญ่กว่าเพื่อให้สามารถเข้าถึงความตระหนักรู้ของผู้เฝ้ามอง ทําให้สามารถขยายวงขอบปัญหาในท้องถิ่น ไปสู่
ปัญหาสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง ซึ่งเกิดจากการไม่สามารถหาอยู่หากินในพื้นที่เดิม
ชาวบ้านไม่สามารถพึ่งพิงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติทําให้ต้องอพยพย้ายถิ่นไปแสวงหาอาชีพในเมือง ไปจนถึง
ปัญหาความชอบธรรมจากการดําเนินนโยบายอันผิดพลาดของภาครัฐอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กระทบต่อเงิน
งบประมาณและภาษีของคนทั้งประเทศ เห็นได้ชัดจากการนําเสนอผ่านพื้นที่สื่อในสองกรณี คือ กรณีสมัชชา
คนจนเขื่อนราษีไศลและเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานและกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุ งเทพฯ ได้นําเสนอข่าวผ่านพื้นที่สื่อ โดย
นําเสนอในมุมกลับ กล่าวคือทําให้เรื่องปัญหาเขื่อนราศีไศลและปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
บางขุนเทียนโดยการก่อสร้างทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ ไปเกี่ยวพันกับเรื่องใหญ่ๆในสังคม โดยต้องการทําเรื่อง
เล็กให้เป็นเรื่องที่สาธารณะชนต้องให้ความสนใจ ยกตัวอย่าง มุมมองในการประเมินถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของภาครัฐ เช่น ความไม่คุ้มทุนอันเกิดจากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการน้ําโดย
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การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และยังต้องนําเงินภาษีของประชาชามาจ่ายเป็นค่าชดเชยให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับ
ผลกระทบเป็นเงินหลายเท่าหากเทียบกับต้นทุนการสร้างเขื่อน เป็นต้น วิธีการดังกล่าวนอกจากสามารถลด
ความชอบธรรมของภาครัฐ แล้ ว ยั ง สามารถเชื่ อมโยงกั บ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ต่อ สาธารณชนในสั ง คมด้ ว ย
เนื่องจากเงินภาษีที่รัฐนํามาสร้างเขื่อนและต้องจ่ายค่าชดเชยจากการดําเนิ นโครงการที่ผิดพลาดเป็นเงินภาษีของ
ประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ
การนําเสนอให้ภาครัฐและสาธารณะเห็นว่าปัญหาที่ชาวบ้านเรียกร้องไม่ได้เป็นเรื่องเล็ก แยก
ส่วนหรืออยู่โดดเดี่ยวจากประเด็นอื่นๆในสังคม แต่เป็นปัญหาที่กระทบต่อองค์รวม เชื่อมโยงกันหมด กับวิถี
ชีวิตของประชาชน ไม่ได้ถูกตัดขาดซึ่งกันและกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเขื่อน จะสามารถแก้ไขปัญหาอื่นที่
เกิดขึ้นตามมาจากการสร้างเขื่อนได้ การทําข่าวซึ่งสามารถทําให้เห็นถึงความเชื่อมโยงประเด็นปัญหาเข้ากับวิถี
ชีวิตหรือมิติอื่นๆที่ส่งผลกระทบกับปัญหา ทําให้ปัญหาที่ชาวบ้านเรียกร้องขยายใหญ่ขึ้น เพื่อให้ผู้เฝ้ามอง
ตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวมีความสําคัญ อันจะส่งผลต่อการดึงดูดการสนับสนุนหรือความเห็นอกเห็นใจจาก
สาธารณชน ดังนั้น การสร้างความเชื่อมโยงประเด็นปัญหาให้ผ่านพื้นที่สื่อ จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้การใช้
พื้นที่สื่อประสบผลสําเร็จ
ขัน้ ตอนที่สี่ การผลิตซ้ําในพื้นที่สื่อ ซึ่งในเทคนิคนี้ ในกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ใช้ชื่อว่าเทคนิค
เทคนิค “การเขย่าข่าว” ซึ่งเทคนิคหลักในการใช้เพื่อให้ประเด็นของชุมชนบางขุนเทียนสามารถอยู่ในพื้นที่ข่าว
อยู่เสมอ คือเทคนิคที่เครือข่ายเรียกว่า “การเขย่าข่าว” ควบคู่ไปกับการดําเนินการแก้ไขปัญหาในชุมชน ขั้นตอน
ที่ห้า คือการกําหนดวันออกอากาศ ขั้นตอนที่หก คือการประชาสัมพันธ์และ ขั้นตอนที่เจ็ด คือการออกอากาศ
และเมื่อมีการนําเสนอปัญหาออกสู่พื้นที่สื่อโดยเฉพาะสื่อกระแสหลัก ประเด็นปัญหาก็จะได้รับการตอบสนอง
จากสาธารณะและเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม คือ
มีการตัดสินใจดําเนินการตามข้อเรียกร้องหรือมีการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้แก่ขบวนการทาง
สังคมหรือไม่ หากไม่มีการตอบสนองจากภาครัฐ ขบวนการทางสังคมก็จะดําเนินการใช้พื้นที่สื่อตามขั้นตอนที่
กล่าวมาข้างต้นจนกระทั่งจะมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหามากขึ้นจนกระทั่งได้รับการแก้ไขในที่สุด อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าประเด็นข้อเรียกร้องใดข้อเรียกร้องหนึ่งจะได้รับการตอบสนองแล้ว หากเกิดประเด็นปัญหาอื่น
ขบวนการฯ ก็สามารถดําเนินการขั้นตอนดังกล่าวได้โดยการนําเสนอประเด็นปัญหาใหม่เช่นกัน
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7.2 อภิปรายทฤษฎี
การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
สามารถอภิปรายจากแง่มุมของการขยายยุทธวิธีการเคลื่อนไหวตามตัวแบบกลุ่มผลประโยชน์ พบว่าการใช้พื้นที่
สื่อในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม โดยใช้การสร้างกรอบโครงประเด็น ช่วยขยายการอธิบายของ
ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีข้อจํากัดในเรื่องรูปแบบการต่อสู้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการผลักดัน
นโยบายสาธารณะของการรวมกลุ่ม จากสิ่งที่ตัวแบบกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันใช้ คือ การต่อสู้ภายใต้
ช่องทางตามระบบการเมืองปกติที่เป็นทางการ โดยผลักดันผ่านผู้มีอํานาจตัดสินใจในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติ
บัญญัติ ได้แก่ วิธีการล็อบบี้ หรือการใช้ความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่กลุ่มมีอยู่กับกลุ่ม
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือรัฐสภา (พฤทธิสาน ชุมพล, ม.ร.ว., 2538) มาสู่การใช้พื้นที่ทางสาธารณะที่มีอยู่
นอกระบบการเมืองปกติ ได้แก่ พื้นที่สื่อ เนื่องจากการสร้างพลังในพื้นที่สื่อ เป็นพลังที่เกิดจากพื้นที่นอกระบบ
การเมืองปกติที่เป็นทางการ แต่เป็นการสร้างพลังในพื้นที่สื่อสาธารณะ ซึ่งขบวนการฯ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึง
พื้นที่ทางการเมืองในระบบปกติ เน้นไปที่สื่อสารกับสาธารณชน เพื่อให้สามารถสื่อสารทางการเมืองกับผู้มี
อํานาจทางการเมืองหรือเป็นแรงผลักดันนโยบายสาธารณะเพิ่มขึ้นจากการใช้วิธีการแบบเดิมซึ่งขบวนการฯ
สามารถใช้ได้จากการเนื่องจากผลหรือพลังที่เกิดจากการใช้พื้นที่สื่ออีกทีหนึ่งนั่นเอง กล่าวอีกอย่างคือ พลังที่เกิด
จากการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมที่ไร้อํานาจในการเข้าถึงระบบการเมืองปกติ สามารถมีโอกาสในการ
เจรจา( ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) หรือเชื่อมโยงกับผู้มีอํานาจทางการเมือง(ตามวิธีการต่อสู้ตามตัว
แบบกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดัน)ได้นั้น เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่สื่อนั่นเอง
เนื่องจากผู้วิจัยเชื่อว่า การเมืองในระบอบประชาธิปไตย (รวมถึงผู้มีอํานาจทางการเมือง)ในยุค
ปัจจุบัน ไม่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจากการที่มีเพียงบางกลุ่มคนที่มีอํานาจและใช้อํานาจ(ไม่ว่าจะเป็นเงิน
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ฯลฯ)ให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม โดยเพิกเฉยต่อการรับรู้หรือความคิดเห็น
จากสาธารณชน

เนื่องจากในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสารสนเทศและการสื่อสาร

กับ

ปรากฎการณ์ที่ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญในการใช้สิทธิในการสื่อสารสาธารณะ อันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจาก
การปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปสื่อ

ยิ่งทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีความตระหนัก

เพิ่มขึ้นทุกขณะ ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมืองจึงไม่สามารถผูกขาดหรือยึดติดอยู่กับกลุ่มคนบาง
กลุ่มได้อีกต่อไป ในทางกลับกันกิจกรรมทางการเมืองจะขยายมาสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้นโดยผ่านการใช้พื้นที่
สื่อในการสื่อสารระหว่างผู้คนที่หลากหลายในสังคมได้มีสิทธิในการถกเถียง แสดงความคิดเห็น รวมถึงการ
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สืบค้น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความต้องการ อันจะนําไปสู่เปิดการแข่งขันกันในพื้นที่สาธารณะของกลุ่ม
คนต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพในการใช้ และการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการศึกษาการสร้างพลังของขบวนการฯผ่านพื้นที่สื่อมี
ข้อจํากัดดังนี้คือ
1. ข้อจํากัดในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย คือ การเก็บข้อมูลทําได้ลําบาก โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
สาธารณชน เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการชี้วัดถึงได้รับความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับจากสาธารณชน การนิยาม
และชี้ตําแหน่งสาธารณชนนั้นไม่สามารถทําได้อย่างชัดเจน และอาจต้องใช้การศึกษาในเชิงการสํารวจข้อมูลใน
เชิงปริมาณเป็นหลัก ในการศึกษาชิ้นนี้จึงวิเคราะห์การตอบสนองจากสาธารณชนโดยการประเมินจากทัศนะของ
ผู้ที่อยู่ภายในขบวนการทางสังคมเป็นหลัก เนื่องจากขอบเขตการวิจัยจํากัดอยู่ที่การศึกษาการสร้างพลังผ่านพื้นที่
สื่อโดยที่ขบวนการฯเป็นผู้กระทําการ จึงเน้นไปที่การวิเคราะห์บทบาทของขบวนการฯในฐานะตัวแสดงหลัก
ทางการเมืองมากกว่าตัวแสดงอื่นๆ
2. ข้อจํากัดในเรื่องศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของ
ขบวนการทางสังคม กล่าวคือ ในงานชิ้นนี้ได้เลือกกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จจากการใช้พื้นที่สื่อในการ
เคลื่อนไหวทั้งสามกรณี ดังนั้น จึงพบว่า นอกจากเงื่อนไขในด้านโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและทางสังคม ที่
เปิดกว้างให้มีขบวนการทางสังคมหรือคนเล็กคนน้อยได้สามารถใช้พื้นที่สื่อได้แล้ว เงื่อนไขสําคัญที่ขาดไม่ได้ที่
จะทําให้ขบวนการฯประสบความสําเร็จในการใช้พื้นที่สื่อหรือไม่ ก็คือ ความสามารถของสมาชิกของขบวนการ
ทางสังคมในการจัดการใช้พื้นที่สื่อ การสร้างกรอบโครงในการนําประเด็นปัญหาการเคลื่อนไหวให้เข้าสู่พื้นที่
สื่อและพื้นที่สาธารณะนั้น ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (ซึ่งเป็นเรื่องเทคนิค
ในการผลิตสื่อ) ต้องเป็นผู้ที่ร่วมเคลื่อนไหวกับขบวนการฯอย่างใกล้ชิด และจะต้องเป็นผู้ที่รู้ช่องทางการสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งจากการศึกษาในกรณีศึกษา มีข้อสังเกตจากการวิจัยว่า ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลการวิจัยแต่
ละกรณี มีผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมจํานวนน้อยมาก เช่น ในกรณี
สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษีไศล มีผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวนสามคน เนื่องจากกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานซึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้ที่เคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่สื่อของสมัชชาคนจนกรณีราษีไศลมีจํานวนสามคน ส่วนในกรณีเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพฯ ก็ประสบปัญหาเดียวกันคือมีผู้กระทําการจัดการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อเพียง 3 คน แต่ปัจจุบันเหลือ
แกนนําอยู่เพียงหนึ่งคน ในกรณีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยงแม้จะมีผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกระทํา
เคลื่อนไหวในพื้นที่สื่ออยู่จํานวน เกือบสิบคนในช่วงแรก แต่ก็มีผู้จัดกระทําหลักซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา
เพียงหนึ่งคนเช่นกัน ดังนั้น ข้อจํากัดในเรื่องผู้เชี่ยวชาญในการใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวของขบวนการทาง

222

สังคมจึงเป็นปัญหาหลักในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีของคน
ชายขอบที่ไม่มีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีและไม่มโี ครงข่ายการสื่อสารที่ดีพอ อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดกระทําสื่อด้วยตนเอง
ส่วนการอภิปรายในมิติของทฤษฎีการระดมทรัพยากรสะท้อนให้เห็นข้อจํากัดของการอธิบาย
ผ่านตัวแบบประกอบการ (Entrepreneurial Model) ที่เน้นเงื่อนไข ปัจจัยความสําเร็จของการเคลื่อนไหวผ่านเรื่อง
แกนนํา ผู้นํา และทรัพยากรการเคลื่อนไหว หรือตัวแบบทางการเมือง(political model)ที่เน้นการอธิบายเรื่อง
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและพลวัตของยุทธวิธีการเคลื่อนไหว

กรณีศึกษาทั้งสามกรณีสะท้อนให้

ความสําคัญของกรอบการวิเคราะห์โครงหลัก (Frame Analysis) ที่สามารถทําให้เห็นถึงพื้นที่ทางการเมืองที่
ขยายออกไปมากว่าประเด็นดังกล่าว
จากการศึกษาสามกรณีศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของขบวนการเคลื่อนไหวของคนเล็กคนน้อยที่ไม่
สามารถต่อสู้โดยใช้ช่องทางการเมืองที่เป็นทางการเนื่องจากอยู่ในฐานะของคนชายขอบที่ไร้อํานาจในสังคมนั้น
สามารถทําให้เห็นปรากฏการณ์การสร้างพลังที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวซึ่งสามารถขยายข้อจํากัดของทฤษฎี
ระดมทรัพยากรดั้งเดิมมาสู่การใช้การสร้างกรอบโครง กล่าวคือ แม้ว่าทฤษฎีระดมทรัพยากรแบบดั้งเดิม จะมี
ความคล้ายคลึงกับแนวทางการสร้างกรอบโครงประเด็นในพื้นที่สื่อ ซึ่งมองว่า เป็นการต่อสู้ของขบวนการฯซึ่งมี
พื้นที่อยู่ตรงชายขอบไม่สามารถเข้าถึงระบบการเมืองปกติเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ พลังที่เกิดขึ้น
จากการต่อสู้ตามวิธีการของทฤษฎีระดมทรัพยากรแบบดั้งเดิม คือ การกระทํารวมหมู่ด้วยยุทธวิธีการขัดขวาง
ระบบปกติ (disruptive tactics)กล่าวคือ วิธีหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการระดม
ผู้คนโดยเน้นปริมาณ หรือการสร้างเหตุการณ์การชุมนุม เดินขบวนประท้วง ฯลฯ ซึ่งยุทธวิธีดังกล่าวเป็นวิธีการ
ที่เกิดนอกพื้นที่หรือช่องทางการเมืองปกติ และมักเป็นการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งต่อโครงสร้างหรือสถาบันที่ลง
หลักปักฐานในสังคม จึงส่งผลให้เกิดการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่หรือการเกลียดชัง เบื่อหน่ายต่อคนในสังคมที่
ต้องร่วมรับผลกระทบจากสภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวด้วย
ในขณะที่ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวโดยการสร้างกรอบโครงผ่านพื้นที่สื่อนั้นได้ขยายให้เห็นแง่มุม
ใหม่ในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม โดยเน้นการนําประเด็นปัญหาเข้าสู่พื้นที่สาธารณะโดยอาศัย
ช่องทางสื่อประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสียง สื่อสาร โดยไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณคนในการกดดัน หรือขัดขวางระบบ
ปกติที่ดํารงอยู่ และไม่เป็นการกระทําที่ขัดแย้งต่อโครงสร้างกฎ กติกาหรือกฎหมายในสังคมอย่างชัดเจน แต่มี
ความมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชนโดยการสร้างกรอบโครงต่างๆผ่านพื้นที่สื่อ
ในการสร้างความเข้าใจ หรือเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลหรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในนโยบาย แม้ว่า
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จะจากกรณีศึกษาทั้งสามจะเห็นว่าแม้ขบวนการฯจะใช้พื้นที่สื่อแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งยุทธวิธีการเดินขบวน หรือการ
ชุมนุมประท้วง แต่การใช้ยุทธวิธีดังกล่าวร่วมกันพิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นการเสริมสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับการ
เคลื่อนไหวโดยเฉพาะพลังในทางบวก เพราะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีอธิบายและสร้างความเข้าใจให้ผู้คนใน
สังคมรับรู้ถึงเหตุผลและเป้าหมายในการกระทําของขบวนการฯโดยการสร้างกรอบโครงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
กรอบโครงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงกรอบโครงในการจูง
ใจให้สาธารณชนให้ความสนใจติดตามประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข และร่วมกันถกเถียงและขยาย
ประเด็นให้กว้างขวางขึ้นในสังคมเพื่อเป็นพลังในการกดดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างคนในสังคม
ดังนั้น การเคลื่อนไหวโดยการสร้างกรอบโครงประเด็นปัญหาเพื่อสื่อสารผ่านพื้นที่สื่อนั้น อาจ
ถือได้ว่าทรัพยากรประเภทหนึ่งของขบวนการตามแนวทางของทฤษฎีระดมทรัพยากร เพื่อสร้างพลังในการ
เคลื่อนไหว เนื่องจากแม้ขบวนการฯได้ใช้พื้นที่สื่อเพื่อขยายข้อจํากัดของการเคลื่อนไหวแบบทฤษฎีระดม
ทรัพยากรแบบดั้งเดิม แต่ขบวนการฯก็ไม่สามารถละทิ้งรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบเดิมได้ และจําเป็นต้องใช้
ยุทธวิธีที่หลากหลายควบคู่กนั จึงจะสามารถสร้างพลังได้เพราะยุทธวิธีทั้งหลายมีความสัมพันธ์และการส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การเคลื่อนไหวโดยการวิ่งเต้น เพื่อทําให้เกิดการประชุมหรือเจรจาร่วมกับผู้มีอํานาจหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างหาก ที่จะทําให้ได้ข้อสรุปเพื่อนําไปกําหนดนโยบาย แต่การใช้พื้นที่สื่อสร้างพลังในการช่วย
เร่ง กระตุ้น กดดันให้เกิดกระบวนการดังกล่าว เนื่องจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิมถือเป็นทรัพยากรในการ
เคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ หรือเชื่อมโยงไปถึงการชุมนุม การประท้วงหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวอื่นๆ เพื่อให้
การนําเสนอมีความน่าเชื่อ และเป็นประเด็นสาธารณะ การทําให้ประเด็นเล็กๆ เป็นประเด็นที่กระทบต่อ
สาธารณชนในสังคม พื้นที่สื่อ จึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่าง คนที่อยู่ชายขอบกับรัฐบาล โดยมี
สาธารณชนซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นตัวยึดโยงและร่วมรับรู้ถึงกระบวนการทางนโยบายที่มีการเรียกร้อง
การขยายพื้นที่ในการต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองของคนเล็กคนน้อยจากการต่อสู้บนท้อง
ถนนตามยุทธวิธีของแนวทางการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรแบบดั้งเดิม มาสู่การต่อสู้ในพื้นที่สื่อนั้น เกิดจาก
ความพยายามในการสร้างพื้นที่ในการเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการทางสังคม คนเล็กคนน้อยและผู้ที่ไม่
สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารหรือเคลื่อนไหวในช่องทางการเมืองปกติ ทําให้ปัญหาของพวกเขาซึ่งอยู่ในฐานะ
คนไร้อํานาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีอํานาจในสังคม ปัญหาต่างๆ ที่ถูกมองข้ามนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจาก
โครงสร้างที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เนื่องจากถูกปิดบังโดย
อํานาจรัฐหรืออํานาจเอกชนผู้ที่สามารถครอบงําช่องทางการสื่อสารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งเกิด
กระแสเรียกร้องให้มีการปฎิรูปการเมืองและการปฏิรูปสื่อที่เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2540 จากภาคประชาชน ซึ่ง
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ต้องการให้มีสื่อสาธารณะ และให้มีการปฏิรูปคลื่นฯหรือสื่อให้เป็นสาธารณะและปราศจากการครอบงําจากผู้มี
อิทธิพลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ทหาร หรือเอกชน แม้ว่าในทางปฏิบัตินโยบายการปฏิรูปสื่อจะไม่สามารถนํามาใช้
ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากมีการบิดเบือนการใช้สื่อโดยอิทธิพลจากลัทธิบริโภค
นิยมหรือทุนนิยมก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่า กระแสการปฏิรูปสื่อในประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะการหมด
ความอดกลั้นจากการถูกปิดหู ปิดตาของประชาชนจากรัฐบาล อันส่งผลต่อการไม่มีพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องราว
ของคนในท้องถิ่น คนชายขอบหรือพื้นที่การสื่อสารของคนส่วนใหญ่ในสังคม ทําให้กลุ่มคนหลากหลายใน
สังคมรวมถึงขบวนการทางสังคมต่างๆร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีการเปิดพื้นที่สื่อสาธารณะ และร่วมกันปกป้อง
รักษาพื้นที่สาธารณะในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์กระจายเสียงช่องไทยพีบีเอส เคเบิ้ล
ทีวี หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ต่างๆ (แม้ว่ากระบวนการเคลื่อนไหวให้มีการปฏิรูปสื่อยังคงดําเนินต่อไป) ดังนั้น
ปรากฏการณ์การเปิดพื้นที่สื่อที่หลากหลายมากขึ้นอันมีสาเหตุมาทั้งจากโครงสร้างทางสังคมที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงสร้างทางการเมืองที่มีการปฏิรูปการสื่อสาร รวมถึงความสามารถ
ในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของขบวนการทางสังคมเอง ทํา
ให้ปัญหาต่างๆที่ถูกซุกอยู่ใต้พรมจึงได้ถูกเปิดเผยออกมา พร้อมกับผู้คนที่มีความหลากหลายและอยู่ในพื้นที่ชาย
ขอบของสังคมได้มีโอกาสเปิดเผยตัวตน ความรู้สึกนึกคิด ปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ รวมไปถึงการนําเสนอ
ความต้องการและความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสังคมได้มากขึ้นในพื้นที่สาธารณะ (แม้ว่าในอีก
ด้านหนึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีก็ได้สร้างปัญหาเฉพาะในตัวของมันเองด้วยก็ตาม) สามารถนํามาสู่การ
คลี่คลายปัญหาที่หลากหลายในสังคม(โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดของภาครัฐ) จากการใช้
กระบวนการปรึกษาหารือ และถกเถียงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมส่วนรวมมีบทบาทเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในรับรู้หรือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสได้มากกว่าการผูกขาดการแก้ไขปัญหาอยู่กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งในสังคม
ดังนั้น การรักษาและปกป้องพื้นที่สื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะจึงมีความสัมพันธ์กับการปกป้อง
และรักษาประชาธิปไตยด้วย เนื่องจากการมีพื้นที่สื่อในการสื่อสารทําให้ขบวนการทางสังคมมีพื้นที่ในการใช้
สื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับภาครัฐและสาธารณชนในสังคม และการกําหนดนิยามหรือตีโจทย์ปัญหาด้วยตนเองของ
ขบวนการทางสังคมยังทําให้ขบวนการฯ ที่มีโอกาสในการใช้พื้นที่สาธารณะทําให้ขบวนการฯสามารถสัมผัสถึง
ความเป็นเจ้าของพื้นที่และใช้พื้นที่นั้นในการทําให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย
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พื้นที่สื่อในฐานะพื้นที่สาธารณะต่อการจรรโลงประชาธิปไตยในสังคมไทย
พื้นที่สื่อ
ประชาชนที่อยู่ในฐานะ

