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กิตตกิรรมประกาศ 

 คําขึน้ต้นในกิตตกิรรมประกาศคือบคุคลท่ีทําให้งานสารนิพนธ์ในครัง้นีเ้กิดขึน้ ขอขอบคณุ

ค่ายสารคดีส่ือ ศิลป์ฯ ท่ีทําให้รู้จักกับกลุ่มรักษ์เชียงของ ขอขอบพระคุณกลุ่มรักษ์เชียงของ

ขอขอบคุณทุกคนด้วยความจริงใจ พ่ีๆทุกคนคือส่วนสําคัญท่ีทําให้งานครัง้นีสํ้าเร็จลุล่วงไปได้ 

ขอขอบพระคุณครูต๋ี พ่ีอู๊ ด พ่ีไกร พ่ีชา พ่ีเกียรติ์ พ่ีนพ และพ่ีแมค ขอขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่ง 

นอกจากนีถ้้าไม่ได้ท่ีพักพิงในการลงภาคสนามครัง้นี ้ข้อมูลต่างๆคงไม่ได้ออกมาในมิติท่ีต่าง

มากกว่าการลงชุมชนโดยทัว่ไป ขอขอบพระคณุพ่ีแมคกับพ่ีนพมาก ท่ีให้ท่ีอยู่อาศยั และอาหารท่ี

อร่อยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนีข้อขอบพระคุณสถานท่ี ผู้คนอีกมากมายท่ีเคยได้ทานข้าว พูดคุย 

ร่วมสนทนากนั 

 ขอขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ดํารงพล อินทร์จนัทร์ ท่ีช่วยในการทําสารนิพนธ์

ในครัง้นี ้  พ่ีเกด ท่ีชว่ยในเร่ืองของทฤษฏี อาจารย์มณีวรรณ อาจารย์สอบสารนิพนธ์ท่ีมีความเข้าใจ

และความเมตตาเป็นอยา่งมาก คนสดุท้ายคือพ่ีต้น ขอขอบพระคณุมากๆคะ่ 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศกึษาการท างานของกลุ่มรักษ์เชียง   ของ เพ่ือให้เห็น
ถึงรูปแบบ กระบวนการสร้าง และช่วงชิงความหมายการพฒันา  2)เพ่ือศกึษาการใช้วาทกรรมการพฒันาของ
กลุ่มรักษ์เชียงของกบัชมุชนในพืน้ท่ีเชียงของท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาของรัฐ   โดยเป็นการสมัภาษณ์
กลุ่มรักษ์เชียงของท่ีมีสมาชิกหลักด้วยกันทัง้หมด 5 คน ซึ่งเป็นการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพทาง
มานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม  เป็นการสมัภาษณ์อย่างเป็นทางการและการสงัเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ในการท างานของกลุม่รักษ์เชียงของ 

  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มรักษ์เชียงของในปัจจบุนัจดัว่าเป็นองค์กรพฒันาภาคเอกชน ท่ีเกิดขึน้
และมีสว่นในการสร้างการพฒันาในเชียงของ โดยเป็นการพฒันาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนเชียง
ของ นอกจากนีก้ารใช้วาทกกรมการพัฒนาของกลุ่มรักษ์เชียงของในชุมชนนัน้  เป็นการสร้างวาทกรรมการ
พัฒนาท่ีเน้นภูมิปัญญาในท้องถ่ินและการร่วมมือของคนในชุมชน โดยสิบเก้าปีของกลุ่มรักษ์เชียงของ 
(ประมาณปี พ.ศ.2539-พ.ศ. 2558) นัน้ได้น าความรู้ในท้องถ่ินเข้ามาตอ่รองกับการพฒันาจากรัฐหรือนายทุน  
นอกจากขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้ยังท าให้เห็นภาพของขบวนการ
เคล่ือนไหวภาคประชาชนในสังคมบริบทปัจจุบนั ท่ีชาวบ้านต้องการพัฒนาท่ีมาจากคนในชุมชน ไม่ใช่การ
พฒันาจากโครงสร้างส่วนบน นอกจากนีย้ังพบการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มรักษ์เชียงของผ่านการสร้าง
เครือขา่ยของกลุม่รักษ์เชียงของกบัขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในกลุม่อ่ืนๆ  
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 “การพฒันา” หรือภาษาองักฤษใช้ค าว่า “Development” สามารถน าไปใช้เป็นค าเฉพาะ

หรือใช้เข้าประกอบค าอ่ืนได้ อาทิเช่น การพฒันาประเทศ การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง และ

การพฒันาข้าราชการ เป็นต้น “การพฒันา” จึงถกูน าไปใช้กนัโดยทัว่ไปและมีความหมายแตกตา่ง

กนัออกไป ความหมายของการพฒันานัน้มีผู้นิยามเอาไว้หลากหลาย (สนธยา พลศรี , 2545 : 1) 

โดยมีการให้นิยามความหมายของการพัฒนาไว้หลายลกัษณะได้แก่   ความหมายจากรูปศพัท์ 

ความหมายโดยทั่วไป ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์ 

ความหมายทางเทคโนโลยี ความหมายทางการวางแผน ความหมายเก่ียวกับการปฏิบัต ิ

ความหมายทางพุทธศาสนา ความหมายทางสังคมวิทยา และความหมายทางด้านการพัฒนา

ชมุชน(สนธยา พลศรี , 2545 : 2)  

 โดยความหมายของการพฒันาความหมายจากรูปศพัท์ภาษาองักฤษนัน้  โดยรูปศัพท์ค า

ว่า ‘การพฒันา” มาจากค าภาษาองักฤษว่า Development แปลว่า การเปล่ียนแปลงทีละเล็กละ

น้อย โดยผา่นล าดบัขัน้ตอนตา่งๆไปสู่ระดบัท่ีสามารถขยายตวัขึน้ เติบโตขึน้ มีการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

และเหมาะสมกว่าเดิม หรืออาจก้าวหน้าไปถึงขัน้ท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีน่าพอใจ(ปกรณ์ ปรียากร, 

2538 : 5)  

 ส่วนความหมายจากรูปศพัท์ภาษาไทยนัน้ หมายถึง การน าความเจริญ การเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีเจริญขึน้ การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า “พฒันา” หมายความว่า ท า

ให้เจริญ คือ ท าให้เติบโต งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึน้ เช่น เจริญทางไมตรี(พจนานุกรม 

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , 2538 : 238)   
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 ความหมายทางด้านสงัคมวิทยา นกัสงัคมวิทยาได้ให้ความหมาย “การพฒันา” ว่า เป็น

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสงัคม ซึง่ได้แก่ คน กลุม่คน การจดัระเบียบความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเป็นทัง้เป้าหมายและ

กระบวนการท่ีครอบคลุมถึงทัง้การเปล่ียนแปลง ทัศนคติของคนต่อชีวิตและการทํางาน การ

เปล่ียนแปลงสถาบนัต่างๆทางสงัคม วฒันธรรมและการเมืองอีกด้วย นกัสงัคมวิทยาได้ให้ความ

หายของการพฒันา โดยเน้นการเปล่ียนแปลงท่ีโครงสร้างของสงัคม คือ มนษุย์ กลุ่มทางสงัคม การ

จดัระเบียบทางสงัคม ซึ่งมีลกัษณะเช่นเดียวกับความหายทางพุทธศาสนา คือ การเปล่ียนแปลง

มนษุย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสขุ (สนธยา พลศรี , 2545 : 2) 

 ความหมายทางการพฒันาชุมชนนกัพฒันาชุมชนได้ให้ความหมายของการพฒันาไว้ว่า 

หมายถึง หมายถึง การท่ีคนในชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวมได้ร่วมกนัดําเนินกิจกรรม เพ่ือปรับปรุง

ความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตของตนเองชมุชนและสงัคม

ให้ดีขึน้(สนธยา พลศรี , 2545 : 2)  นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นไปท่ีมนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกัน

ดําเนินงานและได้รับผลมาจากการพฒันาร่วมกนั ความหมายของการพฒันาในด้านการพฒันา

ชมุชน1 

 จากการให้ความหมายของการพฒันาข้างต้น   เราจะเห็นความหมายท่ีเป็นท่ีเข้าใจของคน

โดยทัว่ไปคือ การเปล่ียนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึน้กว่าเดิม กรอบการมองการพฒันาในลกัษณะนี ้

เป็นกรอบท่ีเร่ิมต้นจากตะวันตก โดยความเป็นมาของการพัฒนานัน้ถูกนํามาใช้เป็นครัง้แรกใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งนกัเศรษฐศาสตร์ได้นํามาใช้เรียกการแก้ไขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดขึน้จากการ

ปฏิวตัอิตุสาหกรรมในทวีปยโุรป คือการเปล่ียนจากการใช้แรงงานคนและสตัว์เป็นเคร่ืองจกัร ส่งผล

                                                           
1

 ผู้ศกึษาจะเลือกใช้การอธิบายความหมายของคําวา่ “การพฒันา” จากความหมายจากรูปศพัท์ 
ความหมายทางสงัคมวิทยา และความหมายทางด้านการพฒันาชมุชน เน่ืองจากการอธิบาย
ความหมายของคําวา่การพฒันาจากรูปศพัท์นัน้ จะเป็นการให้ความหมายโดยทัว่ไปของคําวา่การ
พฒันาผา่นการนิยาม  โดยพจนานกุรมฉบบับณัฑิตยสถาน และการเลือกใช้ความหมายของการ
พฒันาทางด้านสงัคมวิทยาและความหมายทางด้านพฒันาชมุชนนัน้ เป็นการให้ความหมายของ
การพฒันาท่ีผู้ศกึษาสามารถนําไปใช้ในการศกึษา วาทกรรมของกลุม่รักษ์เชียงของ 
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ให้วิถีการดํารงชีวิตเปล่ียนไปจากเดิมหลายประการ เช่น อาชีพเปล่ียนจากเกษตรกรรมเป็น

อตุสาหกรรม สถานท่ีประกอบอาชีพเปล่ียนจากเรือกสวนไร่นาเป็นโรงงานอตุสาหกรรม ระบบการ

ผลิตแบบเพ่ือการยงัชีพเป็นเพ่ือการค้า ท่ีอยู่อาศยัเปล่ียนจากชนบทเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมเปล่ียน

จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เป็นต้น ชีวิตในโรงงานอตุสาหกรรมยงั

ไมไ่ด้มาตรฐานหลายประการ เชน่ ขาดสวสัดิการและความปลอดภยั โรงงานคบัแคบ แสงสว่างไม่

เพียงพอ มีการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง ค่าจ้างต่ํา เป็นต้น นักเศรษฐศาสตร์จึงนําคําว่า “การ

พฒันา” มาใช้เพ่ือเรียกวิธีการยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวยโุรปในขณะนัน้ให้สูงขึน้ 

(ประสิทธ์ิ สวาสดิญ์าต,ิ 2518 : 26-27) และเป็นท่ียอมรับของนกัสงัคมศาสตร์โดยทัว่ไป 

 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา ประเทศตา่งๆ ต้องทําการปรับปรุง

แก้ไขสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ให้คืนสูส่ภาพเดิม บางประเทศได้รับเอกราชให้ปกครอง

ตนเอง จึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาประเทศของตน   ดังนัน้จึงทําให้คําว่า “การพัฒนา” 

แพร่หลายมากยิ่งขึน้ ในปี ค.ศ. 1960 จอห์น เอฟ. เคเนดี ้(John F. Kennedy) ประธานาธิบดีแห่ง

สหรัฐอเมริกาในสมยันัน้ได้เสนอให้องค์กรสหประชาชาติ   ให้ปี ค.ศ. 1960 – 1969   เป็นทศวรรษ

แห่งการพฒันาของโลกซึ่งเป็นท่ียอมรับองค์กรสหประชาชาติ และยงัประกาศให้ปี ค.ศ. 1970 – 

1979 เป็นทศวรรษท่ี 2 ของการพฒันาของโลกตอ่ไปอีกด้วย (สมยศ ทุ่งหว้า, 2534 : 178 – 179) 

นบัว่าเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทําให้ประเทศต่างๆนําคําว่า “การพฒันา” ไปใช้และเป็นท่ียอมรับกัน

โดยทัว่ไปในปัจจบุนั 

 สําหรับความหมายของการพฒันาทัว่ไปและความเป็นมานัน้ เราจะเห็นลกัษณะท่ีคนส่วน

ใหญ่ในสงัคมเข้าใจในด้านเดียวดงัท่ีกล่าวไปข้างต้นคือ “การทําให้มีความเจริญ”     แตสํ่าหรับ

การศึกษาในครัง้นี ้ผู้ศึกษาใช้“วาทกรรม” ในมองการพฒันา   อย่างไรก็ตาม ผู้ ศึกษาได้อธิบาย

ความหมายของการพฒันาในลกัษณะวงกว้างข้างต้นก่อน เพ่ือให้เห็นท่ีมาและสร้างความเข้าใจ

พืน้ฐาน เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงเข้าสูก่ารศกึษาการพฒันาในฐานะท่ีเป็นวาทกรรมตอ่ไป 

 การพฒันาในฐานะท่ีเป็นวาทกรรม (Development as Discourse) คือ ระบบ กฎเกณฑ์ 

และกระบวนการในการสร้างเอกลกัษณ์และความหมายชนิดหนึ่งขึน้มา การวิเคราะห์วาทกรรม
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มอง “ความรู้” ในฐานะท่ีเป็นทรรศนะหนึ่ง (perspective) เท่านัน้ ไม่ใช่ความจริงสูงสุดหรือสจั

ธรรมในกรณีของวาทกรรมการพฒันาเอกลกัษณ์ได้แก่จินตภาพ ( imagination) และภาพลกัษณ์

(image) เร่ือง “ความด้อยพฒันา”  

 “การพฒันา” ในฐานะท่ีเป็นวาทกรรม เป็นการยือ้แย่งความหมาย ช่วงชิง นํามาสร้างการ

พฒันาในวิถีของตนระหว่างรัฐ นายทุน และคนในพืน้ท่ี  เป็นรูปแบบของการช่วงชิงของทุกการ

พฒันา หากเปรียบเทียบกันแล้วสองฝ่ายล้วนเป็นฝ่ายตรงข้ามกันเร่ืองความคิดและการกระ ทํา

เน่ืองจากรัฐและนายทุนมักเข้ามาจัดการกับพืน้ท่ีท้องถ่ิน โดยมิได้คํานึงถึงวิถีชีวิต รูปแบบ

วฒันธรรม ในหลายพืน้ท่ีท่ีรัฐเข้าไปจัดการนัน้ได้ทําให้เกิดขบวนการเคล่ือนไหวจากคนในพืน้ท่ี 

ขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนดงักล่าวนัน้ได้เกิดขึน้หลายๆกลุ่มด้วยกนั ทัง้เครือข่ายสมชัชา

คนจน ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้ชัดเจน ผลของการพัฒนาจากภาครัฐ  ลักษณะของกลุ่มหรือการ

รวม ตัว ขอ ง ค นใ นพื น้ ท่ี นั น้  ล้ วน ไ ด้ รับ ผล กร ะ ท บม าจ าก กา รพัฒ น าข อง รัฐ  ใ น เ ร่ื อ ง

ทรัพยากรธรรมชาต ิท่ีผู้ศกึษาใช้เป็นปัญหาหลกัของการพฒันา 

 สมัชชาคนจนถือเป็นตวัอย่างหลกัท่ีสําคญั และเป็นการต่อสู้ ท่ีเป็นต้นแบบหรือแม่แบบ

ให้กบัขบวนการเคล่ือนไหวของคนในหลายพืน้ท่ี อาทิ ขบวนการเคล่ือนไหวของของชมุชนบ้านกรูด 

ประจวบคีรีขนัธ์ ในการตอ่ต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบอ่นอก หรือกรณีการสร้างเหมืองแร่โพแทซใน

อุดรธานี วาทกรรมเกลือและโพแทซ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเราจึงเห็นผลพวงจากการพฒันา

ของรัฐท่ียงัคงเบง่บานและมีพฒันาการท่ีไมเ่ปล่ียนแปลง 

 การพฒันาของรัฐจึงทําให้เกิดขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนขึน้  การเกิดขึน้ของคน

ในพืน้ท่ี รวมถึงนักวิชาการ ผู้ ท่ีมีความรู้ ท่ีมีส่วนในการร่วมต่อสู้ ของขบวนการเคล่ือนไหวของ

ประชาชน ซึ่งผู้ศึกษาสนใจในขบวนการท่ีทําให้เกิดการรวมตวัขึน้ของคนเพ่ือต่อสู้กับการพฒันา

ของรัฐและนายทนุ การเคล่ือนไหวของกลุม่นัน้จะมีวิธีการท่ีจะดําเนินได้อย่างไรในการตอ่สู้  รวมถึง

การสร้างการพฒันาในรูปแบบของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนท่ีแตกตา่งไปจากรัฐ   

 นอกจากนีก้ารพัฒนาท่ีผู้ศึกษาสนใจนัน้ เป็นการพฒันาเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี

เกิดเป็นวาทกรรมการพฒันาขึน้ “รักษ์เชียงของ” คือกลุ่มท่ีออกมาเคล่ือนไหว เป็นขบวนการจาก
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ภาคประชาชนท่ีออกมาตอ่สู้กบัภาครัฐในการเข้ามาจดัการกบัทรัพยากร ในท่ีนีคื้อแม่นํา้โขง แม่นํา้

นานาชาติท่ีไหลผ่าน 6 ประเทศ ดงันัน้กลุ่มรักษ์เชียงของจึงเป็นขบวนการเคล่ือนไหวของคนใน

พืน้ท่ี ท่ีมีรูปธรรมและจดุกําเนิดท่ีคล้ายคลงึกบัขบวนการเคล่ือนไหวของชมุชนในพืน้ท่ีอ่ืนๆ  

 อยา่งไรก็ตาม ในความคล้ายคลงึนัน้ย่อมมีความแตกตา่งจากหลายปัจจยั    ผู้ศกึษาสนใจ

วิธีการท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของสร้างวาทกรรมการพัฒนาในชุมชนเชียงของขึน้ ซึ่งเป็นวาทกรรมท่ี

แตกตา่งจากภาครัฐ รูปแบบวิธีการท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของใช้กบัชาวบ้านหรือคนในพืน้ท่ีเชียงของนัน้   

มีลกัษณะอยา่งไรท่ีทําให้ชาวบ้านยอมรับวาทกรรมจากกลุ่ม และร่วมตอ่สู้กบัวาทกรรมการพฒันา

ของรัฐ    โดยกลุ่มรักษ์เชียงของคือ ขบวนการเคล่ือนไหวในท้องถ่ิน  ท่ีมีแกนนําคือครูต๋ี นิวัฒน์ 

ร้อยแก้ว อดีตครูใหญ่บนดอยท่ีลาออกเพราะไม่สามารถทนกบัระบบการศกึษาของภาครัฐได้ การ

ออกมาเป็นแกนนําท่ีสําคญั    เม่ือในช่วงปี พ.ศ.2547  ท่ีประเทศจีนได้ทําการระเบิดเกาะแก่งใน

แม่นํา้โขง คอนผีหลง คือแก่งท่ีสําคญัและตัง้อยู่บริเวณเชียงของ การต่อสู้จึงเร่ิมขึน้พร้อมกับการ

รวมตวัของเหลา่หมอ ครู และนกัวิชาการ รวมถึงคนในพืน้ท่ี 

 ตลอดระยะเวลากวา่สิบเก้าปี (ประมาณปี พ.ศ.2539 – พ.ศ.2558) ของกลุ่มรักษ์เชียงของ 

เราจะเห็นพฒันาการของกลุ่มท่ีใช้วาทกรรมการพฒันา  ในการสร้างการพฒันาท่ีต่อสู้กับภาครัฐ 

อาทิงานวิจยัจาวบ้าน (ชาวบ้าน) ท่ีให้คนในพืน้ท่ีหรือชาวบ้านเป็นผู้ ทําวิจยัด้วยตนเอง วิธีการสร้าง

องค์ความรู้ให้เกิดขึน้ในท้องถ่ิน นอกจากนีย้งัมีการเดนิธรรมยาตรา การประชมุร่วมกนัระหว่างฝ่าย

การบริหารในท้องถ่ินและชาวบ้าน เพ่ือกําหนดการพฒันาเมืองเชียงของขึน้ เป็นต้น 

 การตัง้คําถามถึงการทํางาน และวิธีการท่ีทําให้เราเห็นถึงการตอ่สู้และการพยายามช่วงชิง

การพัฒนามาจากรัฐ โดยเป็นการร่วมมือของคนท่ีมีองค์ความรู้ในพืน้ท่ีและกระตุ้นให้ชาวบ้าน

ตระหนกัถึงการพฒันาท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึสนใจศกึษากระบวนการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียง

ของ ในด้านการทํางานของกลุ่มกับชาวบ้านในพืน้ท่ีเชียงของ ว่ากลุ่มรักษ์เชียงของเลือกใช้วาท

กรรมการพฒันาแบบใดกับชาวบ้าน  ท่ีทําให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีเลือกท่ีจะให้ความร่วมมือกับกลุ่ ม

รักษ์เชียงของมากกวา่การยอมรับการพฒันาจากภาครัฐ 
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 การศึกษาครัง้นี ้ ผู้ศกึษาไม่ขอเน้นศกึษาการต่อรองวาทกรรมระหว่างกลุ่มรักษ์เชียงของ

กบัรัฐ แตเ่น้นศกึษาถึงวิธีการสร้างวาทกรรมระหวา่งกลุ่มกบัชาวบ้านมากกว่า เน่ืองจากผู้กลุ่มรักษ์

เชียงของมีลกัษณะท่ีเป็น NGOs (Non-Government Organization – องค์กรพฒันาเอกชน) 

คล้ายกับการศึกษาของ (วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ , 2556 : 21)  ทําให้กลุ่มรักษ์เชียงของมีความ

แตกตา่งจากชาวบ้านในเร่ืองขององค์ความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นวิชาการเน่ืองมาจากได้รับการศกึษา

จากระบบการศกึษา    แม้ว่ากลุ่มรักษ์เชียงของจะเป็นคนในพืน้ท่ีก็ตาม   เพราะฉะนัน้ผู้ศกึษาจึง

ศึกษาวิธีการท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของแย่งความหมายวาทกรรมจากภาครัฐนํามาสู่การสร้าง

ความหมายใหม่ในนิยามของกลุ่ม และใช้การพัฒนาในรูปแบบความหมายของกลุ่มมาใช้กับ

ชาวบ้านในเชียงของ โดยเป็นการพฒันาท่ีเป็นไปตามวิถีชีวิต วฒันธรรมของชาวบ้านในพืน้ท่ี  ซึ่งมี

ความแตกตา่งจากการพฒันาจากภาครัฐ  

1.1วัตถุประสงค์ 

 1.) เพ่ือศึกษาการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ เพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบ กระบวนการสร้าง 

และชว่งชิงความหมายการพฒันา 

 2.) เพ่ือศกึษาการใช้วาทกรรมการพฒันาของกลุม่รักษ์เชียงของกบัชมุชนในพืน้ท่ีเชียงของ

ท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาของรัฐ 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.) ได้ทราบถึงกระบวนการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ และ

กระบวนการสร้างความหมายการพฒันาในแบบของ กลุ่ม   และการชว่งชิงความหมายการพฒันา 

 2.) ได้เข้าใจถึงการช่วงชิงความหมายของการพฒันาในรูปแบบของกลุ่มรักษ์เชียงของท่ี   

แตกตา่งจากรัฐ 

 3.) ได้ทราบและเข้าใจถึงผลกระทบจากการพฒันาในรูปแบบของรัฐตอ่พืน้ท่ีเชียงของ 
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1.3 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 “วาทกรรม” เป็นแนวคิดท่ีพฒันาขึน้โดย Foucault และสําหรับ Foucault “วาทกรรม”  นัน้

ประกอบขึน้ด้วย ประโยค หรือกลุ่มของประโยค (statement or a group of statement) ท่ีสมัพนัธ์

(หรือเป็นส่วนสร้าง นิยาม) ตอ่ “ส่วนท่ีถกูอ้างอิง” (referential) อีกที ดงันัน้ตวัของส่วนท่ีถกูอ้างอิง

นัน้ไม่ใช่ถูกสร้างขึน้ในฐานะท่ีเป็น “สิ่ง” (things) “ข้อเท็จจริง” (fact) “ความเป็นจริง” 

(realities)“การดํารงอยู่” (being) โดยตวัของมนัเอง แตห่ากมนัดํารงอยู่ได้บนเง่ือนไขของ กฎของ