สามารถสร้างพลังและปรากฎการณ์การต่อสู้ในปริมณฑลใหม่ๆ
“คนเล็กคนน้อย”

ของขบวนการ

โดยสามารถเพิ่มอํานาจจากปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น

ผู้ถูกกระทํามาเป็นผู้กระทําการในการสื่อสาร ทําให้เรื่องราวที่ขบวนการเป็นผู้จุดประเด็นการถกเถียงในสังคม
บางประเด็นกลายมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับให้สื่อกระแสหลักนํามาถ่ายทอดและสื่อสารต่อเพื่อขยายประเด็น
และขยายพรมแดนในการถกเถียงให้กว้างขวางขึ้นในสังคม
การปรากฏตัวในพื้นที่สื่อในฐานะผู้กระทําการของขบวนการคนเล็กคนน้อย สะท้อนให้เห็นว่า
ท่ามกลางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบอุปถัมภ์และพวกพ้องในสังคมไทย

ส่งผลต่อปัญหาในการเข้าถึง

ระบบการเมืองปกติของคนไร้อํานาจ ตามหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ที่ให้ประชาชนมีบทบาท
ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทําให้การต่อสู้ทางการเมืองของคนเหล่านี้ต้องหันมาใช้วิธีการเคลื่อนไหวผ่าน
พื้นที่ต่างๆที่อยู่นอกวงขอบการเมือง โดยเข้ามาต่อสู้บนพื้นที่สาธารณะ เดิมจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้บนท้องถนน
อย่างไรก็ดี ในแง่เป้าหมายในการสื่อสาร ขบวนการฯ ยังคงต้องพึ่งพาสื่อมวลชนเป็นตัวกลางสําคัญในการ
ถ่ายทอด แต่หากพิจารณาในมิติของยุทธศาสตร์การต่อสู้แล้ว ขบวนการฯไม่สามารถกําหนดทิศทางการนําเสนอ
หรือถ่ายทอดสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของขบวนการฯได้ จึงนําไปสู่การหาพื้นที่ใหม่ในการเคลื่อนไหวต่อสู้ โดย
ไม่ต้องรอสื่อมวลชนกระแสหลักเป็นผู้ถ่ายทอดให้แต่เพียงฝ่ายเดียว
ดังนั้น ลักษณะสําคัญที่ส่งผลต่อการเมืองและความเป็นประชาธิปไตยภายใต้การใช้พื้นที่สื่อ
ของขบวนการทางสังคม คือ การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการต่อสู้ ซึ่งมี
ลักษณะการสื่อสารทั้งในแนวระนาบและในแนวดิ่งที่เป็นการใช้เส้นทางอ้อมในการติดต่อกับภาครัฐ โดยการ
ขยายพื้นที่สาธารณะให้กลุ่มของตนสามารถนําเสนอความคิดเห็น ประเด็นปัญหาและความต้องการสื่อสารใน
แนวระนาบต่อสาธารณชนเพื่อให้ประเด็นที่ขบวนการฯได้สร้างกรอบโครงนําเสนอนั้นไปกระทบกับโครงสร้าง
ในแนวดิ่งหรือผู้มีอํานาจในระบบการเมือง ทําให้พวกเขาได้หันมาสนใจปัญหาและคิด ทบทวนถึงแนวทางการ
แก้ไข โดยกลับมาเริ่มต้นการแก้ไขจากการฟังเสียงเรียกร้องและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีพื้นที่สื่อมากขึ้น และการเข้าถึงสื่อมากขึ้น จึงทําให้คนที่อยู่นอกปริมณฑลการเมืองที่เป็น
ทางการ สามารถทําหน้าที่ในการสร้างการตระหนักรู้และจิตสํานึกให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการใช้สิทธิ
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ทางการเมืองในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ในสิ่งที่ประชาชนร่วมสังคม โดยเฉพาะการแสดงออกในมุมมอง
ของคนนอกปริมณฑลทางการเมืองหรือที่อยู่ชายขอบของสังคมอย่างที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อน
นอกจากนี้ การนําปัญหาเข้าสู่พื้นที่สื่อ ทําให้ประเด็นเล็กๆ เป็นปัญหาสาธารณะ ซึ่งปัญหาของ
ชุมชนหนึ่งหริอคนหนึ่งๆ

หลังจากได้ออกสื่อแล้ว

จะไม่เป็นเพียงปัญหาของปัจเจกเท่านั้น

ความสัมพันธ์กับสาธารณะ และจะต้องได้รับการดูแลปฏิบัติแบบปัญหาสาธารณะ
เชื่อมโยงถึงกัน

แต่อาจมี

เมื่อปัญหาถูกรับรู้หรือ

โดยประชาชนพยายามค้นหาวิธีการและช่องทางต่างๆในการเชื่อมโยงกับผู้ดํารงตําแหน่งทาง

การเมือง พวกเขามาสานเสวนาหาทางออกเพราะต้องการที่จะสร้าง เสียงสาธารณะที่แท้จริงในชุมชน และพวก
เขาต้องการผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเหล่านั้น ดังนั้นการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการ จึงสร้างพลังให้เกิดเวที
ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆในหลายวาระ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
การนําเสนอเรื่องราวทางการเมืองจากประชาชนเอง

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ขบวนการฯ

หรือ

ประชาชนโดยเฉพาะคนที่ไร้อํานาจทางสังคมและการเมืองได้รับรู้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่พวก
เขากําลังหรืออาจต้องเผชิญ เช่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาที่ดินทํากิน หรือปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งการใช้พื้นที่
สื่ออย่างหลากหลายและต่อเนื่อง (ทั้งจากสื่อมวลชนกระแสหลักและสื่อทางเลือกที่ขบวนการฯนํามาใช้) ทําให้ผู้
ที่สนใจและกําลังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกัน สามารถติดตามการเคลื่อนไหวและนโยบายการแก้ไขปัญหาจาก
ภาครัฐได้ โดยไม่มีการปิดกั้นการสื่อสารในสังคม เนื่องจากการสื่อสารไม่สามารถถูกควบคุมจากผู้มีอํานาจดัง
ในอดีตอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อีกต่อไป อํานาจการสื่อสารของขบวนการทางสังคมที่มีความหลากหลายจึงมี
ส่วนช่วยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
การขยายระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
การสื่อสารทางการเมืองในประเด็นสาธารณะของขบวนการทางสังคมขยายระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน

กล่าวคือ ประชาชนซึ่งมีปัญหาสามารถใช้ช่องทางในพื้นที่สื่อแสดงให้เห็นถึง

ประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องได้ด้วยตนเองมายังเจ้าหน้าที่ระดับสูงในฝ่ายบริหารหรือผู้ที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ

รวมถึงสื่อสารให้คนในสังคมรับรู้ได้เอง

ตัวแทนในระดับท้องถิ่น

ปรากฎการณ์การสื่อสารโดยก้าวข้ามผู้แทนราษฎรหรือ

แสดงให้เห็นว่าระบบการเมืองแบบตัวแทนมีปัญหาในการตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนหรือการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน(โดยเฉพาะผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในนโยบาย เนื่องจากผลการศึกษาในกรณีศึกษาหลายครั้งพบว่า การเคลื่อนไหวไปเรียกร้องหรือยื่น
หนังสือกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมีประสบความล่าช้าในการตัดสินใจและข้อเรียกร้องของประชาชนไม่ได้รับการ
ดําเนินการเท่ากับการเคลื่อนไหวโดยการนําเสนอประเด็นปัญหาผ่านพื้นที่สื่อ

เมื่อประเด็นได้ปรากฏสู่พื้นที่

สาธารณะหรือเป็นที่รับรู้จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือรัฐมนตรีในรัฐบาล จะทําให้ปัญหานั้นได้รับการดําเนินการ
จากเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น แนวทางการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน

(ประชาชนไปสู่

ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลและ/หรือพรรคการเมือง)โดยประชาชนหรือขบวนการทางสังคมที่เคยไร้อํานาจและ
ไม่สามารถทําให้ประเด็นของตนได้รับความสําคัญ จึงช่วยสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินแบบบนลง
ล่าง (การบังคับบัญชาในระบบราชการ - เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนราษฎร) มีความคล่องตัว รวดเร็วและสามารถ
กําหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

เมื่อเสียงของพวกเขาถูกรับฟังจาก

ความสามารถในการสร้างพลังผ่านการใช้พื้นที่สื่อ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสื่อสารทางการเมืองผ่านพื้นที่
สื่ออาจช่วยขยายคําอธิบายข้อถกเถียงเกี่ยวกับจุดด้อยของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในทางปฏิบัติ

ซึ่ง

ประชาชนมีอํานาจและบทบาทในมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงแค่ช่วงระยะเวลา 4 นาทีในคูหาเลือกตั้ง ส่วนการ
กําหนดนโยบายในกระบวนการทางการเมืองที่เป็นทางการเมืองนั้น บทบาทของประชาชนได้ถูกตัดออกไปจาก
ระบบ ดังนั้น การใช้พื้นที่สื่อจึงเป็นเวทีสาธารณะที่เป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการทางการเมืองเชื่อมโยงกับ
ระบบการเมืองที่เป็นทางการ ทําให้ประชาชนสามารถมีพลังในการเข้าไปมีบทบาทในระบบการเมืองได้มากขึ้น
ผ่านการท้าทาย ตรวจสอบ ทวงถามการตัดสินใจจากภาครัฐ
เมื่อประชาชนหรือขบวนการทางสังคมประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะหรือการตัดสินใจกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งของภาครัฐ

โดยพวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือ

เข้าถึงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจทางการเมืองได้ พวกเขาจึงมีความรู้สึกว่าตนไร้อํานาจ ดังนั้นสิ่งที่ขบวนการฯ
รู้สึกว่ามีอํานาจ คือ ความสามารถในการเข้าถึงผู้มีอํานาจตัดสินใจหรือผู้แทนราษฎรเพื่อให้กําหนดนโยบาย
ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในฐานะที่ประชาชนซึ่งอยู่ชายขอบไร้ทรัพยากรในการเข้าถึงผู้แทนฯ

ดังนั้น อํานาจของขบวนการของคนชายขอบทางสังคมและการเมืองไม่ใช่อํานาจที่เป็นทางการ พวกเขาจึงใช้
ช่องทางการสื่อสาร (อันมาจากนําเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง อํานาจจากการให้คํามั่นสัญญาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
อํานาจจากการสนับสนุนของเครือข่าย ฯลฯ)เพื่อเพิ่มทรัพยากรและสร้างพลังเพื่อหนุนเสริมเพื่อเข้าถึงผู้กําหนด
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นโยบาย พื้นที่สื่อหรือพื้นที่สาธารณะจึงเป็นเวทีกลางในการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชน และเพิ่มอํานาจ
ของประชาชนคนธรรมดาในกระบวนการกําหนดนโยบาย ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และนําไปสู่การ
ติดตามเรียกร้องผลประโยชน์ของสาธารณะด้วย
การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมสามารถขยายประชาธิปไตยแบบตัวแทนไปสู่ประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ
การใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวทําให้ขบวนการสามารถสื่อสารประเด็นปัญหาแคบๆใน
ท้องถิ่นออกมาสู่พื้นที่สาธารณะในวงกว้างและสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวและประสบการณ์ของคนหรือกลุ่มคน
หรือกลุ่มปัญหาหนึ่งไปสู่คน กลุ่มคนหรือกลุ่มปัญหาอื่นๆ

เมื่อประเด็นปัญหานั้นๆได้รับการเสวนา หรือ

ปรึกษาหารือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเกิดนโยบายในการแก้ไขปัญหานั้นๆ...โดยที่ชาวบ้านหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีโอกาสในการนําเสนอทางออก และควบคุมการแบ่งสรรทรัพยากร เห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพฯ
ประสิทธิภาพ

ซึ่งอาศัยในการพื้นที่สื่อในการนําเสนอถึงทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมี
และเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐดําเนินการแก้ไขโดยใช้แนวไม้ไผ่ แทนการก่อสร้าง

โครงสร้างวิศวกรรมขนาดใหญ่ จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เป็นต้น ดังนั้นการสร้างกรอบโครงใน
การนําเสนอปัญหาและแนวทางออกในการนําเสนอปัญหาผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคม จึงช่วยให้เกิด
การกําหนดว่าจะดึงใครเข้ามาเป็นผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและสามารถดึงความสนใจจากสาธารณชน โดยเปิดกรอบ
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้คนในสังคม จนกระทั่งอาจนําไปสู่การ
สร้างเป้าหมายและเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันได้ ซึ่งหมายรวมถึง ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม เป็น
ต้น ดังนั้น การส่งเสียงผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการจึงทําให้เกิดพลังในการนําไปสู่การสร้างให้เกิดประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ(deliberative democracy)มากขึ้น
7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต
เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาการสร้างพลังของขบวนการทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่สื่อ ดังนั้น จุดเน้น
ในการศึ ก ษานี้ จึง เป็ นการศึ ก ษาการใช้ พื้ น ที่สื่ อจากมุม ของขบวนการทางสัง คมเป็ นผู้ แสดงหลั ก จึง ไม่ ไ ด้
ตรวจสอบการตอบสนองการเคลื่อนไหวจากมุมมองของผู้แสดงอื่นที่มีต่อขบวนการทางสังคม ดังนั้น ในงาน
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ดังกล่าวจึงไม่สามารถศึกษาครอบคลุมแนวทางการสร้างกรอบโครงประเด็นได้ครบถ้วนทุกมิติ จึงจําเป็นต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมควรมีการศึกษาถึงการ
ตรวจสอบการตอบสนองจากสาธารณชนต่อการใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
2. การศึกษาขบวนการทางสังคมที่มีการเลือกกรณีศึกษาที่ใช้พื้นที่สื่อในการเคลื่อนไหว

แต่ไม่ประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมาย โดยศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค หรือ เงื่อนไขที่ส่งผลให้ขบวนการไม่สามารถสร้างพลัง
ในพื้นที่สื่อได้
3. การศึกษาขบวนการทางสังคมในยุคปัจจุบันที่ไม่รับเอาการเคลื่อนไหวในพื้นที่สื่อไปประยุกต์ใช้ในการ
ต่อสู้ หรือขบวนการทางสังคมที่ไม่สนใจการสื่อสารประเด็นปัญหากับสาธารณชนต้องประสบกับอุปสรรคใน
การเคลื่อนไหวอย่างไร
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กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง ข่าวในสื่อต่างๆ ของกรณีสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม
วันที่

เหตุการณ์

1ก.ค.51 สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ประชุม
ร่วมกันและมีมติให้ร่วมกัน
เรียกร้องให้ธนารักษ์พื้นที่
จังหวัดนครปฐมชะลอการเก็บ
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ

บทความในเว็ปไซต์
กรุงเทพธุรกิจ
-

2ก.ค.51

ข่าวพลเมือง
ข่าวพลเมืองครั้งที่ 1
“เอกสารที่ดินคลอง
โยง”

ข่าวในทีวีช่อง
หลัก
รายการเวที
สาธารณะ 3
ตอน ได้แก่
ตอน “ชาวนา
1”, “ชาวนา 2”
และชาวนา 3”
-

สื่ออื่น

ประธานสหกรณ์
และตัวแทน เข้าพบเพื่อเจรจา
กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายนเรศ วงศ์สวัสดิ์ นางวลัย
ลักษณ์ สืบวิเศษ ธนารักษ์
พื้นที่นครปฐม ร่วมกับตัวแทน
ของหน่วยราชการอื่นๆ
3ก.ค.51
ประธานสหกรณ์
และตัวแทน เข้าพบเพื่อเจรจา
กับ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติ
รักษ์
อดีตรมช.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และที่
ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
และ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

-

ข่าวพลเมืองครั้งที่2
“ลุงเจริญคลองโยง”

-

-

ข่าวพลเมืองครั้งที่ 3
“ความสุขของลุช่วย
สิทธิสุนทร"

-

-

9ก.ค.51 จัดเวทีปรึกษาหารือ เรื่อง
‚ปัญหาในสิทธิที่ดินของ
ชาวนาตําบลคลองโยง :
บทบาท และความร่วมมือของ
หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และชุมชนในการหา
ทางออก‛ เวลา 9.00 น. –
12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1
ตึกสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา)
ก.ย.51 คณะอนุกรรมการสิทธิในการ
จัดการที่ดินและป่า ประชุม

5ส.ค.51 “ที่ราชพัสดุ

-

-

-

-

-

-

1 ล้านไร่ : หายนะ
ใหม่ของการจัด
ที่ดิน?”

-
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ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก.ย.51 ยื่นคําร้องต่อคณะอนุ
กรรมาธิการ สิทธิผู้บริโภคซึ่ง
มีนาย ประสาร มฤคพิทักษ์
และสมชาย แสวงการ เป็น
(ขอเอกสารรายงานจากคณะ
อนุกรรมาธิการ) มีการจัด
เสวนาเรื่องปัญหาที่ดินราช
พัสดุ 1 ล้านไร่
4-10
สมาชิกสหกรณ์เช่าที่ดินคลอง
มี.ค.52 โยง จึงได้ร่วมชุมนุมในนาม
‚เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย (คปท.)‛ รัฐบาล
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้องของ
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย
โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และคณะอนุกรรมการ
แก้ปัญหาเฉพาะ 6 ชุด
13มี.ค. มีการประชุมคณะกรรมการซึ่ง
52
มีนายกเป็นประธาน
6พ.ค.
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร ผช.
52
รมต.ประจําสํานักนายกฯ
สํารวจพื้นที่ปัญหาที่ดินคลอง
โยง และพบหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
3มิ.ย.52 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ล่องเรือลงสํารวจพื้นที่คลอง
โยง

-

-

-

ถ่ายทอดการจัดเสวนา
เรื่องปัญหาที่ดินราช
พัสดุ 1 ล้านไร่ ผ่าน
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย

-

-

-

-

18มี.ค.52 “ปฏิวัติ
การถือครองที่ดิน”
-

-

-

-

-

-

เว็ปไซด์ของสํานักงาน
ธนารักษ์จ.นครปฐม

24มิ.ย.52 “โฉนด

-

-

-

-

-

-

ชุมชนและการ
คุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม”

3 ก.ค.
52

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา
3เรื่อง ‚โฉนดชุมชนกับการ
3แก้ไขปัญหาที่ดินใน

-
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-สังคมไทย‛ ณ ห้องประชุม
-สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการที่ดินในรูปแบบโฉนด
ชุมชน โดยวิทยากร
ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พล
เพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน (สสส.)
นายเหมราช ลบหนองบัว
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
นางกันยา ปันกิตติ เครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
และนายสุรพล สงฆ์รักษ์
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
8ก.ย.52 จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ 5ส.ค.52 “กระจาย
การกระจายการถือครองที่ดิน การถือครองที่ดิน
ในรูปแบบโฉนดชุมชน ”ที่
แบบจิ๋วระทวย”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26ก.ย.52“บ้วนปาก
ด้วยนโยบายปฏิรูป
ที่ดิน”

20ต.ค.
52
11ม.ค.
53

ครม. พิจารณารับระเบียบ
โฉนดชุมชน ส่งให้กฤษฎีกา
พิจารณา
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทยได้มาชุมนุมที่
หน้าทําเนียบรัฐบาลอยู่ 3 วัน
นายกรัฐมนตรีได้เร่งลงมา
แก้ปัญหาเรื่องคดีความ ให้
ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต
และนําไปสู่การเร่งประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
แก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูป
ที่ดินฯ

-

-

“บ้วนปากด้วยนโยบาย
ปฏิรูปที่ดิน” ใน
นิตยสารเวย์

2ก.ย.52 “ประชา
พิจารณ์โฉนด
ชุมชน”
-

-

-

-

20ม.ค. 2553

-

-

-

“บทเรียนการตาย
ของเกษตรกรไร้
ที่ดิน ‚สมพร
พัฒนภูมิ‛
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2ก.พ.2553
“ประชาชนต้องตาย
ก่อน”
1ก.พ.
53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5ก.ค.53 นายกเปิดสํานักงานโฉนด
ชุมชน ณ ทําเนียบรัฐบาลโดยมี
ตัวแทนชาวบ้านคลองโยงและ
พิชัยภูเบนทร์เข้าร่วมงาน

-

-

ออกอากาศ
ทางรายการ คุย
โขมงสัญจร
ทําเนียบ ช่อง9
อสมท.