ความเป็นไปได้ (laws of possibility) กติกา และกฎของการดํารงอยู่ของ “วตัถ”ุ (objects) ท่ีซึ่งถกู

นิยามออกแบบ หรือบรรยาย ภายใต้ประโยค หรือกลุ่มของประโยค และกฎต่างๆ เหล่านัน้ 

นอกจากนี“้วาทกรรม” ดํารงอยู่ได้ก็ด้วยการสมัพนัธ์กบัส่วนท่ี “ส่วนท่ีถูกอ้างอิงนัน้” นบัเป็นส่วน

หนึ่งหรือใกล้ชิด และส่วนท่ี “ส่วนท่ีถกูอ้างอิง” นัน้ปฏิเสธด้วย ดงันัน้ “วาทกรรม” ในความหมาย

ของ Foucault นัน้ต้องประกอบด้วย “ภาษา” และ “วตัถุ” (object) ท่ีซึ่งภาษาเข้าไปนิยาม 

ออกแบบหรือบรรยาย (Foucault อ้างใน พิพฒัน์ ธนากิจ , 2552 : 5) 

 ดังนัน้การวิเคราะห์วาทกรรม จึงไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดระหว่างสิ่งท่ีเรา

เรียกว่าทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง ระหว่างอุดมการณ์กับความจริง หรือระหว่างสิ่งท่ีเป็น

นามธรรมกบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม แตก่ารวิเคราะห์วาทกกรรมช่วยให้เราสามารถบนัทึกหรือจบัภาพทัง้

สองนีไ้ด้พร้อมๆกัน  เพราะวาทกรรมในตวัของมนัเองคือท่ีรวบรวมของสิ่งเหล่านีไ้ว้ด้วยกันในรูป

ของวาทกรรมและภาคปฏิบตัิการของวาทกรรม ทัง้นีก้ารวิเคราะห์วาทกรรมช่วยให้เราตระหนกัว่า

เร่ืองของจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเช่ือ ความรู้ ความหมาย ของคนในสังคมนัน้ มิใช่เป็น

เร่ืองของการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หรือเป็นการตกผลึกทางความคิด หรือเป็นผลมาจากการ

โต้แย้งถกเถียงในเชิงเหตผุลหรือตรรกะล้วนๆ แตส่ิ่งเหล่านีเ้ป็นผลมาจากกฎเกณฑ์ของวาทกรรม

ชดุหนึ่งท่ีบคุคลนัน้รับมาและยึดถือไว้ นัน่คือ วาทกรรมเป็นตวักําหนดจดุยืน ความคิด ความเห็น 

ความเช่ือ ความรู้ ความหมาย ฯลฯ ของเรามากกวา่ตวัเราเป็นผู้ กําหนดสิ่งเหล่านี ้(ศศิธร   ศิลป์วฒุ

ยา , 2550 : 37) 

 การศึกษา การพฒันาในฐานะท่ีเป็นวาทกรรม ในด้านมานุษยวิทยานัน้ เป็นการนําไปสู่

การช่วงชิงคํานิยาม “การพฒันา” ท่ีหลากหลายและแตกตา่งกนัออกไปของชาวบ้าน  ซึ่งส่วนหนึ่ง
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พบว่ามกัจะขึน้อยู่กบัความแตกตา่งของสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสงัคม เพศสภาพ ชาติพนัธุ์ 

ความเช่ือศาสนา ความรู้ และความทรงจําทางสงัคม เป็นต้น ซึ่งเหล่านีล้้วนเป็นเนือ้หาท่ีสําคญัท่ี

นกัมานษุยวิทยาให้ความสําคญั และนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์การให้ความหมายกบัการ

พฒันาท่ีแตกต่างกันออกไปของกลุ่ม หรือหน่วยทางสังคมท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี ้จากการทํา

ความเข้าใจกบัการช่วงชิงการนิยามความหมาย “การพฒันา” ท่ีแตกตา่งกนัของกลุ่มคน (พิพฒัน์ 

ธนากิจ , 2552 : 11) 

 สําหรับการศกึษาการพฒันา ในฐานะท่ีเป็นวาทกรรมนัน้ ผู้ศกึษาเลือกท่ีจะใช้วาทกรรมใน

การวิเคราะห์ เน่ืองจากผู้ ศึกษาเห็นว่า ในการศึกษา/วิเคราะห์  “การพัฒนา” ด้วยแนวคิดใน

ลกัษณะท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิด รัฐ ฯลฯ นัน้อาจจะเป็นการวิเคราะห์ “การพัฒนา” ท่ีเป็นในเชิง

ลกัษณะของการมองในด้านเดียว หากแตก่ารใช้วาทกรรมในการวิพากษ์/วิเคราะห์ นัน้เป็นการมอง

การพัฒนาในด้านท่ีหลากหลาย  และไม่ใช่เป็นการตดัสินเพียงด้านเดียวของข้อมูล เพราะวาท

กรรมนัน้มิได้ผูกติดอยู่กับแนวคิดหรือหลกัการใด  นอกเหนือจากนีผู้้ศึกษาเห็นว่า วาทกรรมการ

พฒันาจะสามารถทําให้เห็นถึงกระบวนการระหว่างกลุ่มรักษ์เชียงกบัรัฐ(นายทนุ) ในการ ยือ้แย่ง/

สร้าง วาทกรรมการพฒันาในความหมายและภาคปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากรัฐ ซึ่งภาคปฏิบตัิจาก

กลุม่นัน้จะแสดงออกมาในรูปของการทํางานร่วมกบัชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีและเป็นภาคปฏิบตัิท่ีจะทํา

ให้เราเห็นถึง วิธีการ/การดําเนินการ ของวาทกรรมการพฒันาท่ีเกิดขึน้ 

 

1.4 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

  จากการทบทวน  ศกึษาและค้นคว้าจากเอกสาร  บทความและงานวิจยันัน้  ผู้ศกึษาได้ทํา

การจดัแบง่ประเดน็เร่ืองท่ีจํานํามาใช้ในการศกึษาออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ  ได้แก่ 

 1.ความหมายของการพฒันา 

 2.วรรณกรรมเก่ียวกบัวาทกรรมการพฒันา 

 3.วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในสงัคมไทย 
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1.4.1 วรรณกรรมที่เก่ียวกับความหมายของการพัฒนา 

 ในเ ร่ืองของการพัฒนานัน้  เราจะเห็นว่าความหมายของการพัฒนามีอยู่ ด้วยกัน

หลากหลาย   ได้มีผู้ ให้คํานิยามท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะสาขาวิชา    แต่ความหมายโดยรวม

ของการพฒันามกัเป็นไปในลกัษณะความหมายท่ีทําให้เจริญขึน้   ดงันัน้การพฒันาจึงเป็นคําท่ีถกู

มองไปในทางท่ีดี  เป็นลกัษณะของความเจริญ (สนธยา พลศรี, 2547 : 14) จนมาถึงในช่วงหลงั

เร่ิมเกิดการตัง้คําถามของการพัฒนาขึน้ เน่ืองจากการพัฒนาในลักษณะของความเจ ริญนัน้ 

ภาครัฐมกัไมคํ่านงึถึงผลกระทบท่ีตามมา แตคํ่านงึถึงเศรษฐกิจเป็นสําคญั ถึงแม้ว่าภายหลงัจะเกิด

ทางเลือกของการพัฒนาขึน้  แต่ผลกระทบท่ีดําเนินอยู่นัน้ได้ทําให้เกิดการกลุ่มเคล่ือนไหวและ

ตอ่ต้านการพฒันาขึน้มาอยา่งหลากหลาย การตอ่ต้านเข่ือน ป่า เหมืองแร่ ก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น  

 นอกเหนือจากนี ้การพัฒนายังคงเป็นเป็นการต่อรอง ท่ีต่างฝ่ายต่างใช้อํานาจของวาท

กรรมในการเข้ามา สร้าง/ช่วงชิง/นิยาม การพัฒนาในความหมายของตนเอง ดงันัน้เราจึงเห็น

วิวฒันาการของ “การพฒันา” และขบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มต่อต้าน ท่ีต่างมีความสมัพนัธ์ 

เช่ือมโยง เป็นเหตแุละผลของการตอ่ต้านและสร้างองค์ความรู้ใหม ่ 

  ในงานศึกษาของศภุชยั  เจริญวงศ์(2542) เร่ืองพฒันาการของความหมาย “การพฒันา

ชนบท” ในสงัคมไทย ศกึษาการให้ความหมายในกรณี “หมู่บ้านดีเดน่” ในภาคเหนือ ในงานของ

เขานัน้ ได้ให้ความหมายของการพฒันา และการไม่พฒันา โดยเขาได้อธิบายถึงการพฒันาของรัฐ

กบัชาวบ้าน ในระยะแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการพฒันาช่วงแรกท่ีรัฐเร่ิมเข้า

มาจัดการและวางการพัฒนาขึน้ โดยช่วงแรก การพัฒนายังเป็นไปในบริบทหลังสงครามโลกท่ี

ภาครัฐส่วนกลางนัน้ จําต้องฟื้นฟูบ้านเมือง โดยเปิดให้นักลงทุนได้เข้ามาขยายการพัฒนาใน

ชนบท และเป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัรัฐ 

 ผลของการพฒันาในชว่งแรกทําให้เกิดความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐและชนบท

เป็นอย่างยิ่ง  ในช่วงปีพ.ศ. 2525 การพฒันาจากรัฐได้แปรเปล่ียนไปในลกัษณะท่ีเน้นความเจริญ
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เข้าสูภ่มูิภาค เพ่ือแก้ปัญหาดงักลา่วท่ีเป็นผลจากการพฒันาในช่วงแรก และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน 

 ดงันัน้ เราจงึเห็นความหมายของการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงโดยผกูติดกบัระบบความเจริญ

ของโครงสร้างทางสงัคม โดยท่ีมีรัฐและนายทนุเป็นผู้สร้าง/วางกรอบ ในกระบวนการ “การพฒันา” 

เม่ือชุดความคิดการพัฒนาในลักษณะการสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคชนบทได้ก่อตัวขึน้ 

แนวคิดดังกล่าวจึงถือกําเนิดผลิตขึน้ในทุกพืน้ท่ีของภูมิภาค การพัฒนาจึงคงดําเนินต่อเน่ือง 

จนกระทัง่การเกิดการตัง้คําถามของผลเหตแุหง่การพฒันาท่ีสวนทางกบัความหมายว่า การพฒันา

ในแง่การสร้างความเจริญได้ทําลายระบบสงัคมในภูมิภาคชนบท ทางเลือกการพฒันาจึงเกิดขึน้ 

โดยยงัคงความหมายเดิมในลกัษณะของความเจริญ และยงัคงอยู่ในกรอบของการพฒันาซึ่งอาจ

ไมแ่ตกตา่งจากรัฐหรือนายทนุ  

1.4.2 วรรณกรรมที่เก่ียวกับวาทกรรมการพัฒนา 

 สําหรับงานของศศิธร(2550)  เร่ืองวาทกรรมการจดัการป่ากบัการเคล่ือนไหวทางสงัคม…

อตัลกัษณ์และวฒันธรรมอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านป่าสกังาม  ตําบลดงมหาวนั ก่ิงอําเภอ

เวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย ในงานของศศิธรนัน้เราจะเห็นถึงผลพวงของการพฒันาจากรัฐท่ีเข้า

มาในภูมิภาค   ซึ่งมีความขดัแย้งกับลกัษณะสงัคมวฒันธรรมของคนในพืน้ท่ี สําหรับในกรณีชาว

อีสานพลดัถ่ินนัน้ วาทกรรมการพฒันา ได้ถกูสร้างและช่วงชิงระหว่างชาวบ้านและรัฐ เพ่ือผืนท่ีทํา

กิน นอกเหนือจากนีใ้นความเป็นชาวอีสานพลดัถ่ิน  ยงัจําต้องตอ่สู้กบัคนในพืน้ท่ีอีกด้วย สําหรับ

งานวิจยันีน้ัน้ผู้ศึกษาได้เห็นถึง กระบวนการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน โดยชาวบ้านในฐานะ

ของผู้ เดือดร้อนได้รวมตวักนั เพ่ือตอ่รองกบัอํานาจวาทกรรมของรัฐ โดยอาศยัอตัลกัษณ์ของความ

เป็นคนอีสานในการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนตนเอง เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยสร้างความแน่น

แฟ้นในความสมัพนัธ์ของความเป็นชาวอีสานให้เกิดเป็นพลงั และความกลุม่ก้อนเดียวกนั 

 นอกเหนือจากนีก้ระบวนการเคล่ือนไหวของชาวบ้าน ยงัทําให้เราเห็นถึงกระบวนการสร้าง

สายสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่/องค์กร ตา่งๆท่ีเข้ามาชว่ยเหลือ ทําให้ชาวบ้านสามารถมีอํานาจท่ีจะตอ่สู้  

โต้กลบั และตอ่รองกบักลุม่คนตา่งๆมากขึน้  
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 ขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองป่าของชาวบ้านชุมชนชุมชนป่าสกังาม จึงเป็นในลกัษณะท่ีเกิด

การจากการรวมตวัในโครงสร้างหลวง และจดัตัง้องค์การทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการเพ่ือใช้

ในการ ตอ่สู้ดิน้รนให้ได้มาซึ่งสิทธิทางสงัคม เศรษฐกิจ รวมถึงอํานาจทางการเมือง โดยอตัลกัษณ์

ของความเป็นชาวอีสาน เป็นตวัช่วยท่ีทําให้ภาคปฏิบตัิการวาทกรรมของชาวบ้านป่าสักงามนัน้

สมบรูณ์และสามารถตอ่สู้กบักลุม่คนอ่ืนได้ 

 ดงันัน้ขบวนการเคล่ือนไหวในชมุชนท้องถ่ินจึงถือกําเนิดขึน้  ภายใต้การพฒันาซึ่งเป็นผล

มาจากการนิยามของรัฐ และเป็นอํานาจท่ีรัฐสร้างขึน้ ซึ่งต่อมาขบวนการเคล่ือนไหวในชุมชนได้

พยายามต่อรองกับอํานาจวาทกรรมการพฒันา โดยฉกชิง สร้างความหมายใหม่ในนิยามของตน   

ซึ่งเราจะเห็นขบวนการ เคล่ือนไหวของชมุชนท่ีเบง่บานขึน้ภายใต้สภาวะของวาทกรรมการพฒันา   

โดยในงานของพิพฒัน์(2552) วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกท่ีเชียงของ: การต่อรองการพัฒนาของ

ชาวบ้านในลุม่นํา้โขง ในงานของพิพัฒน์เราจะเห็นอํานาจของวาทกรรม ท่ีทัง้รัฐ กลุ่มองค์กร 

พรานปลาบึก ต่างช่วงชิงและสร้างคํานิยามให้กับปลาบึก ซึ่งงานวิจยัชิน้นีไ้ด้ทําให้เห็นภาพของ

การตอ่รองของวาทกรรมการพฒันาชดัเจนมากย่ิงขึน้  

 โดยการตอ่รองวาทกรรมนัน้ตกอยู่ภายใต้บริบทของการพฒันาบนลุ่มนํา้โขงตอนบน และ

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้กรอบแนวคิดท่ีพฒันาจากแนวคิดท่ีสําคญั 

2 ประการ คือ แนวคิดว่าด้วยการช่วงชิงการนิยามความหมาย และแนวคิดว่าด้วยการตอ่รองการ

พฒันา 

 นอกจากนีลํ้าดบัการพฒันาของภาครัฐท่ียงัคงเน้นการสร้างความเจริญ บนพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจเป็นสําคญั โดยลืมคํานึงถึงสงัคมและวฒันธรรมในพืน้ท่ีเป็นหลกั ทําให้ช่วงสองทศวรรษ

หลงัท่ีผ่านมานัน้การพฒันาในลักษณะท่ีสุดโต่งเผชิญจึงเผชิญกับการต่อต้านการเคล่ือนไหวใน

หลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มเคล่ือนไหวการต่อต้านการสร้างเข่ือน การต่อต้านท่อ ก๊าซไทย – 

มาเลย์ หรือการตอ่ต้านการสร้างนิคมอตุสาหกรรมในภมูิภาคตา่งๆ เป็นต้น 

 ความพยายามในการต่อต้าน/ต่อสู้ของขบวนการชุมชนท่ีเกิดขึน้มาอย่างหลากหลายนัน้ 

ได้เติบโตพร้อมๆกับการพัฒนาต่างๆ พัฒนาการของทัง้สองอย่างนีต้่างเดินควบคู่กันไปในเส้น
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ขนาน โดยท่ีรัฐและนายทุนได้สร้างวาทกรรมการพฒันาในรูปแบบของตน ขบวนการเคล่ือนไหว

ของชมุชนได้สร้างวาทกรรมของตนเชน่กนั สําหรับขบวนการเคล่ือนไหวชมุชนนัน้ ผู้ศกึษาได้เห็นว่า 

ขบวนเคล่ือนไหวของชุมชนหรือกลุ่ม/องค์กรนัน้ ต่างมิได้ดํารงอยู่โดยแยกออกจากกัน แต่กลุ่ม/

องค์กรเหล่านีต้่างมีสายสมัพนัธ์ เครือข่าย ท่ีคอนช่วยเหลือและประสานการทํางานกัน โดยจะมี

องค์กรอิสระ ท่ีคอยเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา อาทิ นกัวิชาการ นกัอนรัุกษ์ ท่ีจะรวมกลุ่มไปกบัขบวนการ

ชมุชนในพืน้ท่ีนัน้ไปด้วย 

1.4.3 วรรณกรรมที่เก่ียวกับขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน 

 สําหรับขบวนการเคล่ือนไหวชุมชน/ภาคประชาชน นัน้ผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนหนังสือ 

งานวิจยั โดยเป็นการนําเสนอขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในสงัคมไทย เพ่ือแสดงให้เห็น

พัฒนาการของการรวมตัวของประชาชน/ชุมชน นอกจากนี ้ยังทําให้เราเห็น ถึงเครือข่าย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ภาคประชนชนตา่ง โดยจะเป็นการยกตวัอย่างขบวนการเคล่ือนไหวของ

ภาคประชาชนท่ีเกิดขึน้ภายใต้บริบทการพฒันาจากภาครัฐในชว่งหลงัจากปี พ.ศ. 2525 

 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม(ภาคประชาชน/ชมุชน) หมายถึง การประทําการรวมหมู่ท่ี

มีจุดมุ่งหมาย หรือมีผลเปล่ียนแปลงสังคมในทางสร้างสรรค์ ผู้ ร่วมขบวนการอาจจะมีหรือไม่มี

จุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมตัง้แต่เร่ิมแรกก็ได้  แต่เม่ือขบวนการแข็งแกร่งมากขึน้ ขยาย

ออกไปหรือมีความยัง่ยืน ก็อาจจะเปล่ียนระบบคา่นิยม (Values) (ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 2541: 35 ) 

 นอกจากนี ้ การเข้าร่วมขบวนการทางสงัคม (ภาคประชาชน/ชมุชน)    โดยตวัของมนัเอง

ยอ่มสง่ผล   ตอ่การเปล่ียนแปลงตวัผู้ เข้าร่วมได้อยา่งสําคญั   โดยกระตุ้ นความต่ืนตัวและ

จิตสํานึกทางการเมือง  พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนโลกทศัน์ มิติการมองบทบาทของตวัเองในสงัคมและ

จกัรวาล และถึงแม้ว่าขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมอาจจะไม่ได้ส่งผลทางการเมืองได้ทนัตาเห็น  

แต่การเข้าร่วมขบวนการเรียกร้อง การเดินขบวนและการสร้างเครือข่ายระหว่างกันของผู้ เข้าร่วม

ขบวนการต่างๆ เป็นการเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองใหม่ๆ ให้กับพวกเขาในอาณาบริเวณสังคม   

กลา่วคือ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลา่วมาคือการโต้กลบัอํานาจความเป็นใหญ่และความครอบงํา เรียกได้

วา่เป็นกระบวนการโต้ความคดิ (ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 2541:38 )     
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 โดยในชว่งของกลางทศวรรษ 2500 คําวา่ขบวนการทางสงัคม มีความหมายเปล่ียนไปจาก

เดิม จากขบวนการท่ีมีรากฐานมาจากชนชัน้กรรมกร หรือชาวไร่ชาวนา (ขบวนการทางสงัคมเก่า) 

กลายมาเป็นคําท่ีใช้เรียกขานขบวนการตอ่ต้านการทําสงครามตอ่ต้านนิวเคลียร์  ขบวนการตอ่ต้าน

สงครามเวียดนามของนกัศกึษา ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี สิทธิของเกย์ สิทธิหญิงรักหญิง  และ

ขบวนการสิ่งแวดล้อม 

 ในช่วงหลงัลกัษณะของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมได้มีลกัษณะท่ีตา่งไปจากช่วงแรก 

โดยผู้ เข้าร่วมขบวนการนัน้มีชนชัน้ท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มชนชัน้กลางประเภท

คนงานตัง้โต๊ะ   มีการศึกษาเป็นกลุ่มสําคญั (educated white – collar middle class) ซึ่งถูก

เรียกวา่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ (new social movements หรือ NSM) โดย

ขบวนการ “ใหม่” นัน้ไม่ได้มาจากชนชัน้กรรมกรหรือชาวนาเท่านัน้ และไม่ได้มีจดุมุ่งหมายล้มล้าง

อํานาจรัฐท่ีเป็นอยู่ แต่ขบวนการใหม่มีนยัยอมรับกรอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม บาง

กลุ่มต้องการสร้างอตัลกัษณ์ด้วยวฒันธรรมท่ีแตกต่าง (Cultural identity) หรือเรียกร้องให้สงัคม

ยอมรับการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่าง (เกย์ เพศท่ีสาม) หลายๆขบวนการเป็นเร่ืองคณุภาพชีวิต และ

การยืนหยดัในสิทธิปัจเจกบคุคล          

 โดยขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่จึงเป็นทางเลือกท่ีสาม    ซึ่งเป็นพลงัท่ีอยู่

นอกเหนือสถาบนัทางการเมืองท่ีดํารงอยู่ เป็นพืน้ท่ีทางการเมือง   (political space) ชนิดพิเศษท่ี

ไมใ่ช้ทัง้รัฐ ระบบเศรษฐกิจ และเร่ืองส่วนตวั    งานศกึษาเก่ียวกบัประชาสงัคมส่วนใหญ่เท่าท่ีผ่าน

มา มกัไมใ่ห้ความสําคญักบัรัฐ มองข้ามรัฐ       

  มุ่งแต่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาสังคม แต่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

รูปแบบใหม ่ในฐานะท่ีเป็นประชาสงัคมรูปแบบหนึง่ แสดงให้เราเห็นว่าจริง ๆ แล้วประชาสงัคมกบั

รัฐไปด้วยกันเสมอ ต่างเป็นเง่ือนไขของกันและกัน ฉะนัน้ประชาสงัคมใน รูปแบบของขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ จึงเป็นกลไกหนึ่งในการปรับเปล่ียน ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบั

ประชาชนในสงัคมปัจจบุนั(ไชรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2549:35 ) 

 ซึง่ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนรูปแบบใหมน่ัน้ ได้ทําให้เห็นมิติของวิวฒันาการของ

ขบวนการเคล่ือนไหว โดยหากนับย้อนไปแล้ว สังคมไทยเร่ิมรับแนวคิด แนวคิดเก่ียวกับการ
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เคล่ือนไหวของภาคประชาชน    มาจากบริบทการพฒันาท่ีล้มเหลวของรัฐ  นยัแรกของขบวนการ

เคล่ือนไหวภาคประชาชนเป็นไปในลกัษณะท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ท่ีทํากินเป็นสําคญั 

ซึ่งรับกับการพฒันาของรัฐท่ีเข้าไปสร้างความเจริญในพืน้ท่ีนัน้ โดยแรกเร่ิมเดิมทีทําให้ประชาชน 

ชาวบ้าน ท่ีเดือดร้อนจากเร่ืองเหล่านีต้่างออกมาต่อต้านรัฐ และพากันออกมาประท้วง โดยเดิน

ทางเข้าสูศ่นูย์กลางคือกรุงเทพฯ เป็นหลกั 

 นบัจาก พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา มีการประท้วง การเดนิขบวนปะทขุึน้ มีองค์กรมวลชนใหม่ๆ 

จดัตัง้ขึน้โดยกลุ่มคนท่ีหลากหลายอาชีพ พ.ศ. 2521 มีการเดินประท้วง 42 ครัง้ เพิ่มเป็น 170 ครัง้ 

ในปีพ.ศ. 2533 และ 988 ครัง้ ในปีพ.ศ. 2537 (ประภาส, 2541: 34-35,39)    

 จากจํานวนตัวเลข เราจะเห็นว่าการประท้วงในช่วงแรกนัน้ อยู่ระหว่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ แห่งชาติฉบบัท่ี1-4  พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2524 (ศภุชยั, 2542: 1 ) โดย

เป็นการสร้างวาทกรรมจากรัฐ  โดยรัฐใช้ข้ออ้างเพ่ือการสร้างความเจริญ    โดยรัฐเปิดพืน้ท่ีให้

นายทุนเข้ามาในภาคชนบท  เพ่ือเป็นการขยายฐานเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้กับรัฐ   

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมในช่วงแรกจึงเป็นในลกัษณะขบวนการเคล่ือนไหวท่ีเป็นการรวมตวั

กันเฉพาะกิจหรือเพียงชัง่ครัง้ชัว่คราวเท่านัน้ ยังมิได้มีการรวมตวัและกําหนดยุทธวิธีเหมือนเช่น

ปัจจบุนั   แตน่ัน่ก็ถือวา่เป็นรากฐานท่ีทําให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงสิทธิของตนเอง   

 ตอ่มาภายหลงัในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี  5-7  พ.ศ.2525 – 

พ.ศ.2529 (ศภุชยั, 2542: 1 ) ได้นิยามความหมายของการพฒันาของภาครัฐในอีกความหมาย

หนึ่งแปรเปล่ียนไปจากเดิม เน่ืองจากความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคอตุสาหกรรมและ

ภาคเกษตรกรรม ทําให้เกิดระบบการทํางานของงานราชการท่ีซํา้ซ้อน   และทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอ

ในการป้อนให้กบัภาคเอกชน ภาครัฐจงึปรับทิศทางการพฒันาในช่วงหลงัของปี พ.ศ.2525 โดยหนั

ไปเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคมากขึน้ ซึ่งปรากฏ

ออกมาในรูปแบบของ การสร้างถนน ไฟฟ้า นํา้ประปา โรงเรียน  เข่ือน เหมือง โรงงานอตุสาหกรรม 

และรวมถึงการเข้าไปจดัการกบัการบริการสว่นท้องถ่ินในชนบท        

  ผลขอความเจริญเหล่านีไ้ด้แสดงออกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนขึน้ และส่งผลให้ชาวบ้าน/คน

ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันา  ได้รวมกลุ่มกันเพ่ือต่อรองการพฒันาจากภาครัฐ   โดย
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เกิดการรวมตวั/รวมกลุ่ม  ของชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างความ

เจริญในภาครัฐนัน้    ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนท่ีผู้ศกึษาเลือกท่ีจะนํามาศกึษาเพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงลักษณะและสาเหตุของการรวมกลุ่มกันเพ่ือต่อสู้ กับวาทกรรมการพัฒนาจากภาครัฐ       

ได้แก่ ชาวบ้านแม่มลูและชาวบ้านราษีไศล   เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)   และการ

เกิดขึน้ของของสมชัชาคนจน   สืบเน่ืองมาจากขบวนการเคล่ือนไหวดงักล่าวข้างต้นนัน้มีลกัษณะท่ี

เป็นแมแ่บบของกนัและกนั    เป็นการรวมกลุ่มท่ีมีลกัษณะเหมือนและคาบเก่ียวกบัการเกิดขึน้ของ

กลุ่มรักษ์เชียงของ  นอกจากนีย้งัอาจส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มรักษ์เชียง

ของด้วย  

  ขบวนการเคล่ือนไหวของชาวบ้านลุม่แมม่ลู   : มหากาพย์การตอ่สู้  ความไม่ยอมจํานนตอ่

รัฐ     ผู้ศกึษาเลือกนําเสนอประสบการณ์ตอ่สู้ของชาวลุ่มนํา้มลู (เข่ือนปากมลู - เข่ือนราษีไศล) 

กรณีของชาวบ้านเข่ือนปากมลู และราศีไศล  ท่ีได้รับความเจริญจากภาครัฐในรูปแบบของ

การสร้างเข่ือน    โดยอยูใ่นลุม่แมนํ่า้เดียวกนัคือแมนํ่า้มลู   วิถีชีวิตของชาวประมงในแถบลุ่มนํา้

มลูตอนลา่ง  ต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งสิน้เชิง   หลงัจากมีการก่อสร้างเข่ือน

ปากมูลกัน้ลํานํา้สายหลักท่ีหล่อเลีย้งชีวิตของผู้คนในลุ่มนํา้ (นลินี ตันธุวนิตย์ , สุไลพร ชลวิไล     

และศริิพร  โคตะวินนท์,2541: 187) โดยการสํารวจการสร้างเข่ือนปากมลูเร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ.2510 

จนมาในสมยัคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวนั   พ.ศ.2534 มีมติเห็นชอบให้การ

ไฟฟ้าผลิตสว่นภมูิภาคของประเทศไทย  (กฟผ.)  สร้างเข่ือนปากมลู 

 ประสบการณ์ของขบวนการเคล่ือนไหวของชาวราษีไศล ความขดัแย้งของกรณีเข่ือนราษี

ไศล เร่ิมขึน้ตัง้แต่การสร้างเข่ือนโดยไม่มีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างซึ่งมี

รูปแบบเดียวกนักบัเข่ือนปากมลู ซึ่งกรณีของการสร้างเข่ือนนัน้เป็นวาทกรรมการพฒันาท่ีตกทอด

กันมาแต่ละยุคแต่ละสมัย กรณีของเข่ือนปากมูลและเข่ือนราษีไศล ต่างอยู่ในระบบวงโคจรของ

การพัฒนา  ซึ่งชาวบ้านเข่ือนปากมูลและชาวบ้านราษีไศลจึงเป็นเสมือนกับความเหมือนของ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้   โดยเกิดการรวมกลุ่มเป็นขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนท่ีต่อสู้ /ต่อต้าน  

พฒันาการของการตอ่สู้นัน้มีรูปแบบและวิธีการท่ีคล้ายกนั 
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 โดยเง่ือนไขสําคญัท่ีทําให้เกิดการเคล่ือนไหวและดําเนินมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ใน

กรณีของเข่ือนปากมูล และเกือบ 10 ปี ในกรณีของเข่ือนราศีไศลคือ การเกิดขึน้ขององค์กรนําใน

การเคล่ือนไหวซึ่งได้แก่สมัชชาคนจน  และการเกิดขึน้ของพันธมิตรทัง้ ท่ีเป็นนักพัฒนาและ

นกัวิชาการ บทบาทขององค์กรนําและกลุ่มพนัธมิตรเร่ิมตัง้แตก่ารระดมชาวบ้านตอ่สู้กับความไม่

ชอบธรรมของรัฐ การสร้างเสริมสํานึกของชาวบ้านเร่ืองสิทธิและการต่อสู้ เ พ่ือรักษาสิทธิ 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดกบัชาวบ้าน การประสานระหว่างชาวบ้านหน่วยอ่ืนๆ เช่น ส่ือ และรัฐ 

เป็นต้น ตลอดจนชว่ยจดัทําส่ือและข่าวสารเผยแพร่ทัง้ในและตา่งประเทศ ชาวบ้านหลายคนกล่าว

ว่า องค์การพฒันาเอกชนและนกัวิชาการช่วยให้ชาวบ้านมีทิศทางและมีกําลงัใจในการตอ่สู้ (นลินี 

ตนัธุวนิตย์, สไุลพร ชลวิไล และศริิพร โคตะวินนท์ , 2541 : 229-230,)      

 การเคล่ือนไหวในนามสมชัชาคนจน (พ.ศ.2538 – 2540)      การจัดตัง้สมัชชาคน

จนเกิดขึน้อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ.2538 (วนัสิทธิมนษุยชนสากล) กลุ่มชาวบ้าน

ปากมูลร่วมกับชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐในกรณีอ่ืนๆ ได้รวมกันเป็น

เครือขา่ย ประกาศตัง้เป็นกลุม่เคล่ือนไหวในนามของ “สมชัชาคนจน” ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยมีตวัแทนชมุชนท้องถ่ินตา่งๆทีได้รับผลกระทบจากการพฒันาทัง้ในประเทศและอีก 10 ประเทศ

ในทวีปเอเชียท่ีได้เข้าร่วมในการก่อตัง้ครัง้นี ้ภายใต้ “คําประกาศลํานํา้มูล” หรือ “ปฏิญญาปาก

มูล” ท่ีตัวแทนทัง้หมดได้ร่วมร่างกันในระหว่างวันท่ี  11-14 ธันวาคม 2538 ณ อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการรวมกันเป็นเครือข่ายสมัชชาคนจนก็เพ่ือเป็นเวทีรวมพลงัแห่ง

ความร่วมมือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ประสานความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (สมัชชาคนจน

,2540 : 1) 

 “…เรามีความเห็นร่วมกันว่า แนวความคิดท่ีสนบัสนุนแต่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ของรัฐและภาคธุรกิจเอกชน เป็นแนวคิดท่ีเป็นอนัตรายต่อประชาชนและต่อการพัฒนา

 สงัคม จึงถือเป็นการจําเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขและเปล่ียนแปลงทศันะ 

 ความคิด ยุทธศาสตร์ และการปฏิบตัิในกระบวนการพฒันาทัง้ของรัฐและบรรษัทธุรกิจ

 เอกชนเสียใหม่ ตามแนวทางท่ีจะมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ ท่ีไ ร้

 พรมแดน…” คําประกาศลํานํา้มลู, 15 ธนัวาคม 2538 (มด ตนัตวิิทยาพิทกัษ์, 2553 : 11)                                                                 
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 สมัชชาคนจนได้อธิบายตนเองไว้ว่า เป็น “เครือข่ายของชาวบ้านคนยากจนจากชุมชน

ท้องถ่ินต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางสงครามการแย่งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา้ ป่า ระหว่างรัฐและภาคธุรกิจกับชาวบ้านท่ีอยู่ในชุมชนท้องถ่ินทัง้ใน

ชนบทและในเมือง นโยบาย และโครงการพัฒนาของรัฐ กฎหมาย ฯลฯ ได้รุกรานวิถีชีวิตปกต ิ

ละเมิดสิทธิในการจดัการทรัพยากรของชมุชนท้องถ่ิน ทําลายวฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลาย…” 

(เอกสารเผยแพร่ฉบบัท่ี 1 “รวมพลงัประสานใจ สู้ชยัคนจน” , 2540 : 3 )      

 การก่อเกิดเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ   (คกน.)  ขบวนการเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ภาคเหนือเพ่ือพิทกัษ์สิทธิชมุชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการธํารงอตัลกัษณ์ทางชาติ

พนัธ์ (คกน.)       เป็นการรวมตวัและการเคล่ือนไหวซึ่งเป็นผลมาจากความขดัแย้งระหว่างรัฐกับ

ชมุชนท้องถ่ิน        อนัเน่ืองมาจากนโยบายการจดัการป่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์บนท่ี

สงูนบัร้อยหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายการประกาศเขตป่าอนรัุกษ์      ระยะแรกหมู่บ้าน

ตา่งๆตอ่สู้กบัปัญหาเพียงลําพงั  จนเม่ือองค์กรเอกชนและนกัวิชาการช่วยจดัเวทีให้ชุมชนจากท่ี

ตา่งๆมาร่วมวิเคราะห์แลกเปล่ียนประสบการณ์ปัญหาอย่างตอ่เน่ือง  ความเป็นเครือข่าย

ชมุชนจงึเกิดขึน้มา           

 การเคล่ือนไหวของ คกน. จึงเป็นการต่อสู้ ท่ีพ้นไปจากกรอบทางชนชัน้เดิมท่ีหวังช่วงชิง

อํานาจรัฐ และพึง่พิงอํานาจรัฐ   ดงัเชน่ขบวนการเคล่ือนไหวในรูปแบบเก่าท่ีผ่านมา   แตค่รัง้นีเ้ป็น

การตอ่สู้ เพ่ือสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมแก่ตนเอง     โดยมีจดุปะทะกนัระหว่างอดุมการณ์ชาตินิยม ธรรม

ชาตินิยม กับอุดมการณ์สิทธิชุมชน    มีการเคล่ือนไหวในทุกพืน้ท่ีโดยใช้กลไกทางรัฐธรรมนูญ 

ส่ือมวลชน และการแสวงหาพนัธมิตรเพ่ือผลกัดนัเชิงนโยบายและกฎหมาย เรียกร้องสิทธิชมุชนใน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือขยายพืน้ท่ีทางสงัคม เพ่ือเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎหมาย และ

สถาบนัทางการเมืองการปกครอง         

 จากขบวนการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้  เป็นการเคล่ือนไหว

ท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2540      โดยขบวนการตอ่สู้หรือขบวนการเคล่ือนไหว

ดังกล่าวนัน้ล้วนเป็นกลุ่มท่ีออกมาเรียกร้องหรือต่อต้านการพัฒนาท่ีเกิดขึน้ในชุมชนหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึน้  ทัง้ทรัพยากรนํา้และทรัพยากรดิน  ซึ่งล้วนแต่เป็นการเค ล่ือนไหวท่ี

ตอ่ต้านตอ่สู้กบัภาครัฐในการเข้ามาแบง่แยกหรือสร้างการพฒันาในพืน้ท่ีของตนเอง    
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 ในขณะเดียวกนัปัญหาเร่ืองการตอ่สู้กบัภาครัฐในเร่ืองของทรัพยากรนัน้  ได้แพร่ขยายไป

ทัว่ทกุภมูิภาคในประเทศไทย   ในภาคเหนือตอนบนพืน้ท่ีท่ีติดกบัชายแดนลาวโดยมีแม่นํา้โขงสาย

สําคญัขวางกัน้นัน้  ได้เกิดปัญหาขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการพฒันาด้วยเชน่กนั  

 เพราะฉะนัน้ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมยุคใหม่นัน้ จึงจําต้องมีความสัมพันธ์

หลากหลายเครือข่าย เพ่ือการประสบผลสําเร็จในการต่อสู้ /ตอ่ต้านรัฐหรือนายทุน  โดยกลุ่มภาค

ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนัน้จะเน้นไปทางกลุ่มอนุรักษ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับการ

ประสบปัญหาของชาวบ้าน  โดยในงานศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตวิธีสู้ ขบวนการประชาชนร่วมสมัยของ 

ผาสกุ พงษ์ไพจิตร(2545) ท่ีได้ทําการรวบรวมผลงานขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบตา่งๆ 

ของผู้ ศึกษาวิจัย โดยเป็นการเรียบเรียงถึงท่ีมาของขบวนการเคล่ือนไหวในสังคมในไทย โดย

ชีใ้ห้เห็นลักษณะของความแตกต่างระหว่างขบวนการเคล่ือนไหวในไทยกับต่างประเทศ สืบ

เน่ืองมาจากบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ในงานศึกษาได้รวบรวมผลงาน

การศึกษาไว้มากมายและหลากหลายพืน้ท่ี ซึ่งเ ป็นการชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาจาการพัฒนาท่ี

หลากหลาย นอกจากนีย้งัทําให้เห็นถึง การตอ่รองวาทกรรมระหว่างชาวบ้านกบัรัฐ ท่ีรูปแบบของ

การตอ่รองนัน้เป็นเสมือนการสร้างวาทกรรมการพฒันาในอีกรูปแบบหนึง่เชน่กนั   

 รูปแบบของกระบวนการต่อสู้ ของกลุ่มต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้  ถื อว่าเป็นการ

เคล่ือนไหวในภาคประชาชนท่ีชาวบ้านท่ีเดือดร้อนต่างลุกขึน้มาท้าทายอํานาจของรัฐ  และไม่

ยอมรับรูปแบบการพฒันาของรัฐท่ีเกิดขึน้  โดยขบวนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยในรอบ

สองทศวรรษท่ีผา่นมานัน้  ล้วนมีความหลากหลายและเป็นขบวนการเคล่ือนไหวของคน/ชาวบ้านท่ี

ได้รับผลกระทบจากภาครัฐในการเข้ามาจดัการในพืน้ท่ีชมุชน       

 การอธิบายถึงขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน   ในกรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบ

ทฤษฎีขบวนการทางสังคม(2552) ของ ประภาส  ป่ินตบแต่ง ถือได้ว่าเป็นการอธิบายถึงการ

รวมกลุ่มทางสงัคมท่ีเกิดขึน้  ในกรอบแนวคิดของทฤษฎีขบวนการทางสงัคมใหม่  ซึ่งทําให้เห็นได้

ชดัถึงความสําคญัและพืน้ท่ีของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม  ซึ่งทําให้เห็นว่าปัจจบุนัสงัคมไทย

นัน้เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้  ไม่ใช่เพียงแค่เร่ือง
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สิ่งแวดล้อมเท่านัน้  โดนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองถือเป็น การเคล่ือนไหวท่ีเห็นได้ชดัใน

ปัจจบุนั 

 เพราะฉะนัน้เราจะเห็นวา่จากงานศกึษาตา่งๆ ของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนนัน้  

เราจะพบว่า  บวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนตา่งเกิดทบัและคาบเก่ียวในบริบททางช่วงเวลาท่ี

คล้ายกัน   แต่ต่างกันท่ีบริบททางพืน้ท่ีและสงัคมวัฒนธรรม    โดยล้วนเกิดจากการพัฒนาท่ีรับ

นําไปให้กบัพืน้ท่ีนัน้ๆ  โดยมิได้เล็งเห็นถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนในพืน้ท่ีนัน้     ท้ายท่ีสดุแล้ว

เราจะพบว่ารัฐใช้วิธีการชดใช้ค่าเสียหาย  ซึ่งแลกมากับการต่อสู้และการไม่มีท่ีทํากิน     ดงันัน้

ขบวนการเคล่ือนไหวของชาวบ้านจึงยงัคงอยู่ และเกิดขึน้ใหม่แทบจะทุกพืน้ท่ีท่ีรัฐเข้าไปพัฒนา 

นอกจากนีเ้รายงัเร่ิมเห็นพฒันาการของภาคประชาชนท่ีมีเครือข่ายหลากหลายเครือข่าย และการ

ร่วมมือในการตอ่สู้ /ตอ่ต้านกบัรัฐและนายทนุ 

 

 1.5 ระเบียบวิธีการในการศึกษา 

 การศกึษาของนกัศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพในทางมานุษยวิทยา   โดยแบ่ง

ขัน้ตอนเป็นดงันี ้

 1.) การวิจัยทางเอกสาร   ทําการสํารวจศึกษาข้อมูลผ่านส่ือและเอกสารท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  เช่น  หนงัสือ บทความนิตยสาร  วารสาร หนงัสือพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  งานวิจยั  สาร

นิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวกับหัวข้อท่ีจะศึกษา  ได้แก่  ความหมายของการพัฒนา  วาท

กรรมการพฒันา  ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน  และกลุ่มรักษ์เชียงของ  เพ่ือเป็นการทํา

ความเข้าใจและศกึษาในขัน้ต้นก่อนการลงภาคสนาม 

 2.) การเก็บข้อมูลภาคสนาม     ในการเก็บข้อมลูภาคสนามเชิงคณุภาพ  ท่ีกลุ่มรักษ์

เชียงของ  อําเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย   ทัง้นีผู้้ ศึกษาใช้วิธีการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observa-tion) โดยร่วมเข้าไปนัง่สงัเกตการณ์การทํางานและการปฏิสงัสรรค์ระหว่าง

กนัของสมาขิกในกลุ่ม รวมถึงการเข้าไปเก็บข้อมลูในการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ  เพ่ือเป็น
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การเห็นถึงวิธีการทํางาน   นอกจากนี ้  ผู้ศึกษาใช้วิธีการสมัภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการกบัผู้ ให้สมัภาษณ์  เพ่ือทําการเก็บข้อมลูในหลากหลายมิติทัง้ด้านการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

คนในกลุ่มรักษ์เชียงของ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มรักษ์เชียงของกับชาวบ้าน   โดยใช้วิธีการ

สมัภาษณ์คนทํางานในกลุม่รักษ์เชียงของ 

 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

 1. การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาถึงวาทกรรมการพฒันาของกลุ่มรักษ์เชียงของ   ท่ีใช้ใน

กระบวนการสร้าง การนิยามความหมายการพฒันาของกลุ่มในการนําไปใช้ในพืน้ท่ีชุมชน โดย

การศึกษาการพัฒนาจะทําให้เราเห็นถึงถึงท่ีมาของกระบวนการสร้างของวาทกกรมการพฒันา 

นอกจากนีย้งัเห็นถึงความสมัพนัธ์ในกลุ่มรักษ์เชียงของ   วิถีการทํางานกบัชมุชน และขบวนการมี

สว่นร่วมของชาวบ้านกบักลุม่รักษ์เชียงของ 

 2.โดยทําการศกึษากลุม่รักษ์เชียงของ กระบวนการทํางาน และสมัภาษณ์คนในกลุ่ม   โดย

ผู้ ศึกษาสัมภาษณ์ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผู้ ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจ ากการ

สงัเกตการณ์มีส่วนร่วมในการทํางานของกลุ่มจํานวน 6 คน   โดยจะเป็นการสมัภาษณ์สมาชิกใน

กลุม่รักษ์เชียงของ และผู้ ท่ีเข้ามาร่วมในการทํางานกบักลุม่รักษ์เชียงของ 

1.7 ระยะเวลาในการศึกษา 

  ผู้ศึกษากําหนดระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี  โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2556 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2558   
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1.9 แผนการด าเนินงาน 

 

 

ระยะเวลา (เดือน/ พ.ศ.) กิจกรรม 
สิงหาคม ถึง กนัยายน พ.ศ. 2556 สํารวจ  ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลผ่านหนังสือ  

วารสาร งานวิจยั  สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวข้อง 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

เก็บข้อมลูภาคสนาม  โดยการสงัเกตการณ์และ
การสมัภาษณ์  รวมทัง้เตรียมข้อมลูท่ีได้จากการ
ลงภาคสนามสูก่ารวิเคราะห์ 

มีนาคม พ.ศ.2558 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แก้ไขและเรียบเรียงข้อมลูให้เหมาะสม  รวมทัง้

จดัทํารูปเลม่ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปของอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 เชียงของ อ าเภอ/เมือง ขนาดเล็กท่ีประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชาติพนัธุ์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ผู้คนส่วนใหญ่รู้จกัเชียงของในฐานะท่ีเป็นเมืองท่ีติดกบัแม่น า้โขง แม่น า้สาย

นานาชาติขนาดใหญ่ท่ีไหลผ่านหลายประเทศ เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเมืองชายแดนท่ีนักแบ็ค

แพ็คเกอร์ส่วนใหญ่รู้จกักนัเป็นอย่างดี  แตก่่อนนัน้เชียงของเป็นเพียงเมืองท่องเท่ียวชมแม่น า้โขง

และชมชายแดนลาว   ตอ่มาภายหลงัลาวได้เปิดประเทศในปี พ.ศ. 2535  เชียงของจึงกลายมาเป็น

เมืองทางผา่นเพ่ือไปยงั เมืองห้วยทราย  ประเทศลาว(สปป.ลาว) และเดินทางตอ่ไปยงัหลวงน า้ทา 

เมืองสิงห์  หรืออาจจะล่องเรือในการช่ืนชมธรรมชาติสองข้างทางเพ่ือไปยังหลวงพระบาง เมือง

มรดกโลกของ  นอกจากเดินทางไปท่องเท่ียวในลาวแล้ว ยงัสามารถเดินทางไปเท่ียวสิบสองปันนา 

ชุมชนไทลือ้ ซึ่งขึน้ต่อไปได้อีกยนัต้าล่ีและล่ีเจียง เป็นต้น เมืองเชียงของจึงมีลกัษณะท่ีเป็นเมือง

ทางผา่นเพ่ือไปทอ่งเท่ียวในเมืองตา่งๆ  

 ลกัษณะทางพืน้ท่ีท่ีเป็นเสมือนเมืองหน้าด่าน เมืองชายแดน/เมืองทางผ่านนัน้  ท่ีมีพืน้ท่ี

ติดต่อกับพืน้ท่ีหลายพืน้ท่ี โดยเฉพาะประเทศรอบๆ ท าให้เชียงของเป็นพืน้ท่ีมีความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม เน่ืองจากการข้ามไปมาระหว่างสองพรมแดนท่ีไม่ใช่เพียงสองเชือ้ชาติ(ไทย -ลาว) 

แต่ประกอบไปด้วยความหลากหลายท่ีผสมผสานกันทัง้การด ารงชีวิต และวฒันธรรม การท่ีเชียง

ของตกเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองชายแดนนัน้ เป็นผลมาจากการขีดเส้นแบ่งชายแดนของรัฐ  

ในช่วงการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 นอกจากนีเ้ชียงของยังเป็นเมืองท่ีมีเร่ืองราวทาง