2ก.พ.
2554

-

-

-

เว็ปไซด์คมชัดลึก ข่าว
การเมือง
,TVthainetwork,
,มติชนออนไลน์,
ไทยรัฐ,โพสทูเดย์,
สยามรัฐ
,news.Mcot.netข่าว
การเมือง.
-

30มี.ค.
53
15มิ.ย.
53

ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการแก้ไขปัญหา คปท.
ครั้งที่ 3 โดยมีนายกเป็น
ประธาน มีมติอนุมัติให้โอนที่
ให้สหกรณ์ ฯ โดยให้ กรมธนา
รักษ์เป็นผู้จัดทําเอกสารเพื่อเข้า
ไปเสนอเข้ามติครม.
มติ ครม. 30 มีนาคม 2553ให้
โอนที่ดินคลองโยง
ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการแก้ไขปัญหา คปท.
ครั้งที่ 4 ชาวบ้านคลองโยงทวง
สัญญาเรื่องการจัดการปัญหา
เรื่องคลองโยง 1 มีนาคม

นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลง
พื้นที่มอบ “โฉนดชุมชน” ใบ
แรกของประเทศ ที่ตําบลคลอง
โยง จังหวัดนครปฐม
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บทความในสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของกรณีการเคลื่อนไหวของสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม

1) ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ : หายนะใหม่ของการจัดที่ดิน? โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง
เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา รัฐบาลสมัครได้โหมโฆษณาเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุ 1
ล้านไร่ ให้เกษตรกรผู้ยากจนเช่าไร่ละ 20 บาท ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างกระแสความเป็นรัฐบาลของคนจน
ด้วยการประกาศนโยบาย และมาตรการอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง
การนําเอาที่ราชพัสดุคืนจากหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วนํามาให้คนจน และชาวนาชาวไร่ ฟังดูเผินๆ ก็
เป็นเจตนาที่ควรสรรเสริญ แต่ผลของนโยบายดังกล่าวนี้กําลังจะสร้างปัญหาเหมือนดังที่ได้ดําเนินการมาแล้ว
จํานวนราว 2 แสนไร่ ในช่วงแรกระหว่างปี 2549-2551 ซึ่งส่อให้เห็นว่า ไม่มีการนํามาเป็นบทเรียน
ดังจะเห็นได้ว่าทันทีที่รัฐบาลประกาศนโยบายดังกล่าวนี้ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขา
บรรทัด ตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้
ทบทวนนโยบายการเช่าที่ราชพัสดุ
ความล้มเหลวที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน หยิบยกขึ้นมากรณีหนึ่ง คือ การดําเนินงานตามโครงการรัฐเอื้อ
ราษฎร์ ซึ่งกรมธนารักษ์นําที่ดินมาให้เกษตรกรเช่าบริเวณอําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งข้อสังเกตว่า
ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดิน และที่ดินตกอยู่ในมือเอกชนรายใหญ่ที่มิใช่เกษตรกร และให้มีการสอบสวน
กรณีปัญหาดังกล่าว
คําถามของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ก็คือ เพียงแค่การจัดการที่ดิน 3,000 ไร่ ก็ยังล้มเหลว เพราะคนจน
อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไร หรือกรณีที่ดินของสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง ซึ่งนํามาสู่โครงการ "รัฐเถือราษฎร์"
มากกว่า "รัฐเอื้อราษฎร์"
ปัญหาการให้เช่าที่ราชพัสดุมีทั้งระดับฐานคิดและวิธีการปฏิบัติ ที่จําเป็นต้องพิจารณาอย่างพินิจ
พิเคราะห์ และต้องไม่รีบเร่งดําเนินการจนอาจนํามาสู่เสียงก่นด่าทั่วสารทิศ
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ในด้านฐานคิด นโยบายดังกล่าวนี้มุ่งที่จะนําเอาที่ดินมาสร้างรายได้จากการให้เช่าโดยกรมธนารักษ์ ต้อง
ถามต่อไปว่า กรมธนารักษ์มีความเชี่ยวชาญอะไรที่จะเข้าไปหนุนเสริมให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่
ฐานคิดในการแสวงหารายได้จึงทําให้มีการทําสัญญาเช่าโดยประเมินราคาที่ดินเช่าแบบเถ้าแก่ที่ดิน ดัง
กรณีปัญหาสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการประเมินค่าเช่าโดยมองว่าที่ดินตั้งในเขตเทศบาล
ค่าเช่าที่ออกมาคือที่อยู่อาศัยตารางวาละ 75 สตางค์/ตารางวา/เดือน หรือปีละ 3,600 บาท
นอกจากนี้ ยังมีวิธีคิดและการปฏิบัติเพื่อให้ได้รายได้ที่แน่นอน จึงให้เช่าแบบรายบุคคล การทําสัญญา
ระยะสั้น และมีการกล่าวชัดเจนว่า "ไม่มีระเบียบห้ามคนจน-คนรวยเช่าที่ดิน" ใครก็ได้ขอให้มีเงินจ่ายค่าเช่า (คํา
ชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องในเวทีเจรจากรณีปัญหาที่ดินสหกรณ์คลองโยง มีข้อมูลที่บันทึกวิดีโอ) ซึ่งผลของการให้เช่า
แบบรายบุคคลได้นํามาสู่ปัญหาหลายประการ
ลักษณะการเช่าเช่นนี้ ทําให้เกิดความไม่มั่นคงในที่ดินทํากิน และเกษตรกรรายย่อยไม่กล้าลงทุนทําการ
เกษตรกรในที่ดิน ยิ่งเมื่อดูในสัญญาเช่าด้วยแล้ว ก็ยิ่งน้ําตาตก เพราะระบุว่า ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญา
ภายใน 30 วัน และไม่มีการชดใช้ค่ารื้อถอนใดๆ
การทําสัญญาบ่อยๆ และเปิดโอกาสให้ใครก็ได้เข้ามาเช่าที่ดิน จึงนํามาสู่กระบวนการกว้านซื้อที่ดิน โดย
การจ่ายเงินค่าสิทธิในการเช่าแก่ผู้เช่าเดิม ผู้ที่มีเงินจ่ายก็สามารถเข้ามาซื้อที่ดิน สิ่งที่พบเห็นเหมือนๆ กันหลาย
พื้นที่ ก็คือ บทบาทของผู้ใหญ่บ้าน กํานัน หัวคะแนน ฯลฯ ได้ตั้งขบวนการซื้อขายที่ดินขึ้นมา โดยร่วมมือกับผู้ที่
มีอํานาจในการจัดการแบ่งแปลงที่ดินให้เช่า
กระบวนการจัดเช่าที่ดินมักดําเนินการร่วมกันคนพวกนี้ โดยชาวบ้านไม่มีส่วนรับรู้ ดังนั้น ช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของการจัดให้เช่าใหม่หรือหมดสัญญาเช่า จึงเป็นโอกาสทองของบรรดาฝูงเหลือบ เพราะสามารถทําให้
ที่ดินเปลี่ยนมือการเช่าได้อย่างสะดวก
กระบวนการ เงื่อนไขการเช่าของธนารักษ์ ผนวกกับปัจจัยด้านความไม่มั่นคงในที่ดิน การผลิตในภาค
เกษตรก็ไปไม่ค่อยได้ และค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อทําสัญญาใหม่ในทุก 3 ปี ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงทํา
ให้ที่ดินอําเภอดอยหล่อ จึงกลายเป็นของนายทุนเกษตรกรรม

250

เพราะคนเหล่านี้สามารถสู้ค่าเช่าสูงๆ ได้ ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยยับที่ล้มเหลวก็ค่อยๆ ทยอยขาย
ที่ดินขาย กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง ชาวนาหลายรายยอมตัดขายที่ดินเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด เพื่อเอาเงินมา
จ่ายทําสัญญาเช่าปีแรกราวรายละ 40,000 บาท
นโยบายเช่นนี้จึงมีแนวโน้มชัดเจนว่า นายทุนการเกษตรขนาดใหญ่จะเข้ามาครอบครองและใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในขณะที่ชาวนาชาวไร่รายย่อยคงจะสู้ค่าเช่าไม่ไหว และเลือกหาทางออกโดยขายสิทธิการเช่า
แก่ผู้มีกําลังจ่าย
ฐานคิดการให้เช่าแบบรายบุคคลของธนารักษ์ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจเรื่องการสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร พูดอีกแบบหนึ่ง คือ คิดแต่การสร้างหลักประกันเพื่อหาเงิน เพราะเช่าแบบนี้ใครไม่มี
เงินจ่ายก็ออกไป
ที่น่าสนใจ คือ มีที่ดินราชพัสดุที่เคยทําสัญญาเช่าหลายแห่งโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนํามาให้
สหกรณ์ของชาวบ้านเช่า แต่ที่ดินเหล่านี้กลับถูกส่งคืนไปยังกรมธนารักษ์ ซึ่งนํามาเช่าแบบรายบุคคล นี่จึงเป็น
การทําลายอํานาจต่อรองของเกษตรกร
กรณีตัวอย่างสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง ที่ดินเดิมเป็นของเจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่ 4 ซึ่งจับจอง
ที่ดินผืนเดียวกับที่ดินเมื่อครั้งทรงโปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ และสืบทอดมรดกมาสู่สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ และเจ้านายผู้ถือครอง ท้ายสุดได้ขายให้ราชการโดยการร้องขอของชาวนาผู้เช่าเดิม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นําเงินจากเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ.ศ.
2518 (ต่อมาคือ ระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ 2519)
ที่ดินดังกล่าวนี้ได้ถูกซื้อโดยคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 609/2518 วันที่ 29 กันยายน 2518 "ให้คณะกรรมการ
จัดซื้อที่ดินตําบลคลองโยงพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินตามที่เกษตรกรผู้เช่านาได้ร้องขอให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์จัดตั้งสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน" (หนังสือราชการ กส.1208/198 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2518)
ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ดําเนินการเช่าซื้อตามเจตนารมณ์เดิม และต่อมาจนกระทั่งปี 2549 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ส่งมอบที่ดินคืนแก่กรมธนารักษ์ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับอีกหลายๆ สหกรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
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ไม่ได้คํานึงถึงความเป็นมาและลักษณะการใช้ที่ดินเดิม และสิทธิของชาวนาชาวไร่ ซึ่งควรมีที่ดินทํากินของ
ตัวเอง
ที่ดินซึ่งเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ทํากินกันอยู่เดิม ในลักษณะเช่นนี้มีจํานวนมาก และคําถาม ก็คือ
กรมธนารักษ์จะเอาที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ไหนมาจัดให้เกษตรกรถูกๆ แบบที่โฆษณาหาเสียงไว้อย่างสวยหรู
คาดเดาได้ว่า กระบวนการจัดที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ จะสร้างความขัดแย้งในสังคมที่แหลมคมยิ่งขึ้น
เพราะจะไม่สามารถหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าได้ และด้วยวิธีคิด "รัฐเถือราษฎร์" ของกรมธนารักษ์ จะทําให้
เกษตรกรชาวนาชาวไร่ไม่มีความมั่นคงในที่ดินที่เป็นของตัวเอง และทําลายความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มหรือ
อํานาจต่อรองของเกษตรกร และเป็นช่องโอกาสให้รายใหญ่เข้ามาเช่าที่ดินผ่านขบวนการนายหน้าที่หากินกัน
หลายฝ่าย
ข้อเสนอ ก็คือ สําหรับกรมธนารักษ์จะต้องเปลี่ยนฐานคิด และวิธีปฏิบัติที่จะนํามาสู่ปัญหาดังกล่าว ต้อง
มีกระบวนการจัดการที่ละเอียดพอ ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม และต้องให้ผู้คนฝ่ายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ส่วนทางเลือกเชิงนโยบายที่ควรพิจารณา คือ ข้อเสนอของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ที่เสนอให้มีนโยบายนํา
ที่ดินของเอกชนรายใหญ่ที่ถือครองที่ดินจํานวนมาก และที่ดิน NPL ที่ถูกทิ้งร้าง ไม่ทําประโยชน์อยู่ทั่วประเทศ
มาจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดิน และมีที่ดินทํากินไม่เพียงพอ แทนการนําที่ดินของรัฐมาจัดสรร
รวมทั้งต้องแก้ปัญหาที่ดินของชาวนาชาวไร่ ที่กําลังถูกยึดที่ดินโดยสถาบันการเงินต่างๆ ที่กําลังอยู่ใน
ขั้นวิกฤติ
............................................................................
2 หายนะที่ราชพัสดุล้านไร่ โดยประภาส ปิ่นตบแต่ง ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2552
คงเป็นเพราะผู้คนในรัฐบาลนี้ คาดการณ์ว่าจะอยู่ไม่นาน จึงต้องเร่งสร้างภาพว่า มีนโยบายที่เอาชนะใจ
คนรากหญ้า ดังเช่นการออกไปแจกสัญญาเช่าที่ดิน และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ยังควงดารายอด
นิยม ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ออกทีวีพบประชาชน รัฐบาลไหนๆ ที่มีนโยบายเพื่อคนจน คนข้างล่าง ก็สมควรได้รับ
การสรรเสริญด้วยกันทั้งสิ้น แต่คําถาม ก็คือ ภาพที่ถูกสร้างมาในระยะนี้ มันมีแก่นสารมากน้อยแค่ไหน หรือว่ามี
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แต่กระพี้ หาสาระอะไรไม่ได้ เรื่องการแจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุมีปัญหามากมาย คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนที่ผ่านมาเคยมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวน และทราบว่าเมื่อรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เข้ามาบริหารประเทศ ก็
ได้มีการเสนอข้อแนะนําไปอีก แต่ก็ดูเหมือนไม่ได้มีการรับฟังแต่อย่างใด ดังที่เห็นได้ชัดว่า นายกฯ ท่านยัง
เดินหน้าแจกสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ชาวนาที่หนองเสือและธัญบุรี และยังประกาศเดินหน้าต่อไปอีกว่า จะแจกให้
ครบ 1 ล้านไร่ ภายใต้โครงการเดิม คือ โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ หรือที่มาเรียกใหม่ "ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ : มิติใหม่
ของการจัดที่ดิน"
ปัญหาเฉพาะของที่ดินหนองเสือและธัญบุรี ก็คือ ที่ดินทั้งสองแห่งนี้ผู้เป็นเจ้าของรายใหญ่ ก็คือ ที่ดิน
กองมรดกของ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ต้องการขายที่ดิน ชาวนาผู้เช่าที่ดินจึงได้ร้องขอให้รัฐบาลนํา
เงินกองทุนหมุนเวียนมาซื้อ และจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน และอยู่ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อจัดหา
ที่ดินให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ปี 2513
ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ชาวบ้านที่เขาอยู่กันมายาวนานตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ก่อนที่จะมีการขุดคลองรังสิต และ
ถูกจับจองโดยพระบรมวงศานุวงศ์ ควรได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ใช่ได้แค่สัญญาเช่าไปแจก และนายกฯ ไม่ควร
อยากได้หน้าโดยอ้างว่า นี่เป็นการแจกที่ดินให้กับชาวบ้านซึ่งไม่มีที่ดินทํากิน (ดูรายละเอียดใน "บ้วนปากด้วย
นโยบายปฏิรูปที่ดิน" ตีพิมพ์ใน "WAY")
ปัญหาเรื่องที่ดินราชพัสดุที่คณะกรรมการสิทธิ และภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวคัดค้านพยายามท้วงติง
มาโดยตลอดก็เพราะรัฐบาลทําราวกับว่ามีที่ดินว่างเปล่าที่อุดมสมบูรณ์ และไม่เคยมีใครทํากินมาก่อน แต่ใน
สภาพความเป็นจริง คือ ไม่มีหรอก
นโยบายจึงฟังดูดี เพราะขายโฆษณาคําโตว่า รัฐบาลกําลังหาที่ดินมาให้เกษตรกรเช่าในราคาถูกๆ แต่ไม่
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ในทางตรงกันข้าม กลับทําให้ยิ่งเกิดปัญหา ตัวอย่างเช่น ที่ดินหนองเสือและธัญบุรี ที่ดิน
คลองโยง พิชัยภูเบนทร์ ฯลฯ ที่ดินเหล่านี้เป็นที่ดินราชพัสดุ เพราะการซื้อที่ดินมาสู่กระบวนการเช่าซื้อที่ดิน ต้อง
มาฝากไว้เป็นที่ดินรัฐเสียก่อน
ที่ดินปัญหาอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ ที่ดินซึ่งหน่วยงานราชการไปประกาศว่าเป็นที่ดินของตน ดังเช่นที่ดิน
ทหาร ซึ่งในสภาพความเป็นจริง ก็คือ ไปประกาศทับที่ชาวบ้านที่เคยอยู่มาก่อน และต่อสู้ยืดเยื้อกันมายาวนาน
เรื่องการพิสูจน์สิทธิ นโยบายการเช่าที่ดินราชพัสดุเข้าล็อก เพราะหน่วยงานพวกนี้ส่งคืนไปเป็นที่ดินราชพัสดุ
และมาทะเลาะกับธนารักษ์แทน
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ที่ดินเหมืองแร่ที่อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรัฐบาลเคยไปบังคับซื้อในช่วงที่
กิจการเหมืองแร่กําลังรุ่งโรจน์ และมีสัญญากันว่าจะขายคืนเมื่อหมดสัมปทาน แต่พอหมดสัมปทานกลับถูก
ส่งคืนไปเป็นที่ดินราชพัสดุ
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หน่วยงานราชการจึงได้คืนที่ดินซึ่งขัดแย้งจํานวนมาก แทนที่รัฐบาลจะทบทวนนโยบายนี้ แต่ท่านนายก
ฯ กําลังจะแจกที่ดินต่อไป ก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้งให้กว้างขวางต่อไปอีก สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทบทวนให้มาก ก็
คือ อย่าไปคิดว่าเร่งแจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแล้วจะได้คะแนนเสียง เพราะผลจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ
จะถูกก่นด่าตามหลังเมื่อออกมาจากพื้นที่
ปัญหาที่มากไปกว่านั้น ก็คือ รัฐบาลหารู้ไม่ว่านโยบายการให้เช่าที่ดินราชพัสดุจะยิ่งนําไปสู่การกระจุก
ตัวของที่ดินทํากิน การดําเนินการเช่นนี้จะเป็นการแปลงร่างที่ดินของรัฐไปสู่มือนายทุน และจะก่อให้เกิดปัญหา
การกระจุกตัวของที่ดินยิ่งขึ้นในระยะยาว
ที่ดินซึ่งให้เช่าตามวิธีการและกฎหมายที่ราชพัสดุไม่ได้ห้ามนายทุนหรือคนซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรมาเช่า
การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุจึงมักนําไปสู่การขายที่ดินในลักษณะการขายสิทธิการเช่า
ดังที่เกิดขึ้นที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าที่ดินราชพัสดุซึ่งรัฐบาลคุณทักษิณเอาคืนมาจาก
ทหารราว 3,000 ไร่ และต้องการจัดให้แก่เกษตรกรเช่า พบว่าขณะนี้เปลี่ยนมือไปสู่คนมีสตางค์เกือบหมดแล้ว
บางคนมีหลายแปลงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ไม่มีระเบียบห้ามไว้ ใครก็ได้ขอให้มีเงินจ่าย
การให้เช่าแบบที่ราชพัสดุไม่ได้ห้ามทํากิจการที่ไม่ใช่การเกษตรกรรม เพราะกรมธนารักษ์คิดแบบพ่อค้า
กล่าวคือ ทําให้ที่ดินมีมูลค่าขึ้นมา การเปลี่ยนสัญญาการเช่าจึงเป็นเรื่องดี เพราะการซื้อขายที่ดินแม้จะผ่านการ
เปลี่ยนมือการเช่า ก็เป็นการทําให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้น ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
ดังนั้น การให้เช่าบนวิธีคิดเช่นนี้ จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนมือที่ดินให้อยู่ในมือของเกษตรกรชั่วคราว และ
นํามาสู่การขายสิทธิการเช่า โดยเป็นการขายที่ดินในราคาถูกด้วย ที่ดินจึงถูกกว้านซื้อมาอยู่ในมือนายทุนเต็มไป
หมดในพื้นที่โครงการเช่นนี้
ทํานายได้เลยว่า ที่ดินที่หนองเสือและธัญบุรีจะถูกขายสิทธิ และเปลี่ยนมือมาสู่นายทุนหรือคนที่มี
สตางค์ภายในไม่อีกกี่ปีนี้ เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นที่คลองโยงมาแล้ว ชาวบ้านได้เคลื่อนไหวจนยุติขบวน
การค้าที่ดิน และเห็นด้วยกับแนวคิดโฉนดชุมชน เพราะถ้าไม่เดินตามแนวทางนี้หายนะก็รออยู่ข้างหน้า
พวกเราเห็นว่า หากปล่อยให้นายทุนมากว้านซื้อที่ดิน และเปลี่ยนพื้นเกษตรกรรมมาเป็นโรงงานสัก
จํานวนหนึ่ง ผู้คนที่เหลือที่ยังทําการเกษตรก็จะอยู่ลําบาก
หากรัฐบาลเห็นว่า การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและการออกโฉนดชุมชนให้มีเงื่อนไขการบริหาร
จัดการที่ดินโดยชุมชน และการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์โดยชุมชนเป็นหลักการที่ถูกต้อง ก็จะต้อง
ทบทวนนโยบายแจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุล้านไร่
หากคิดว่าจะดําเนินการหาเสียงเพียงเพื่อได้หน้าชั่วคราว และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฟอกที่ดิน
ของรัฐ เพื่อเปลี่ยนมือที่ดินมาสู่คนมีสตางค์ก็ขอให้ดําเนินการต่อไป
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3)ปฏิวัติการถือครองที่ดิน

โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย ได้ผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้ง
คณะกรรมการกลางช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ "... มีความเดือดร้อนอย่างยิ่ง ว่า ประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดิน
และถ้าไร้ที่ดินแล้วก็จะทํางานเป็นทาสเขา ซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น แต่ถ้าเราสามารถ
ที่จะขจัดปัญหานี้ โดยเอาที่ดินจําแนกจัดสรรอย่างยุติธรรม อย่างมีการจัดตั้งจะเรียกว่า นิคม หรือจะเรียกว่า หมู่
หรือกลุ่ม หรือสหกรณ์ก็ตาม ก็จะทําให้คนที่มีชีวิตแร้นแค้น สามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ขึ้นมาได้..." (พระราช
ดํารัส พระราชทาน ณ หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ปี 2513) ตัวแทนสหกรณ์พิชัยภูเบนทร์ ตําบลไร่อ้อย อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์ และสหกรณ์คลองโยง จ.นครปฐม ได้มอบกระแสพระราชดํารัสข้างต้นให้แก่นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ในโอกาสที่ท่านได้มานั่งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
(คปท.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา น่าสนใจว่า สังคมไทยในช่วงก่อนและหลัง 14 ตุลาคม 2516 ได้เกิด
กระแสความวิตกกังวล ว่า ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินจะกลายเป็นเรื่องสําคัญ และมีแนวทางในการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้เรียนรู้กันมายาวนาน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศ
ไทย ได้ผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
ต่อมาได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญที่จะทําให้เกิด
การกระจายการถือครองที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง "เงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนา
ชาวไร่ พ.ศ. 2518" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่ดินให้แก่ชาวไร่ชาวนามีที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง (ต่อมา
เปลี่ยนเป็นระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ.ศ. 2519)
ในปัจจุบันเรากําลังพูดกันถึงธนาคารที่ดินสําหรับช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินสําหรับการซื้อที่ดิน ก็ควร
จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไร่ได้สร้างเอาไว้ให้เป็นแนวทางการต่อสู้
ซึ่งดูเหมือนไม่มีใครสนใจมากนัก การเคลื่อนไหวของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ ยังได้มองในมิติเรื่องปัญหาค่าเช่า
นา ราคาข้าวเปลือกตกต่ํา ฯลฯ ซึ่งได้ผลักดันให้รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน เพื่อทําให้
ชาวนาชาวไร่ไม่ตกอยู่ในโครงสร้างของระบบการผลิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
โจทย์ปัญหาของเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องทั้งมิติด้านที่ดินทํากินที่เป็นของตนเอง การ
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หนุนเสริมให้มีการรวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม แต่หัวใจ คือ การสร้างอํานาจต่อรองให้แก่เกษตรกร
ซึ่งเป็นคนเล็กคนน้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในระบบการผลิต แต่น่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้
ไม่ได้ถูกสานต่อในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สิ่งซึ่งชาวนาชาวไร่ได้สร้างเอาไว้ได้
ล่มสลายไปพร้อมๆ กับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ การปฏิรูปที่ดินได้ถูกลดทอนเหลือแค่การเอาพื้นที่ป่ามาแจก ส.
ป.ก. 4-01 ส่วนที่ดินเอกชนซึ่งนํามาปฏิรูปที่ดินมีเพียงไม่กี่แสนไร่ และเกือบทั้งหมดเป็นที่ดินพระราชทาน หลัง
เหตุการณ์ลอบสังหาร ลุงจํารัส ม่วงยาม ประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่คนสุดท้ายในปี 2523 การเคลื่อนไหวของ
ชาวนาชาวไร่ในเรื่องการปฏิรูปที่ดิน แทบจะกลายเป็นสิ่งซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวของเกษตรกรรายย่อยไม่ได้
ให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวนาในภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งเคยเป็นฐานสําคัญของสหพันธ์ชาวนา
ชาวไร่ ปัจจุบันมักจะเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องการประกันราคาข้าว โดยผ่านช่องความสัมพันธ์กับนักการเมือง
แม้ช่วงหลังปี 2540 เกิดการรวมตัวกันของเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (และในนามอื่นๆ) แต่ก็ให้
ความสนใจประเด็นหนี้สินเป็นหลัก ด้านนโยบายรัฐบาลความสนใจในการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินก็
ไม่มีความชัดเจน ความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรมีลักษณะแบบรถดับเพลิง กล่าวคือ เอางบประมาณไว้
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกษตรกรเดินขบวน ดังที่เห็นได้จากนโยบายการแทรกแซง หรือการประกันราคาพืชผล
บทเรียนที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์พิชัยภูเบนทร์ และสหกรณ์คลองโยง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่
และความล้มเหลวของนโยบายการปฏิรูปที่ดินให้ชาวนาชาวไร่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองได้เป็นอย่างดี เพราะ
สหกรณ์ทั้งสองแห่งที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ มา
ซื้อที่ดินเพื่อจัดเป็นสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน ตั้งแต่ปี 2519 การดําเนินโครงการผ่านมาแล้วกว่า 30 ปี นอกจากชาวนา
ทั้งสองแห่งยังไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองแล้ว ในปี 2549 ช่วงรัฐบาลทักษิณ ซึ่งมีนโยบายนําที่ดินราชพัสดุมา
จัดให้เกษตรกรเช่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งคืนที่ดินกลับไปให้กรมธนารักษ์นํามาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากจนมี
ที่ดินทํากินตามโครงการ "รัฐเอื้อราษฎร์" นโยบายของรัฐบาลทักษิณดังกล่าวฟังเร็วๆ ดูน่าจะดี แต่กลับเกิดผล
ในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ แสดงถึงความไม่สนใจเจตนารมณ์ของกองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่
พ.ศ. 2519 ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาที่ดินให้แก่ชาวนาชาวไร่ได้มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง แต่อย่างใดเลย ที่
สําคัญ คือ เป็นการทําลายหลักการสหกรณ์ และไม่ได้คํานึงถึงการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและรักษาที่ดินไว้
ให้เกษตรกรทํากิน เพราะการดําเนินการเช่าโดยกรมธนารักษ์เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนมือการเช่าโดยบุคคลที่
ไม่ได้เป็นเกษตรกร ตามคําโฆษณาในพื้นที่ว่า "ใครก็ได้ขอให้มีเงินจ่ายค่าเช่า ใครไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็
ออกไป" ในโอกาสที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ได้พยายามแสดงให้เห็นว่า มีความสนใจต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้
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เกษตรกรชาวนาชาวไร่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง มรดกการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพี่น้องชาวนาชาวไร่ในอดีต
ของสังคมไทย และความผิดพลาดของนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา จึงน่าจะเป็นบทเรียนสําคัญเพื่อเป็นแนวทางใน
การนํานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุประสิทธิผล
…………………………
4) มาตรการทางภาษีและกองทุนธนาคารที่ดิน โดยประภาส ปิ่นตบแต่ง ใน กรุงเทพธุรกิจ 10 มิถุนายน 2552
งานวิจัยของอ.ดวงมณี เลาวกุล และคณะได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันสัดส่วนของผู้คนในสังคมไทยที่ยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีอยู่ถึงร้อยละ 39.70 ในปี 2549 แต่ชาวนา ชาวไร่ มากกว่าร้อยละ 40 ไม่มีที่ดินทํากิน
หรือมีที่ดินทํากินน้อยกว่า 10 ไร่ การกระจายการถือครองที่ดินจึงยังมีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างมาก นอกจากนี้
อาจารย์ดวงมณียังช่วยให้ผู้คนหูตาสว่างขึ้นอีกว่า ในกรุงเทพมหานคร บุคคลธรรมดา 50 อันดับแรกที่ถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีที่ดินรวมกันเป็นเนื้อที่ดินรวม 41,509.67 ไร่ แต่บุคคลที่มีที่ดินน้อยที่สุด 50 อันดับสุดท้ายมี
ที่ดินรวมกันเพียง 0.32 ไร่ เมื่อคํานวณสัดส่วนการถือครองที่ดินมากที่สุด 50 อันดับแรกต่อ 50 อันดับสุดท้าย คือ
129,717.72 เท่า หากได้ตัวเลขข้อมูลของแต่ละจังหวัดเช่นนี้ ก็น่าจะทําให้เราเห็นถึงความเลวร้ายของการกระจุก
ตัวการถือครองที่ดินมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาก็คือ จะทําอย่างไรให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งมีมาตรการ
สําคัญที่ได้เสนอกันในขณะนี้ก็คือ มาตรการทางภาษีและกองธนาคารที่ดิน สําหรับมาตรการทางภาษี แม้รัฐบาล
จะดูเอาจริงเอาจัง แต่รัฐบาลก็ยังออกอาการแหยงๆ เพราะกลัวจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาล เนื่องจากจะ
กระทบกับชนชั้นนําทางธุรกิจและคนที่เสียงดังในสังคมนี้อย่างแน่นอน
ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลควรทําก็คือ การให้ข้อมูลกับผู้คนในสังคม และเอาหลังพิงสังคม ต้องเคลื่อนไหวให้
ผู้คนเข้ามารับรู้และสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เรื่องภาษีที่ดินตามข้อเสนอของรัฐบาลขณะนี้ แม้จะพยายามเพิ่ม
จากอัตราร้อยละ 0.05 มาเป็นร้อยละ 0.5 และให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเพื่อนําไปใช้เป็นงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น
และจะจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ากับที่ดินรกร้างว่างเปล่าในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ดินที่มีการนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ มาตรการเช่นนี้จะยังไม่สามารถนําไปสู่การจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในสังคมมากขึ้น ข้อเสนอก็คือ การจัดเก็บภาษีที่ดินที่จะนําไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินอย่างแท้จริง
ควรมีการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครองที่ดิน ใครมีที่ดินมากต้องเสียภาษีที่มากในอัตรา
ก้าวหน้า และควรพิจารณาจากมูลค่าของที่ดินด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ที่มีที่ดินถือครองในมูลค่า
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น้อยหรือเกษตรกรที่ยากจน เพื่อไม่ให้ภาระภาษีตกแก่กลุ่มคนที่มีฐานะยากจนและต้องอาศัยที่ดินเป็นปัจจัยการ
ผลิตเพื่อดํารงชีพ สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเก็บภาษีที่ดินจะต้องเชื่อมโยงกับกองทุนธนาคารที่ดินด้วย
กล่าวคือ ต้องนําภาษีในสัดส่วนหนึ่งเอาเข้าไปไว้ในธนาคารที่ดิน ซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะหนุนให้มีการ
จัดตั้ง เพราะมิฉะนั้นแล้วกองทุนธนาคารที่ดินก็จะไม่มีเงินงบประมาณสําหรับดําเนินการดังที่เป็นมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมา รัฐบาลได้การจัดตั้งกองทุนที่ดินในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินเพื่อสนับสนุน
การจัดที่ดิน พ.ศ.2512 ในรูปแบบนิคมโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (จัดตั้งตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2511)
เพื่อให้ชาวนาชาวไร่ยืมเงินไปซื้อที่ดินมาจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินแต่การดําเนินการโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก็ไม่ได้นําไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินมากนัก มีสหกรณ์นิคมเกิดขึ้นเพียง 84 แห่ง ที่เลวร้ายไป
กว่านั้นก็คือ ในช่วงรัฐบาลทักษิณปี 2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์กลับคืนที่ดินให้กรมธนารักษ์มาจัดให้ชาวบ้าน
เช่าที่ดินราชพัสดุ จํานวน 6 สหกรณ์ด้วยกัน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มีการจัดตั้งกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ.ศ.2519 ภายใต้การดูแล
กํากับโดยนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) นอกจากนี้ยังมีกองทุนและกองทุนหมุนที่
เกี่ยวข้องอีกจํานวนหนึ่งในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้อง
หนี้สินเกษตรกรที่ยากจน และกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน ตั้งแต่
ปี 2546 กองทุนทั้งหลายโอนมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ของ กชก. โดยมีชื่อใหม่ว่า "กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2546‛ กองทุนและ
กองทุนหมุนเวียนที่ดํารงอยู่มีลักษณะที่เป็นปัญหาหลายประการ กล่าวคือ ขาดงบประมาณดําเนินการที่พอเพียง
(ในปี 2518 เงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินเพื่อสนับสนุนการจัดที่ดิน 2512 มีเงินทุนเพียง 35 ล้านบาท) กองทุนที่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมักจะถูกใช้ไปในทิศทางการแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของเกษตรกร ชาวนา
ชาวไร่ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า มีลักษณะเป็น ‚งบดับเพลิง‛ ซึ่งพบว่า รัฐบาลมีการแก้ระเบียบสํานักนายกฯ ให้
นายกรัฐมนตรีสามารถใช้เพื่อกิจกรรมที่มากกว่าการสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดิน ดังรัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้นําเอาไปประกันตัวชาวนาที่ถูกจับจํานวน 9 คน ที่ จ.ลําพูน ยิ่งในช่วงรัฐบาลยุคต่อมาก็ยิ่ง
เอาไปใช้จ่ายในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ดังนั้น จึงต้องศึกษาบทเรียนความล้มเหลวของกองทุนต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากเป็นลําดับแรก ส่วน
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หลักการสําคัญของกองทุนธนาคารที่ดินที่จะจัดตั้งใหม่ก็คือ ต้องไม่แสวงกําไรแบบธนาคาร ให้เกษตรกรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกในสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อย รวมทั้ง
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของคนจนเป็นประการสําคัญ ธนาคารที่ดินจะต้องเป็นกลไกสําคัญในรวบรวมที่ดิน ซึ่ง
เหมาะสําหรับการเกษตรกรรม การควบคุมการเปลี่ยนมือที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและคนจนมิให้ตกไปอยู่ใน
มือของเกษตรกรรายใหญ่หรือกลุ่มทุน และกระจายการถือครองที่ดินสู่เกษตรกรรายย่อยและคนจนเมืองอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน
......................................
5) โฉนดชุมชนและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยประภาส ปิ่นตบแต่ง ในกรุงเทพฯธุรกิจ วันที่ 22
มิถุนายน 2552
พี่น้องครับ ยังไม่ต้องรอให้ประเทศกลุ่มอาหรับเข้ามาถือครองที่ดินดังที่กาลังเป็นข่าวในขณะนี้ เมื่อ
ที่ดินถูกปล่อยให้กลายเป็นสินค้าซื้อขาย และเก็งกําไรในระบบตลาด ปล่อยให้มีการลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการควบคุมการเก็งกําไรซื้อขายราคาที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
เหล่านี้เป็นเงื่อนไขเพียงพอที่ส่งผลต่อภาคการผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติบนฐานที่ดินได้ถูกแปรสภาพไปเป็นพื้นที่ทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และเกิดการ
กระจุกตัวของการถือครองที่ดินในสังคมอย่างเข้มข้น การสูญเสียพื้นที่ซึ่งเหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม
เนื่องจากมีการใช้ที่ดินผิดประเภท จากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2543 พบว่า มีที่ดินประมาณ 30 ล้านไร่
ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานและเหมาะสมสําหรับการทํานาปลูกข้าว ถูกใช้ผิดประเภทโดยมีการนําไปสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม รีสอร์ท บ้านจัดสรร สถานที่ราชการและสถานศึกษา ไปแล้วประมาณ 5 ล้านไร่ หรือประมาณ 1
ใน 6 ของพื้นที่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ การสูญเสียพื้นที่ซึ่งเหมาะสมสําหรับการทํา
เกษตรกรรมเนื่องจากมีการใช้ที่ดินผิดประเภท จากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2543 พบว่า มีที่ดิน
ประมาณ 30 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานและเหมาะสมสําหรับการทํานาปลูกข้าว ถูกใช้ผิดประเภทโดยมี
การนําไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ท บ้านจัดสรร สถานที่ราชการและสถานศึกษา ไปแล้วประมาณ 5
ล้านไร่ หรือประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ คุณชรินทร์ ดวงดารา บอกว่า
เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ และเป็นหนี้กับสหกรณ์และสถาบันการเงินต่างๆ โดยนําที่ดินไป
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ค้ําประกันและกําลังเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเพื่อยึดทรัพย์ขายทอดตลาด มีจํานวนรวมกันราวพื้นที่เกือบ 39
ล้านไร่ สถานการณ์วิกฤติปัญหาที่ดินดังกล่าวยังเกิดจากปัญหาอีกมิติหนึ่งคือ การแย่งชิงที่ดินในที่ดินของรัฐ เช่น
ที่ดินในเขตป่า ที่ดินสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งความขัดแย้งและการอพยพไล่รื้อยังเกิดขึ้นตลอดเวลา ในหลายพื้นที่ดัง
กรณีปัญหาภายใต้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ได้นํามาสู่ความรุนแรงถึงขั้นการลอบสังหาร
การจับกุมและฟ้องร้องชาวบ้านด้วยสารพัดข้อหา การละเมิดสิทธิในที่ดินของชุมชนและประชาชน ทําให้
เกษตรกรรายย่อย และประชาชนทั่วไปต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินทํากิน ในขณะที่ดินกระจุกตัว
อยู่ในหมู่คนจํานวนน้อย แต่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ซึ่งเป็นคนจํานวนมาก และเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่ผู้คนใน
สังคมไทยกลับไร้ที่ดินและมีที่ดินทํากินไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินทํากินและการ
สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมได้นํามาสู่การผลักดันจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ได้รับรองสิทธิให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
เกี่ยวกับแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 ได้กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
และดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง รัฐบาลคุณ
อภิสิทธิ์เองก็ได้กําหนดนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรในรูปของธนาคารที่ดิน หรือในรูปของ
โฉนดชุมชน ดังที่กําหนดว่า ‚คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ได้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานแล้ว เพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟื้นฟูคุณภาพดิน จัดหา
ที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรยากจน
และชุมชนที่ทํากินอยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการ
เกษตรในรูปของนิคมการเกษตร‛ ปัญหาอยู่ที่ว่า หลักการและฐานคิดนามธรรมดังกล่าวที่ปรากฏทั้งใน
รัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาลจะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ขณะนี้ได้มีข้อสรุปที่เกิดจากคณะทํางานที่
ตั้งขึ้นอันเป็นผลมาจากการร่วมปักหลักชุมนุมของพี่น้อง คปท. ในประเด็นโฉนดชุมนุมซึ่งน่าจะนําสู่การถกเถียง
แลกเปลี่ยน คปท. มีข้อเสนอว่า โฉนดชุมชนก็คือ รูปแบบการบริหารจัดการของการใช้สิทธิของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 66 ซึ่งเป็นสิทธิรวมหมู่ของชุมชนในการจัดการการ
ครอบครองที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์
ในที่ดินของชุมชน และเป็นการรักษาพื้นที่เกษตรในการผลิตพืชอาหารในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
หลักการสําคัญของโฉนดชุมชนก็คือ ต้องมองที่ดินว่าเป็นฐานชีวิตสําคัญของชุมชนเกษตรกรรมรายย่อย เพราะ
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ที่ดินเป็นทั้งปัจจัยการผลิต แหล่งพึ่งพิงเพื่อสภาพการดํารงชีพ ดังนั้น การจัดการที่ดินจึงต้องไม่มีฐานคิดแบบ
ระบบตลาดที่มองที่ดินเป็นสินค้า ปล่อยให้มีการเก็งกําไรซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันอย่างเสรีกล่าวคือ ต้องเอาที่ดิน
ออกจากระบบกลไกตลาด ดังนั้น ที่ดินจึงควรเป็นเจ้าของโดยชุมชน ให้ชุมชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกัน ไม่
ควรมีการถือครองในรูปแบบกรรมสิทธิ์เป็นรายบุคคล ไม่ควรถูกนํามาซื้อขายในกลไกตลาด หากผู้ใดไม่ใช้
ประโยชน์ให้คืนสิทธิการใช้ประโยชน์แก่ชุมชนผ่านองค์กรที่บริหารจัดการ และอาจได้รับค่าชดเชยบางระดับที่
ไม่ใช่ราคาที่ดินท้องตลาด ประการต่อมา การใช้ที่ดินในชุมชนเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ต้องเป็นการใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการเกษตรโดยการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบการทําเกษตร ซึ่งต้องโยงกับการคุ้มครองพื้นเกษตรกรรม และควรมีลักษณะเงื่อนไขของ
เกษตรกรรมยั่งยืน ในมิติด้านองค์กรการจัดการที่ดินโดยชุมชน เสนอว่า จําเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อทํา
หน้าที่จัดการหรือมีวิธีการจัดการร่วมกันในนามของชุมชน รูปแบบการจัดองค์กรหรือการจัดการไม่ควรจํากัด
อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน อาจจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ การ
ได้มาซึ่งที่ดินในการจัดโฉนดชุมชนโยงกับการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อที่ดินที่จะต้อง
เร่งให้มีมาตรการทางภาษีที่บังคับให้เจ้าที่ดินปล่อยที่ดินออกมา ส่วนที่ดินในเขตป่าก็ต้องมีพิสูจน์การถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการกันเขตพื้นที่ สิ่งสําคัญประการสุดท้ายก็คือ ต้องสร้างความต่อเนื่องของนโยบาย
โฉนดชุมชน ทั้งนี้ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อทําหน้าที่ในการบริหาร
นโยบายโฉนดชุมชนให้ต่อเนื่องจากพื้นโฉนดชุมชนนําร่อง และให้มีการจัดตั้งส่วนงานและงบประมาณรองรับ
ซึ่งอาจเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ การสร้างรูปธรรมในลักษณะโครงการนําร่องโฉนดชุมชน และทํา
ให้ลงรากปักฐานระยะยาว จะเป็นย่างก้าวสําคัญของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ให้มีอะไรที่มากกว่าการลอกการบ้าน
ประชานิยมของรัฐบาลอดีต
…………..............................................

6)กระจายการถือครองที่ดินแบบจิ๋วระทวย โดยประภาส ปิ่นตบแต่ง ในกรุงเทพฯธุรกิจ วันที่ 5 สิงหาคม 2552
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นโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน ดูเหมือนจะดึงเอาความสนับสนุนจากผู้คนที่อยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ในเชิงโครงสร้างด้านความไม่เป็นธรรมทางสังคมได้กว้างขวางทีเดียว ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
รัฐบาลได้สร้างกลไกที่เห็นชัดขึ้นมาอย่างน้อย 2 ส่วน คือ คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนแห่งชาติ
โดยมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และอนุกรรมการอีกหลายชุด อาทิเช่น
อนุกรรมการที่ทํากินและที่อยู่อาศัย อนุกรรมการ ปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร อนุกรรมการปฏิรูประบบ
เกษตรกรรม ฯลฯ กลไกอีกโครงสร้างหนึ่ง ก็คือ คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และอนุกรรมการ 6 ชุด ซึ่งเกิดมาจากผล
การเจรจาหลังการชุมนุมในช่วง 4-11 มีนาคม 2552
ผลการทํางาน 6 เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้นําไปสู่นโยบาย หรือมาตรการอะไร ส่วนใหญ่จะมีแต่ข้อเสนอ
ในระดับอนุกรรมการ อย่างไรก็ดี อาจจะพอเห็นทิศทางว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกทําอะไร แค่ไหน อย่างไร
เกี่ยวกับนโยบายกระจายการถือครองที่ดิน ดังเช่นประเด็นกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อหากฎหมาย
คงจะอยู่ที่การขยายอัตราภาษีเพิ่มเป็นร้อยละ 0.5 จะไม่มีการเก็บอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครองที่ดิน ซึ่ง
เป็นหัวใจของการกระจายที่ดิน การเก็บแบบอัตราก้าวหน้าจะมีเพียงในที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งที่ผ่านมา แทบไม่
มีการเก็บเลยในทางปฏิบัติ เพราะเจ้าของที่ดินเอากล้วยตานีไปปลูกไว้ ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์แล้ว แต่
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะยอมรับข้อเสนอให้นําภาษีสักจํานวนหนึ่ง (แบบภาษีบาป) มาใส่ใน
กองทุนธนาคารที่ดิน
ส่วนเรื่องโฉนดชุมชน รัฐบาลได้มอบให้มือกฎหมายร่างออกมาแล้ว และคงเป็นประเด็นความขัดแย้ง
กับข้อเสนอของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน เพราะระบุว่า โฉนดชุมชนดําเนินการได้เฉพาะในที่ดินของรัฐเท่านั้น
ความสนใจเรื่องโฉนดชุมชนของรัฐบาลดูจะสนใจไปยังที่ดินในเขตป่า แต่ต้องเป็นพื้นที่ซึ่งมีการพิสูจน์สิทธิและ
กันเขตออกไปจากป่าอนุรักษ์และป่าสงวน เมื่อเป็นเช่นนี้ โฉนดชุมชนจึงจะดูเป็นเพียงแค่เอกสารแบบ สทก. ที่
ให้สิทธิทํากินแก่ชาวบ้านเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ดี การหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่า โดยโฉนดชุมชนก็ยังมีปัญหามากและซับซ้อน
เมื่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรฯ ที่กําลังขอเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,200 ล้านบาท เพื่อดําเนิน
โครงการเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิโดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และทําแนวเขตโดยจ้างบริษัทเอกชน โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาว่า ชาวบ้านอยู่มาก่อนหรือหลังการประกาศเป็นป่าสงวนฯ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งคาดได้ไม่ยากว่า
จะเสียเงินเปล่า จะแก้ไม่ได้เพราะไม่อยู่กับสภาพความเป็นจริง ดังเช่นที่ผ่านมา มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน
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2541 ได้กําหนดให้ใช้เกณฑ์การพิสูจน์สิทธิว่าชาวบ้านอยู่ก่อนหรือหลังปีที่มีการประกาศเขตป่า (ทั้งป่าสงวนฯ
และป่าอนุรักษ์) ก็ปรากฏว่า การพิสูจน์สิทธิชาวบ้านมากกว่า 6 หมื่นราย พบว่ามีผ่านเกณฑ์เพียงราว 9,000 ราย
เท่านั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้ การประกาศโฉนดชุมชนต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ตามเกณฑ์ดังกล่าวเสียก่อน ที่ดินซึ่ง
ชาวบ้านอยู่มาก่อนก็ให้กรรมสิทธิ์ไปเลย ส่วนที่ดินซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวก็เป็นที่ป่า ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ คุณ
กิตติ บอกชัดเจนว่า จะยอมให้ชาวบ้านดูแลใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าชายขอบ คําถามก็คือ จะเหลือที่ดินใน
เขตป่าให้ดําเนินโครงการโฉนดชุมชนสักกี่ไร่กัน ในร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรียังระบุที่ดินของรัฐให้
รวมถึงที่ดิน ซึ่งรัฐได้มาโดยธนาคารที่ดิน นั่นหมายความว่า หากตั้งกองทุนธนาคารที่ดินขึ้นมา เมื่อมีการซื้อ
ที่ดินก็จะกลายเป็นที่ดินของรัฐ ชาวบ้านและชุมชนมีสิทธิเพียงการใช้ประโยชน์บนที่ดินเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้
เพราะมีวิธีคิดว่า หากโอนที่ดินให้กรรมสิทธิ์แก่ชุมชนไม่ว่าในลักษณะสหกรณ์ กลุ่ม หรือองค์กรแบบใด เดี๋ยว
ชาวบ้านจะเอาไปขาย น่าสนใจว่า รัฐบาลเห็นข้อเสนอเรื่องโฉนดชุมชนของชาวบ้านเป็นเพียงแทคติก หรือ
วิธีการที่ชาวบ้านใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเสียก่อน หลังจากนั้น ก็จะรวมหัวกันยกมือให้นําที่ดินมา
แจกกันรายแปลงในลักษณะของโฉนดส่วนบุคคล เหมือนกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถามชาวบ้านคลองโยง
ทํานองว่า หากพวกท่านซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์รวมหัวกันยกมือร่วมกันขายรัฐบาลไม่พังหรือ คําถามคือ รัฐบาล
ประชาธิปัตย์ถูกผี ส.ป.ก. 4-01 ตามหลอกหลอนจนเกินเลยไปหรือเปล่า
ที่จริงกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมลักษณะนี้ ได้ดําเนินการอยู่แล้วในโครงการบ้านมั่นคงกว่าครึ่ง ก็ไม่เห็นมี
ชาวบ้านที่ไหนยกมือขายที่ดิน ประเด็นสําคัญอยู่ที่การสร้างกลไกการตรวจสอบ กํากับ ทั้งโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชาวบ้าน มากกว่าการจัดการความไม่ไว้ใจชาวบ้าน โดยเอาที่ดินไว้เป็นของรัฐ ชาวบ้านคลองโยง
และพิชัยภูเบนทร์ยอมลดระดับจากสิทธิที่สมควรได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินในรูปแบบโฉนดที่ดินรายบุคคล
ตามเจตนารมณ์ของกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2518 แต่เห็นด้วยกับแนวทางโฉนดชุมชนของรัฐบาล และไม่เห็น
ด้วยกับการให้กรรมสิทธิ์รายแปลง เพราะต้องการตอบคําถามความไม่ไว้วางใจของรัฐบาลและสังคมที่กลัว
ชาวบ้านจะเอาที่ดินไปขาย
นอกจากนี้ การลุกขึ้นมาเรียกร้องเคลื่อนไหวของชาวบ้าน นํามาสู่การหยุดยั้งการขายที่ดิน ที่มีการ
ขยายตัวอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ในช่วงซึ่งที่ดินแปลงนี้ถูกส่งคืนไปยังกรมธนารักษ์ เพราะการจัดการให้เช่า
ที่ดินภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีระเบียบห้ามเปลี่ยนแปลงผู้เช่า จึงมีขบวนการนายหน้าค้าที่ดินที่มีความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายเกิดขึ้น สิ่งที่ควรพิจารณา ก็คือ แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนในลักษณะกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นโจทย์ที่ต้อง
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ช่วยกันสร้างบทเรียน และขยายฐานคิดออกไปในสังคม ไม่ใช่คิดแบบคับแคบ ด้วยการรวบอํานาจเอาไว้ที่รัฐ
กํากับโดยรัฐ และนํามาซึ่งร่างระเบียบฯ สับปะรังเค ที่ไม่ไว้ใจชาวบ้าน ผลงาน 6 เดือนของรัฐบาลด้านนโยบาย
กระจายการถือครองที่ดินโดยรวมพอไปได้ แต่เป็นการดําเนินนโยบายแบบกระจุ๋มกระจิ๋ม ค่อยๆ ขยับอย่างเบาๆ
...............................................