ประวตัิศาสตร์ ต านานการเกิดขึน้เป็นเมืองเชียงของท่ีปรากฏอยู่ในต านานพงศาวดารทางล้านนา 

รวมถึงการเป็นเมืองส าคญัหรือรัฐกนัชนท่ีท าให้เชียงของกลายเป็นเมืองการค้าและการท่องเท่ียว

ในยุคปัจจุบนั ซึ่งจะส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมในการกลายมาเป็นเมืองท่ีตกอยู่ภายใต้การพฒันา 

การตอ่สู้  และการด ารงไว้ซึง่ความเป็นคนแมน่ า้ของ(แมน่ า้โขง) 
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2.1 สภาพท่ัวไปของอ าเภอเชียงของ 

 2.1.1 ลกัษณะพืน้ท่ีทางกายภาพของอ าเภอเชียงของ 

 อ าเภอเชียงของเป็นอ าเภอหนึ่งท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัเชียงราย 

ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นอ าเภอ/เมือง เล็กๆท่ีอยู่ติดกบัแม่น า้โขง  อุดมไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากมาย มีแม่น า้สายส าคญัคือแม่น า้โขงแม่น า้กัน้อ าเภอเชียงของกับเมือง

ห้วยทราย สปป.ลาว  นอกจากนีล้กัษณะของพืน้ท่ีท่ีเป็นลกัษณะของเมืองชายแดนนัน้  จึงท าให้

เกิดความหลากหลายของเชือ้ชาตอีิกด้วย  โดยความสมบรูณ์ของธรรมชาติและการมีแม่น า้สายน า้

ท่ีส าคญันัน้ก่อให้เกิดภมูิปัญญาและวฒันธรรมตา่งมากมายอีกด้วย 

 2.1.1.1   ที่ตัง้และอาณาเขต   ในส่วนนีป้ระกอบไปด้วยข้อมลูท่ีตัง้อาณาเขตของอ าเภอ

เชียงของ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 อ าเภอเชียงของตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย เป็นอ าเภอ

ชายแดนติดต่อกับ สปป. ลาว โดยมีแม่น า้โขงเป็นแนวพรมแดน ความยาว 42 กิโลเมตร ฝ่ังตรง

ข้ามกบัตวัอ าเภอเชียงของคือเมืองห้วยทราย  แขวงบอ่แก้ว สปป. ลาว อ าเภอเชียงของอยู่ห่างจาก

จงัหวดัเชียงราย ตามเส้นทางเชียงราย – เทิง – เชียงราย (ทางหลวงจงัหวดัสายท่ี 1021) เป็น

ระยะทาง 141 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่ ได้แก่ 

 ทิศเหนือ ติดกับต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองห้วย

ทราย แขวงบอ่แก้ว (สปป. ลาว) โดยมีแมน่ า้โขงเป็นแนวพรมแดน 

 ทิศใต้  ตดิกบัต าบลยางฮอม ก่ิงอ าเภอขนุตาล และต าบลแม่ต ่า อ าเภอพญาเม็ง

ราย จงัหวดัเชียงราย 

 ทิศตะวนัออก ติดกับก่ิงอ าเภอเวียงแก่น และเมืองห้วยทราย แขวงบอ่แก้ว (สปป.ลาว) 

โดยมีแมน่ า้โขงเป็นแนวพรมแดน 

 ทิศตะวนัตก ติดกับต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน ต าบลปงน้อย ก่ิงอ าเภอดอย

หลวง ต าบลแมต่ ่า อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย 
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 ทรัพยากรธรรมป่าไม้ในอ าเภอเชียงของ    อ าเภอเชียงของมีพืน้ท่ีป่าไม้อยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติประมาณร้อยละ 61 ของพืน้ท่ีทัง้หมด คิดเป็นพืน้ท่ีป่าทัง้หมดประมาณ 510 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 318,750 ไร่ ไม้ส าคญั ได้แก่ ไม้สกัและไม้กระยาเลย 

 ทรัพยากรแหล่งแร่ในอ าเภอเชียงของ   มีการส ารวจพบแหล่งแร่หลายชนิด เช่น ดิน

ขาว หินสบู่ ฟลูออไรท์  และไฟโรฟิลไลท์ เป็นต้น กระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้านในท้องท่ีต าบลบุญ

เรือง นอกจากนีมี้รายงานของนกัวิชาการจากภาคภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ชีว้่า อ าเภอ

เชียงของยงัมีแหล่งแร่ประเภท Corundum อยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น า้โขงอีกด้วย(กรวรรณ (ชีวสนัต์)

สงัขการ สพุฒัน์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ, 2547 : 28) 

 ทรัพยากรน า้ในอ าเภอเชียงของ  มีแม่น า้ไหลผ่านในท้องท่ีอ าเภอเชียงของ 2 สาย 

ด้วยกนัคือแม่น า้โขงและแม่น า้อิง     แม่น า้โขงนัน้เป็นแม่น า้ท่ีกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ 

สปป. ลาว ไหลผ่านอ าเภอเชียงของ ตัง้แต่บ้านหาดบ้าย หมู่ท่ี 1 ต าบลริมโขง ถึงปากอิง หมู่ท่ี 2 

ต าบลศรีดอนชยั เป็นระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร   ส าหรับแม่น า้อิง   เป็นแม่น า้ท่ีมีต้น

ก าเนิดจากอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ไหลผ่านกว๊านพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และไหล

ผา่นอ าเภอเชียงของ ในท้องท่ีต าบลบญุเรือง ต าบลคร่ึง ต าบลห้วยซ้อ ต าบลศรีดอนชยั และต าบล

สถาน ไหลผา่นลงสูแ่มน่ า้โขงบ้านปากอิงใต้ หมูท่ี่ 2 ต าบลศรีดอนชยั 

 2.1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของอ าเภอเชียงของมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ช่วงเดือน

มีนาคม – พฤษภาคม อากาศร้อนพอประมาณ อณุหภูมิเฉล่ีย 27 – 30 องศาเซลเซียส  ฤดฝูน ช่วง

เดือนมิถนุายน – ตลุาคม มีฝนตกชกุ และในฤดหูนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ อากาศ

ค่อนข้างหนาวอุณหภูมิเฉล่ีย 14 – 16 องศาเซลเซียส (กรวรรณ (ชีวสนัต์)สงัขการ สุพัฒน์ โต

วิจกัษณ์ชยักลุ, 2547 : 23) 
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 2.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

     เศรษฐกิจของอ าเภอเชียงของอาศยัการผลิตภาคการเกษตรเป็นหลกั พืชส าคญัได้แก่ ข้าว 

ข้าวโพด ถัว่ และส้มเขียวหวาน โดยเฉพาะการผลิตส้มเขียวหวานท่ีบ้านห้วยเม็ง ส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทนุของเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งได้พฒันาการผลิต ท าให้ส้มเขียวหวานเชียงของเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดมาก สามารถท ารายได้ให้กับอ าเภอปีละประมาณ 100 ล้านบาท สาขาเศรษฐกิจรองลงมา 

ได้แก่ การค้าในอ าเภอเชียงของ มีร้านค้าจดทะเบียนจ านวนกว่า 150 ราย นอกจากเป็นการค้า

ภายในท้องถ่ินแล้ว ยงัเป็นการค้าชายแดนกบั สปป.ลาว 

  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่ีอ าเภอเชียงของ เม่ือวนัท่ี 22 

มกราคม พ.ศ. 2532 ท าให้การค้าชายแดนมีความส าคญัมากตอ่ประชาชนและร้านค้าในตวัอ าเภอ

ใกล้แม่น า้โขง และท าให้อ าเภอเชียงของเป็นประตสู่งออกสินค้าท่ีส าคญัของไทยไปยงั 6 แขวง ใน

ภาคเหนือของ สปป.ลาว ซึ่งสินค้าบางส่วนจะถูกส่งตอ่ไปยงัจีนตอนใต้และเวียดนามอีกด้วย ส่วน

สาขาการขนส่ง เชียงของเป็นจุดถ่ายสินค้าผ่านแดนของ สปป.ลาว จะเปิดด่านสากลท่ีเมืองห้วย

ทราย ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา การผลิตภาคอุตสาหกรรมในอ าเภอเชียงของมีเพียง

เล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตร เช่น โรงบ่มใบยาสูบ และโรงสีข้าว มีการส่งเสริมการ

ผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพ่ือเป็นรายได้เสริมของประชาชน เช่น การจดัตัง้กลุ่มทอผ้าท่ีบ้าน

หาดบ้ายและบ้านศรีดอยชยั (กรวรรณ (ชีวสนัต์)สงัขการ สพุฒัน์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ, 2547 :31) 

 2.1.3.1   การค้าชายแดนที่อ าเภอเชียงของ 

          อ าเภอเชียงของสามารถท าการค้ากบัชายแดนกบั สปป.ลาว เน่ืองจากมีพรมแดนติดตอ่กัน 

นอกจากนีย้งัสามารถท าการค้าชายแดนกบัจีนตอนใต้ทางเรือได้อีกด้วย 

          โดยอ าเภอเชียงของมีจดุผ่านแดนสากล เพ่ือให้ประชาชนทัง้สองประเทศ และนกัท่องเท่ียว

สามารถสญัจรไปมาเพ่ือการค้าและการทอ่งเท่ียวได้ ดงันี ้

             . จุดผ่านแดนอ าเภอเชียงของ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เป็นด่าน

สากล เปิดทกุวนัเวลา 08.00 – 18.00 น. ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เปิดดา่นเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2531 และ สปป. ลาว ยกระดบัเป็นด่านสากลเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ณ ด่านนี ้

นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถผ่านเข้าไปยังแขวงอ่ืนๆ ของ สปป.ลาวโดยใช้

หนงัสือเดินทางได้ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีต้องการเข้าไปเท่ียวเฉพาะท่ีเมืองห้วยทราย สามารถใช้

เพียงบตัรผ่านแดน (Border Pass) ซึ่งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอเชียงของ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีมา

ประจ าอยู่ท่ีศนูย์ท าบตัรผ่านแดนใกล้ดา่นตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ (กรวรรณ (ชีวสนัต์)สงัขการ 

สพุฒัน์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ, 2547 :33) 

 2.1.3.2   ท่าเทียบเรืออ าเภอเชียงของ 

 กรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือ อ าเภอเชียงของจากเดิม

ท่ีพงัลง โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 66,355,455 บาท ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทอินเทนซีฟ แมคคา

นิกส์ จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเชน่เดียวกบัทา่เทียบเรือเชียงแสน 

 ในช่วงแรกของการก่อสร้างนัน้ได้เกิดปัญหาด้านการออกแบบก่อสร้าง ซึ่ง สปป.ลาว ไม่

ต้องการให้ไทยก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยย่ืนสะพานขวางกลางแม่น า้เพราะจะท าให้กระแสน า้ใน

แม่น า้โขงเปล่ียนทิศทาง และกดัเซาะตลิ่งทางฝ่ังลาว สดุท้ายจึงตกลงกนัโดยได้ออกแบบสร้างท่า

เทียบเรือในลกัษณะตวั (L) เลียบตามล าน า้โขง ขณะนีไ้ด้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยเร่ิมเปิด

ให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 แต่เน่ืองจากระดบัน า้ในแม่น า้โขง

คอ่นข้างน้อย ท าให้เรือสินค้าไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าท่ีเรือเชียงของได้ จึงต้องไปจอดท่ีท่าเรือ

บัค๊เพ่ือขนถ่ายสินค้าชัว่คราวก่อน (กรวรรณ (ชีวสนัต์)สงัขการ สพุฒัน์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ , 2547 : 

34) 

 

 

 

 



29 
 

 2.2 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอ าเภอ”เชียงของ”   เชียงของกับการ

พัฒนาและความส าคัญในแต่ละยุคสมัย 

 2.2.1 เชียงของในยุคต านาน     “ขรรัฐ” “ขรราช” เชียงของในอดีตและยคุสมยัล้านนา 

สูก่ระบวนการกลายเป็นเมืองชายแดน 

 ชมุชนลุ่มน า้โขงตอนบน หรือช่ือเก่าว่า “ขรรัฐ” “ขรราช” นัน้ในงานศกึษาทางวิชาการ ได้

ระบวุ่า บริเวณชุมชนอ าเภอเชียงของเคยเป็นท่ีตัง้ของชุมชนดัง้เดิมมาก่อน มีการสร้างบ้านแปลง

เมือง โดยมีความเจริญรุ่งเรืองและเส่ือมสลายไปหลายครัง้ ต านานเร่ืองเล่าต่างๆได้ถูกปรากฏ

ออกมาผ่านพิธีกรรมและเร่ืองเล่าของชาวบ้าน  นอกจากนีช้มุชนบริเวณลุ่มน า้โขงมีความสมัพนัธ์

ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมืองซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัยิ่งของกระบวนการเป็น

เมืองในเชียงของปัจจบุนั 

 จากเอกสารประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นท่ีปรากฏแน่ชัดว่าได้มีการตัง้ถ่ินฐานเป็นชุมชน

เมืองขึน้บริเวณลุ่มน า้โขงตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19 หรือสมยักรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) มี

ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด  โดยในพงศาวดารล้านนานัน้มกัเอ่ยถึงเมืองเชียงของว่าเดิมทีเรียกว่า 

“เมืองขรราช” ซึ่งปรากฏในพงศาวดารล้านนาในราวพทุธศตวรรษท่ี 21(อ้างอิง) โดยดินแดนนีข้ึน้

ตรงต่อการปกครองของเมืองนนัทบุรีหรือ(น่าน) โดยมีฐานะเป็นก่ิงแขวงโดยมีฐานะเป็นก่ิงแขวง 

ขึน้ตอ่แขวงเชียงค า (พิพฒัน์ , 2552 : 38) 

  จากประวตัิความเป็นมาท่ีสามารถนบัย้อนได้จากหลักฐานทางประวตัิศาสตร์ในช่วง ปี  

พ.ศ. 2440 ประมาณได้ในช่วงราว พ.ศ. 2443-2444 เจ้าผู้ ปกครองนครนันทบุรี (น่าน) ได้ส่ง

ข้าหลวงขึน้มาจดัระเบียบการปกครองดินแดนใหม่ รวมเอาเชียงค า เชียงของ เทิงและปง เข้าเป็น

เขตการปกครองเดียวกนั เรียกว่า “บริเวณน่านเหนือ” โดยได้ยกให้ เชียงค า เป็นแขวงมีเมืองขึน้ท่ี

เรียกว่า “ก่ิงแขวง” อยู่ 3 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ก่ิงแขวงเมืองเทิง ก่ิงแขวงเชียงของและก่ิงแขวงปง 

ตามล าดบั  

 แตล่ะก่ิงแขวงจะมีนายแขวงเป็นผู้ปกครอง    นายก่ิงแขวงท าหน้าท่ีปกครองก่ิงแขวงของ

ตนโดยมีการจดัแบง่การปกครองย่อยลงไปอีก เรียกว่า “แคว่น” ซึ่งสนันิษฐานว่าน่าจะเทียบได้กบั
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ต าบลในปัจจุบนั ทัง้นีใ้นแตล่ะ “แคว่น” ก็มีนายแคว่นท่ีขึน้ตรงตอ่นายก่ิงแขวงเป็นผู้ปกครองอีก

ชัน้หนึง่ โดยเจ้าผู้นครน่านได้แตง่ตัง้เจ้าอริยะวงศ์เป็นเจ้าเมืองเชียงของเม่ือปี พ.ศ. 1805(พิพฒัน์, 

2552 : 38)  

 จนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ราวปี พ.ศ. 2445 มีการกล่าวถึงเร่ืองนายแขวงเชียงค าช่ือนายหนาน

หมอกค าว่าถูกสังหารโดยพวกเงีย้ว (ไทยใหญ่) จากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ท่ีได้รวบรวม

สมคัรพรรคพวกขึน้เป็นกองโจรเข้าปล้นทรัพย์สินโจมตีแขวงเชียงค า ท าให้การปกครองในช่วงนัน้

เกิดความป่ันป่วน จ้าวนครนนัทบุรี (น่าน) จึงได้ส่งก าลงัทหารเข้ามาปราบเงีย้วอยู่ช่วงหนึ่ง เม่ือ

เหตกุารณ์เร่ิมสงบ ก็เข้าสูส่มยัการเปล่ียนการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล ในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ได้ยกก่ิงแขวงเทิง และก่ิงแขวงเชียงของ จากนครนนัทบรีุ(น่าน) ให้ขึน้

ตรงกบัจงัหวดัเชียงรายแทน และหลงัจากนัน้ ใน    ปี พ.ศ. 2457 จงึได้ยกฐานะก่ิงแขวงเทิง และก่ิง

แขวงเชียงของเป็น “อ าเภอ”(พิพฒัน์ , 2552 : 38) โดยมีเจ้าจิตวงษ์วรยศรังษี เป็นเจ้าเมืององค์

สุดท้ายและเป็นนายอ าเภอคนแรก  นับแต่นัน้เชียงของจึงมีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัด

เชียงรายมาจวบปัจจบุนั (นพรัตน์ ละมลุ ,2549 : 22) 

 ภาพของเชียงของในสมัยล้านนาก่อนท่ีจะมีศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ โดยรัชกาลท่ี 5 นัน้  

เชียงของมีลกัษณะเป็นเสมือนเมืองหน้าด่าน และเป็นเมืองท่าทางการค้าท่ีส าคญัระหว่างล้านนา

และล้านช้าง รวมทัง้การค้ากบัเมืองเทิง เมืองลอ เมืองพะเยา โดยใช้สายน า้อิง นอกจากนีล้กัษณะ

ของการเป็นเมืองรอยต่อรัฐจารีตในระหว่างล้านนาและล้านช้าง เชียงของจึงเป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดความ

หลากหลายในสภาพสงัคมและวฒันธรรม การมีกลุ่มชาติพนัธ์มากมาย การอพยพข้ามฝ่ัง ซึ่งเป็น

ผลให้เชียงของมีลกัษณะท่ีเป็นเมืองชายแดนหรือชายของตลอดมา 

 แม้ว่าในสมยัล้านนาอาจจะยงัไม่ได้ชดัเจนมากนกั แต่ในสมัยการปฏิรูปการปกครองใน

รัชกาลท่ี 5 นัน้ การยกให้เมืองเชียงของ เป็นอ าเภอท่ีขึน้ตรงตอ่จงัหวดัเชียงราย   ถือเป็นจดุเร่ิมต้น

ส าคญัของการท าให้เมืองเชียงของเร่ิมกลายมาเป็นเมืองชายแดน กล่าวคือ ช่วงเวลาดงักล่าวเร่ิมมี

ปัจจยัส าคญัท่ีเอือ้ต่อการกลายเป็นเมืองชายแดนของเชียงของ นัน่คือ กระบวนการสร้างรัฐชาติ
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สมยัใหม ่ซึง่เกิดขึน้จากปัจจยั2 ส่วน ได้แก่ การเข้ามาของอาณานิคมตะวนัตก และการปฏิรูปการ

ปกครองของรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั(พิพฒัน์, 2552: 39 ) 

 2.2.2  เชียงของ : ยุคอาณานิคม และการปฏิรูปในสมัยรัชกาลท่ี 5 

 การเข้ามาของเจ้าอาณานิคมช่วงต้นว่า ราวปี พ.ศ.2436 ตรงกบัสมยัของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ( รัชกาลท่ี 5) การขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจตะวนัตกทัง้

องักฤษ และฝร่ังเศส น ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ชุดใหญ่ในพืน้ท่ีแถบนี ้ส าหรับเชียง

ของซึ่งเวลานัน้มีฐานะเป็นหวัเมืองส าคญัของน่าน จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวอย่างเด่นชดั กล่าวคือ เน่ืองจากเชียงของเป็นเมืองหน้าด่านทางการค้า และการเมืองท่ี

ส าคัญของน่านและสยาม เม่ือเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 อันน ามาซึ่งการลากเส้นเขตแดน 

(borderline) โดยมีแม่น า้โขงเป็นเส้นชายแดนระหว่างสองรัฐ ตามข้อตกลงระหว่างสยามกับ

ฝร่ังเศส ผลท่ีตามมาก็คือ ท าให้เชียงของมีสถานะเป็นเขตแดนอนัเป็นอาณาบริเวณระหว่างรัฐต่อ

รัฐ (frontier) ในการเผชิญหน้าระหวา่งสยามและฝร่ังเศสทนัที(พิพฒัน์, 2552 : 39 )     

 นอกจากการเข้ามาของประเทศเจ้าอาณานิคมแล้ว เง่ือนไขส าคญัอีกประการหนึ่ง คือการ

ปกครองแบบรวมศนูย์กลางอ านาจซึ่งเร่ิมมีขึน้ในรัชกาลท่ี 5 โดยส่วนหนึ่งได้น าไปสู่การยกเมือง

เชียงของให้เป็นอ าเภอและอยู่ภายใต้การดแูลจัดการของจงัหวดัเชียงราย จากจดุนี ้นบัว่าเป็นการ

ปรากฏตวัของรัฐชาติจากศนูย์กลางครัง้แรก ส่งให้ “ความเป็นเมืองชายแดน” ของเมืองเชียงของ 

อนัมีกรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลางนัน้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้นี ้การกลายเป็นอ าเภอ ยงัน ามาซึ่งการ

ปกครองเมืองในแง่ของการเปล่ียนสถานะจากเมืองท่ีมี “เจ้าเมือง” มาเป็นผู้ปกครองท่ีเรียกว่า 

“นายอ าเภอ” (พิพฒัน์, 2552 : 40)  

 จึงกล่าวได้ว่าเชียงของในฐานะเมืองชายแดนจึงเป็นสิ่งท่ีถกูสถาปนาขึน้เม่ือประมาณต้น

ทศวรรษท่ี 2440-2450 ในช่วงเวลาของการเข้ามาของประเทศเจ้าอาณานิคม พร้อม ๆ กับการ

สร้างพรมแดนของรัฐชาติสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 นีเ้อง หลงัจากนัน้กระบวนการการตอกย า้ 

“ความเป็นชายแดน” ของเมืองเชียงของ ก็ถูกสร้างและตอกย า้ภายใต้อดุมการณ์ชาตินิยม ความ

เป็นพลเมือง และพิธีกรรมทางการเมืองท่ีพรมแดนมาอยา่งตอ่เน่ือง  
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 2.2.3   เชียงของ   : หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และการก้าวเข้าสู่การพัฒนาภายใต้

ความคิด  “ เปล่ียนสนามรบ      เป็นสนามการค้า” 

 สภาวะของเมืองเชียงของ ท่ีลกัษณะทางกายภาพเอือ้ตอ่การเป็นเมืองชายแดนและการค้า

นัน้  ได้ถกูตอกย า้ผา่นกระบวนการพฒันาจากอ านาจของศนูย์กลาง(รัฐ) โดยเฉพาะในชว่งหลงั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เชียงของตกอยูท่า่มกลางการชว่งชิงมวลชนของคูอ่ดุมการณ์ทางการเมือง

ระหวา่งฝากประชาธิปไตยกบัฝ่ายคอมมิวนิสต์ (สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ระหว่างปี 2483-2488) 

สง่ผลให้กลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ในแถบกลุม่ประเทศอินโดจีน(มีอะไรบ้าง) และเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้เกิดการเคล่ือนย้าย หนีร่น   

 กระทัง่เข้าสู่กลางทศวรรษท่ี 2510 ความตงึเครียดของสงครามคอมมิวนิสต์ท าให้  “ความ

เป็นชายแดน” เร่ิมกลายเป็นความจริงท่ีมีความหมายซ้อนทบัอยู่บนความแตกต่างระหว่างไทย 

และลาวท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้  โดยในชว่งปี พ.ศ. 2518 เม่ือปัญหาการเมืองภายในท าให้ลาวต้องปิด

ประเทศ ความเป็นชายแดนในแถบศูนย์กลางของเชียงของ และห้วยทรายจึงถูกท าให้มีความ

ชดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณรอบนอกของอ าเภอเชียงของต้องกลายเป็น “พืน้ท่ีสีชมพู” 

ซึ่งถูกจบัจ้องจากส่วนกลาง เป็นต้นว่าทางการของไทยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีนอกเคร่ืองแบบมาเพ่ือสืบ

ข้อมลูด้านความมัน่คงแห่งชาติ รวมทัง้จดัสร้างถนน1 สายความมัน่คงขึน้ตลอดแนวชายแดนแถบ

อ าเภอเวียงแก่น (โสภิดา วีรกลุเทวญั 2548 : 19-39) 

 หลงัจากสงครามเย็นสิน้สดุลง ลาวได้กลบัมาเปิดประเทศอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งตรง

กบัในชว่งพลเอกชาตชิาย ชณุหวณั (ปีพ.ศ. 2531-2534) ได้เข้ามาบริหารประเทศไทย ถนนซึ่งเคย

มีบทบาทในการปรามคอมมิวนิสต์ถกูเปล่ียนแปลงความหมายโดยถูกซ้อนทบัแทนท่ีด้วยบทบาท

ทางการค้าแทน เราจะพบวา่   นอกจากเชียงแสนจะเป็นเมืองการค้าท่ีส าคญัแล้ว เชียงของไม่ได้ถกู

มองข้ามไป การสร้างถนนเช่ือมเชียงของเข้าสูต่วัเมืองเชียงรายนัน้จงึเกิดขึน้เชน่เดียวกนั 

 ดงันัน้ในชว่งต้นทศวรรษท่ี 2530 ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านอย่างลาวได้ท าการเปิดประเทศ

อีกครัง้ ถนนสายเชียงราย-เชียงของ ซึ่งเคยมีบทบาทส าคญัด้านอุดมการณ์ทางการเมือง จึงถูก

เปล่ียนไปสูก่ารให้ความส าคญัในการท าหน้าท่ีล าเลียงสินค้าท่ีหลัง่ไหลมาจากจงัหวดัเชียงราย มุ่ง
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หน้าตรงไปท่ีเชียงของ โดยมิต้องผ่านเชียงแสนอีกต่อไป จึงส่งผลให้เชียงของมีการเติบโตทาง

การค้าขึน้เพิ่มอยา่งรวดเร็ว 

 เหตผุลส าคญัของการเร่ิมเปล่ียนเมืองเชียงของในช่วงทศวรรษท่ี 2530 จากการเป็นเมือง

ชายแดนไปสู ่การเป็นเมืองทา่ทางการค้า และการทอ่งเท่ียวโดยทนัที กล่าวคือ ภายใต้นโยบายของ

รัฐบาลชดุนี ้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง และเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีอยู่ ส่ีประการ

ด้วยกนั หนึ่ง คือ การก่อตวัของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบของ 4 เหล่ียมเศรษฐกิจ สอง 

คือ การเปิดประเทศของลาวในปี พ.ศ. 2532 สาม ได้แก่ การเปล่ียนแปลงเชิงรูปธรรมในเชียงของ

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศโดย การสร้างท่าเรือบัค๊  

และส่ี คือ การประกาศให้เชียงของเป็นจดุผา่นแดนถาวร ในปี พ.ศ. 2532  (พิพฒัน์ ,2552 : 42) 

 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการค้าขาย การลงทุน และการท่องเท่ียวกับประเทศลาว และ

กลุม่ประเทศอินโดจีน ท าให้ธุรกิจ การค้า การทอ่งเท่ียว และการลงทนุ เกิดการขยายตวัและเติบโต

ขึน้อยา่งรวดเร็ว นอกจากนีเ้รายงัพบการเปล่ียนแปลงจากเมืองชายแดนไปสู่การเป็นเมืองการค้า

นัน้  ได้น ามาซึ่งรูปแบบ ซึ่งการพฒันาในรูปแบบของการสร้างความเจริญในเร่ืองสาธารณูปโภค

อย่างตอ่เน่ือง  เช่น การสร้างถนน การสร้างท านบริมแม่น า้โขง การสร้างระบบประปา และไฟฟ้า 

เป็นต้น  

 การขยายตวัของสาธารณูปโภคเหล่านีด้้านหนึ่ง คือ การรวมศนูย์อ านาจของรัฐเพ่ือเข้าไป

จดัการ ดแูลชนบท และชาวบ้านอย่างทัว่ถึง รวมไปถึงการขยายตวัของระบบตลาดทุนนิยมตา่งๆ 

เข้ามาในชุมชน และน าไปสู่การเปล่ียนภาพลกัษณ์ใหม่เมืองเชียงของโดยทนัทีกล่าวคือ ในเวลา

เพียงแคช่่วงทศวรรษเดียวกลบัมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมาย เช่น การใช้ท่ีดินในเขตใจกลาง

ของเมืองเชียงของจากท่ีเคยเป็นภาคเกษตรกรรมกลายมาเป็นภาคบริการเพ่ือรองรับการค้า และ

การท่องเท่ียว และผลกัดนัให้ภาคเกษตรกรรมออกไปอยู่ในพืน้ท่ีรอบนอกมากขึน้เร่ือยๆ ยงัพบว่า

ในยคุของการเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการค้าของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหวณั ในปี พ.ศ. 

2532-2534 ท าให้พืน้ท่ีริมฝ่ังแมน่ า้โขงมีราคาดี เพราะนายทนุต้องการท่ีดนิท ารีสอร์ทไว้เพ่ือต้อนรับ

การท่องเท่ียว ในปัจจุบนัท่ีดินส่วนใหญ่ของคนหาดไคร้จึงได้ตกไปอยู่ในมือของนายทุนต่างถ่ิน 



34 
 

และท าให้คนลือ้บ้านหาดบ้าย หาดทรายทอง สว่นใหญ่ต้องเชา่ท่ีดนิท ากิน (นพรัตน์ ละมนุ, 2548 :  

86-87) 

 ภาพการเติบโตของภาคการบริการการท่องเท่ียวในตวัเมืองเชียงของเร่ิมปรากฏตวัอย่าง

ชัดเจน และรวดเร็วตัง้แต่ต้นทศวรรษท่ี 2530 กล่าวคือ ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผ่านการ

เปล่ียนแปลงของสองฝากถนนสายเชียงของ-เชียงแสน และบริเวณริมแม่น า้โขง ซึ่งแน่นขนัดไป

ด้วยร้านอาหาร ท่ีพัก และร้านขายของท่ีระลึก ต่าง ๆ พร้อมทัง้นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และ

ตา่งประเทศท่ีเดินจบัจ่าย และใช้บริการ นอกจากนีย้งัพบการแทรกตวัของสินค้าวฒันธรรมท่ีเพิ่ม

มากขึน้อย่างต่อเน่ือง อาทิ ร้านขายของฝากเช่น ผ้าฝ้ายไตลือ้ สาหร่ายน า้โขง ส้มห้วยเม็ง และ 

“ปลาน า้โขง” ซึ่งมกัปรากฏอยู่ตามร้านอาหารในบริเวณท่าเรือบัก๊ และท่าเรือน า้ลึก  (ท่าเรือเชียง

ของ) ซึง่เป็นจดุท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางผา่นเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

 2.2.4 การพัฒนาในเชียงของ 

 โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong 

Subregion) หรือ  (GMS) เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

และจีน (ยนูนาน) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535  โดยมีธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB : Asian Development 

Bank) เป็นผู้ให้การสนบัสนนุหลกั และจีนเป็นหุ้นสว่นและผู้ให้การสนบัสนนุหลกั 

 รูปธรรมอนัชดัเจนท่ีเก่ียวกบัเมืองเชียงของโดยตรงคือแผนงานพฒันาแนวพืน้ทีเศรษฐกิจ

เหนือ – ใต้ (North south economic corridor) ท่ีมีถนนสาย R3A และมีสะพานมิตรภาพไทยลาว

แหล่งท่ี 4 เป็นรูปธรรมส าคญั อย่างไรก็ตาม แม้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อนุภาคลุ่มน า้โขง จะมีแผนงานล าดบัความส าคัญสูงถึง 11 แผนงาน ทว่าแผนงานเหล่านัน้ให้

ความส าคญัทางด้านระบบเศรษฐกิจการค้าเป็นหลกั แตใ่ห้ความส าคัญด้านระบบนิเวศวฒันธรรม

น้อยท่ีสุด ดงัตวัอย่างระเบิดเกาะแก่งแม่น า้โขง เพ่ือการเดินเรือพานิชย์ขนาดใหญ่ และโครงการ

เข่ือนพลงังานน า้เพ่ือสร้างโครงขา่ยไฟฟ้าในล าน า้โขง 

 2.2.4.1 การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNNITY)    ซึ่งพฒันามาจาก 

“สมาคมประชาชาติชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตัง้เม่ือ 8 ส.ค. 2510 ตามปฏิญญา
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กรุงเทพ โดยสมาคมฯมีฐานการร่วมตวัมาจากสมาคมอาสา (Association of South East Asia) 

เม่ือเดือน ก.ค. 2524 เพ่ือการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม แตด่ าเนินการไปได้

เพียง 2 ปีก็หยดุลงด้วยภาวะปัญหาสงครามเย็น 

 ประชาคมอาเซียนซึง่ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ บรูไน กมัพชูา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ก าหนดการเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี 31 ธ.ค. 

2558(2015) ซึ่งแต่เดิมก าหนดไว้ในปี พ.ศ.2563(2020) โดยมีพิมพ์เ ขียวประกอบด้วย 3 เสาหลกั

คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN political – Security Community : 

APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ประชาคมสงัคม

และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Sociocultural Community : ASCC) มีข้อตกลงท่ีมีผลบงัคบัใช้

แล้วหลายฉบบั 

 อย่างไรก็ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ได้

ถกูกล่าวถึงและขานรับมากท่ีสดุทัง้ในระดบันโยบายของประเทศและภูมิภาค เพราะเป็นข้อตกลง

เก่ียวกับเศรษฐกิจ ในสินค้าและบริการ 11 สาขาน าร่อง โดยเน้นเป็นการตลาดและฐานการผลิต

เดียวกัน ทัง้นีเ้พ่ือ ให้เกิดการเคล่ือนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน การเงิน และแรงงานฝีมือ

อยา่งเสรี การเป็นภมูิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงการเป็นภูมิภาคท่ีมีพฒันาการ

ทางเศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมกนั และการเป็นภมูิภาคท่ีบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบรูณ์ 

ซึง่อธิบายได้ว่าเดินตามแบบวิธีคิดการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีการเจรจาในระดบัพหภุาคีและ

ทวิภาคี รวมทัง้ (Asean+) ตา่งๆ เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยงั

เช่ือมต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคอ่ืน เช่น สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา สหภาพยโุรป ฯลฯ 

 โดยมีผลรูปธรรมท่ีชดัเจนตอ่คนเชียงของและเชียงรายก่อนหน้าการเปิดประชาคมอาเซียน

แล้ว คือการเปิดการค้าเสรีอาเซียนจีน ซึ่งบรรลขุ้อตกลงเปิดเสรีการค้าสินค้าเม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 2553 

โดยก่อนหน้านีเ้ขตการค้าเสรีไทย – จีน ได้เจรจาการค้าเสรีผกัผลไม้ จนบรรลขุ้อตกลงมาตัง้แต ่1 
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ต.ค. 2546 ซึ่งเป็นผลให้สินค้าเกษตรผักผลไม้ของจีนเข้ามาตีตลาดในไทยหลายรายการ แต่

สดัสว่นการสง่ออกผลไม้ของไทยน้อยกวา่การน าเข้าถึงกวา่สองเทา่ 

 2.2.4.2 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน     ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 

19 มี.ค. พ.ศ. 2545 ได้เห็นชอบให้มีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพืน้ท่ีน าร่อง 3 พืน้ท่ี

ก่อน ได้แก่ อ าเภอแม่สาย เชียงแสนและเชียงของ จังหวัดเชียงราย และอ าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา เน่ืองจากเห็นว่า พืน้ท่ีชายแดนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ และเป็นทางเลือกหนึ่งในการจดัตัง้

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือน าไปสู่การเป็นประตูการค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทัง้ยงัเป็นไปตามกระแสการค้าเสรี ท่ีไหลบา่เข้ามาช่วงกลางทศวรรษท่ี 2540 

หลงัชว่งเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า และช่วงเวลาของโครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ดงันัน้การ

จดัการระบบเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นไปเพ่ือการเปิดรับและส่งออกสินค้า บริหาร การลงทุน ให้

พร้อมกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตจึงเป็นสิ่งส าคญั  (กรวรรณ (ชีวสันต์)สังขการ สุพฒัน์ โต

วิจกัษณ์ชยักลุ, 2547 : 51) 

 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ได้เห็นชอบให้มีการพฒันาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในพืน้ท่ีชายแดนน าร่อง 3 พืน้ท่ีก่อนได้แก่ อ าเภอแม่สาย เชียงแสนและเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เน่ืองจากเห็นว่า พืน้ท่ีชายแดนเป็นพืน้ท่ี ท่ีมี

ศกัยภาพ และเป็นทางเลือกหนึ่งในการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือน าไปสู้การเป็นประตกูารค้า

และการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทัง้ยงัเป็นไปตามกระแสการค้าเสรี ท่ีไหลบ่า

เข้ามาช่วงกลางทศวรรษท่ี 2540 หลงัช่วงเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า และช่วงเวลาของ

โครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ดงันัน้การจดัการระบบเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นไปเพ่ือการเปิดรับและ

ส่งออกสินค้า บริการ ลงทุน ให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตจึงเป็นสิ่งส าคัญ (นพรัตน์ 

ละมลุ, 2556 : 30) 

 2.2.4.3แผนการสร้างสะพานไทย – ลาว 

 รัฐบาลมีแผนการท่ีจะสร้างสะพานไทยลาว – ลาว ขึน้ท่ีอ าเภอเชียงของเพ่ือข้าไปยงัเมือง

ห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของ สปป. ลาว ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเปิดเส้นทางการค้าทางบกกับสปป.ลาว 
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 ช่วงแรกระเบิดแก่ง 11 แก่ง และ 10 กลุ่มหิน   เพ่ือให้สามารถเดินเรือระวางบรรทกุอย่าง

ต ่า 100 ตนัได้เป็นระยะเวลาอยา่งน้อยร้อยละ 95 ในรอบปี 

 ช่วงท่ีสอง ระเบิด 51 แก่งและดอน เพ่ือให้สามารถเดินเรือระวางบรรทุกอย่างต ่า 100 ตนั 

ได้เป็นระยะเวลาอยา่งน้อยร้อยละ 95 ในรอบปี 

 ระยะท่ีสาม ปรับปรุงทางน า้ให้มีลักษณะคล้ายคลอง (Chanalization) เพ่ือให้สามารถ

เดินเรือบรรทุก 500 ตนั ได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ 95 ในรอบปี (เครือข่ายแม่น า้เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ,2549 : 9 ) 
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บทที่ 3 

กลุ่มรักษ์เชียงของ ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน 

 ในบทนีผู้้ ศึกษาน าเสนอประเด็นเร่ือง กลุ่มรักษ์เชียงของ โดยจะเป็นน าเสนอประวตัิการ

ท างานของกลุ่มรักษ์เชียงของ      โดยผู้ ศึกษาแบ่งเ ร่ืองราวในบทนีอ้อกเป็นสองส่วนคือ    

ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนท่ีออกมาต่อสู้ /ต่อต้าน การพัฒนาจากภาครัฐ และในภาคท่ี

สองนัน้จะเป็นกลุม่รักษ์เชียงของ    โดยท่ีผู้ศกึษากลุม่รักษ์เชียงของนัน้   ได้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้

จากปัจจัยภายใน/ภายนอก ท าให้ผู้ศึกษาสนใจ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนมากกว่ า

เม่ือก่อน และการแสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนของการเปล่ียนแปลงของขบวนการเคล่ือนไหวภาค

ประชาชนท่ีเกิดขึน้ 

 

3.1 ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน   : กลุ่มรักษ์เชียงของ 

 3.1.1 ประวัตขิองกลุ่มรักษ์เชียงของตัง้แต่ช่วงก่อตัง้ตัง้กลุ่มจนถงึในปี   พ.ศ. 2545 

  กลุ่มรักษ์เชียงของ  คือขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน   ท่ีรวมตวักนัภายใต้

บริบทการเปล่ียนแปลงของแม่น า้โขงซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาจาก

ภายนอก   โดยกลุ่มรักษ์เชียงของ เกิดขึน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย    โดยกลุ่มรักษ์เชียง

ของนัน้เกิดขึน้ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2539  จดุเร่ิมต้นของกลุ่มรักษ์เชียงของในช่วงแรกนัน้ไม่ได้

เกิดขึน้เพ่ือต่อต้าน/ต่อสู้  กบัรัฐหรือนายทุน  แตเ่ป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างคนเมืองและคน

บนดอย โครงสร้างกลุ่มในช่วงแรกจึงไม่ได้มีการรวมกลุ่มท่ีชดัเจน  และไม่ได้เป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง

ในปัจจบุนั 

 กลุม่รักษ์เชียงของในชว่งของการก่อตัง้นัน้แกนน าส าคญัคือนายนิวฒัน์  ร้อยแก้ว หรือครูต๋ี  

โดยเป็นการพดูคยุและร่วมกนัก่อตัง้ขึน้โดยหมอ ข้าราชครู ในอ าเภอเชียงของ ในการก่อตัง้ใน 
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ชว่งแรกนัน้ไมไ่ด้มีจํานวนสมาชิกท่ีแนน่อนและไมไ่ด้กําหนดหน้าท่ีในการทํางานท่ีชดัเจน   แม้ว่าใน

ระยะเวลาตอ่มากลุม่รักษ์เชียงของจะมีจํานวนสมาชิกท่ีเพิ่มขึน้ ตอ่มาในชว่งท่ีเป็นท่ีรู้จกัในช่วงของ

การระเบิดเกาะแก่งนัน้ประมาณปี พ .ศ.2547 นัน้ กลุ่มรักษ์เชียงของมีจํานวนสมาชิกหรือ

คนทํางานนัน้ในลกัษณะท่ีหมนุเวียนเปล่ียนกนัไปในแตล่ะช่วง เน่ืองจากกลุ่มรักษ์เชียงของไม่ได้มี

การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกตายตวั สมาชิกในกลุ่มรักษ์เชียงของจึงเป็นทัง้ญาติพ่ีน้อง 

หรือคนรู้จกัในชุมชน สมาชิกของกลุ่มรักษ์เชียงของท่ีมีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีหลกันัน้  ซึ่งแบ่ง

ตามความถนดัในการทํางาน  รวมถึงเป็นยทุธศาสตร์ในการบริหารหารจดัการในกลุ่มรักษ์เชียงของ

และการตอ่สู้กบัการระเบดิเกาะแก่งในชว่งปี พ.ศ.2547  

 โดยในชว่งตัง้แตปี่ พ.ศ.2556 ถึงปัจจบุนันัน้กลุ่มรักษ์เชียงของจะมีการแบง่หน้าท่ีออกเป็น 

4 ส่วนหลกัๆ ตามลกัษณะของการทํางาน คือ ส่วนท่ี1 ส่วนยุทธศาสตร์ การให้แนวคิดหรือการ

ตดัสินใจหลกัคือแกนนํากลุ่มรักษ์เชียงของ นายนิวฒัน์  ร้อยแก้ว ส่วนท่ี2 เร่ืองการประสานงานใน

กลุม่รักษ์เชียงของกบัฝ่ายอ่ืนๆคือ นายสมเกียรติ ์ เข่ือนเชียงสา  สว่นท่ี3 การลงภาคสนามประสาน

กบัชาวบ้านในพืน้ท่ี คือ นายจิระศกัดิ์  อินทะยศดิ์ และนายเกรียงไกร  แจ้งสว่าง  ส่วนท่ี4 การผลิต

ส่ือตา่งๆ นายนพรัตน์  ละมลุ  

 การแบ่งการทํางานออกเป็น 4 ส่วนหลกันัน้เพ่ือเป็นการกําหนดบทบาทคร่าวๆของการ

ทํางานในกลุม่รักษ์เชียงของ โดยสมาชิกหรือคนทํางานในส่วนย่อยนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นพ่ีน้อง ญาต ิ

ท่ีรู้จกักนัและร่วมกนัทํางานกบักลุ่มรักษ์เชียงของมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนใน

พืน้ท่ีเชียงของ  

  เชียงของเป็นช่ืออําเภอเล็กๆ ในจงัหวดัเชียงราย เป็นพืน้ท่ีติดกับแม่นํา้โขงตรงข้ามกับ

ประเทศลาว แขวงบ่อแก้ว   เชียงของเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มากท่ีสุดใน

จงัหวดัเชียงราย ประกอบไปด้วย 9 ชาติพนัธุ์  ดงันัน้ความหลากหลายทางเชือ้ชาติและธรรมชาต ิ

จึงก่อให้เกิดวฒันธรรมหลากหลาย นอกจากนี ้การท่ีเชียงของมีแม่นํา้สายสําคญัผ่านขนาดใหญ่ 

คือแม่นํา้โขงจึงเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับผู้คน นอกจากนีนํ้า้โขงได้ทําให้เกิดวฒันธรรม

ของคนแมนํ่า้ท่ีใช้สายนํา้หลอ่เลีย้งชีวิต 
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“เพราะนัน้จึงได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับคนบนท่ีราบ และจึงเกิดโครงการรักษ์ป่า   

 รักษ์ดอยหลวง ในพืน้ท่ีหมู่บ้านม้ง บ้านทุ่งนาน้อย ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จงัหวัด

 เชียงราย โดยให้คนจากบนพืน้ราบซือ้ชีวิตต้นไม้ใหญ่ริมธารแม่ตอง บริเวณเทือกเขาดอย

 หลวง พืน้ท่ีต้นนํา้สาขาแมนํ่า้โขง ท่ีถกูกลุม่นายทนุดงักลา่วรุกราน   ซึ่งเป็นวิธีแก้ไขท่ีทําให้

 คนพืน้ราบและคนบนดอยนัน้เข้าใจกนัได้” (นิวฒัน์   ร้อยแก้ว, สมัภาษณ์, 2556) 

แรกเร่ิมทีเดียวนัน้ช่ือกลุ่มจึงยงัไม่ได้จัดตัง้อย่างเป็นทางการ  แต่ครูต๋ีก็เปรียบเสมือนท่ี

ปรึกษาของชาวบ้าน  แม้วา่จะลาออกจากการเป็นครูแล้ว  แตฐ่านะของความเป็นครูก็ยงัดําเนินอยู ่ 

และทําให้บ้านของครูต๋ีนัน้จึงเป็นท่ีรวมปราชญ์ชาวบ้าน  ครู  หมอ ท่ีตา่งคยุถึงประเด็นท่ีเกิดขึน้ใน

ชมุชน 

ภายหลังจากนัน้ได้มีการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับลํานํา้สาขา   โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2541 – 2545  นัน้ทางกลุม่ของครูต๋ีได้ทํากิจกรรมเครือขา่ยภาคประชาชนโดยองค์กรพฒันาเอกชน   

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน  ภายใต้

รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั  ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ – กก – อิง – โขง จ.เชียงราย  ในช่วงของการทํางานในลุ่ม

แม่นํา้สาขานัน้ได้เกิดการรวมตวักนัระหว่างองค์กรท้องถ่ิน 3  องค์กรคือ  รักษ์เชียงของ  ชมรม

อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นํา้อิงตอนปลาย   และโครงการแม่นํา้และชุมชน  จึงเกิดการรวมตวักันเป็น 

“เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรมลุ่มน า้โขงล้านนา”   การรวมตัว

กนัเป็นเครือขา่ยท่ีสําคญันีน้ัน้ได้ประจวบเหมาะเข้ากบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในลุ่ม

นํา้โขง  “ในเร่ืองของฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มแม่นํา้อิง   กลุ่มรักษ์เชียงของครูต๋ี เขาก็เข้าไป

ขบัเคล่ือนเร่ืองป่าต้นนํา้ เร่ืองสถานการณ์แม่นํา้โขง แม่นํา้อิง   ในช่วงประมาณปี 2545 ก็มา

รวมตวัเป็นกลุ่มรักษ์เชียงของ ซึ่งต่อมาพฒันาเป็นเครือข่าย” (จิระศกัดิ์ อินทะยศดิ์, สิงหาคม, 

2556) 
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 “ชว่งการระเบดิแก่งเร่ิมระเบิดเม่ือปี 2545   แตม่นัระเบิดแล้ว มนัระเบิดข้างบนก่อน   ช่วง

 ปีสองปี พอเข้ามาเชียงแสน เฟสแรก เรือ 150 ตนั พอมนัจะมาถึงเชียงแสนซึ่งทะลมุาเชียง

 ของ พอเรารู้ก็ไม่ได้และ เราก็ไม่ยอม ส่งหนงัสือกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม   กรรมาธิการลง

 มา    ทางวฒุิสภาก็ลงมา  เอาชาวบ้านยนัไว้ก่อน เอามวลชนยนัไว้ก่อน” ( จิ ร ะ ศั ก ดิ ์  

 อินทะยศดิ,์ พฤศจิกายน, 2556) 

 ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ.  2549 จึงเป็นช่วงของการตอ่สู้ของกลุ่มรักษ์เชียง