7) ประชาพิจารณ์โฉนดชุมชน โดยประภาส ปิ่นตบแต่ง วันที่ 2 กันยายน 2552
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ทาพิธีตัดริบบิ้นเปิดการสัมมนาเรื่องโฉนดชุมชนที่
ทาเนียบรัฐบาล และจะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ อีก 4 ครั้ง
ในเร็ววันนี้ รัฐบาลคงจะประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน และมีพื้นที่นําร่องไม่น้อย
กว่า 30 แห่ง อย่างไรก็ดี มีคําถามต่อร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนที่รัฐบาลได้มอบให้มือ
กฎหมายยกร่างออกมาหลายประการ ในภาพรวมแล้วโฉนดชุมชนยังไม่สามารถตอบคําถามได้ว่าจะนํามาสู่การ
กระจายการถือครองที่ดินได้อย่างไร
ข้อสังเกตประการแรก ก็คือ โฉนดชุมชนของรัฐบาลเป็นเพียงเครื่องมือในการบริหารงานที่อยู่ภายใต้
กรอบกฎหมาย และมาตรการเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ก็ล้วนมีข้อจํากัด และมีลักษณะขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีข้อยกเว้นบางประการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลได้ เมื่อ
เป็นเช่นนี้ก็เห็นอุปสรรคอยู่ตรงหน้าว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ของท่าน รมต. สุวิทย์ คุณกิตติ คงไม่ยอมให้พื้น
ที่มาจัดโฉนดชุมชน เพราะท่านก็บอกอยู่บ่อยๆ ว่า โฉนดชุมชนเป็นเรื่องของท่าน รมต.สาทิตย์ ไม่เกี่ยวกับ
แนวทางของกระทรวงทรัพยากรฯ ถ้าเปรียบเทียบกับกระแสการผลักดันให้มีการปฏิรูปที่ดินในช่วง
ประชาธิปไตยเบ่งบานยุคสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย ซึ่งทําให้รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 2518 และการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนปี 2519 เพื่อชาวนาชาวไร่ยืมไปใช้จัดเช่า-ซื้อที่ดินรูป
สหกรณ์นิคม ฯลฯ โฉนดชุมชนที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ เป็นเพียงหยิบเล็กผสมน้อยจากกฎหมาย และมาตรการ
ที่มีอยู่อย่างล้วนพิกลพิการ ซึ่งคงจะทําให้เกษตรกร คนจน มีที่ดินทํากินเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่ไม่ใช่การกระจาย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งกระจุกตัวอันเป็นโจทย์ที่สําคัญ
ประการที่สอง ร่างระเบียบโฉนดชุมชน ไม่ใช่การกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการ
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ปฏิรูปที่ดิน เพราะเขียนเอาไว้ชัดว่าที่ดินซึ่งเป็นโฉนดชุมชนยังคงเป็นที่ดินของรัฐเท่านั้น ที่ดินในเขตป่าที่เข้ามา
สู่การจัดโฉนดชุมชนก็ยังคงเป็นที่ดินของรัฐ โฉนดชุมชนในที่ดินเช่นนี้ จึงไม่ได้แตกต่างไปจากการให้สิทธิทํา
กินชั่วคราว (สทก.) เพียงแต่เป็น สทก.ทั้งแปลงให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในร่างระเบียบโฉนดชุมชนได้
ระบุเอาไว้ชัดเจน ว่า การให้ใช้ประโยชน์จะทําได้ไม่เกิน 30 ปี และมีการพิจารณาทุกๆ 3 ปี ซึ่งนี่ก็คือการให้เช่า
ตามกฎหมายที่ราชพัสดุ คําถามเดิม ก็คือ นี่จะเป็นการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินได้อย่างไร ปัญหาที่ตามมา ก็คือ
ความมั่นคงในที่ดินของชาวบ้านก็ยังไม่มีเหมือนเดิม เพราะไม่รู้ว่าเมื่อใดรัฐจะเอาคืน และยิ่งถ้าเป็นเพียงแนว
ปฏิบัติ หากรัฐบาลใหม่มาแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลนี้ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ง่าย
เมื่อเป็นเช่นนี้ หากเห็นว่าระเบียบนี้จะเร่งออกมาเพื่อหาบทเรียนจากการนําร่อง ก็ควรทบทวนวิธีคิดที่จะให้
อํานาจแต่ฝ่ายรัฐเดียว และต้องยึดหลักการสําคัญของโฉนดที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนจัดการที่ดิน ถ่ายโอน
อํานาจไปที่ชุมชน ไม่ใช่เอาไว้ที่รัฐแต่ฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ในระยะยาวมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เห็นถึงความ
ชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์โดยชุมชน อาทิเช่น การคิดถึงการแก้ไขกฎหมายที่ดินให้มีกรรมสิทธิ์แก่ชุมชน เพื่อเป็น
หลักประกันด้านความมั่นคงในที่ดินให้แก่ชุมชน เพราะกฎหมายที่เป็นอยู่คิดแต่ที่ดินรัฐและเอกชนเท่านั้น
ประการที่สาม โฉนดชุมชนซึ่งนักกฎหมายของรัฐบาลได้ยกร่างขึ้นมานี้ อยู่บนวิธีคิดที่กลัวชาวบ้านจะ
เอาที่ดินไปขาย "ความกลัว" ดังกล่าวจึงนํามาสู่ "ความเสื่อม" ในหลักการสําคัญของโฉนดชุมชนที่ต้องให้อํานาจ
ในการจัดการทรัพยากรแก่ชุมชนดังที่กล่าวมา และไม่กล้าให้ความมั่นคงแก่ชุมชนในการถือครองที่ดิน เป็นไป
ได้ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ยังขวัญผวาจากเรื่องปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 สิ่งที่น่าจะใคร่ครวญกันใหม่ ก็คือ มายา
คติที่ว่า "หากรักษาที่ดินเป็นของรัฐแล้ว จะเป็นหลักประกันว่า ที่ดินจะเป็นของเกษตรกร คนยากจนได้" เป็น
เรื่องไม่จริง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่ดินราชพัสดุทุกชนิด ก็คือ การเช่าได้ถูกเปลี่ยนมือจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่
นายทุนเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามการเปลี่ยนมือการเช่า และไม่จําเป็นต้องเป็นการเช่าโดย
เกษตรกร ยิ่งที่ดินไม่มีความมั่นคง และไม่ได้ให้ชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแล กํากับ ที่ดินก็ยิ่งจะหลุดไปจาก
เกษตรกรรายย่อย และคนจน หลักการโฉนดชุมชนที่มาจากประสบการณ์ชาวบ้าน จึงเป็นการให้มีกลไกในการ
ช่วยการดูแล การสร้างหลักการตรวจสอบร่วมกันหลายฝ่าย และสร้างกฎระเบียบร่วมกัน อาทิเช่น ระบุให้ชัดเลย
ว่าที่ดินเหล่านี้ห้ามซื้อ-ขาย
ประการที่สี่ โฉนดชุมชนควรคิดเชื่อมโยงกับมาตรการอื่นๆ ที่จะนําไปสู่การกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาทิเช่น กองทุนธนาคารที่ดิน ในร่างระเบียบกําหนดเอาไว้ว่า ที่ดินซึ่งซื้อมาโดยกองทุนธนาคารที่ดินก็ให้เป็น
ที่ดินของรัฐ ท่านนายกฯ และรัฐมนตรีคลังก็แถลงในทํานองว่า จะให้เอาไว้บางส่วนจากภาษีที่ดินมาใส่แล้ว
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นํามาซื้อที่ดินมาให้ชาวนาเช่า ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ข่าวว่าจะเอาเงินกองทุนธนาคารที่ดิน
มาซื้อที่ดินตาบอด ดูเหมือนว่า ชักจะไปไกลจากหลักการปฏิรูปที่ดินมากยิ่งขึ้นทุกทีๆ
ข้อเสนอ ก็คือ ควรขยายกรอบเรื่องโฉนดชุมชนให้เข้ามาเชื่อมโยงในที่ดินเอกชนและกองทุนธนาคาร
ที่ดิน ดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แต่ควรทําทวนบทเรียนเรื่องการให้เช่าซื้อเป็นรายปัจเจก
บุคคล มาสู่การให้กรรมสิทธิ์รูปแบบโฉนดชุมชน พร้อมกับมีมาตรการการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยต้อง
หนุนเสริมให้ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตมาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน โฉนดชุมชนจึงควรเริ่มต้นจาก
ความไว้วางใจผู้คนในชุมชน ที่ได้ผลักดันให้เข้ามาสู่นโยบายของรัฐบาล ออกจากมายาคติเรื่องที่ดินของรัฐ ขยาย
หลักคิดมาสู่โฉนดชุมชนในที่ดินเอกชน โดยเชื่อมโยงกับกองทุนธนาคารที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม
...................................
8) โฉนดชุมชนจากเบื้องล่าง โดยประภาส ปิ่นตบแต่ง
คงจะเป็นเพราะผี ส.ป.ก. 4-01 ยังคงหลอกหลอนรัฐบาลประชาธิปัตย์ จนทาให้นโยบายกระจายการถือ
ครองที่ดินที่ได้ประกาศเอาไว้จึงเดินไปไม่ค่อยได้มากนัก ระเบียบสานักนายฯ ว่าด้วยโฉนดชุมชนผ่านมติครม.
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 แต่ยังค้างอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
แม้ระเบียบดังกล่าวนี้ยังมีสภาพกระรุ่งกระริ่งเป็นอย่างมากในสายตาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศ
ไทย ผู้ซึ่งผลักดันแนวคิดโฉนดชุมชน แต่ก็ทราบว่ากระทรวงทรัพยากรฯ ขวางสุดตัว ในทุกๆ ขั้นตอน
ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ คุณกิตติ กล่าวอย่างชัดเจนว่า โฉนดชุมชนเป็นเรื่องของคุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ลูกน้องท่านหนึ่งของท่านรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมอนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิฯ (ซึ่งผู้เขียน
เป็นอนุกรรมการด้วย) ว่า ในกระทรวงทรัพย์ฯ ไม่มีพื้นที่ว่างให้จัดทาโฉนดชุมชน
จึงอยู่ในสภาพ ‚หัวก็ส่าย หางก็กระดิก‛ นายใหญ่ก็ไม่รับแนวนโยบายโฉนดชุมชน ส่วนข้าราชการ
ระดับล่างก็กระดิกหางรับเป็นทอดๆ ลงไป
ที่จริงระเบียบโฉนดชุมชนที่กาลังจะออกมาก็เป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ น่าจะช่วยกันนาความคิดนี้ไปลองทาดูเพื่อหาบทเรียน และยกระดับของความคิด สร้างกลไก
กฎหมาย ฯลฯ เพื่อให้ลงรากปักฐาน
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เพราะกฎหมายและแนวนโยบายของกระทรวง หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ก็สามารถปรับใช้ได้ เช่น
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็สามารถดาเนินการปฏิรูปที่ดินโดยสร้างเงื่อนไขมอบที่ดิน
ให้แก่ชุมชนในรูปของกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร และสร้างเงื่อนไขการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินโดย
องค์กรดังกล่าว
สร้างหลักการถ่ายโอนอานาจการบริหารจัดการ การควบคุมดูแลตรวจสอบและกากับร่วมกัน เพราะ
บทเรียนที่ผ่านมาคือ การให้ที่ดินแก่ปัจเจกบุคคลมักจะหลุดมือไปสู่คนที่มีเงินเข้ามากว้านซื้อ ที่ดินในพื้นที่
ปฏิรูปฯ จึงเปลี่ยนไปสู่มือของนายทุน สิ่งที่ตามมาก็คือ การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่กลับมาสร้าง
ผลกระทบแก่พื้นที่เกษตรกรรม
รูปธรรมแห่งหนึ่งของโฉนดชุมชนบนแนวคิดนี้ก็คือ กรณีชาวบ้านคลองโยง ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่องแห่งหนึ่ง
ที่จะจัดโฉนดชุมชนภายใต้ระเบียบสานักนายกฯ ซึ่งมีการกาหนดพื้นที่นาร่องเอาไว้ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง
ที่ดินคลองโยงผืนนี้ชาวบ้านได้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร พ.ศ.2514 ซึ่งมี
เจตนารมณ์ให้จัดการในรูปแบบนิคมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน แต่เรื่องราวก็มีปัญหาคาราซังมาจนถึงปัจจุบัน
(ซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่น)ี้
บทเรียนของการจัดตั้งกองทุนฯ และให้ชาวบ้านยืมมาซื้อที่ดินแล้วค่อยๆ ผ่อนส่งคืนก็คือรูปแบบของ
ธนาคารที่ดินที่รัฐบาลกาลังพูดอยู่ในขณะนี้ แต่น่าเสียดายว่ากองทุนดังกล่าวนี้ได้ถูกยุบไปในปี 2540
ส่วนกองทุนคล้ายๆ กันที่ตั้งขึ้นมาช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ผลักดันโดยสหพันธ์ชาวนา
ชาวไร่ฯ ก็ถูกแปรสภาพวัตถุประสงค์เป็นกองทุนดับเพลิง กล่าวคือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์เอาไปแก้ไขปัญหา
เกษตรกรเรื่องอื่นๆ
อีกประการหนึ่งที่น่าจะนามาเป็นบทเรียนก็คือ การมอบที่ดินให้แก่เกษตรกรแบบปัจเจกบุคคลจะนามา
สู่สภาพเดียวกับที่ดินส.ป.ก. ดังที่กล่าวมา จากการติดตามสหกรณ์นิคมการเช่าซื้อที่ดินหลายแห่งก็พบว่ามี
สภาพเช่นนั้น
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ชาวบ่านคลองโยงจึงได้ร่วมกันร่างระเบียบโฉนดชุมชนที่พยายามสรุปบทเรียน
เหล่านี้
โดยมีหลักการพื้นฐานเบื้องต้นสาคัญคือ ให้มองที่ดินเป็นฐานชีวิตสาคัญของชุมชนเกษตรกรรมราย
ย่อย เพราะเป็นทั้งปัจจัยการผลิต แหล่งพึ่งพิงเพื่อสภาพการดารงชีพ ดังนั้น การจัดการที่ดินจึงต้องไม่มีฐานคิด
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แบบระบบตลาดที่มองที่ดินเป็นสินค้า ปล่อยให้มีการเก็งกาไรซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันอย่างเสรีกล่าวคือ ต้องเอา
ที่ดินออกจากระบบกลไกตลาด
ในมิติของการใช้ที่ดินสาหรับที่นี่ เราเสนอให้มองว่า ในชุมชนเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ต้องเป็นการ
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรโดยการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ไมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมหรือ
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบการทาเกษตร
ดังนั้น ในแง่ของการบริหารจัดการ จึงมีกฎว่า ให้ชุมชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันโดย
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งแปลงให้เป็นกรรมสิทธิ์สหกรณ์คลองโยง กล่าวคือ ‚ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
สหกรณ์เป็นของสมาชิก ที่ดินเป็นของสมาชิกโดยสหกรณ์‛
ที่ดินดังกล่าวสามารถตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมของผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดย
มีการออกเอกสารรับรองการครอบครองและการใช้ประโยชน์แก่สมาชิกผู้มีสิทธิ
นอกจากนี้ ชาวบ้านได้คุยกันว่า จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดินของ
ชุมชนเพื่อรองรับการคืนสิทธิการครองครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้เ พื่อรองรับผู้ที่อาจจะต้องการเลิก
การทาเกษตรกรรม หรือย้ายออกไปจากพื้นที่ ฯลฯ
กลไกดังกล่าวนี้จ ะเป็นหลั กประกันให้ที่ดินคงอยู่ในสภาพการถือครองและใช้ประโยชน์โดยชุม ชน
ป้องกันการขายที่ดินให้แก่นายทุนและนาไปสู่การเปลี่ยนสภาพ เพราะใครจะขายต้องขายที่ดินแก่สหกรณ์ที่ มี
ระเบียบการจัดการร่วมกันเท่านั้น
การดาเนินการในลักษณะดังกล่าวสามารถเริ่มได้เลยในหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส.ป.ก. กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีรูปแบบนิคมสหกรณ์อยู่แล้ว ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีที่ดินสาธารณะประโยชน์
จานวนมากที่สามารถจัดการรูปแบบโฉนดชุมชน เพียงแก้ระเรียบการเช่าที่ดินสาธารณะฯ ปี 2547 ให้สอดคล้อง
กัน ฯลฯ
ก็ได้แต่หวังว่า รูปธรรมการจัดการในลักษณะโฉนดชุมชนที่กาลังเกิดขึ้นอย่างหลากหลายใน
ประสบการณ์ของชาวบ้านต่างๆ จะได้รับการหนุนเสริมจากสังคมส่วนต่างๆ และช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
ความคิดของหน่วยงานของรัฐ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณะที่ก้าวหน้าต่อไป
....................
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9)ประชาชนต้องตายก่อน โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หลังจากการเสียชีวิตของ สมพร พัฒนภูมิ เมื่อวันที่ 11มกราคมที่ผ่านมา และเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทยได้มาชุมนุมที่หน้าทําเนียบรัฐบาลอยู่ 3 วัน นายกรัฐมนตรีได้เร่งลงมาแก้ปัญหาเรื่องคดีความ ให้
ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต และนําไปสู่การเร่งประชุมคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูป
ที่ดินฯ ที่ไม่มีการประชุมมากว่า 6 เดือน ในวันที่ 1 ก.พ. 2553
นายกรัฐมนตรีได้มานั่งเป็นประธานดําเนินประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อิงอยู่บนนโยบายการกระจาย
การถือครองที่ดินซึ่งขยับไปได้พอสมควร กล่าวคือ มีการตัดสินใจชัดขึ้นว่าจะมีโครงการนําร่องเรื่องกองทุน
ธนาคารที่ดินที่จะมารองรับการนําร่องในบางพื้นที่ การแก้ปัญหาทิ่ดินของชาวบ้านสหกรณ์คลองโยงและพิชัยภู
เบนทร์ การแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชนและที่ดินเอกชน ที่มี รมว.ถาวร เสนเนียม เป็นประธาน ฯลฯ
อย่างไรก็ดี กรณีปัญหาซึ่งสําคัญแต่ไม่ขยับเอาเสียเลย หรือจะถอยหลังเข้าคลองเสียด้วยซ้ํา ก็คือ กรณี
ปัญหาที่ดินในเขตป่า ซึ่งมี ฯพณฯ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธาน เพราะ
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 อนุกรรมการฯ ชุดนี้มีการประชุมเพียงครั้งเดียว
ข้อตกลงเรื่องการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านโดยแนวทางโฉนดชุมชน ได้รับการประกาศจากเจ้าหน้าที่ใน
กระทรวงทรัพยากรฯ ว่า ‚ไม่มีพื้นที่ให้รัฐบาลไปจัดเป็นโฉนดชุมชน‛ ถ้าจะดําเนินการให้ไปทําในที่อื่น ไม่ใช่
ในกระทรวงนี้
ข้อตกลงจากที่ประชุมโดยมีการยืนยันจะไม่มีการใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่พิพาท
ระหว่างการดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้คณะกรรมการอํานวยการฯ ที่มีมติให้ ‚....ผ่อนผันให้ราษฎรได้อยู่อาศัย
และทํากินในที่ดินดังกล่าวตามวิถีชีวิตปกติไปพลางก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแจ้งส่วนราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชะลอการดําเนินการใดๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ในการดําเนินชีวิตตามปกติสุข และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป‛
แต่กระทรวงทรัพยากรฯ ได้สั่งการไปยังส่วนราชการในสังกัด โดยมีหนังสือลงนามโดยปลัด
กระทรวงฯว่ามติดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก “ไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้”

269

กรณีที่มีการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายจากชาวบ้านในคดีความ ‚ทําให้โลกร้อน‛ ดัง
กรณีของนางกําจาย ยังดําเนินการจัดการกับชาวบ้านคนเล็กคนน้อยเช่นนี้ต่อไปอย่างเข้มข้น โดยมีการชี้แจงว่า
ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการอํานวยการฯ หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมอุทยานฯ ชะลอการรื้อถอนพืชผลอาสิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
ดังที่พบว่า กรณีการดําเนินคดี ตลอดจนใช้อํานาจตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 คุกคามสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง และพัทลุง กรณี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์ และกรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ จํานวน 18 ราย
การฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง นางขันทอง พิมเสนา ชาวบ้านห้วยระหงส์ อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ กรณีพิพาทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง วันที่ 24 กันยายน 2552 เรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 129,732.28
บาท ศาลจังหวัดหล่มสักพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 มีหนังสือที่ ทส 0917.2/5486 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่องขอให้ชําระ
ค่าเสียหายในคดีบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง โดยส่งถึงชาวบ้านสมาชิกเครือข่ายฯ พื้นที่ตําบลทุ่งลุย
ลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จํานวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 525,525 บาท ในเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน
นอกจากนี่ มีการฟ้ องขั บไล่ชาวบ้านผู้เดือดร้อน กรณีสวนป่าคอนสาร จังวัดชัย ภูมิ พร้อมที่ปรึกษา
เครือข่ายฯ จํานวน 31 ราย โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ยื่นฟ้องชาวบ้านและที่ปรึกษาเครือข่ายฯ
ทั้งที่เคยมีคณะทํางานระดับพื้นที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่ประชุมประชาคมตําบลทุ่งพระ มี
มติให้ยกเลิกสวนป่าคอนสาร และนําที่ดินมาจัดสรรแก่ชาวบ้านผู้เดือดร้อน เนื่องจากสวนป่าปลูกสร้างทับที่ทํา
กินและที่อยู่อาศัยของราษฎรจริง
ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน กล่าวโดยภาพรวมสะท้อนว่า การดําเนินงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ป่าไม้อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรฯ ตลอดระยะเวลากว่า 10 เดือนที่ผ่านมา ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
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ไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีมีจุดยืน และวาระซ่อนเร้นอะไรกับรัฐบาลประชาธิปัตย์ แต่ผลเสียที่เกิดแก่ชาวบ้าน
ก็คือ เกิดการข่มขู่คุกคามกับชาวบ้าน อย่างไม่เป็นธรรมอย่างกว้างขวาง ความล่าช้าที่เกิดขึ้นทําให้ความขัดแย้งใน
หลายพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
ทั้งที่ การบริหารงานของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ได้กําหนด ‚กฎเหล็ก 9 ข้อ‛ โดยในข้อที่ 3 ความว่า
นโยบายที่ ครม. อนุมัติในวันที่เป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ถ้ารัฐมนตรีที่จะไปกําหนดนโยบายเพิ่มในระดับ
กระทรวง หรือแม้แต่การแสดงความเห็นในชิงนโยบาย ขอให้อ้างอิงนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ
นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวว่า ‚ประชาชนต้องมาก่อน‛ แต่นี่ประชาชนแบบ สมพร พัฒนภูมิ ก็ได้ตายไป
ก่อนแล้ว แต่ความรุนแรงกลับขยายมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงจะนําไปสู่การลอบสังหารพี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน และ
การฟ้องชาวบ้านด้วยคดีโลกร้อน ซึ่งเป็นการดําเนินการที่ผู้คนในสังคมรับไม่ได้ยังคงเดินหน้าต่อไป
หรือว่าประชาชนตายไปก่อนก็ไม่เป็นไร ขอให้ฐานเสียงของรัฐบาลที่มาจากพรรคกิจสังคมจํานวน 4-5
เสียง ยังคงอยู่ในการร่วมรัฐบาลเป็นสิ่งสําคัญกว่า
............................
10)บ้วนปากด้วยนโยบายปฏิรูปที่ดิน โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา สื่อต่างๆ รายงานข่าวนายกฯอภิสิทธิ์แจกสัญญาเช่าที่ดินทํากินให้เกษตรกร
1182 ราย ที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งเทน้ํายาชีวะภาพลงไปในแปลงนา และมีภาพผ้าขาวม้าคาดพุงร่วม
เกี่ยวข้าว
คุณอภิสิทธิ์และรัฐบาลของเขาต้องการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลของเขามีนโยบายปฏิรูปที่ดิน และกําลัง
ดําเนินการหาที่ดินของรัฐคือ ที่ราชพัสดุ มาแจกให้แก่เกษตรกรผู้ยากจนและไร้ที่ดินทํากิน
แต่ขอโทษเถอะ ข่าวเหล่านี้น่าจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของข่าวลวงโลก เพราะนั่นไม่ใช่การเอาที่ดิน
ไปแจกชาวนา แต่เป็นการไปปล้นกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พวกเขาต้องได้
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เรื่องราวของที่ดินทํากินของชาวนาที่หนองเสือและธัญญบุรีมีความเป็นมาที่ยาวนาน พวกเขาถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษของเขาบุกเบิก จับจองกันมายายนาน ไม่ใช่เกษตรกรราย
ใหม่ที่รัฐหาที่ดินได้แล้วจึงเข้าไปเช่าทํากิน ดังที่รัฐบาลอ้างบุญคุณ
การขุดคลองรังสิตได้ทําให้ที่ดินซึ่งชาวนาซึ่งเคยบุกเบิก จับจอง ที่นากันมาก่อนต้องกลายเป็นผู้เช่านา
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้แสดงกรรมสิทธิ์โดยการออกโฉนดที่นา ใครสนใจเรื่องเหล่านี้สามารถดูได้จากงานของ
อาจารย์สุนทรีย์ อาสะไวย
นอกจากทุ่งรังสิต เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในบริเวณทุ่งนครชัยศรี กล่าวคือ การขุดคลองมหาสวัสดิ์ใน
รัชกาลที่ 4 ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเส้นทางเสด็จไปยังองค์ปฐมเจดีย์ ดังปรากฏชัดอยู่ใน พระ
ราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ.128 ว่า
“เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเสด็จพระราชดาเนินไปพระปฐมเจดีย์และเป็นคลองเปิดที่
นาสาหรับแจกพระเจ้าลูกยาเธอ”

ให้เป็น

โดยมีเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขําบุนนาค) และ พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ เป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุด หลัง
การขุดคลองได้มีการประกาศพื้นที่จับจองทั้งสิ้นราว 16,000 ไร่ พื้นที่คลองโยงเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินเหล่านี้
และผู้เป็นเจ้าของคือ เจ้าจอมมารดาชุ่ม ซึ่งได้มีการออกโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2460
ชาวนาที่คลองโยงแห่งทุ่งนครชัยศรีจึงมีชะตากรรมที่ไม่แตกต่างไปจากชาวนาที่หนองเสือและธัญญบุรี
แห่งทุ่งรังสิต อย่างไรก็ดี มีปรากฏความขัดแย้งอยู่บ้าง ดังในงานของ เดวิด บรูซ จอห์นสตัน ที่มีบันทึกว่า
บริษัทขุดคูคลองสยามต้องตั้งปืนกลเพื่อป้องกันโจรชาวนาที่เข้ามาบุกปล้นที่ทําการระหว่างดําเนินการขุดคลอง
ปัญหาที่ดินทํากิน เป็นสิ่งซึ่งได้รับความสนใจที่จะแก้ไขกันมาโดยตลอดไม่ว่าในยุคสมัยไหน ดังที่
ทราบกันดีอยู่ว่า หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในเค้าโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ หมวด
ที่ 1 ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน ต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ จนกลายเป็นข้อโจมตีของฝ่ายตรงกันข้าม
ในปี 2513 นี่เอง รัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้จัดตั้งโครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให้แก่
เกษตรกร ในรูปแบบของนิคมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน และในปี 2514 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบเงินทุน
หมุนเวียนกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร พ.ศ.2514
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ที่ดินเช่าของชาวนาที่หนองเสือและธัญญบุรีซึ่งนายกฯ ลงไปสร้างภาพ เข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนที่ดิน
ฯ และการจัดตั้งสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเพราะ ที่ดินทั้งสองแห่งนี้ผู้เป็นเจ้าของรายใหญ่ก็คือ ที่ดินกองมรดกของ
ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
เจ้าของทั้งสองรายนี้ต้องการขายชาวนาผู้เช่าที่ดินจึงได้ร้องขอให้รัฐบาลนําเงินกองทุนหมุนเวียนฯ มา
ซื้อและจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ซึ่งก็พบว่า สหกรณ์ทั้งสองแห่งได้มีการดําเนินการเช่าซื้อที่ดินจน
ชาวบ้านได้กรรมสิทธิ์ไปแล้วส่วนหนึ่ง
การซื้อที่ดินและมาดําเนินการเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายแห่ง ดังเช่น ที่ดินคลองโยงซึ่งเป็นมรดกของเจ้านาย
ราชวงศ์ดิสกุล ที่ดินของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริ
สภากาชาดไทยเมื่อปี ๒๔๘๕

และต่อมาทายาทผู้รับมรดกได้มอบให้แก่

ต่อมาสภากาชาดจะขายที่ดินให้แก่เอกชนรายหนึ่ง ชาวนาผุ้เช่าจึงได้ขอยืม

เงินกองทุนฯ มาซื้อที่ดินและจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนครปฐม
ที่ดินของคุณหญิงน้อย พิชัยภูเบนทร์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งต้องขายให้แก่บริษัทไร่อ้อยรายหนึ่งแต่
ชาวนาผู้เช่าได้ยืมเงินกองทุนฯ มาซื้อเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเช่นเดียวกัน และได้ดําเนินการจน
ชาวนาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไปหมดแล้ว
ที่ดินในโครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร เหล่านี้ดําเนินการภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์
และส่วนใหญ่ได้นําไปสู่กรรมสิทธิ์ของสมาชิก จนกระทั่งมีมติครม. 25 ธ.ค. พ.ศ.2544 ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนที่
ราชพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ จึงมีการโอนที่กลับไปยังกรมธนารักษ์ ซึ่งชาวนาที่เขาอยู่กันมานานต่อสู้
เพื่อให้ได้สิทธิ์อันพึงมีพึงได้ที่ไม่ใช่สัญญาเช่า
บทเรียนที่ได้จากปฏิบัติการลวงโลกของคุณอภิสิทธิ์

ซึ่งคาดว่าท่านคงทําตามสคริปของนักสร้างภาพ

แบบไม่รู้เรื่องรู้ราว ก็คือ หากที่ดินเหล่านี้ไม่สามารถเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวนาแล้วจะมีที่ดินที่ไหนอีกที่จะนํามา
สู่การกระจายการถือครองที่ดิน
สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลเองไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับนโยบายนี้ ความเข้าใจเรื่องโฉนดชุมชนมีอยู่แค่
ไหน กําลังพูดถึงโฉนดชุมชนแต่กลับไปแจกสัญญาเช่าให้รายบุคคล การพูดถึงกองทุนธนาคารที่ดินก็ทําแบบ
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ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนในอดีตที่มีมากพอสมควรซึ่งสามารถต่อยอดได้ แต่สิ่งที่รัฐบาลนี้เสนอกลับคิดได้แค่เอาเงิน
มาซื้อที่ดินให้เกษตรกรเช่า หรือซื้อที่ดินตาบอด
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การให้เช่าที่ดินราชพัสดุผู้เช่าเป็นใครก็ได้ เรื่องเช่นนี้เคยบทเรียนขบวน
การค้าที่ดินที่คลองโยงซึ่งเคยเรียนท่านนายกฯ แล้ว ที่หนองเสือและธัญญบุรีก็คงเกิดขึ้นไม่แพ้กัน ‚ง่ายมาก
เปลี่ยนกันง่ายๆ คนกรุงเทพฯ เข้าไปมีที่ดินกันเยอะแยะ ฯลฯ‛ คําถามเหล่านี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ยากหรอก
เรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีใครทําผิดกฎหมาย ชาวบ้านที่ต้องการขายที่ก็ขายได้ จะรอกรรมสิทธิ์ก็ไม่รู้จะได้
หรือไม่ มีผู้คนช่วยดําเนินการเอาคนมาซื้อ เอาชื่อเข้ามาแทน ทุกฝ่ายล้วนมีความสุข รัฐบาลได้หน้าไปแล้วเมื่อ
ภาพข้าวการลงไปแจกที่ดินและเกี่ยวข้าว
แต่เรื่องแบบนี้มีต้นทุนแน่ๆ เร็ววันนี้เรื่องราวคงจะถูกเปิดเผยออกมา รัฐบาลหาวิธีตอบคําถามเรื่องเอาที่
ไปให้นายทุนให้ดีก็แล้ว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหวังว่าจะเป็นบทเรียนให้รัฐบาลได้ตระหนักว่า

จะต้องคิดอย่างจริงจังกับโฉนดชุมชน

และมาตรการที่จะนํามาสู่การกระจายการถือครองที่ดิน ไม่ใช่พูดถึงแบบถุยน้ําลาย
...................
11) สองมาตรฐานคดีคนจน โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 6 มกราคม 2553
คนเสื้อแดงกําลังจะบุกไปเขายายเที่ยง และระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงการใช้กฎหมาย 2
มาตรฐานของรัฐบาล ที่ทั้งตํารวจ อัยการ ศาล กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เพิกเฉยต่อการกระทําผิดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองดังที่ทราบกันดี กลุ่มคนเสื้อแดงยังแจ้ง
อีกว่า จะมีการชุมนุมเพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้กฎหมาย 2 มาตรฐาน ซึ่งรัฐปฏิบัติต่อชาวบ้านอย่างแตกต่างกัน แต่
ไม่รู้ว่าแกนนําคนเสื้อแดงจะสนใจต่ออีกมาตรฐานหนึ่งซึ่งเกิดกับชาวบ้านที่เป็นคนเล็กคนน้อยที่จะกล่าวถึง
ต่อไปนี้หรือเปล่า
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้เสนอ สุดยอดคดีเด็ด ซึ่ง
เป็นการละเมิดสิทธิชุมชน จํานวน10 คดี ดังกรณีนางกาจาย ชัยทอง เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัด
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ชาวบ้านผู้ถูกฟ้องว่าทําให้โลกร้อน และเรียกค่าเสียหายในพื้นที่ดินมรดก 9 ไร่ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ จํานวนไร่ละ
150,000 บาท รวมเป็นเงิน 1.67 ล้านบาท
ในพื้นที่นี้ยังมีคดีแปลกๆ เกิดขึ้น กล่าวคือ พี่น้องโดนคดีตัดต้นยาง ทั้งๆ ที่กองทุนสงเคราะห์สวน
ยางให้พี่น้องโค่นยางได้ เทือกเขาบรรทัด มีจํานวน100 ครอบครัวถูกดําเนินคดี โดยมีการพิสูจน์สิทธิบอกว่า
‚บุกรุก‛ เป็นการพิสูจน์ ‚สิทธิทางอากาศ‛ โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสมัย 10 ปีที่แล้ว ปัญหาคือ กรม
อุทยานฯไม่ยอมรับสิทธิชุมชน ในขณะที่ชาวบ้านไม่ยอมรับการพิสูจน์สิทธิทางอากาศ
โดยการผสมผสานไปกับป่าจึงยังคงพื้นที่สีเขียวไว้

เพราะการทําเกษตร

การใช้ภาพถ่ายทางอากาศจึงไม่สามารถแยกได้ระหว่าง

พื้นที่ป่ากับพื้นที่การทําเกษตร
คดีที่ดินอยู่อาศัยของคนจนในเมือง กรณีนางจุติอร รัตนอมรเวช กรณีศึกษาคดีความจากกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ มีหนังสือจากเขตทองหล่อมาถึงบ้านที่มีการต่อเติม
จากชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น จํานวน 3 หลัง ในหนังสือเป็นคําสั่งมิให้ต่อเติมบ้านโดยมิได้รับอนุญาตและไม่ให้เข้าบ้าน
ชุมชนแห่งนี้มี 44 ครอบครัว อยู่มาเกือบ 50 ปี มีบ้าน 2 ชั้น 19 หลัง สาเหตุเนื่องจากนิติบุคคลคอนโดฯ ที่เพิ่ง
สร้างขึ้นภายหลังไม่พอใจเห็นว่าบ้านที่ต่อเติมขึ้นมาบดบังทัศนียภาพ จึงร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ กรณีนี้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่เขตเลือกปฏิบัติกับคนจน
กรณีนายสุแก้ว ฟุงฟู ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําพูน ซึ่งร่วมกับชาวบ้านบุกยึดที่ดินใน
พื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินเดิมจํานวน 15,000 ไร่ แต่กระบวนการจัดสรรล้มเหลว ทําให้นายทุน ข้าราชการ
และธนาคาร มีการฮุบฮิบกันออกเอกสารสิทธิ สุแก้ว ฟุงฟูและแกนนําชาวบ้านเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ
จํานวนราว 110 คน มีคดีความรวมกันมากกว่า 1,000 คดี นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา
ในภาคใต้ กรณีคดีนายทวีพร สุดวิไล ชาวบ้านชุมชนน้ําแดง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสมาชิ
โดนคดีร่วมกันทั้งหมด 11 ราย ซึ่งการบุกยึดที่ดินในพื้นที่สวนปาล์มทิ้งร้างมาตั้งแต่ปี 2530 เมื่อก่อนพื้นที่นี้
ถือครองโดยบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้ามาบังคับกว้านซื้อที่ดินราคาถูกไปจากชาวบ้าน กระบวนการต่อสู้ของ
ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอและเข้ามาตรวจสอบเอกสารสิทธิ พบว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็น
เอกสารที่ออกมาโดยมิชอบ คําขอออกเอกสารสิทธิเป็นเท็จ แต่ชาวบ้านซึ่งต่อสู้เพื่อให้นําที่ดินมาปฏิรูปให้แก่
ชุมชนกลับถูกดําเนินคดีบุกรุก
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ภาคอีสาน วิบูลย์ บุญภัทรรักษา ทนายความเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ได้แสดงตัวอย่างการเกิด
คดีความ เช่น กรณีพื้นที่ภูผาแดง(อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) เป็นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม

มีการ

ประกาศให้ออก โฉนด และ นส 3 ให้ถูกต้อง ชาวบ้านบางคนยังไม่ได้ดําเนินการ ตกสํารวจ ป่าไม้อยากได้ที่ดิน
จึงมาเจรจาเพื่อขอกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่ยอม จึงถูกจับ ดําเนินคดี กรณีพื้นที่บ้านดงกลาง ตําบลดงกลาง
อําเภอคอนสาร และกรณีสวนป่าคอนสาร บ้านบ่อแก้ว อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และกรณีบ้านโนนดินแดง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ฯลฯ พื้นที่เหล่านี้ชาวบ้านที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้ให้มีการนําเอาพื้นที่หมดอายุสัมปทาน
ปลูกป่ามาปฏิรูปที่ดิน แกนนําชาวบ้านล้วนถูกดําเนินคดีทั้งสิ้น
สถิติคดีในเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ยังมีคดีความกว่า 400 คดี มีผู้เกี่ยวข้องพัน
กว่าคน ค่าเสียหายทางแพ่งเฉพาะในภาคใต้รวมแล้ว 37.5 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมภาคเหนือกับภาคอีสาน คดี
เหล่านี้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเมือง

แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งคดีมักเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิ

เสรีภาพ การเผยแพร่แนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล แต่คดีทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับคนเล็กคนน้อย ที่สู้เพื่อปาก
ท้อง และการทํามาหากิน สู้เพื่อให้มีที่ดินทํากินที่ตัวเองได้รับการสืบทอดมา และต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
การขึ้นศาลและค่าทนายที่มากมาย

ชาวบ้านเหล่านี้ต้องเรี่ยไรกันเอง คดีคนจนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องการเมืองที่

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน และเชื่อมโยงให้เห็นขบวนการผลักดันให้คนเล็กคนน้อยต้องหลุดออก
จากที่ดิน ซึ่งกระบวนการยุติธรรมที่ดํารงอยู่เป็นส่วนหนึ่ง