ของท่ีเข้มข้น  และการท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของสามารถชะลอการระเบิดเกาะแก่งได้นัน้   ถือเป็นการ

ประสบความสําเร็จและทําให้ช่ือของกลุม่รักษ์เชียงของเป็นท่ีรู้จกันบัแตน่ัน้เป็นต้นมา  โดยการตอ่สู้

ของกลุ่มรักษ์เชียงของกับการระเบิดเกาะแก่งของจีนนัน้   ถือเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ ท่ีถือว่ ามี

ความเข้มข้นและอาศยั  วิธีการต่อสู้ทัง้การย่ืนหนังสือ   การทําพิธีกรรมสืบชะตาลํานํา้โขง  หรือ

การปีนขึน้เรือจีนของครูต๋ี  จากบทสมัภาษณ์ของจิระศกัดิ์  อินทะยศดิ์นัน้  ฝ่ายภาคสนามท่ีลงพืน้

ท่ีมาเป็นระยะเวลานานนัน้  ได้กลา่วถึงกระบวนการในการตอ่สู้ในชว่งนัน้ไว้คือ 

 “เร่ืองท่ีสําคญัท่ีสุด เร่ืองเก่ียวกับเขตแดน ในตวัของโครงการก็ผิดด้วย    ท่ีผ่านมาเรา

 พยายามนําเสนองานวิจยัจาวบ้าน ในเร่ืองความวิตกของชาวบ้าน การระเบิดเกาะแก่งนัน้

 มนัทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของแม่นํา้ เกิดการกัดเซาะและทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง

 แนวอาณาเขตของรัฐ       โครงการไหนท่ีจะสร้างแล้วส่งผลกระทบกับแนวเขตรัฐท่ี

 เก่ียวข้อง  (พ่ีวชัระ ตํามิละ ดกูฎหมาย ) โครงการไหนท่ีจะส่งผลกระทบตอ่เขตแดนของรัฐ

 จะต้องผ่านรัฐสภา     โครงการไหนก็แล้วแตท่ี่จะส่งผลตอ่เขตแดนรัฐ  ก็ต้องผ่านวฒุิสภา   

 ชาวบ้านบอกว่า ระเบิดแก่งนัน้มนัจะกัดเซาะกระทบชายฝ่ัง        ระเบิดแก่ง นํา้กดัเซาะ

 ชายฝ่ัง ตลิ่งพงั เพราะมนัระเบิดข้างบนไง  แล้วนํา้มนัมาแรง  ชาวบ้านร้องเรียน เราก็ส่ง

 หนงัสือถึงจงัหวดัให้มาซ่อมแซมตลิ่งบ้าง  ปีนัน้เราก็เชิญทูต 25 ประเทศให้เขามาทราบ

 ปัญหา” (จิระศกัดิ ์ อินทะยศดิ,์ พฤศจิกายน, 2556) 
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   การระเบดิเกาะแก่งในแม่นํา้โขงนัน้ถือเป็นเหตกุารณ์ครัง้ยิ่งใหญ่  ท่ีเสมือนเป็นจดุเล็กๆ ท่ี

ส่ือได้นําเสนออกขา่วออกมาเป็นกว้าง  และทําให้ผู้คนท่ีได้รับผลกระทบทัง้ทางตรง  ทางอ้อมนัน้ได้

เร่ิมเล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในแมนํ่า้โขงขึน้มา 

 “ตอนนัน้ท่ีเรือจีนเข้ามา เราก็บกุ ไล่ ขึน้เรือจีน จีนเป็นพ่ีใหญ่ของแม่นํา้โขง แตท่กุวนันีจี้น

 เปล่ียนไป เม่ือก่อนเส่ือผืนหมอนใบ แต่ เ ด๋ียวนีม้าพร้อมกับกระเป๋าเจมส์บอนด์” 

 (นิวฒัน์   ร้อยแก้ว, สิงหาคม, 2556) 

 3.1.2 การท างานของกลุ่มรักษ์เชียงของในด้านส่ือ งานเขียนและสารคดี 

 นอกเหนือจากวิธีการต่อสู้ ท่ีเน้นการขับเคล่ือนในรูปแบบของมวลชนท่ีทําให้การระเบิด

เกาะแก่งต้องชะลอโครงการไปนัน้   กลุ่มรักษ์เชียงของยงัหนัมาขบัเคล่ือนการตอ่สู้ ในรูปแบบของ

การผลิตงานวิชาการ  เพ่ือใช้ในการยืนยนัถึงความเสียหายของสิ่งท่ีจะเกิดขึน้  โดยงานวิจยัเหล่านี ้

นัน้ถกูเรียกกนัว่า “งานวิจยัจาวบ้าน”  หรืองานวิจยัชาวบ้าน  ซึ่งเป็นการทํางานขอกลุ่มรักษ์เชียง

ของกับชาวบ้านในพืน้ท่ีริมโขงท่ีประสบกับปัญหาของการเปล่ียนแปลงจากแม่นํา้โขง  โดยได้ทํา

การผลิตงานวิจยัจาวบ้านออกมาในรูปแบบของหนงัสือ  รวมถึงการทําหนงัสือของกลุ่มรักษ์เชียง

ของท่ีมีช่ือวา่ “แมโ่ขงโพสต์”  อีกด้วย 

 โดยในงานวิจยัจาวบ้านเชียงของนัน้ เร่ือง “แม่นํา้โขง  แม่นํา้แห่งชีวิตและวฒันธรรม” นัน้  

เป็นงานวิจยัจาวบ้านท่ีให้คนในพืน้ท่ีได้แก่      กลุ่มชมุชนท่ีตัง้บริเวณคอนผีหลงคือ  บ้านหาดไคร้  

บ้านหาดทรายทอง  บ้านดอนท่ี  บ้านผากบุ  บ้านเมืองกาญจน์  อําเภอเชียงของ   และกลุ่มชมุชน

ท่ีตัง้อยู่บริเวณตอนใต้คอนผีหลงลงไปจนถึงแก่งผาได  ได้แก่  บ้านเวียงแก้ว  บ้านเวียงดอนชัย  

บ้านหาดไคร้  บ้านปากอิง  อําเภอเชียงของ  โดยคณะนกัวิจัยจาวบ้านนัน้แต่ละคนจะมีทกัษะท่ี

ตา่งกนั      “งานวิจยัไทบ้าน   ให้ชมุชนในเมืองเชียงของเขาได้มามีส่วนรวม  พ่ีคิดว่าเขารับรู้

 เร่ืองราวแม่นํา้โขงแน่นอน พ่ีเช่ือมั่นว่าคนแม่นํา้โขง รู้เร่ืองแม่นํา้โขง   สิ่งท่ีเรารับรู้มัน

 จะต้องถกูถ่ายทอด  เพราะชาวบ้านเขาต้องทํามาหากิน  เราต้องทําหน้าท่ีในการถ่ายทอด    

 ตัง้แต่เด็ก เราได้เรียนรู้เร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  ซึ่งใครถนัดทึกเสียงก็



46 
 

 บนัทกึเสียง  ถนดัเลา่ก็เลา่ ให้ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดและเราเป็นผู้ชว่ยนกัวิจยั”   

 (สมเกียรติ ์ เข่ือนเชียงสา, มีนาคม, 2558) 

 งานวิจยัจาวบ้านเชียงของนัน้ได้จดัทําขึน้ในพืน้ท่ีแมนํ่า้โขงบริเวณทางพรมแดนไทย – ลาว

ทางตอนบนแถบอําเภอเชียงของและอําเภอเวียงแก่น   จงัหวดัเชียงราย  ตรงกนัข้ามกบัแขวงบ่อ

แก้ว สปป.ลาว  โดยในงานวิจยัจาวบ้านเชียงของนัน้มีงานวิจยัด้วยกนัทัง้หมด 6 ประเด็นด้วยกัน

คือ ระบบนิเวศน์  พนัธุ์ปลา  เคร่ืองมือหาปลาพืน้บ้าน  การทําเกษตรริมโขง  พรรณพืชในแม่นํา้โขง  

และสงัคมวฒันธรรมของชมุชนบริเวณพรมแดนไทย – ลาวทางฝ่ังไทย   โดยท่ีความรู้ในการอธิบาย

ประเด็นต่างๆ เป็นความรู้พืน้บ้านหรือความรู้ท้องถ่ิน   ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของงานวิจยัท่ีทําโดยจาว

บ้านนัน่เอง 

 นอกจากงานวิจยัจาวบ้านแล้วนัน้  กลุ่มรักษ์เชียงของยงัได้จดัทําเขตวงัสงวนพนัธุ์ปลาขึน้  

ซึง่เป็นแนวคดิท่ีนํามาใช้ในการจดัการทรัพยากรร่วมกนัของชมุชน  โดยมีขัน้ตอนและพิธีกรรมเป็น

ตวัขบัเคล่ือนในการทํากิจกรรม  ซึง่การจดัทําเขตอนรัุกษ์พนัธุ์ปลานัน้ 

 นอกเหนือจากการทํางานวิจยัในเชิงงานวิชาการแล้วนัน้  กลุ่มรักษ์เชียงของได้ทํากิจกรรม

ในการตอ่สู้ในชว่งของการระเบดิเกาะแก่งคือ  “ธรรมยาตรา”  ด้วยกนัทัง้หมด 2 ครัง้ ครัง้แรกจดัขึน้

ในระว่างวนัท่ี  8-13 มิถนุายน 2546  โดยเป็นการเดินธรรมยาตรานัน้เป็นลกัษณะของการเดิน(ซึ่ง

รวมถึงการใช้พาหนะอ่ืนในการรวมเดนิทางด้วย)    ครัง้แรกนัน้ธรรมยาตราถกูจดัขึน้ในพืน้ท่ี   เชียง

ของ  หลวงพระบาง  เวียงจนัทร์   และกิจกรรมธรรมยาตราครัง้ท่ี 2 ได้ถกูจดัขึน้ในช่วงระหว่างปี  

พ.ศ. 2556 โดยเป็นการเดินเท้ารณรณรงค์อนุรักษ์แม่นํา้โขง  จากบริเวณสามเหล่ียมทองคํา  

อําเภอเชียงของ  จงัหวัดเชียงแสน  ซึ่งบริเวณเชียงแสนนัน้เป็นจุดท่ีแม่นํา้โขงเร่ิมผ่านเข้ามายัง

ประเทศไทย  และเดินไปสิน้สดุท่ีแก่งผาได  อําเภอเวียงแก่น  จงัหวดัเชียงราย  ซึ่งเป็นจดุท่ีแม่นํา้

โขงพ้นชายแดนไทยเข้าสูป่ระเทศลาว 

 จากการเดินธรรมยาตรานัน้  กลุ่มรักษ์เชียงของได้สร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมือง

เชียงของ  เพ่ือความยัง่ยืนหรืออีกช่ือหนึ่งคือ เชียงของ : 1 เมือง 2 แบบ  นอกเหนือจากนีคื้อเร่ือง

ของการทําประวตัศิาสตร์นิเวศวฒันธรรมชมุชนและรวมถึงการสร้าง  “โฮงเฮียนแม่นํา้ของ”  แหล่ง
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เรียนรู้ทางวฒันธรรมของคนเชียงของลุ่มนํา้โขง   โดยผู้ศกึษาได้มีโอกาสเก็บข้อมลูการทํางานของ

กลุ่มรักษ์เชียงของในช่วงการทํางานในลกัษณะของการทํางานท่ีเน้นการทํางานกับชุมชนในเชิง 

ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ในชุมชนเชียงของ    จากการสมัภาษณ์ครูต๋ี  นิวฒัน์   

ร้อยแก้วนัน้ได้เห็นรูปแบบของการทํางานในกลุ่มรักษ์เชียงของภายหลังจากการต่อสู้ เร่ืองการ

ระเบดิเกาะแก่งกบัจีน  ซึง่จะเห็นได้ชดัจากบทสมัภาษณ์ของครูต๋ี  นิวฒัน์   ร้อยแก้ว ณ  สํานกังาน

เครือขา่ยฯ                 

 “ณ ตอนนีเ้รากําลงัอยากให้เชียงของมีการวางผงัเมืองเกิดขึน้   การแบง่เขตเมืองเก่า        

 กบัเมืองใหม ่ คณุสร้างสร้างได้  แตม่นัควรแบง่พืน้ท่ีให้ชดัเจน  เพราะทกุวนันีร้ถ       

 ขนส่งก็วิ่งตัดผ่านเมืองเชียงของอยู่แล้ว  หากสะพานเสร็จคุณต้องให้รถย้ายเส้นทาง    

 ถ้าไม่ทํานะ จะเอาชาวบ้านเรา นอนขวางถนนด้วยสิ”  (บนัทึกลงภาคสนาม, สิงหาคม,  

 2556)  

    นอกเหนือจากการทํางานในเชิงวิชาการแล้ว  การทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของกับ

ชมุชนในเชียงของนัน้ถือได้ว่ามีความสําคญัเช่นกัน  การทํางานรวมกบัเยาวชนเชียงของนัน้จึงถือ

เป็นรูปแบบการทํางานอย่างหนึ่งของกลุ่มรักษ์เชียงของ  โดยการทํางานนอกเหนือจากงานเขียน  

งานวิชาการ  และอีกสว่นหนึง่ท่ีมีความสําคญัมากคือด้านส่ือนัน่เอง    

 “ วนันีท่ี้บ้านของพ่ีนพ  นพรัตน์  ละมุล  ในฐานะท่ีเป็นบ้านท่ีทําหน้าท่ีผลิตส่ือของเชียง

 ของ  โดยในช่วงบา่ยได้มีการจดัประชมุเก่ียวกบัการทําคา่ยเยาวชนในเชียงของ   โดยจะ

 เป็นการคยุกนัของกลุม่ๆตา่งๆท่ีทํางานในเชียงของ  ซึ่งในการคยุงานครัง้นีน้ัน้มีกลุ่มเพ่ือน

 หญิง  และกลุม่ลกูหญิงเข้ามาพดูคยุและเตรียมการทํางานในการทําคา่ยเยาวชนเชียงของ

 ท่ีจะเกิดขึน้     ซึง่เป็นในลกัษณะของการวางแผนการทํากิจกรรมตา่งๆ  ร่วมกนัซึ่งในคืนนี ้

 จะมีการฉายสารคดีของกลุ่มน้องๆโรงเรียนเชียงของวิทยาคมท่ีทํา  สารคดีเร่ือง “ดอน

 ถัว่งอก”  เป็นสารคดีท่ีน้องๆผลิตในการส่งเข้าประกวดโครงการส่ือ ศิลป์ ดินนํา้ ป่า  ใน

 หวัข้อแม่นํา้โขง เป็นของทางโทรทศัน์ Thai PBS  การทําสารคดีเร่ืองนีน้ัน้น้องๆ  ได้การ

 ถ่ายทอดและช่วยกันทําสารคดีจากพ่ีๆในกลุ่มรักษ์เชียงของ  ตัง้แตก่ระบวนการสร้างบท  
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 สร้างเร่ือง และการเป็นท่ีปรึกษาในการแนะนําให้น้องๆหาหวัเร่ืองในการทําจากข้อมลูใน

 ชมุชนของตนเอง  นัน่คือถัว่งอกนัน่เอง” (บนัทกึภาคสนาม, พฤศจิกายน, 2556) 

 โดยในชว่งของตอนค่ํานัน้ทกุคนท่ีมาประชมุงานได้รับประทานข้าวเย็นร่วมกนั  ซึ่งเมนูของ

ข้าวเย็นในวนันีคื้อขนมจีน  แกงเขียวหวาน  โดยหลงัจากทานข้าวเสร็จก็มีการฉายสารคดี ของ

น้องๆเชียงของขึน้  ซึง่การฉายสารคดีนัน้เป็นการพดูคยุร่วมกนัของน้องๆท่ีทําสารคดี แ ล ะ ผู้ ค น

ท่ีมาดสูารคดีดงักลา่ว ซึง่จากสารคดีเร่ือง “ดอนถัว่งอกนัน้”  เป็นการบอกเลา่ เร่ืองของพ่ีนิพนธ์ท่ีมี

อาชีพหลกัเพาะถัว่งอกขายในบริเวณดอนผาถ่าน  พืน้ท่ีท่ีตดิริมนํา้โขง      

 “ดอนผาถ่านหรือ ดอนถั่วงอกท่ีคนเชียของงรู้จักนัน้เป็นหาดทรายท่ีเกิดจากตะกอนดิน

 ทรายท่ีมีความอดุมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลกูพืชผกัต่างๆ และถัว่งอก และยงัเป็น

 แหล่งท่ีเกิดวัฒนธรรมอันหลากหลาย” (บทสัมภาษณ์สารคดีเร่ือง ดอนถั่วงอก , 

 พฤศจิกายน, 2556) 

 “อาชีพท่ีเพาะถัว่งอกเป็นอาชีพท่ีต้องพึ่งพาสายนํา้โขง   และเป็นอาชีพท่ีสําคญัของคนใน

 เชียงของเป็นอย่างมาก     เน่ืองจากเป็นอาหารการกินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนเชียงของ

 และทางเหนือ นัน้คือ     ข้าวซอย  ซึ่งข้าวซอยนัน้จะใช้ถั่วงอกเป็นวัตถุดิบท่ีสําคญัใน

 การทานแกล้ม   เพราะฉะนัน้ร้านข้าวซอยในเชียงของจึงใช้ถั่วงอกท่ีปลูกบริเวณดอนผา

 ถ่าน  แตปั่ญหา ของแม่นํา้โขงในปัจจุบันนัน้ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเพาะถั่วงอก  

 เน่ืองจากระดบันํา้ขึน้ลงของนํา้โขงท่ีไม่คงท่ีนัน่เอง” (บทสมัภาษณ์สารคดีเร่ือง  ดอน

 ถัว่งอก, พฤศจิกายน, 2556)”   พ่ีนิพนธ์   ผู้ เพาะถัว่งอกในดอนผาถ่านได้มองว่า   “มอง

 ง่ายๆ คือว่าถ้าไม่มีสายนํา้แม่นํา้โขง  อาชีพเพาะถัว่งอกคงทําไม่ได้  (นิพนธ์ วุฒิกรณ์,  

 พฤศจิกายย, 2556) 
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กันระหว่างคนในกลุ่มและตัวแทนชุมชน    ซึ่งวัตถุประสงค์แรกคือ “ ประวัติศาสตร์นิเวศ

วฒันธรรม” ของชาวเชียงของ  โดยในการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์    ในประเพณีลอยกระทงท่ี

อําเภอเชียงของ   เป็นการบนัทงึภาคสนามของผู้ศกึษาในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  

 ความเรียบง่ายในสังคมวัฒนธรรมของเชียงของ   เป็นท่ียืนยันได้เป็นอย่างดีของการ

เดินทาง กลุ่มรักษ์เชียงของนัน้นอกจากท่ีจะกําหนดการทํางานในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเน้นไปในทาง

วิชาการแล้ว กลุ่มรักษ์เชียงของยงัพยายามสร้างรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเป็นของท้องถ่ินโดยตรง 

ลอยกระทงในปีนีข้้าพเจ้าๆจงึไมไ่ด้ลอยกระทงตามปฏิทิน   

 จริงๆแล้วนัน้รูปแบบการลอยกระทงโดยทั่วไปท่ีเรารับมาจากความเช่ือในสมัยสุโขทัย

ดัง้เดิม  โดยแท้จริงแล้วนัน้การลอยกระทงของคนภาคเหนือไมได้ลอยแบบคนภาคกลาง  ไม่ได้ทํา

กระทงแล้วลอยนํา้ไป  แต่วัฒนธรรมและวิ ถีชีวิตของคนภาคเหนือนัน้มันอยู่กับสายนํา้  

เพราะฉะนัน้การไหลเรือจงึเป็นวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้มาก่อนท่ีจะถกูวฒันธรรมทางภาคกลางกลืนกิน

ไป  

 บรรยากาศของเชียงของในช่วงวันลอยกระทงนัน้คลาค ล่ําไปด้วยผู้ คนท่ีมาจาก

หลากหลาย   สว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเท่ียวทัง้ไทยและตา่งชาต ิ เน่ืองจากปีนีว้นัลอยกระทงตรงกบัวนั

เสาร์ – อาทิตย์ เชียงของหนึง่ในเมืองท่องเท่ียวจึงได้ต้อนรับนกัท่องเท่ียวหลากหลาย  เช้าของวนัท่ี 

17 ข้าพเจ้ารอเวลาท่ีจะไปช่วยครูต๋ีและพ่ีๆทํากระทง  ความเข้าใจตอนนัน้คือเป็นการลอยกระทง

แบบทัว่ๆไป   กระทงในจินตนาการของข้าพเจ้าคือการเย็บกระทงแบบใบตองท่ีประสบพบเห็นมา

ตัง้แต่เด็ก  ประมาณบ่ายสามข้าพเจ้าและพ่ีๆได้เดินไปท่ีบริเวณผาถ่าน  สถานท่ีของการจัดทํา

กระทง  สิ่งแรกท่ีเห็นคือพ่ีไกร และคณุลงุท่ีทา่เรือกําลงัเหลาไม้อยู ่ ด้านหนึง่ถดัมาคือการตอ่ไม้เป็น

รูปโครงเรือขนาดใหญ่ประมาณ 2 รํา เพราะฉะนัน้กระทงในจินตนาการของข้าพเจ้าจึงเปล่ียนภาพ

เป็นเรือขนาดใหญ่ซึง่เราจะใช้ลอยในคืนนี ้   อนัท่ีจริงเราลอยกระทงก่อนชาวบ้านทัว่ไปหนึง่วนั 

 หลงัจากก่อร่างตวัเรือเสร็จภายในเวลาไม่นานนกั จริงๆแล้วตวัเรือเหล่านีน้ัน้ไม่ได้ตกแต่ง

ด้วยไฟ หรือการประดบัประดาท่ีวิจิตรอลงัการ  แตเ่ป็นเรือไม้ท่ีมีขนาดกลางๆ  ท่ีใช้ไม้เป็นโครงและ

ใช้กระดาษไขสีในการตกแต่งตวัเรือ  นอกจากนีข้้าพเจ้าเห็นการนําสมุด ผงชูรส ต่างๆร้อยเชือก
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คนเข้าร่วมเป็นจํานวนหนึ่ง  ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีรู้จักกับกลุ่ม  นอกเหนือจากนีย้ังมี

นักท่องเท่ียวท่ีมาเดินเล่นชมไฟบริเวณดอนผาถ่าน  บรรยากาศของการร่ืนเริงนัน้ค่อยแปร

เปล่ียนเป็นความสงบขึน้   ก่อนท่ีเราจะทําการไหลเรือไฟนัน้เราได้เชิญพระมาทําพิธีกรรม  สวด

มนต์    ซึง่เชิญมา 1 รูปให้เหมาะกบังานท่ีจดัแบบอบอุน่ทีเดียว   

 ก่อนถึงเวลาไหลเรือนัน้  ครูต๋ีได้กล่าวคําประกาศซึ่งแสดงถึงวฒันธรรม  ความเช่ือ  และ

การเคารพธรรมชาต ิ    หลงัจากนัน้เม่ือถึงเวลาอนัพอเหมาะกบัการไหลเรือ  ผู้คนตา่งเข้ามาทยอย

ช่วยกันยกเรือไปท่ีบริเวณริมนํา้ทําการไหลเรือไฟไปในคืนก่อนงานลอยกระทงพร้อมกับเสียงอวย

ชยัโห่ร้องท่ีดงัขึน้อย่างตอ่เน่ือง  ข้าพเจ้าเห็นการรําวง  การร้องรําทําเพลงพร้อมกบัการปล่อยโคม

ลอยทา่มกลางบรรยากาศอนัอบอุน่”  (บนัทกึภาคสนาม, พฤศจิกายน, 2556) 

 

 3.1.4 กลุ่มรักษ์เชียงของกับการท างานภาคสนาม 

 จากประเพณีวฒันธรรมสู่การทํางานกบัชมุชน  จิระศกัดิ์  อินทะยศดิ์  และ เกรียงไกร ถือ

ได้เป็นฝ่ายลงภาคสนามในการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ   การลงพืน้ท่ีนัน้ถือเป็นความสําคญั

อันดบัหนึ่งท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของใช้เป็นหัวใจหลักในการทําข้อมูลชุมชน  เพ่ือเข้าไปต่อสู้ กับการ

ระเบดิเกาะแก่งของจีน 

 “: ตอนนีท่ี้ได้รับผิดชอบคือ ปฏิบตัิการลงภาคสนาม ลงพืน้ท่ี ท่ีผ่านมาก็มีการทําวิจยั การ