เป็นเรื่องดีที่ทั้งคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองหยิบ

ประเด็นเรื่องที่ดินมาเคลื่อนไหว ดังที่เครือข่ายคนเสื้อเหลืองในนาม ‚สภาประชาชน 4 ภาค‛ ได้รณรงค์เชิญชวน
ประชาชนชาวอีสานทั้ง 19 จังหวัดให้ออกมาร่วมกันทวงคืนแผ่นดินไทย ในเขตตะเข็บชายแดนกัมพูชา ในช่วง
เดือนกันยายนที่ผ่าน รวมทั้งกิจกรรมของคนเสื้อแดงที่กําลังจะเกิดขึ้น ณ เขายายเที่ยง แต่การเคลื่อนไหวคงจะ
เป็นเพียงเพื่อประเด็นทางการเมืองสําหรับกลุ่มตน โดยไม่ได้มองเห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม
……………
12) บทเรียนการตายของเกษตรกรไร้ที่ดินสมพร พัฒนภูมิ โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง
วันที่ 19 มกราคม 2553 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย จํานวนราว 700 คน ซึ่งประกอบด้วย
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สหพันธ์
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เกษตรกรภาคเหนือ สหกรณ์การเช่าที่นาคลองโยงและพิชัยภูเบนทร์ และเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้มาปักหลัก
ชุมนุมที่ทําเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
การชุมนุมครั้งนี้เป็นเพราะความเชื่องช้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งได้เคยมีการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการอํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ตลอดเวลาราว 10 เดือน 10 วัน แม้จะมีการเจรจาเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหลายต่อ
หลายครั้ง แต่กลับไม่มีความคืบหน้า บางคณะอนุกรรมการฯ เช่น กรณีปัญหาที่ดินสหกรณ์การเช่าที่นาคลองโยง
และพิชัยภูเบนทร์ มีข้อยุติอย่างชัดเจนแต่กลับไม่มีการดําเนินการต่อ เพราะคณะกรรมการอํานวยการฯ ไม่มีการ
ประชุมมามากกว่า 6 เดือนแล้ว
อีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านในพื้นที่กลับถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับพื้นที่ของ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมชนคลองไทรพัฒนา อ.ชัยบุรี เคยถูกคุมคามจากกรณีที่มีชายฉกรรจ์นํารถแทรกเตอร์ เข้า
ไถดัน บ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย เป็นจํานวนถึง 60 หลัง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา สมพร พัฒนภูมิ สมาชิกชุมชนบ้านคลองไทรพัฒนา ได้ถูกลอบยิง
จากคนร้ายที่ลอบเข้ามายิงพร้อมชาวบ้านที่ตั้งวงนั่งคุยกัน จนกลายเป็นเหยื่อการสังหารชีวิตให้กับความเชื่องช้า
ในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล สมพร พัฒนภูมิ เป็นเกษตรกรไร้ที่ดิ นเช่นเดียวกับสมาชิกสหพันธ์เกษตรกร
ภาคใต้(สกต.) ซึ่งเคยเป็นครอบครัวเกษตรกร แต่ด้วยความไร้ที่ดินจึงไปยึดอาชีพเป็นช่างเคาะ-ปะผุ รถยนต์ ก่อน
จะตัดสินใจเข้ามาร่วมกับ สกต. ที่ดินซึ่ง สมพร พัฒนภูมิ และสมาชิก สตก. เข้าไปบุกยึดเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
นํามากระจายการถือครองในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นพื้นที่ซึ่งบริษัทธุรกิจการเกษตรจิวกังจุ้ย เข้าไปใช้พื้นที่
ของส.ป.ก. ปลูกสวนปาล์มตั้งแต่ปี 2524 จํานวน 1,081 ไร่ สํานักงานเขตปฏิรูปที่ดินฯ ได้ดําเนินการฟ้องขับไล่
และเรียกค่าเสียหายจํานวนราว 210 ล้านบาท โดยเทื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ศาลได้มีคําพิพากษาให้ ส.ป.ก. ชนะ
คดี โดยวินิจฉัยว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. และสั่งให้บริษัทฯ และบริวารออกจากที่ดินแปลงนี้
แต่ได้มีการยื่นอุทธรณ์ขอทุเลาบังคับคดีโดยขออยู่เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 สมพร พัฒนภูมิ และชาวบ้า นอีกประมาณ 120 ครอบครัว จึงได้ขอเข้าไป
ครอบครองใช้พื้นที่ตั้งเป็นชุมชน เพื่อติดตาม ตรวจสอบผลักดันให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งนําผืนดินแปลงนี่กลับมา
ดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สมพร พัฒนภูมิ ได้ประกาศกับพี่
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น้องที่ร่วมกันเข้าไปบุกยึดที่ดินแปลงนี้ว่า ‚จะขอสู้ตายที่นี่‛ ซึ่งเขาได้ใช้ชีวิตตลอดเวลา 14 เดือน ในที่ดิน 1 ไร่ ที่
ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา และปลุกกระท่อมน้อยไว้ 1 หลัง ด้วยความหวังว่า จะได้ครอบครองที่ดินแห่งนี้อย่างมั่นคง
ตามแนวนโยบายโฉนดชุมชน
การเข้าบุกเข้าไปถือครองที่ดินสวนปาล์มของชาวบ้านดังกล่าว จึงเป็นไปเพื่อให้รัฐได้เร่งดําเนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน นําเอาที่ดินที่รัฐเคยส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่เข้าไป
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนฯ โซน E ในรูปแบบการเช้าเพื่อทําสวนป่าเศรษฐกิจ ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้
กําหนดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเอาไว้ ร้อยละ 15 บริษัทธุรกิจปลูกไม้โตเร็วได้แห่กันขอสัมปทานจากรัฐ ซึ่งคิดค่าเช่า
เพียงไร่ละ 10 บาท โดยมีสัญญาเช่าได้ถึง 30 ปี ดังเช่นท่านรัฐมนตรีป่าลั่นได้อนุมัติให้สวนป่าแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออก ซึ่งมักจะมีการอนุมัติกันแปลงละ 1,999 ไร่ เพราะพ.ร.บ.ป่าสงวนฯ มาตรา 20 ระบุเอาไว้ว่า หากเกิน
ไกว่านี้ต้องเข้าครม.
การใช้พื้นที่ป่าโดยเอกชนด้วยการเช่าสัมปทานปลูกสวนป่า ซึ่งควรจะเรียกว่าไร่ต้นไม้ ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งชาวบ้านเรื่อยมา เพราะพื้นที่เหล่านี้มักมีชาวบ้าอยู่มาก่อน แต่ผิดกฎหมายเหมือนท่านพลเอกสุรยุทธ์
จุลนานนท์ บริษัท สวนป่ าไม้โตยังมั กขยายพื้นที่ ปาออกไปมากกว่าพื้นที่สัมปทานจริงๆ แต่ชาวบ้านมักถูก
ผลักดันออกไปด้วยการใช้อิทธิพล ข่มขู่ และ/หรือบังคับซื้อในราคาถูก ซึ่งพื้นที่เช่นนี้มีอยู่มากมายในเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินฯ เมื่ออายุสัมปทานได้หมดลง หรือพื้นที่ใดที่พบว่ามีการบุกรุกใช้พื้นที่เกินกว่าที่บริษัทเหล่านี้ได้เช่า
ชาวบ้านที่เคยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ รวมทั้งชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรไร้ที่ดินทํากินที่ตื่นตัว จึงมองเห็นว่า ควรเป็น
สิทธิอันชอบธรรมที่พวกเขาควรจะได้ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินทํากิน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มักจะมีการอนุมัติให้บริษัทเอกชนเช่าปลูกป่าด้วยการต่อสัมปทาน กรณีที่มีการทํา
ผิดต่อกฎหมายก็ไม่มีการดําเนินการ ปล่อยให้นายทุนใช้ประโยชน์โดยไม่มีการดําเนินขับไล่

ที่สําคัญคือ

เจ้าหน้าที่รัฐกลับช่วยบริษัทรักษาผลประโยชน์โดยนํากําลังเข้าไปกดดันชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ซึ่งจะต้อง
นํามาปฏิรูปที่ดินฯ ดังเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจํานวน 40 คันรถปิ๊กอัพเข้าไป
ค้นอาวุธชาวบ้าน และหลังจากนั้นก็มีกลุ่มชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธ เข้าไปทําลายบ้านเรือนของชาวบ้านราว 60
หลัง
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ปั ญหาที่ ดินของรัฐเหล่า นี้ ต้องมี ก ารสะสางและเปลี่ย นวิธีคิดในการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการให้
สัมปทานแก่บริษัทไม้โตเร็ว รวมทั้งที่ดินในเขตป่าซึ่งคนรวยได้เข้าไปครอบครองด้วยวีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาสู่การจัดการตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกร คนยากจน การตายของ สมพร พัฒน
ภูมิ เป็นบทเรียนว่า ชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรไร้ที่ดินทํากินได้ต่อสู้เพื่อสิทธิที่พึงมีพึงได้ในการครอบครองและ
ใช้ประโยชน์บนผืนดิน แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายปฏิบัติต่อเขา ด้วยความแตกต่างไปจากคนอีกพวกหนึ่งที่เข้า
ไปละเมิดครอบครองป่าสงวนฯ เหลือเกิน
......................
กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล ข่าวในสื่อต่างๆ กรณีสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนราษีไศล
ตัวอย่างการนําเสนอทามทีวีในที่ชุมนุม ณ สันเขื่อนราศีไศล มีลักษณะการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนฯดังต่อไปนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา ราศีไศลและพันธมิตรกว่า 2,000คนได้
จัดงานปฏิบัติการคนป่าทาม ในวาระครบรอบ 1 เดือนของการชุมนุม ณ หมู่บ้านคนจนบนสันเขื่อนราศีไศลซึ่งมี
กิจกรรมและนักกิจกรรมการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมการชุมนุม ทั้งนักเขียนที่มีการปราศรัย
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชุมนุม ไปจนถึงกิจกรรมการนําคณะผู้เยี่ยมชมและสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ทั้ง
นักหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุชุมชนล่องเรือเพื่อเยี่ยวชมเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล รวมถึงอธิบายให้
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน ในช่วงกลางคืนได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น(วีดีโอบันทึก
การถ่ายทอดทามทีวีครั้งที่ 1)
เหตุการณ์วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเนื้อหาในรายการเป็นการรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
ชุมนุมกว่า1 เดือน คือ ได้มีการเจรจาระหว่างตัวแทนสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา –ราศีไศล กับตัวแทนรัฐบาล ณ
ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าชดเชยในกรณีเขื่อนหัวนา – ราศีไศล โดยมีนางอัญชลี
วานิช เทพบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราศี
ไศลจํานวน 9 พื้นที่ ซึ่งมีตัวแทนจากสมัชชาคนจนเข้าร่วมประชุม 8 คนและ นําเสนอผลการประชุม นอกจากนี้
ได้ มี ก ารนํ า เสนอภาพตั ว แทนสมั ช ชาคนจนเข้ า ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการวุ ฒิ ส ภา และตั ว แทนพรรค
ประชาธิปัตย์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนราศีไศล(วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่2)
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เหตุการณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 เป็นการจัดกิจกรรมที่ สําคัญของผู้ชุมนุมนั่นคือ พิ ธี
กรรมการเข้าทรงเจ้าพ่อดงภูดิน เพื่อขออนุญาตปลูกต้นไม้ 3 ต้น เพื่อเป็นตัวแทนการต่อสู้ของสมัชชาคนจนของ
ชาวบ้าน 3 จังหวัด คือ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ดที่มาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขผลกระทบจากเขื่อน
หัวนา- ราศีไศล รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและการพบปะเพื่อประชุมทําความเข้าใจให้ผู้ชุมนุมจากนักวิชาการ
และคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากกรณี เขื่อนหัวนา – ราศีไศล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 3 )
การเจรจาระหว่า งกรรมการอุท ธรณ์ 3 จัง หวั ด กั บ เจ้ าหน้ าที่ ภาครั ฐ ที่เ กิ ด ขึ้น ในวั นที่ 27
กรกฎาคม 2552 โดยแกนนําสมัชชาคนจนเดินทางไปร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานที่ประชุม (วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 4)
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ซึ่งแกนนําชาวบ้านกลุ่มสมัชชาคนจนได้เดินทางไปประชุมที่
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (อ้างอิงจากการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 5 )
การเดินทางไปติดตามการทํางานของคณะทํางานอุทธรณ์ 3 จังหวัด ในวันที่ 4 สิงหาคม 2552
(วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 6 )
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ได้มีกิจกรรมในโครงการบําเพ็ญประโยชน์และเสวนาเรื่องแนว
ทางการจัดการทรัพยากรชุมชนของสมัชชาคนจน (วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 7 )
ในวันที่ 8 กันยายน 2552 รองอธิบดีกรมชลประทานได้เข้ามาเยี่ยมและให้กําลังใจต่อผู้ชุมนุม
บริเวณสันเขื่อนราษีไศล (วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 8 )
วันที่ 2 ตุลาคม 2552 คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นําโดยนายสาธร
วงศ์หนองเตยเดินทางมาพบปะผู้ร่วมชุมนุมและการปราศรัย ตลอดจนคํายืนยั นว่าจะมีการแก้ไขปัญหาจาก
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในขณะที่ชาวบ้า นได้ มีการแสดงทางวัฒนธรรมของผู้ชุมนุม และนําเสนอวิถีชีวิต
ของชาวบ้านที่หาอยู่หากินในป่าบุ่งป่าทาม (วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 9 )
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วั น ที่ 10

ตุ ล าคม 2552

ตั ว แทนสมั ช ชาคนจนเขื่ อ นหั ว นา-ราษี ไ ศลได้ ยื่ น หนั ง สื อ แก่

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่สหกรณ์กลุ่มชาวบ้านปากมูน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหา
เขื่อนหัวนา-ราศีไศล(วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 10)
การประชุ ม คณะกรรมการแก้ ไ ขปัญหาเขื่อนหัวนา-ราษี ไ ศลในวันที่ 16 ตุล าคม 2552 ณ
ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการนําเสนอการประชุมรายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา – ราษีไศล ของ
ผู้ว่าราชการจัง หวัดศรีส ะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ต่อคณะกรรมการฯซึ่งมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตรเป็น
ประธาน (วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 11)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เข้าเยี่ยมหารือกับกลุ่มสมัชชาคนจนหลังการชุมนุมครบ 160วัน และประชุมร่วมกับแกนนํา
สมัชชาคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา-ราศีไศล ในครั้งนั้นนายประพัฒน์ ได้ยืนยันกับพี่น้องว่ารัฐบาลพร้อม
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และต่อไปโครงการของรัฐควรมีการมีส่วนร่วมจากประชาชน(วีดีโอบันทึกการ
ถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 12)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 สมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา- ราศีไศลและผู้ได้รับผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนได้เดินทางมาที่ศูนย์กระจายน้ํา เพื่อยื่นหมายเลขบัญชีธนาคารที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพื่อพิสูจน์สิทธิ
ในที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิดต่อผู้ได้รับค่าชดเชยซ้ํารอยกับเหตุการณ์ในอดีต (วีดีโอบันทึกการ
ถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 13)
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2552 กลุ่มผู้ชุมนุมสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา-ราษีไศลได้ชุมนุมมาเป็น
เวลา 174 วัน ได้ยื่นหนังสือต่อนายธีระ วงศ์สมุทร รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ดําเนินการประชุมแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากเขื่อนหัวนา-ราศีไศลตามที่ได้สัญญาไว้กับชาวบ้านสมัชชาคนจนฯ ทําให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วม
ชุมนุมกว่า 2000พันคนผิดหวังอย่างรุนแรง ชาวบ้านจึงได้ยื่นหนังสื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ณ ที่ทําการ
โครงการส่งน้ําฯที่เขื่อนราษีไศล เพื่อให้คณะกรรมการฯได้เร่งรัดให้มีการประชุมตามข้อตกลงเดิมโดยเร็วที่สุด
เนื่องจากชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รอคอยการดําเนินการมาเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนแล้ว (วีดีโอบันทึก
การถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 14)
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วันที่ 2 ธันวาคม 2552 การประชุมรับรองผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบทาง
สังคมกรณีเขื่อนราษีไศล ซึ่งทําการศึกษาโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนําเสนอภาพการ
ผูกข้อมือของกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมทั้งนําเสนอภาพการยกเลิกการชุมนุมของชาวบ้านซึ่งต้องทนต่อ ความลําบาก
ตากแดดตากฝน เสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดี เสีย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเองในการเคลื่อนไหวกรณีก ารได้รับ
ผลกระทบจากเขื่อนเป็นเวลากว่า 16 ปี(วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดทามทีวี เรื่องที่ 15)
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กรณีเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯและสิ่งแวดล้อม : จดหมายร้องเรียนและเสนอสื่อและผู้เกี่ยวข้อง

เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
10 มิถุนายน 2551
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเป็นพื้นที่แห่งเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเล
ฝั่งอ่าวไทย โดยมีแนวยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นป่าแสมสลับป่าไม้โกงกางตลอดแนวยาว
ทางนิคมสหกรณ์บ้านไร่เป็นผู้ดูแล และจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด โดยการแบ่งอาณาเขตของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไว้
จํานวน 2,735 ไร่ และจากพื้นที่ป่าชายเลนขึ้นมาจะเป็นพื้ นที่นากุ้งของชาวบ้าน หรือที่เรียกว่าการทําเกษตร
น้ําเค็มจะมีพื้นที่ทั้งสิ้น 18,755.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ84.67 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลน
2,735 ไร่ ได้ถูกคลื่นกัดเซาะจนหมดไปแล้ว พร้อมๆกับพื้นที่ดินของชาวบ้านอีกจํานวนประมาณ 405 ไร่ก็โดน
กัดเซาะไปด้วย อัตราการกัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ชาวบ้านได้ทําการปักหลักวัดระยะการกัด
เซาะภายใน 1 ปี มี ก ารกั ดเซาะเนื้อ ที่ ห ายไปจํา นวน 6 เมตรต่อ ปี ทางชาวบ้า นก็ เริ่ มวิ ตกกั ง วลแล้ วว่ า ถ้ า
กรุงเทพมหานครไม่ทําอะไรสักอย่างกับพื้นที่บริเวณนี้ หลักประกันทางอาหารทะเลที่ส่งหล่อเลี้ยงชุมชนเมืองก็
จะหมดไป ถ้ามองต่อไปภายหน้าอาจนจะต้องสั่งซื้ออาหารทะเลจากต่างประเทศ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ชาวบ้านส่วนมากจะนิยมนําหินมาทิ้งเพื่อสร้าง
เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะของคลื่น แต่สภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลของบางขุนเทียน เป็นทะเลโคลน และพื้นดิน
อ่อน ชาวบ้านได้แก้ไขปัญหาโดยนําเอาไม้ไผ่มาปักเป็นเข็มเพื่อรองรับน้ําหนักก่อนนําหินมาทิ้งตามแนวที่ดิน
ของตนเอง อันนี้เป็นหลักประกันโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทําให้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง สําหรับ
ชาวบ้านที่พอจะมีทุนจะต้องใช้เงินเกือบ 300,000 บาท ส่วนชาวบ้านที่ทุนน้อยก็ยังถูกกัดเซาะอยู่
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อาชีพ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตบางขุนเทียน คือการทําเกษตรน้ําเค็ม
ในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเลี้ยงแบบธรรมชาติ คือในนากุ้งของชาวบ้าน 1 แปลงจํานวน 35-40 ไร่ จะมี
กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดํา ปูทะเล ปูม้า ปลากะพง ปลาหมอเทศ และหอยแครง
อาชีพในท้องทะเล หรือประมงชายฝั่ง มีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ เลี้ยงหอยนางรม และดักจับเคยมาทํากะปิ
อาชีพตามลําคลอง มีการหว่านแห ลงข่าย ลงอวน ดักจับปลากระพง ปลากระบอก ปลาดุกทะเล
ปลากดทะเล ปูม้า ปูทะเล ฯลฯ
ณ ปัจจุบันชาวบ้านเริ่มมีแนวคิด และรวมตัวกันเพื่อระดมความคิดเห็นในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียน เพื่อรักษาพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ส่งเข้าหล่อเลี้ยงชุมชนเมืองอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
ชาวบ้านจึงรวมตัวจัดตั้งเป็น ‚เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ‛ ขึ้นมา โดยมีชุมชนที่เป็นสมาชิกซึ่งอยู่ในโซนใกล้
ทะเล จํานวน 6 ชุมชน คือ 1.ชุมชนเสาธง 2.ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 3.ชุมชนแสนตอ 4.ชุมชนศรีกุมาร
5.ชุมชนหลวงพ่อเต่า 6. ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ ขณะนี้ทางเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพได้ทําโครงการปัก
เขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยปักไม้ไผ่รูปแบบสลับฟันปลาจํานวน 5 แถว ความกว้าง 1 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร
รูปแบบการทดลองเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นนี้ได้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นนักช่างสังเกต และศึกษา
จากการปักก่ําเลี้ยงหอยแมลงภู่ของชาวบ้านเอง เพราะที่ บริเวณด้านหลังของก่ําหอยแมลงภู่มีตะกอนเกิดขึ้นมา
บางก่ําถึงกับต้องย้ายหนี เพราะเกิดการตื้นเขิน ชาวบ้านก็เลยเอาแนวความคิดนี้มาทดลองทําเป็นเขื่อนไม้ไผ่
ชะลอคลื่น โดยโครงการนี้เริ่มลงมือเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
และได้มีการวางระดับวัดตะกอนเลนหลังแนวเขื่อนไม้ไผ่จํานวน 9 ตัว หลังจากนั้น 60 วัน ทางเครือข่ายได้ไป
ตรวจสอบวัดปริมาณตะกอนเลนปรากฏว่ามีตะกอนเลนเพิ่มขึ้นถึง 20 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าการทดลอง
ปักเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแล้ ว แต่วัสดุที่ใช้ทดลองมีอายุการใช้งานไม่
คงทนถาวร
ซึ่งในขณะนี้ชาวบ้านรู้ข่าวว่าทางกรุงเทพมหานครจะมาสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบาง
ขุนเทียน โดยการสร้างแนวกันคลื่นรูปแบบ ทีกรอยท์ (T- groin) ซึ่งใช้วัสดุเป็นถุงทราย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.8 เมตร วางเป็นรูปตัวที โดยวางขนานกับชายฝั่งทะเลจํานวน 10 ตัว จึงทําให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลกับวัสดุที่
ทางกรุ ง เทพมหานครจะนํ า มาใช้ ทํ า ตั ว ไส้ ก รอกทราย เพราะทางชาวบ้ า นได้ ข่ า วว่ า ทาง อ .คลองด่ า น จ.
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สมุทรปราการ และบริเวณบ้านกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่มีลักษณะเหมื อนกับทะเลบางขุน
เทียน ปรากฏว่าตัวไส้ก รอกทรายแตกแล้ว และอีกบางส่วนก็ เริ่มทรุดตัวไปกว่าครึ่งลูก ปริมาณของทราย
จํานวนมากไหลออกมาปนเปื้อนกับตะกอนเลน ทําให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศน์สัตว์น้ําวัยอ่อน ที่จะต้องฝัง
ตัวในตะกอนเลนก็ไ ม่สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้ นทางเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพจึงได้พ าชาวบ้าน
เดินทางไปดูสภาพไส้กรอกทรายแตก และทรุดตัวที่ อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ หลังจากชาวบ้านได้เห็นของ
จริงแล้ว ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ถึงผลกระทบกับระบบนิเวศน์ และอาชีพของคนในพื้นที่
หลังจากนั้นทางเครือข่ายได้มีการร่วมกันยื่นหนังสือขอคัดค้านการสร้างแนวกันคลื่นรูปแบบ ทีกรอยท์
(T- groin) โดยใช้วัสดุที่เป็นถุงทราย โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ได้ยื่นต่อรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และวั น ที่ 3 เมษายน 2551 ได้ ยื่ น ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ผู้อํานวยการเขตบางขุนเทียน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
และทางหน่วยงานที่รับผิดชอบยังยืนยันที่จะใช้รูปแบบเดิม ดังนั้นทางเครือข่ายได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน
และสรุปออกมาว่าให้ทางกรุงเทพมหานครยกเลิกโครงการที่จะสร้างตัวไส้กรอกทรายทั้งหมด แล้วให้มีการจัด
เวทีพูดคุยเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อยุติปัญหาบนความถูกต้อง และเหมาะสม ไม่
ทําลายระบบนิเวศตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าในนามเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพจึงขอพึ่งพระบารมีของพระองค์ท่าน ช่วยให้
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ให้ดําเนินไป
พร้อมกับการทํามาหากินของชาวบ้านในชุมชน
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
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จดหมายคัดค้านการสร้างไส้กรอกทราย (ฉบับที่ 2)
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ
3 เมษายน 2551
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขอยืนยันการยกเลิกการใช้ไส้กรอกทราย (ฉบับที่2)

อ้ า งถึ ง การให้ สั ม ภาษณ์ ข อง นายสมศั ก ดิ์ กลั่ น พจน์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การระบายน้ํ า
กรุงเทพมหานคร ที่กล่าวยืนยันถึงการเดินหน้าโครงการไส้กรอกทรายเพื่อกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บางขุน
เทียน โดยที่ชาวบ้านบริเวณนี้ไม่เห็นด้วยกับการนําไส้กรอกทรายมาใช้ตลอดจนนักวิชาการที่ทําการศึกษาเรื่อง
ของการกัดเซาะได้นําเสนอข้อมูลในเรื่องความไม่เหมาะสมของการใช้ไส้กรอกทรายในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็น
ทะเลโคลนและเป็นระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
มาอย่างยาวนาน ซึ่งการใช้ไส้กรอกทรายในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรุงเทพมหานครจําเป็นต้องตอบ
คําถามที่เป็นข้อวิตกของชาวบ้าน ตามที่ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าฯ บรรณโสพิษฐ์ เมฆวิชัย เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2551 ที่บริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
การยืนยันที่จะดําเนินการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร จําเป็นต้องตอบคําถามในเรื่องต่อไปนี้ให้ชัดเจน
1. หากเกิดการแตกของไส้กรอกทรายไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม และส่งผลทําให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดการปนเปื้อน
ของทรายและทับ ถมจนสัตว์น้ํา ในระบบนิเวศน์แบบโคลนตมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ จะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ปัจจุบันขนาดของคลื่นในบริเวณนี้มีความสูง 3 – 4 เมตร การใช้ไส้กรอกทราย ที่มีความสูง 1.80 เมตร จะ
สามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะได้จริง หรือสร้างปัญหาทําให้เกิดคลื่นที่มีความรุนแรงมากขึ้น
3. กรุง เทพมหานคร ควรเปิ ดเผยขั้ นตอนในการศึก ษาตลอดจนผลกระทบทางด้า นสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้
สาธารณะรับรู้
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4. กรุงเทพมหานคร ควรทํา การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และผลกระทบทางด้านสุขภาพ (HIA)
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะก่อนการดําเนินโครงการ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งอันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ สําคัญของกรุงเทพมหานคร มีความ
จําเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและเปิดกว้าง ตลอดจนใช้ความรู้หลายเรื่องในการแก้ไขปัญหา อีก
ทั้ ง การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการดู แ ลจั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ตาม
รัฐธรรมนูญ
5. ชุมชนขอเสนอ ให้ ก่อสร้าง เป็นเขื่อนสลายกาลังคลื่น รูปแบบขุนสมุทรจีน 49 A1 และเสริมหินตามแนว
ทิ้งหินเดิมที่กรุงเทพมหานครเคยทิ้งไว้แล้ว
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ
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จดหมายแจกนักข่าว 28 มิย.2551

เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน

2551

จากการที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และได้ผลสรุปจากการศึกษาว่าจะมีการนํา T-groin มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสียของอุปกรณ์ดังกล่าวทําให้ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนี้
มีความวิตกกังวลกับปัญหาที่จะตามมาเมื่อตัวของไส้กรอกทรายเกิดความเสียหาย ดังที่ทางเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพได้เคยเสนอปัญหากับทางกรุงเทพมหานครมาแล้ว และได้ไปดูไส้กรอกทรายแตกที่ อ.คลองด่าน จ.
สมุทรปราการ และบ้านกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนได้ข้อ
ยุติบ นความถูก ต้องเหมาะสม ไม่ ทํ า ลายระบบนิเวศน์ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในบริเวณนี้ ดังนั้นทาง
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพจึงมีข้อเสนอให้ตั้งคณะทํางานร่วมเพื่อหาทางแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นการหาทางออกที่
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย คณะทํางานดังกล่าวควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. ตัวแทนเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ

5

คน

2. ตัวแทนกรุงเทพมหานคร

3

คน

3. นักวิชาการที่มีผลงานการศึกษาด้านชายฝั่ง

2

คน

4. นักวิชาการอิสระ

1

คน
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5. ตัวแทนมูลนิธิชุมชนไท

2

คน

โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ ทํ า ง า น ชุ ด นี้ มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ห า ท า ง อ อ ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น
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ข่าวบางขุนเทียนฉบับที่ 2
ชาวบางขุนเทียน…ขอยืนยันการยกเลิกการใช้ไส้กรอกทราย (ฉบับที่ 2)
อ้ า งถึ ง การให้ สั ม ภาษณ์ ข อง นายสมศั ก ดิ์

กลั่ น พจน์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การระบายน้ํ า

กรุงเทพมหานคร ที่กล่าวยืนยันถึงการเดินหน้าโครงการไส้กรอกทรายเพื่อกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บางขุน
เทียน โดยที่ชาวบ้านบริเวณนี้ไม่เห็นด้วยกับการนําไส้กรอกทรายมาใช้ ตลอดจนนักวิชาการที่ทําการศึกษา
เรื่องของการกัดเซาะได้นําเสนอข้อมูลในเรื่องความไม่เหมาะสมของการใช้ไส้กรอกทรายในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็น
ทะเลโคลนและเป็นระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
มาอย่างยาวนาน กรุงเทพมหานครจําเป็ นต้องตอบคําถามที่เป็นข้อวิตกของชาวบ้าน ตามที่ชาวบ้านได้ยื่ น
หนังสือต่อรองผู้ว่าฯ บรรณโสพิษฐ์ เมฆวิชัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ที่บริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
การยืนยันที่จะดาเนินการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร จาเป็นต้องตอบคาถามในเรื่องต่อไปนี้ให้ชัดเจน
1. หากเกิดการแตกของไส้กรอกทรายไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม และส่งผลทําให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดการปนเปื้อน
ของทรายและทับ ถมจนสัตว์น้ํา ในระบบนิเวศน์แบบโคลนตมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ จะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ปัจจุบันขนาดของคลื่นในบริเวณนี้มีความสูง 3 – 4 เมตร การใช้ไส้กรอกทราย ที่มีความสูง 1.80 เมตร จะ
สามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะได้จริง หรือสร้างปัญหาทําให้เกิดคลื่นที่มีความรุนแรงมากขึ้น
3. กรุง เทพมหานคร ควรเปิ ดเผยขั้ นตอนในการศึก ษาตลอดจนผลกระทบทางด้ า นสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้
สาธารณะรับรู้
4. กรุงเทพมหานคร ควรทําการประเมินผลกระทบทางสังคม(SIA) และผลกระทบทางด้านสุขภาพ (HIA) และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะก่อนการดําเนินโครงการ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งอันเป็นพื้นที่สาธารณะที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร มีความ
จําเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและเปิดกว้าง ตลอดจนใช้ความรู้หลายเรื่องในการแก้ไขปัญหา อีก
ทั้ ง การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการดู แ ลจั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ตาม
รัฐธรรมนูญ
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5. ชุมชนขอเสนอ ให้ ก่อสร้าง เป็นเขื่อนสลายกาลังคลื่น รูปแบบขุนสมุทรจีน 49 A1 และเสริมหินตามแนวทิ้ง
หินเดิมที่กรุงเทพมหานครเคยทิ้งไว้แล้ว
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ
3 มีนาคม 2551
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จดหมายยื่นต่อผู้อํานวยการเข๖บางขุนเทียน

เครือข่ายรักษ์ทะเล

กรุงเทพฯ
วันที่ 15 มีนาคม 2551

เรียน ท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตบางขุนเทียน
เรื่อง

ขอยกเลิกโครงการT- Groin (ไส้กรอกทราย)
จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ

พื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งอยู่ติดทะเลในระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ได้กําหนดแผนแนวทางการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้ไส้กรอกทรายรูปตัว T- groin เป็นเครื่องมือในการชะลอความแรงของคลื่น ทางเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพ เขตพื้นที่บางขุนเทียน มีความวิตกว่าเครื่องมือ ดังกล่าวที่หน่วยงานจะนํามาใช้ อาจมีความไม่เหมาะสม
กับพื้นที่บริเวณทะเลบางขุนเทียน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางกายภาพของทะเลบริเวณนี้เป็นทะเลโคลน ซึ่งเป็น
ระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลที่ใช้เป็นอาหาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความ
หลากหลาย เป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับคนกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งจากการศึกษาในเรื่องไส้กรอกทรายดังกล่าว พบว่ามีข้อเสียที่ควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน
นํามาใช้ ดังนี้
1. เนื่องจากสภาพระบบนิเวศน์ของบริเวณนี้เป็นทะเลโคลน ถ้าหากนําไส้ กรอกทรายมาใช้เมื่อเกิดการ
แตกทรายจํานวนมหาศาลจะไหลออกมาทับถมบริเวณพื้นดินโคลนที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนเช่นลูกกุ้ง
ลูกหอยแครง ลูกปลา ที่ต้องฝังตัวในดินโคลน ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ และจะทําให้ระบบนิเวศน์ของสัตว์
น้ําสูญเสียไป
2. สภาพของคลื่นในทะเลจะมีลักษณะของคลื่นผิวน้ําและคลื่นใต้น้ํา การนําเอาไส้กรอกทรายมาวางกั้น
อาจทําให้เกิดคลื่นใต้น้ําที่มีพลังรุนแรงมากขึ้น และนําไปสู่การกัดเซาะแผ่นดินบริเวณด้านล่างของไส้กรอก
ทราย ส่งผลให้แผ่นดินเกิดการทรุดตัวเร็วขึ้น ประกอบกับหน้ามรสุมคลื่นลมแรง น้ําทะเลสูงขึ้น ไส้กรอกทราย
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จะไม่มีประโยชน์อะไรต่อการป้องกันคลื่น เพราะลูกคลื่นจะสูงกว่าตัวไส้กรอกทราย และซัดเข้ากระทบฝั่ง
เหมือนเดิม
3. ระยะเวลาของการคืนทุนอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงไป เพราะไม่เกิดหลักประกันของการกลับคืนมา
ของทรัพยากรบริเวณชายฝั่ง เช่น พื้นที่ป่าชายเลน สัตว์น้ําวัยอ่อน (รูปธรรมจากพื้นที่คลองด่าน)
4. ถ้าเกิดพายุขนาดใหญ่เหมือนพายุเกย์ พายุลินดา อาจพัดเอาไส้กรอกทรายขนาดใหญ่เข้าปะทะกับ
ชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้
5. การใช้ไส้กรอกทรายเป็นการใช้เครื่องมือที่ไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่ วนร่วมของท้องถิ่น และ
ชุมชนในการเป็นผู้ช่วยดูแลรักษา ตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนให้คืนกลับมามีสภาพดังเดิม การใช้ภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหา ควรจะได้รับการสนับสนุน เพราะเป็นการแก้ปัญหาโดยผู้ที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างเทคโนโลยี ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ และยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัด การดู แล ติ ดตามปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น ตลอดจนสร้ างสํา นึก ต่ อสมบั ติส าธารณะของชุ มชน และ
ประเทศชาติที่สําคัญ

ทั้งนี้เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ จะดําเนินการหารือร่วมกับพื้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลในเขตอ่าวไทย
ตอนบนเพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกันต่อไป
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
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โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยภูมิปัญญาชุมชน
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จดหมายยื่นต่อ ส.ส. สากล ม่วงศิริ

เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ
4 เมษายน 2551
เรียน ส.ส.สากล ม่วงศิริ
เรื่อง ขอยืนยันการยกเลิกการใช้ไส้กรอกทราย (ฉบับที่2)

อ้ า งถึ ง การให้ สั ม ภาษณ์ ข อง นายสมศั ก ดิ์ กลั่ น พจน์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การระบายน้ํ า
กรุงเทพมหานคร ที่กล่าวยืนยันถึงการเดินหน้าโครงการไส้กรอกทรายเพื่อกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บางขุน
เทียน โดยที่ชาวบ้านบริเวณนี้ไม่เห็นด้วยกับการนําไส้กรอกทรายมาใช้ตลอดจนนักวิชาการที่ทําการศึกษาเรื่อง
ของการกัดเซาะได้นําเสนอข้อมูลในเรื่องความไม่เหมาะสมของการใช้ไส้กรอกทรายในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็น
ทะเลโคลนและเป็นระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
มาอย่างยาวนาน ซึ่งการใช้ไส้กรอกทรายในการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรุงเทพมหานครจําเป็นต้องตอบ
คําถามที่เป็นข้อวิตกของชาวบ้าน ตามที่ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าฯ บรรณโสพิษฐ์ เมฆวิชัย เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2551 ที่บริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
การยืนยันที่จะดําเนินการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร จําเป็นต้องตอบคําถามในเรื่องต่อไปนี้ให้ชัดเจน
5. หากเกิดการแตกของไส้กรอกทรายไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม และส่งผลทําให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดการปนเปื้อน
ของทรายและทับ ถมจนสัตว์น้ํา ในระบบนิเวศน์แบบโคลนตมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ จะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
6. ปัจจุบันขนาดของคลื่นในบริเวณนี้มีความสูง 3 – 4 เมตร การใช้ไส้กรอกทราย ที่มีความสูง 1.80 เมตร จะ
สามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะได้จริง หรือสร้างปัญหาทําให้เกิดคลื่นที่มีความรุนแรงมากขึ้น
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7. กรุง เทพมหานคร ควรเปิ ดเผยขั้ นตอนในการศึก ษาตลอดจนผลกระทบทางด้ า นสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้
สาธารณะรับรู้
8. กรุงเทพมหานคร ควรทํา การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และผลกระทบทางด้านสุขภาพ (HIA)
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะก่อนการดําเนินโครงการ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งอันเป็นพื้นที่สาธารณะที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร มี ความ
จําเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและเปิดกว้าง ตลอดจนใช้ความรู้หลายเรื่องในการแก้ไขปัญหา อีก
ทั้ ง การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการดู แ ลจั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ตาม
รัฐธรรมนูญ
5. ชุมชนขอเสนอ ให้ ก่อสร้าง เป็นเขื่อนสลายกาลังคลื่น รูปแบบขุนสมุทรจีน 49 A1 และเสริมหินตามแนว
ทิ้งหินเดิมที่กรุงเทพมหานครเคยทิ้งไว้แล้ว
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ
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จดหมายเชิญอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
25 มิถุนายน 2551
เรียน

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

เรื่อง

ร่วมรับฟัง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน

ด้วยเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ร่วมกันดูแล และอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ที่มีความยาวตลอดชายฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งมีสมาชิกเครือข่าย 6 ชุมชน ประกอบด้วย ช.ชายทะเลบาง
ขุนเทียน ช.เสาธง ช.ศรีกุมาร ช.แสนตอ ช.หลวงพ่อเต่า ช.คลองพิทยาลงกรณ์ โดยมีกิจกรรมที่ร่วมกันทําหลายอย่าง เช่น การ
ทดลองปั ก ไม้ ไ ผ่ ชะลอคลื่ น ชายฝั่ ง ทะเล ระยะทาง 1 กิโ ลเมตร เปิ ด เวที การป้ อ งกัน การกัด เซาะชายฝั่ ง 3 จั ง หวั ด
(กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร)
ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะสร้างแนวป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้วัสดุเป็นไส้กรอกทรายวางเป็นรูปตัว T
หรือ T-groin จํานวน 10 ตัว ซึ่งในการนําไส้กรอกทรายมาใช้นี้ทางเครือข่ายไม่เห็นด้วย เพราะได้ไปดูงานการทําไส้กรอกทรายที่
อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ และบ้านกาหลง จ.สมุทรสาคร ปรากฏว่าไส้กรอกทรายแตกปริมาณทรายจํานวนมากไหลมา
ปะปนกับตะกอนเลน ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดสัตว์น้ําทะเลวัยอ่อน ทําให้ส่งผลกระทบต่ออาชีพของคนในชุมชน ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2
จังหวัดก็มีลักษณะชายฝั่งเหมือนกับกรุงเทพมหานคร คือ ดินโคลน ฉะนั้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 – 11.30 น ณ ช.
คลองพิทยาลงกรณ์ทางเครือข่ายจึงขอเรียนเชิญท่านมาร่วมแลกเปลี่ยน และเสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ
นายเสกใส จินดาโฉม
ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ
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แถลงข่าว
25 สิงหาคม 2552
จากปี พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครได้ทําการศึกษาโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ได้ผลสรุปว่าจะมีการทํา T-groin (ไส้กรอกทราย) ในการแก้ปัญหา แต่จากการคัดค้าน
ของชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากถ้าไส้กรอกทรายแตกจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหาดเลน ทําให้มีการยกเลิก
โครงการนี้ไป
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ทางสํานักระบายน้ํา
สํานักผังเมือง สํานักงานเขตบางขุนเทียน และชุมชนในพื้นที่ สรุปร่วมกันว่า กทม.จะเสนอของบประมาณปี
53 ทําเป็นแนวคันหินวางเป็นรูป ตัวที (T) ตลอดแนว 4.7 กิโลเมตรของทะเลบางขุนเทียนใช้งบประมาณ 700
ล้านบาท และชุมชนมีการเสนอของบประมาณฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบการปักไม้ไผ่ตามแบบที่ชุมชนได้ทดลอง
ทําโดย ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552 นายชัยนาท นิยมธูร ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบาย
น้ํา ได้กล่าวในรายการเวทีสาธารณะ ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ว่างบประมาณฉุกเฉินในการทําไม้ไผ่ จะมีการ
ดําเนินการภายใน 4 เดือน
และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นายประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครแถลงข่าว กทม.
ยกเลิกโครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบทีกรอยน์ เป็นรูปแบบ
ซีออส โดยนําขี้เถ้าผสมกับพลาสติกอัดให้เป็นแท่ง งบประมาณ 300 ล้านบาท
แต่จนถึงวันนี้ (25 สิงหาคม 2552) โครงการต่างๆทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการดําเนินการ
เมื่อใด ในขณะที่แผ่นดินถูกกัดเซาะไปทุกวัน ชุมชนก็มีการทําแนวป้องกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งหิน ทํา
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เขื่อนไม้ไผ่ ใช้ยางรถยนต์ เสาปูน และอื่นๆ โดยใช้งบประมาณของตัวเองในการป้องกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50
ล้านบาทจากระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ดังนั้นทางเครือข่ายฯจึงมีข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานครดังนี้
1. กทม.ต้องชี้แจงความชัดเจนทั้งหมดในการทําโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
2. งบประมาณฉุกเฉิน 10 ล้านบาท ที่รัฐบาลอนุมัติให้มาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอยู่ในขั้นตอนไหนขอให้
ชี้แจงและขอให้เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ
3. ขอเสนอให้กรุงเทพมหานครจัดตั้งกองทุนชดเชยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยมีผู้แทนจากเครือข่ายรักษ์
ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกองทุน
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อม
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เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
21 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทะเลบางขุนเทียน
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จากการที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และได้ผลสรุปจากการศึกษาว่าจะมีการนํา T-groin มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสียของอุปกรณ์ดังกล่าวทําให้ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนี้
มีความวิตกกังวลกับปัญหาที่จะตามมาเมื่อตัวของไส้กรอกทรายเกิดความเสียหาย ดังที่ทางเครือข่ายรักษ์ทะเล
กรุงเทพได้เคยเสนอปัญหากับทางกรุงเทพมหานครมาแล้ว
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนได้ข้อ
ยุติบ นความถูก ต้องเหมาะสม ไม่ ทํ า ลายระบบนิเวศน์ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในบริเวณนี้ ดังนั้นทาง
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพจึงมีข้อเสนอให้ตั้งคณะทํางานร่วมเพื่อหาทางแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นการหาทางออกที่
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย คณะทํางานดังกล่าวควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. ตัวแทนเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพ

5

2. ตัวแทนกรุงเทพมหานคร

คน
คน

3. นักวิชาการที่มีผลงานการศึกษาด้านชายฝั่ง

2

คน

4. นักวิชาการอิสระ

1

คน
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5. ตัวแทนมูลนิธิชุมชนไท

2

คน

โดยให้คณะทํางานชุดนี้มีบทบาทในการพิจารณาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอเข้าพบเพื่อหารือในการจัดตั้งคณะทํางานดังกล่าว

(นายเสกใส จินดาโฉม)
ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
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เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อม
105/3 หมู่ 9 ถ.ชายทะเลบางขุนเทียน
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150
25 สิงหาคม 2552
เรื่อง ขอความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จากปี พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครได้ทําการศึกษาโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ได้ผลสรุปว่าจะมีการทํา T-groin (ไส้กรอกทราย) ในการแก้ปัญหา แต่จากการคัดค้าน
ของชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากถ้าไส้กรอกทรายแตกจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหาดเลน ทําให้มีการยกเลิก
โครงการนี้ไป
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงเรียนคลองพิ ทยาลงกรณ์ ทางสํานักระบายน้ํา
สํานักผังเมือง สํานักงานเขตบางขุนเทียน และชุมชนในพื้นที่ สรุปร่วมกันว่า กทม.จะเสนอของบประมาณปี
53 ทําเป็นแนวคันหินวางเป็นรูป ตัวที (T) ตลอดแนว 4.7 กิโลเมตรของทะเลบางขุนเทียนใช้งบประมาณ 700
ล้านบาท และชุมชนมีการเสนอของบประมาณฉุก เฉิน โดยใช้รูปแบบการปักไม้ไผ่ตามแบบที่ชุมชนได้ทดลอง
ทําโดย ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552 นายชัยนาท นิยมธูร ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบาย
น้ํา ได้กล่าวในรายการเวทีสาธารณะ ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ว่างบประมาณฉุกเฉินในการทําไม้ไผ่ จะมีการ
ดําเนินการภายใน 4 เดือน
และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นายประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครแถลงข่าว กทม.
ยกเลิกโครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบทีกรอยน์ เป็นรูปแบบ
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ซีออส โดยนําขี้เถ้าผสมกับพลาสติกอัดให้เป็นแท่ง งบประมาณ 300 ล้านบาท
แต่จนถึงวันนี้ (25 สิงหาคม 2552) โครงการต่างๆทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการดําเนินการ
เมื่อใด ในขณะที่แผ่นดินถูกกัดเซาะไปทุกวัน ชุมชนก็มีการทําแนวป้องกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งหิน ทํา
เขื่อนไม้ไผ่ ใช้ยางรถยนต์ เสาปูน และอื่นๆ โดยใช้ง บประมาณของตัวเองในการป้องกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50
ล้านบาทจากระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ดังนั้นทางเครือข่ายฯจึงมีข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานครดังนี้
4. กทม.ต้องชี้แจงความชัดเจนทั้งหมดในการทําโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
5. งบประมาณฉุกเฉิน 10 ล้านบาท ที่รัฐบาลอนุมัติให้มาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอยู่ในขั้นตอนไหนขอให้
ชี้แจงและขอให้เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ
6. ขอเสนอให้กรุงเทพมหานครจัดตั้งกองทุนชดเชยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยมีผู้แทนจากเครือข่ายรักษ์
ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกองทุน
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อม
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เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
๑๐๕/๓ ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เรียน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จากการที่กรุงเทพมหานครได้แถลงข่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนจากไส้กรอกทรายเป็ นการใช้กล่องพลาสติกใส่หิน วางเป็นรูปตัวที (T)
และตัวแอล(L) ไปในทะเลตลอดระยะทาง ๕ กิโลเมตรตามแนวชายฝั่ง ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้
เกิดความวิตกกังวลต่อแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการเปลี่ยนวัสดุการก่อสร้างจาก
ทรายเป็นหินใส่กล่องพลาสติกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และข้อเรียกร้องชาวบ้านที่เรียกร้องให้มี
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการใช้รูปแบบของ ‚ขุนสมุทรจีน ๔๙A๒‛
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯมีเจตจํานงค์ที่สําคัญต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งว่าควร
คํานึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวบ้าน และระบบนิเวศน์บริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิต
อาหารทางธรรมชาติที่สําคัญ เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพจึงได้จัดประชุมชาวบ้านเพื่อสอบถามความคิดเห็นซึ่งที่
ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้
๑. ให้กรุงเทพมหานครฯ ชะลอโครงการดังกล่าวก่อนเนื่องจากชาวบ้านยังไม่ทราบข้อมูลถึง
ผลกระทบที่จะเกิดจากการนําหินใส่กล่องพลาสติกมาวางเป็นรูปตัวที ยื่นลงสู่ทะเลว่าเป็นแนวทางที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงเช่นสมุทรสาครและสมุทรปราการ
๒. ให้กรุงเทพมหานครทําการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร
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๓. เสนอให้มีการตั้งคณะทํางานร่วมหลายฝ่ายเพื่อศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมอยู่ในสัดส่วน ๕๐ % ของคณะทํางานดังกล่าว
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพในฐานะตัวแทนของชาวบ้านหวังว่าการเรียกร้องให้มีการทบทวนและ
ศึกษาโครงการโดยการนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาร่วมพิจารณาในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการหาทาง
ออกและยุติปัญหาบนความถูกต้องและเหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายเสกใส จินดาโฉม
ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ

305