 ประสาน แล้วแตว่า่จะมีอะไรเข้ามา เราก็คิดกิจกรรมไปด้วย พ่ีทํางานด้านภาคสนาม บาง

 ทีมนัไม่ได้อย่างเดียว ประสานงานองค์กรด้วย เป็นวิทยากรด้วย ต้องฝึกตนเองด้วย มีเวที

 หลายเวที พ่ีต๋ีไปเวทีบางทีมนัชนกนั บางทีเป็นพ่อบ้านบ้าง แบง่งานกนัอย่างไง คือเราต้อง

 รู้หน้าท่ีของตนเอง” (จิระศกัดิ ์ อินทะยศดิ,์ สิงหาคม, 2556)     

 จากการ ทํางานด้านภาคสนามของพ่ีอู๊ดนัน้ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ในช่วงแรกๆท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของ

เร่ิมตอ่สู้กบัการระเบดิเกาะแก่ง  และตอ่มาหน้าท่ีของการลงภาคสนามท่ีเข้ามามีส่วนช่วยและการ

เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุม่รักษ์เชียงของ       
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เกิดรูปแบบของการทํางานในกลุ่มขึน้มาอีกรูปแบบหนึ่งคือ  การท่ีมีคนจากหลากหลายองค์กรทัง้

เข้ามาหาความรู้และการเข้ามาศกึษาดงูาน   

 “ฝนตกต้อนรับการกลบัมาท่ีเชียงของ   ข้าพเจ้าไม่ได้แปลกใจกบัภาพอากาศเช่นนีเ้ท่าไร

 นกั    ยงัไงซะก็ดีกว่าการอยู่ท่ีกรุงเทพฯ อยู่ดี   การกลับมาครัง้นีคื้อการท่ีจะมีกลุ่มสตรี

 ศึกษาของทาง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้เ ข้ามาติดต่อกับกลุ่มรักษ์เชียงของเพ่ือ

 ทําการศกึษาดงูาน   ในพืน้ท่ีของทางอําเภอเมืองเชียงของเป็นระยะเวลาประมาณ 4 วนั 3 

 คืน” (บนัทกึภาคสนาม, ธนัวาคม, 2556) 

 “การต่ืนเช้าในบรรยากาศท่ีหนาวมากนัน้ถือเป็นความลําบากท่ีขดักบัวิถีชีวิตประจําวนัท่ี

 รู้สึกว่า  จะเป็นรูทีนมากเหลือเกิน     บรรยากาศของการมาท่ีโรงแรมนํา้โขงริเวอร์ไซต์ใน

 ครัง้นีจ้ึงเป็นไปในบรรยากาศท่ีแตกตา่งจากครัง้ก่อนหน้า   รถตู้ค่อยๆทยอยจอดหน้าโรง

 แรม  ภาพท่ีข้าพเจ้าเห็นนัน้เป็นสมาชิกผู้หญิงล้วน  ยํา้วา่ล้วนแตเ่ป็นผู้หญิงท่ีมีอาย ุ30 ขึน้

 ไป    แตล่ะคนตา่งห่อหุ้มร่างกายด้วยเสือ้ผ้าตวัหนามากกว่า 1 ชิน้  ความโกลาหลเกิดขึน้

 ซกัครู่ใหญ่  ซึ่งหลงัจากนัน้ตวัแทนของทางกลุ่มสตรีศกึษาได้เข้ามาพดูคยุกบั มาลี  พฒัน

 ประสิทธ์ิพร  และ  จิระศกัดิ์  อินทะยศดิ์  ซึ่งในการเข้ามาดงูานครัง้นีท้างกลุ่มรักษ์เชียง

 ของมีพ่ีอู๊ดและพ่ีแมคเข้ามาประสานงานในการท่ีกลุ่มสตรีศกึษาได้เข้ามาดงูานในครัง้นี ”้ 

 (บนัทกึภาคสนาม, ธนัวาคม, 2556) 

 จากการท่ีมีกลุ่มหรือผู้ ท่ีเข้ามาดงูานโดยมีกลุ่มรักษ์เชียงของเป็นผู้ประสานงานนัน้จะมี

ค่าใช้จ่ายท่ีทางผู้ ท่ีเข้ามาศึกษาจะจ่ายให้กับทางกลุ่มรักษ์เชียงของ  “ก่อนหน้านัน้ลักษณะของ

บริหารเงินนัน้จะเป็นในลกัษณะของการหารเท่ากนัทัง้หมด  ทัง้คนท่ีทํางานในตอนนัน้หรือสมาชิก

คนอ่ืนในกลุม่รักษ์เชียงของ  แตใ่นงานครัง้นี ้ ได้มีการจดัระบบการเงินขึน้มา  คือ  ใครทําส่วนไหน

ก็จะได้เงินไปในส่วนนัน้  นอกเหนือจากนัน้จะแบ่งเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายจิปาถะในสํานกังาน

ของกลุม่รักษ์เชียงของได้แก่ คา่นํา้ คา่ไฟ   นอกเหนือจากนัน้คือเวลาให้ครูต๋ีมาพดูก็จะมีการใส่ซอง

ให้กบัครูต๋ี  ซึง่ก็แล้วแตว่า่จะให้เทา่ไร ” (สมัภาษณ์, มาลี  พฒันประสิทธ์ิพร, ธนัวาคม. 2556) 
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 การบริหารการเงินของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้จึงเป็นในลักษณะของ     การคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ คือ           

 “งบในการบริหาร สามสิบเปอร์เซ็นต์ ขึน้อยูก่บัโครงการ เก็บผกับุ้งบ้าง ชาวบ้านให้ถัว่อะไร

 มาบ้าง มีนาเอาข้าวมาไว้ยุ้ งฉางกินข้าวด้วยกัน    ส่วนหนึ่งเราก็ซือ้กับข้าวมาทํากิน

 ด้วยกนั ประหยดัคา่ใช้จ่าย  จํานวน ประมาณ 7-8 คนเจ้าหน้าท่ีหลกั    อาสาสมคัรใน

 หมูบ้่านเขาก็มีเยาวชนในหมูบ้่าน นานๆทีจะมีนกัศกึษามาที  การบริหารจดัการคือเป็นนา

 รวม ทกุคนมีหน้าท่ีเท่าเทียมกนั หารเท่ากนัทัง้หมด”  (จิระศกัดิ์   อินทะยศดิ์, สิงหาคม, 

 2556)   

 ในการทํางานท่ีพากลุ่มสตรีศึกษาเข้าไปดงูานในแต่ละพืน้ท่ีนัน้   โดยทางกลุ่มรักษ์เชียง

ของได้แบง่การดงูานในชมุชนทัง้หมดเป็น  4 ชมุชน   โดยชมุชนแรกคือบ้านม่วงชมุ  โดยท่ีบ้านม่วง

ชมุนัน้ถือเป็นชมุชนท่ีมีความสําคญัในเร่ืองของการเป็นชมุชนสีเขียวท่ีสามารถรักษาระบบนิเวศใน

ป่าของตนเอง   จนได้รับรางวลัลกูโลกสีเขียว  โดยแรกเร่ิมของการทํางานกบัป่าในชมุชนนัน้เป็นผล

มาจากการเข้ามาทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของกบัผู้ นําและคนในชมุชน  ชมุชนบ้านม่วงชมุนัน้อยู่

ท่ีหมู่ 7 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นชุมชนท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงของมากนัก  

สําหรับบ้านมว่งชมุนัน้จากการสงัเกตการณ์ของผู้ศกึษากลา่วคือ 

 “บ้านม่วงชมุนัน้     ถือเป็นหมู่บ้านท่ีมีการจดัการเร่ืองทรัพยากรท่ีค่อนข้างยัง่ยืนและเห็น

เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนและยงัคงอยู ่ในชว่งระหวา่งการนัง่รถอีแตน๋ชมป่าสงวนพืน้ท่ีป่าท่ีสงวนไว้และ

มัน่คงไปด้วยระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์นัน้  ข้าพเจ้าเห็นลกัษณะท่าทางท่ีกระฉับกระเฉงและยงัหนุ่ม

ของผู้ ใหญ่บ้านปัญญา  เป้าพรหมมา ผู้ ใหญ่บ้านม่วงชุม    ผู้ ซึ่งกําลงัอธิบายถึงการทํางานของ

ชมุชนมว่งชมุให้กบักลุม่สตรีศกึษาฟัง  นอกเหนือจากนีภ้ายหลงัจากการชมและพดุคยุแลกเปล่ียน

กนั  ตามธรรมเนียมคือการทานข้าวเย็น  กบัข้าวเย็นท่ีน่ีเข้ากนัได้ดีกบับรรยากาศท่ีหนาวมาก ปลา

ทอด นํา้พริกหนุ่ม อาหารรสเด็ดของแม่บ้านม่วงชุมนัน้เคล้าไปด้วยกันระหว่างนํา้สีขาวบาดคอ      

ช่วงรับประทานอาหารเย็นท่ีน่ีภายกลงัจากกลุ่มสตรีศึกษากลบัไปแล้วนัน้    ข้าพเจ้าพ่ีแมคและ

พ่ีอู๊ดยงัคงทานข้าวพร้อมกบัการสนทนากบัแม่ๆท่ีน่ี ซึ่งบ้านม่วงชมุนัน้หากจดัลําดบัของชมุชนนัน้

ถือว่าเป็น A คือ สามารถจดัการปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถจดัการกบัชมุชนได้โดยท่ีไม่ต้อง
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ยัง่ยืนของการทํางานคือ  การสร้างโฮงเฮียนแม่นํา้ของ  ซึ่งคือโรงเรียนแม่นํา้ของนัน่เอง  โดยท่ีโฮง

เฮียนและ แมนํ่า้ของ เป็นภาษาท้องถ่ินท่ีหมายถึงโรงเรียนและแมนํ่า้โขงนัน่เอง 

  อาจกล่าวได้ว่าในช่วงการลงภาคสนามของผู้ศึกษานัน้  โฮงเฮียนแม่นํา้ของยังมิได้ถือ

กําเนิดเกิดขึน้แล้วเสร็จ  มีแตเ่พียงท่ีดินท่ีจะใช้สร้างเท่านัน้      โดยจากการสมัภาษณ์พูดคยุกับ

ครูต๋ี  นิวัฒน์   ร้อยแก้วนัน้  อยากจะให้ท่ีน่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้เร่ืองราวของแม่นํา้โขง  เป็น

แหล่งข้อมลูประวตัิศาสตร์ชมุชน  โดยเร่ิมแรกนัน้อาจจะยงัไมได้คิดถึงว่าจะให้เป็นในรูปแบบของ

โรงเรียนแตใ่ห้เป็นเหมือนพืน้ท่ีสํานกังานของกลุ่มรักษ์เชียงของ   โดยท่ีทําการหรือท่ีคนโดยทัว่ไป

ในกลุ่มเรียกนัน้คือสํานกังานซึ่งคือท่ีบ้านของนิวฒัน์  ร้อยแก้ว  หรือครูต๋ีนัน่เอง  “พ่ีวชัรท่ีตํามิละ 

ยกท่ีตรงนีใ้ห้ ยงัไม่ได้คิดเป็นร.ร เอามาทําเป็นสํานกังาน  ในขณะท่ีเรามีต้นทุนพืน้ท่ี  เราน่าจะทํา

คล้ายๆกบั ท่ีเรียนรู้  สนามการเรียนรู้ก่อน”  (สมเกียรติ ์   เข่ือนเชียงสา, มีนาคม, 2558)   จุด

แรกเร่ิมเดิมทีของการเป็นโฮงเฮียนแม่นํา้ของนัน้จึงไม่ใช่การสร้างเป็นโฮงเฮียนแตแ่รกเร่ิม  “ พืน้ท่ี

ตรงนีน้ัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มีโฉนด  แตเ่ป็นวชัรท่ีตํามิละนัน้ยกให้เอาไปสร้างพืน้ท่ีโฮงเฮียนแม่นํา้ของ ”  

(จิระศกัดิ ์  อินทะยศน์, พฤศจิกายน, 2556)   

 หลงัจากนัน้การสร้างโฮงเฮียนแมนํ่า้ของจงึได้เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างขึน้และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 

2557 ในชว่งปลายปีนัน่เอง  การสร้างโฮงเฮียนนํา้ของจงึสามารถเป็นสํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ

และเป็นสถานท่ีให้ความรู้เร่ืองราวของแม่นํา้โขง   ภายหลังจากการสร้างโฮงเฮียนแม่นํา้ของ

เรียบร้อยแล้วนัน้   ทางกลุ่มรักษ์เชียงของได้ทําการจดังาน "2 ทศวรรษแม่นํา้โขงกบัการพฒันาใน

วนัท่ี 13 -15 มีนาคม พ.ศ. 2558  “มนัเป็นความฝันของพ่ีมากเลยนะ   ซกัวนัอยากจะมีสํานกังาน

ตดิริมแมนํ่า้โขง” (สมเกียรติ ์ เข่ือนเชียงสา,  มีนาคม, 2556) 

 ในระหว่างวนัท่ี 12   มีนาคม  ก่อนการเร่ิมงานนัน้ทางกลุ่มรักษ์เชียงของได้จดักิจกรรมให้

ส่ือมวลชนล่องเรือกบัครูต๋ี  โดยเป็นการล่องเรือจากท่าเรือเชียงแสน  ลงมาบริเวณท่าเรือโฮงเฮียน

แมนํ่า้ของ  ซึง่ส่ือมวลชนท่ีเข้ามาร่วมงานนัน้มาจากหลากหลายสํานกั ทัง้สปิงนิวส์  ข่าว 3 มิติ หรือ

สํานกัข่าวคนชายข่าว  คนชายขอบขอบ เป็นต้น  ซึ่งภายหลงัจากการเดินเรือในช่วงเช้าเสร็จแล้ว

นัน้  ในทางชว่งเย็นมนัจงึเป็นการดสูารคดีและทานข้าวร่วมกนั  ซึ่งสารคดีท่ีนํามาฉายนัน้  เป็นสาร
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คดีท่ีทางกลุม่รักษ์เชียงของได้นําเสนอเร่ืองราวการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ  และสารคดีสีพนั

ดอน  ซึง่นํามาเปิดในชว่งตอนเย็นของการนัง่ทานข้าวและการสนทนาของส่ือมวลชน 

 ในชว่งของวนัท่ี 13 มีนาคม ถือได้วา่เป็นงานใหญ่ของการทําบญุท่ีน่ีเลยทีเดียว  ในช่วงเช้า

ท่ีมีการทําบญุเลีย้งพระนัน้เป็นชว่งท่ีมีการทํากิจกรรมของหลากหลายกลุ่มด้วยกนัทัง้ชาวบ้าน  คน

ในชุมชน หรือเครือข่ายๆกลุ่มต่างๆท่ีทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเน่ือง พืน้ท่ีของโฮงเฮียนแม่นํา้

ของจงึดเูล็กไปถนดัตา  เน่ืองจากความคบัคัง่ของผู้คนท่ีมาอย่างหลากหลาย   การจดังานในครัง้นี ้

นัน้มีเครือขา่ยท่ีมาจากหลายภาคสว่น  ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเครือข่ายลุ่มนํา้โขงและชาวบ้านท่ีอยู่ใน

พืน้ท่ีเชียงของ  โดยในงานท่ีโฮงเฮียนแม่นํา้ของนัน้  จะมีการจดันิทรรศการรูปภาพท่ีเก่ียวกับการ

ทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งในช่วงเช้านัน้จะมีพิธีกรรมในการ

ทําบุญท่ีเรียกว่าพิธีสืบชะตาและทําการปล่อยปลาลงสู่แม่นํา้โขง  อนัเป็นการจบพิธีกรรมในช่วง

เช้า 

 สําหรับในช่วงบ่ายนัน้จะเป็นการล้อมวงสนทนากนัระหว่างเครือข่ายรักษ์เชียงของ  และ

เครือขา่ยลุม่นํา้โขง  ซึง่เป็นไปในลกัษณะเชิงการล้อมวงแลกเปล่ียนกนัระหว่างคนทํางานในลุ่มนํา้

โขงง เป็นการพูดคยุกบัเครือข่ายแม่นํา้โขง  ปีนีเ้หมือนเชียงของรับเป็นเจ้าภาพในการจดัการเร่ือง

แมนํ่า้โขง 

 “ มาเห็นรูปแบบการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของครูต๋ีน่ีแหละ    เลยได้แนวความคิด

นีไ้ปทําท่ีบ้านนอกจากจะทําเป็นวงัปลาก็ยงัทําเป็น   ไปทําท่ีวงับวัแดงเด๋ียวนีน้อกจากจะทําเร่ือง

หวงแหนในลํานํา้โขงแล้วเราหวงแหนในลํานํา้สาขาด้วย” (กิตติกระสนั  ปราญช์ฤษี, มีนาคม, 

2556) 

 “ดีใจท่ีมีโอกาสได้มาร่วมประชุมครัง้นีเ้ป็นปีท่ี 3 ปีนัน้ทําบุญท่ีคอนผีหลง   และปีธรรม

 ยาตราและมาเรียนรู้เพ่ือนําไปปรับใช้ในลุ่มนํา้โขงนครพนม   มาทุกครัง้มาสังเกตการ

 เปล่ียนแปลงซึ่งทางนีย้งัไม่ได้เปล่ียนแปลงมากเท่ากบัทางโน้นเร่ืองตลิ่ง   เขาจะปิดกัน้ลํา

 นํา้สาขาทา เ ข่ือนไซยะบุรี  นายอําเภอมาบอกพ่ีน้องประชาชนให้เตรียมตัว”                      

 (ตวัแทน อีสานนครพนม, มีนาคม, 2558) 
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 ในลกัษณะของการล้อมวงคยุในช่วงของตอนบ่ายนัน้เป็นการพูดคยุของเครือข่ายทางลุ่ม

นํา้โขง  โดยในส่วนของทางกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้  สมเกียรติ์  เข่ือนเชียงสา  ถือว่าเป็นตวัแทนของ

กลุม่รักษ์เชียงของในการร่วมพดูคยุกบัเครือขา่ยลุม่นํา้โขงตา่งๆ  

 หลังจากท่ีประชุมล้อมวงกันในช่วงบ่าย  ช่องค่ํานัน้จะเป็นในเร่ืองของการแสดงดนตรี  

เป็นงานครืน้เครงท่ีรวบรวมผู้คนจากหลากหลายเครือขา่ย  พ่ีน้องในชมุชนท่ีตา่งเข้ามาร่วมสงัสรรค์  

ในช่วงค่ํานัน้จะมีเด็กๆเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเน่ืองมาจากการชมสารคดีเร่ือง “มหานทีสีพัน

ดอน” ท่ีสามารถดงึดดูเด็กๆได้เป็นอย่างดี  สําหรับงานกลางคืนนัน้จะเป็นงานผู้ ใหญ่เสียมากกว่า  

กับข้าวกับปลาต่างทยอยกันมารับการร้องเพลงอย่างไม่ขาดสาย   ผู้คนเยอะพอสมควร  ซึ่งใน

พรุ่งนีน้ัน้จะเป็นงานเสวนาพูดคยุกบัเหล่านกัวิชาการ  คนทํางานตา่งๆท่ีทํางานกับแม่นํา้โขงและ

เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของคนแมนํ่า้โขง 

 ในช่วงเช้าของวัยท่ี 14 มีนาคมนัน้  บรรยากาศของวงเสวนาจากเหล่าตวัแทนต่างๆท่ี

ทํางานเก่ียวกับลุ่มนํา้โขง  นอกจากนีส่ื้อมวลชนมีความคับคัง่ทัง้ส่ือต่างประเทศ  ญ่ีปุ่ น  และ

ส่ือมวลชนทางประเทศไทย โดยในการพดูคยุนัน้  จากมมุมองของนิวฒัน์    ร้อยแก้ว     “ในมมุมอง

ของคนทํางานในพืน้ท่ีในแมนํ่า้โขงมา 18 ปี ผมอยากนําเสนอสองประเดน็ด้วยกนั ในภาคของคสช. 

ขณะนี ้ผมเห็นว่ามนัมีกฎหมายตวัหนึ่งท่ีสําคญัมาก  คือเร่ืองสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร  คือสิทธิ

ของพ่ีน้องชาวบ้านไม่มีสิทธิท่ีจะเข้าไปรักษา   สิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรมนัเป็นเร่ืองท่ี

สําคญัท่ีสดุ  อนัท่ีสองอนาคตของแม่นํา้ของจะเป็นอย่างไร  ในฐานะท่ีพวกเราเป็นเครือข่าย  พลงั

ของพวกเราเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ สิบกวา่ปีท่ีผา่นมานัน้เราเห็นพลงัของพ่ีน้องมวลชน  แตเ่รายงัขาด

ประสิทธิภาพ โดยเครือข่ายเป็นเร่ืองสําคญัมาก  ให้มีประชาคมลุ่มแม่นํา้โขงในไทยให้ได้  อย่าง

น้อยคานกบั MRC ให้ได้” (นิวฒัน์  ร้อยแก้ว 14 มีนาคม พ.ศ. 2556)    โดยภายหลังจากนัน้

จะมีการอา่นคําประกาศลุม่นํา้โขงร่วมกนัของเหลา่เครือข่ายลุม่นํา้โขงและชาวบ้าน 
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บทที่ 4  

บทวิเคราะห์และสรุป 

 จากบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ในหวัข้อการศกึษา  กลุ่มรักษ์เชียงของกบัวาทกรรมการพฒันานัน้  ได้ท า

ให้เห็นถึงประวตัิของการก่อตัง้กลุ่มรักษ์เชียงของ  และวิธีการท างานของกลุ่มรักษ์เชียงของในการตอ่สู้กับ

การพฒันาจากภาครัฐ   โดยการท างานของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้ได้แสดงให้เห็นถึงขัน้ตอนและวิธีการใน

การท างานกบัชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีประสบกับการพฒันาจากภาครัฐ   และการสร้างวิธีการทางความคิดและ

รูปธรรมของกลุม่รักษ์เชียงของในการชว่งชิงค านิยามของการพฒันามาจากรัฐ 

 ผู้ ศึกษาเลือกใช้วาทกรรมในการ วิเคราะห์การพัฒนา ของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้  ในแง่ของ

กระบวนการ/วิธีการของการพฒันาของกลุ่มรักษ์เชียงของ    ท่ีใช้รูปแบบวิธีการพฒันาของตนในการต่อสู้

กบัรูปแบบการพฒันาของรัฐในเชียงของ 

 แต่การพัฒนาเป็นเร่ืองของอ านาจและการต่อสู้ ทางการเมือง  เพ่ือช่วงชิงการน าในการสร้าง/

ก าหนดกฎเกณฑ์ชดุหนึง่ขึน้มา  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพดูถึง  เขียนถึง  อธิบาย  ท าความเข้าใจ  ตดัสินสิ่ง

ท่ีเรียกวา่การพฒันา  มากกว่า  ดงันัน้  การวิเคราะห์วาทกรรมก็คือการสืบค้นเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชดุของภาคปฏิบตัิการวาทกรรมตา่งๆ ในสงัคมว่าแต่ละภาคปฏิบตัิการมีความสมัพนัธ์อย่างไร  หรือท่ีฟูโก

เรียกวา่  “สนามของวาทกรรม” (discursive  field) 

 แนวคิดเร่ือง   วาทกรรมการพัฒนา 

 ผู้ศกึษาใช้แนวคิดเร่ืองวาทกรรมการพฒันา  ของไชรัตน์  เจริญสินโอฬาร  เป็นแนวคิดหลกัในการ

วิเคราะห์ วาทกรรมการพฒันาของกลุม่รักษ์เชียงของ  โดยวาทกรรมการพฒันาคือ การใช้แนวคิดวาทกรรม

ของ        มิเชล  ฟูโก มาใช้ในการวิเคราะห์การพฒันา   ซึ่งการใช้วาทกรรมในการวิเคราะห์การพฒันานัน้  

จะท าให้เราเห็นถึงการวิเคราะห์ของการพฒันาท่ีมีการชว่งชิงความหมายของการพฒันา  และการยือ้แยง่ 
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 ผู้ศกึษานําเสนอประเดน็เร่ือง กลุม่รักษ์เชียงของ โดยศกึษาวาทกกรรมการพฒันาของกลุ่ม

รักษ์เชียงของ     โดยเน้นศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมของกลุ่ม รักษ์เชียงของ    ผ่านการ

ทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ  และการพฒันาในชมุชนเพ่ือสร้างสภาวะของชมุขนเข้มแข็ง   โดย

ในช่วงหลงัของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้   ได้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้จากปัจจยัภายใน/ภายนอก ทํา

ให้ผู้ศกึษาสนใจวิธีการสร้างชุดความรู้/ความเช่ือ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน   และการ

แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนของการเปล่ียนแปลงของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนท่ีเกิดขึน้ 

 การเลือกใช้ วาทกรรม ในการวิเคราะห์การพัฒนานัน้ เป็นการศึกษาท่ีผู้ ศึกษาเห็นว่า     

จะทําให้เห็นขบวนการวิเคราะห์ท่ีอาจไม่ยึดติดในกรอบของการศึกษาในแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืน 

แม้ว่าตัววาทกรรมเองอาจจะมีกรอบในการยึดติดของมันอยู่แล้วก็ตาม เราสามารถมองและ

เล็งเห็นขบวนการของการพัฒนาได้รอบด้าน และผลของมันในช่วงท้ายอาจไม่ได้มีเพียง

ความหมายหรือชดุความเช่ือเดียว 

 โดยการมองในลกัษณะนีจ้ะทําให้เราเห็นเง่ือนไขกลไกของการพฒันาและภาคประชาชนท่ี

ตา่งสลบัปรับเปล่ียนรูปแบบ/บทบาท ภายใต้บริบทของผลประโยชน์ท่ีตา่งออกไป แม้ว่าขบวนการ

เคล่ือนไหวภาคประชาชนจะมีความแตกตา่งจากรัฐและนายทนุ ท่ีบทบาทในการแสดงนัน้แตกตา่ง

กันในบทสมมติเดียวกัน แต่ขบวนการเคล่ือนไหวในหลายกลุ่ม และหลายพืน้ท่ีต่างมีกลไกท่ี

สลบัซบัซ้อน  ภายใต้โครงสร้างสมมติและเพ่ือให้เห็นภาพมิติของการพฒันา  ดงันัน้การศกึษาการ

พฒันา ในฐานะท่ีเป็นวาทกรรม จงึล้วนมีท่ีมาท่ีไปและพฒันาการดงันี ้

 ในงานศกึษานีไ้ชยรัตน์ได้ตัง้คําถามเพื่อหาคําตอบท่ีวา่  เพราะเหตใุดขบวนการเคล่ือนไหว

ทางสงัคมรูปแบบใหม่จึงมีบทบาทและมีความสําคญัมากในปัจจุบนัต่อการพัฒนาประชาสงัคม  

และพฒันาประชาธิปไตย ซึ่งคําตอบของผู้ เขียน ประการแรกคือ ลักษณะการเมืองแบบเก่า แบบ

พรรคเดียวท่ียงัคงดํารงอยูแ่ละเกิดพิธีกรรมเลือกตัง้ขึน้เพ่ือรักษาสถานภาพเดิมและอํานาจเดิมของ

ตนไว้ ซึง่พิธีกรรมเก่านีไ้มอ่าจแก้ไขปัญหาท่ีหยัง่ลึกได้ จึงเกิดการฉีกออกจากกฎการเมืองเก่า และ

ก่อให้เกิดขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนแบบใหม่  ประการท่ีสอง ลกัษณะของความขดัแย้งท่ี

ยุ่งยาก วุ่นวายท่ีเกินกว่ารัฐบาลและองค์กรท้องถ่ิน จะแก้ปัญหาได้ รวมถึงองค์กรรูปแบบเก่า 
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ประการท่ีสามเป็นเร่ืองของขีดจํากัดของฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา ท่ีต่างเป็นเผด็จการกันคนละแบบใน

ระบอบประชาธิปไตย 

 ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเร่ือง   วาทกรรมการพฒันา     มาใช้วิเคราะห์รูปแบบการทํางานของ

กลุ่มรักษ์เชียงของ   ผ่านผลงานท่ีเป็นรูปธรรม  ท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของสร้างขึน้เพ่ือต่อสู้ /ตอ่ต้านกับ

การพฒันาของภาครัฐ   โดยผลงานของกลุ่มรักษ์เชียงของท่ีผู้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์นัน้คือ 1. 

งานวิจยัจาวบ้าน(ชาวบ้าน) 2. การทํางานภาคสนามของกลุ่มรักษ์เชียงในการพากลุ่มสตรีศกึษาดู

งานในวนัท่ี 13-16 ธ.ค. พ.ศ.2556 3.การสร้าง “โฮงเฮียนแม่นํา้ของ” และแนวคิดการจดัการผงั

เมืองของเชียงของ   ภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา1เมือง 2แบบ  

4.1 วาทกรรมการพัฒนา ของกลุ่มรักษ์เชียงของกับ การสร้างงานวิจัยจาวบ้าน 

 งานวิจยัชาวบ้าน หรืองานวิจยัไทบ้าน/จาวบ้าน  ตามศพัท์ท้องถ่ินนัน้ๆ  เป็นลกัษณะของ

งานวิจยัท่ีใช้ความรู้จากชาวบ้านในเร่ืองของภูมิปัญญาท้องถ่ินมาตอ่รองกบัการพฒันาของภาครัฐ  

โดยการทํางานวิจัยชาวบ้านนัน้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองการพัฒนาจากภาครัฐใน

ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนจากชาวบ้าน   ซึ่งลกัษณะของงานวิจยัชาวบ้านนัน้จะเป็นใน

รูปแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีถูกนํามาเรียบเรียงให้เป็นงานเชิงวิชาการ   ตัวอย่างของงานวิจัย

ชาวบ้านท่ีใช้ในการตอ่สู้ /ตอ่รอง  การพฒันาของภาครัฐ อาทิ งานวิจยัไทบ้านแม่มลู  ราศีไศล  เป็น

ต้น 

 สําหรับงานวิจยัจาวบ้านเร่ือง “แม่นํา้โขง  แม่นํา้แห่งวิถีชีวิตและวฒันธรรม”  นัน้  เป็น

งานวิจยัท่ีทําขึน้ในช่วงหลงัการต่อสู้การระเบิดเกาะแก่ง  ในปี พ.ศ.2547  โดยคณะนกัวิจยัจาว

บ้าน  เ ชียงของ – เ วียงแก่น ซึ่ง เป็นการทําวิจัยท่ีทางกลุ่ม รักษ์เชียงของ(เครือข่าย

ทรัพยากรธรรมชาตแิละลุม่นํา้โขง) โครงการแมนํ่า้และชมุชน  และเครือข่ายแม่นํา้เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้  เป็นผู้ ร่วมจดัทําขึน้   

 โดยการทํางานวิจยัชาวบ้านในครัง้นีน้ัน้  กลุม่รักษ์เชียงของได้ทําการลงภาคสนามในพืน้ท่ี

ติดริมฝ่ังโขงท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาของแม่นํา้โขง  ซึ่งใช้วิธีการให้คนในพืน้ท่ีท่ีเดือดร้อน

นัน้เลา่ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการระเบดิเกาะแก่ง  โดยเป็นการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ
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กับชาวบ้าน  เน้นให้ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวดังกล่าวคือให้ชาวบ้านเป็นผู้ ทําวิจัยเหล่านี ้

ด้วยตนเอง  สมเกียร์ิต  เข่ือนเชียงสา  ฝ่ายประสานงานของกลุ่มรักษ์เชียงของได้อธิบายว่า 

““งานวิจยัไทบ้าน   ให้ชมุชนในเมืองเชียงของเขาได้มามีส่วนรวม  พ่ีคิดว่าเขารับรู้เร่ืองราวแม่นํา้

โขงแน่นอน พ่ีเช่ือมนัว่าคนแม่นํา้โขง รู้เร่ืองแม่นํา้โขง   สิ่งท่ีเรารับรู้มนัจะต้องถกูถ่ายทอด  เพราะ

ชาวบ้านเขาต้องทํามาหากิน  เราต้องทําหน้าท่ีในการถ่ายทอดตัง้แต่เด็ก เราได้เรียนรู้เร่ืองความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  ซึ่งใครถนัดทึกเสียงก็บนัทึกเสียง  ถนดัเล่าก็เล่า ให้ชาวบ้านเป็นผู้

ถ่ายทอดและเราเป็นผู้ชว่ยนกัวิจยั” (สมเกียรติ ์ เข่ือนเชียงสา, มีนาคม, 2558)  

 วิธีการทํางานวิจยัจาวบ้านเชียงของเวียงแก่นนัน้  ได้เอาวิธีการทําวิจยัไทบ้านท่ีบ้านปาก

มนูนํามาปรับใช้  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีว่า  ชาวบ้านเป็นนกัวิจยัเอง  โดยใช้ความรู้พืน้บ้านในการ

อธิบายข้อมูลต่างๆ โดยมีผู้ช่วยนกัวิจยัคือกลุ่มองค์กรต่างๆมาช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลให้เป็น

ทางวิชาการมากขึน้  โดยใช้วิธีการวิจัยผสมผสาน  ทัง้การประชุมกลุ่มนักวิจัย  การสํารวจ

ภาคสนาม  การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั  และการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  โดยดําเนินการใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 จนถึงมิถุนายน 2547 (คณะนกัวิจยัจาวบ้านเชียงของ – เวียงแก่น ,  

2547 : 13 ) 

 ในการทํางานนัน้ใช้พืน้ท่ีทัง้หมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งตัง้ชมุชนอยู่ริมฝ่ังโขงบริเวณพรมแดนไทย 

– ลาวทางตอนบนซึง่จะครอบคลมุพืน้ท่ีตัง้แตบ่ริเวณทางตนบนอําเภอเชียงของคือบริเวณแก่งคอน

ผีหลงไปจนถึงผาได  อําเภอเวียงแก่น   จงัหวดัเชียงราย  ซึง่แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆคือ 

 1. กลุม่ท่ีตัง้ชมุชนบริเวณคอนผีหลงคือ   บ้านหาดบ้าย   บ้านหาดทรายทอง   บ้านดอนท่ี 

บ้านผากบุ บ้านเมืองกาญจน์ อําเภอเชียงของ 

 2.นกัวิจยัท่ีอยูใ่นชมุชนบริเวณใต้คอนผีหลงไปจนถึงแก่งผาไดได้แก่   บ้านเวียงแก้ว   บ้าน

เวียงดอนชยั   บ้านหาดไคร้    บ้านปากอิง  อําเภอเชียงของ และบ้านห้วยลกึ  อําเภอเวียงแก่น 

 สําหรับวิธีในการทําวิจยัจาวบ้าน “แม่นํา้โขง  แม่นํา้แห่งชีวิตและวฒันธรรม” กลุ่มรักษ์

เชียงของได้ใช้วิธีการศกึษาคือ 
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 1.การประชุมกลุ่มนกัวิจยัเพ่ือเป็นการร่วมกันอธิบายความรู้ในประเด็นนัน้ๆ เช่น ความรู้

เก่ียวกบัระบบนิเวศน์ ชนิดพนัธุ์ปลา   ชนิดพนัธุ์พืช   เป็นต้น 

 2. การสํารวจภาคสนาม   การศกึษาทกุประเด็นจะมีการสํารวจภาคสนามร่วมกนัระหว่าง

นกัวิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยั 

 3. การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูเป็นหลกั    วิธีการนีใ้ช้ในกรณีท่ีข้อมลูบางประเด็นไม่มีนกัวิจยั

รู้  จําเป็นต้องสมัภาษณ์จากผู้ รู้ในชมุชน  เชน่  เคร่ืองมือหาปลาบางชนิดท่ีเลิกใช้ไปนานแล้ว 

 4. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   โดยผู้ ช่วยนักวิจัยซึ่งมีบทบาทหลักในการเขียน

รายงานจะลงไปอยู่ในชมุชนของนกัวิจยัเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและร่วมกิจกรรมในชมุชน   เช่น  การหา

ปลา  การร่วมกิจกรรมทางประเพณีตา่งๆ ฯลฯ 

 งานวิจัยจาวบ้านเชียงของนัน้  จึงเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มรักษ์เชียงของกับ

ชาวบ้านในพืน้ท่ี  ซึ่งงานวิจยัจาวบ้านนีไ้ด้รับการสนบัสนุนจากเครือข่ายหลายฝ่าย อาทิ Oxfam  

American สหภาพสากลวา่ด้วยการอนรัุกษ์ เป็นต้น 

 การท่ีงานวิจยัจาวบ้านเชียงของเป็นหนึง่ในวิธีการท่ีกลุม่รักษ์เชียงของสร้างขึน้เพ่ือเป็นการ

ตอ่รองการพฒันาจากภาครัฐนัน้  เน่ืองจากงานวิจยัจาวบ้านเป็นการใช้องค์ความรู้ท้องถ่ินตอ่สู้กบั

การพฒันาท่ีจะเกิดขึน้  โดยสาเหตหุลกัคือการระเบิดเกาะแก่ง  แม้ว่าการระเบิดเกาะแก่งนัน้จะมี

การทํา EIA การสํารวจริมฝ่ังโขงทัง้สองฝ่ังแล้วก็ตาม  แต่ผลของEIA นัน้ขดัแย้งกับข้อสรุปของ

งานวิจัยจาวบ้านเชียงของ  ซึ่งการทํางานวิจัยจาวบ้านนัน้จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือหนึ่งของการ

พัฒนาของกลุ่มรักษ์เชียงของ  ท่ีใช้องค์ความรู้ท้องถ่ินของชาวบ้านในการต่อรอง/ต่อสู้ กับการ

พฒันาจากภาครัฐ 

 นอกจากนีก้ารทํางานวิจัยจาวบ้านนัน้เป็นการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของกับ

ชาวบ้านในแต่ละพืน้ท่ีทัง้หมดในอําเภอเชียงของ 13 หมู่บ้าน  เพราะฉะนัน้การลงภาคสนามกับ

ชาวบ้านทัง้ 13 หมู่บ้านนัน้ถือเป็นเสมือนเครือข่ายในการทํางานกับกลุ่มผู้ นําชุมชนในแต่ละ

หมู่บ้าน จากการพูดคุยกับ   จิระศกัดิ์     อินทะยศดิ์ท่ีโฮงเฮียนนํา้ของ  ได้อธิบายถึงการทํางาน
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ในช่วงนัน้คือ “พ่ีอยู่ในพืน้ท่ีสุดท้ายคือห้วยลึก ซึ่งเราใช้วิธีการแบบค่อยๆเขยิบเข้ามาสู้ตรงกลาง  

คือตัง้แต่หมู่บ้านบนสดุคือหาดบ้าย  ท้ายสุดคือห้วยลึก ผาได ท่ีพ่ีไปอยู่” (จิระศกัดิ์  อินต๊ะยศดิ์, 

พฤศจิกายน, 2556) 

 นอกจากนีจ้ากการพูดคุยเพิ่มกับฝ่ายลงภาคสนามของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้   จิระ

ศกัดิย์งัได้อธิบายเพิ่มเตมิถึงการทํางานวา่ ทําไมเราต้องมองทหารเป็นศตัรู  เราก็อธิบายและให้เขา

เป็นพวกของเรา  ซึ่งเราไม่ได้ทํางานเพ่ือปะทะ  เพราะฉะนัน้จากวิธีการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียง

ของในการลงพืน้ท่ีเพ่ือทํางานวิจยัจาวบ้านนัน้  ได้ทําให้เห็นถึงวิธีการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ

ท่ีสร้างเครือข่ายกับชุมชนต่างๆในอําเภอเชียงของ  นอกจากนีก้ารทํางานวิจัยจาวบ้านยังเป็น

เสมือนการทํางานท่ีมีหลากหลายเครือข่าย  ทัง้ส่ือมวลชน  กลุ่มนักวิชาการ  อาจารย์  หรือ

ภาคเอกชนตา่งๆ ท่ีเข้ามาสนใจและร่วมกนัผลิตงานวิจยัจาวบ้านขึน้ 

 นอกจากนีผู้้ศึกษายงัวิเคราะห์งานวิจยัจาวบ้านนัน้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือต่อรองกับ

การพฒันาของภาครัฐ  โดยมองท่ีความรู้ท้องถ่ินและผลกัดนัให้ชาวบ้านเป็นผู้ ทําวิจยัเหล่านีด้้วย

ตนเอง  โดยงานวิจยัจาวบ้านเชียงของนัน้ได้อธิบายถึงสภาพทัว่ไปของวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ

ซึ่งขึน้อยู่กบัแม่นํา้โขงและธรรมชาติเป็นหลกั  คือการอธิบายคอนผีหลง ระบบนิเวศแม่นํา้โขงท่ีมี

ความอดุมสมบูรณ์  เป็นแหล่งของพนัธุ์ปลานานาชนิด  การอธิบายถึงพนัธุ์ปลาตา่งๆในลุ่มนํา้โขง  

เป็นต้น  ในส่วนท่ีสองนัน้จะเป็นการอธิบายถึงสงัคมวฒันธรรมของคนหาปลา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในการเข้าถึงพรรณพืชแม่นํา้โขง  และในส่วนสุดท้ายคือการอธิบายถึงผลกระทบของแม่นํา้โขงท่ี

เป็นผลมาจากการพฒันาแมนํ่า้โขงตอนบน 

 จากข้อมูลของงานวิจัยจาวบ้านนัน้  เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีเป็นสิ่งยืนยันของการ

ต่อต้าน/ต่อรองการพัฒนาของรัฐ  โดยท่ีมีกลุ่มนักวิชาการ  องค์กรภาคเอกชนต่างๆ เป็นแรง

สนบัสนุนทําให้เกิดการวิจยัจาวบ้าน  ซึ่งผู้ศกึษามองว่าวิธีการทํางานวิจยัจาวบ้านนัน้เป็นรูปแบบ

ของการตอ่สู้ ท่ีกลุ่มขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมตา่งๆ ใช้ในการตอ่รองกบัภาครัฐ  เราเห็นได้ชดั

จากกรณีการตอ่สู้ของชาวบ้านปากมลูในการสร้างเข่ือนปากมลู  สําหรับงานวิจยัจาวบ้านเชียงของ

นัน้นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มรักษ์เชียงของแล้วนัน้ ยังรวมถึงการแลกเปล่ียนกับ
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เครือข่ายขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาของภาครัฐ  อาทิ 

ชาวบ้านราศีไศล  สาละวิน  นํา้สงคราม  และแก่งเสือเต้นท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือน     

 จากความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยดงักลา่วในข้างต้นนัน้  ยงัได้รวมถึงองค์กรภาคเอกชน

ตา่งๆ จากการสมัภาษณ์จิระศกัดิ ์ อินต๊ะยศดิ ์ นัน้ได้กลา่วถึงท่ีมาของการทํางานวิจยัจาวบ้านในปี 

พ.ศ. 2556 “พ่ีเฟ๊ียต อาจารย์ไชยณรงค์  เศรษฐเชือ้  ตอนนัน้มาทํางานวิจยัท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของ ก็

เป็นผู้ ให้แนวคิดว่าเราทําวิจัยชาวบ้านในการต่อสู้ เร่ืองการระเบิดแก่งมัย้ ” (บทสัมภาษณ์ 14 

มีนาคม พ.ศ.2558)  เพระฉะนัน้ชว่งระหวา่งการตอ่สู้การระเบิดเกาะแก่งนัน้  กลุ่มรักษ์เชียงของได้

หนัมาใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้าน  ในการเป็นเคร่ืองมือตอ่สู้กบัการพฒันาจากภาครัฐ     

 ภายหลังจากการระงับการระเบิดเกาะแก่งในแม่นํา้โขงบริเวณเขตอําเภอเชียงของ   

ซึ่งเป็นการประสบความสําเร็จของการตอ่สู้ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนของกลุ่มรักษ์เชียง

ของ  โดยกลุ่มรักษ์เชียงของได้หันมาฟื้นฟูและสร้างการพัฒนาในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากการ

พัฒนาของรัฐในอําเภอเชียงของ  นอกเหนือจากงานวิจัยจาวบ้าน  กลุ่มรักษ์เชียงของได้เป็น ท่ี

ปรึกษาและให้คําแนะนํากบัหมูบ้่านในเชียงของในการฟืน้ฟทูรัพยากรท้องถ่ินของตน  จากงานวิจยั

จาวบ้านนัน้ผู้ศึกษาได้ใช้การเข้ามาศกึษาการดงูานของกลุ่มรักษ์เชียงของของกลุ่มสตรีศกึษา ม .

เชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ในการวิเคราะห์การทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ

กบัชาวบ้านในชมุชน  ซึง่เป็นรูปแบบหนึง่ของการสร้างเครือข่ายในชมุชน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

ตอ่ต้าน/ตอ่รองกบัการพฒันาของรัฐ 

4.2 การสร้างเครือข่ายกับชาวบ้านในพืน้ที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    กรณี

การศกึษาดงูานของกลุม่สตรีศกึษา 16-18 ธนัวาคม พ.ศ.2556 

 อย่างท่ีได้กล่าวไปข้างต้นของการทํางานวิจัยจาวบ้าน  ของกลุ่มรักษ์เชียงของ  ซึ่ง

จะต้องทํางานร่วมกับชุมชนในพืน้ท่ีอําเภอเชียงของ  ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

แมนํ่า้โขงทางตอนบน โดยชมุชนท่ีเป็นกรณีศกึษาในการสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานของกลุ่มรักษ์

เชียงของกับเครือข่ายของชมุชนนัน้คือ บ้านหาดบ้าย บ้านม่วงชุม  บ้านปากอิง  และบ้านห้วยลึก  

สืบเน่ืองมาจากเป็นหมูบ้่านท่ีทางกลุม่รักษ์เชียงของได้จดัไว้สําหรับการดงูานของกลุม่สตรีศกึษา 
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 ซึง่สําหรับการทํางานในครัง้นีข้องกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้  ผู้ศกึษาวิเคราะห์ว่าสืบเน่ือง

จากการลงพืน้ท่ีในชว่งของการทํางานวิจยัจาวบ้าน  และการทํางานกบัชมุชนมาโดยตลอดเวลานัน้  

ซึ่งหากนับตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปี พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลาเกือบสิบปี ซึ่งจากการ

สงัเกตการณ์การทํางานในครัง้นีน้ัน้มีตวัแทนของกลุม่รักษ์เชียงของท่ีประสานกบัทางชมุชนคือ จิระ

ศักดิ์  อินต๊ะยศดิ์  และมาลี  พัฒนประสิทธ์ิพร สําหรับมาลี   พัฒนประสิทธ์ิพรนัน้  จากการ

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการคือ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มรักษ์เชียงของอย่างเป็นทางการ  ซึ่งในการ

ทํางานในครัง้นีน้ัน้เปรียบเสมือนเป็นฟรีแลนด์ (มาลี  พฒันประสิทธ์ิพรเป็นภรรยาของ นพรัตน์  

ละมุล ซึ่งทํางานในกลุ่มรักษ์เชียงของฝ่ายงานส่ือ) เพราะฉะนัน้การทํางานจึงเป็นการทํางานใน

ลกัษณะท่ีง่าย  เน่ืองจากคุ้นเคยกนัมานาน  ซึ่งการเลือกหมู่บ้านเหล่านีน้ัน้ผู้ศกึษามองว่าเป็นการ

ทํางานท่ีคุ้นเคยกัน   โดยกลุ่มรักษ์เชียงของได้เข้ามาทํางานร่วมกันบ่อยครัง้กับชุมชนและผู้ นํา

ชมุชน 

 การสร้างเครือข่ายของชุมชนนัน้ถือเป็นสิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของกลุ่มรักษ์

เชียงของ  โดยผู้ศกึษาวิเคราะห์ว่า  นอกจากการทํางานวิจยัจาวบ้านท่ีจะต้องทํางานกับชมุชนทุก

ชมุชนในอําเภอเชียงของนัน้  ถือเป็นต้นทุนและรูปแบบการทํางานท่ีพยายามสร้างความสามคัคี  

การสํานึกรักษ์บ้านเกิด  และการเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัใน

การตอ่สู้กบัการพฒันาของรัฐ  และถือเป็นวาทกรรมการพฒันาท่ีสําคญัของกลุ่มรักษ์เชียงของ  ใน

การสร้างรูปแบบการพฒันาในเมืองเชียงของนัน่เอง   

 สําหรับชุมชนท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของเข้าไปทํางานและเกิดเป็นชุมชนสีเขียว และได้รับ

รางวลัลูกโลกสีเขียวประเภทชมุชนในปี พ.ศ.2553  สําหรับท่ีบ้านม่วงชุมนัน้เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ใน

ตําบลคร่ึง อําเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย    โดยในการดงูานของกลุ่มสตรีศกึษากบัหมู่บ้านม่วง

ชุมนัน้  ผู้ ศึกษาสังเกตว่าหมู่บ้านม่วงชุมเป็นหมู่บ้าน ท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของมีความสนิทและ

กระบวนการทํางานของหมู่บ้านม่วงชมุนัน้  มีความเป็นระบบในการทํางาน  ซึ่งสงัเกตได้จากการ

รับประทานอาหารร่วมกันในตอนเย็น  ลักษณะของการทํางานหรือประสานงานนัน้ทําให้ผู้ศกึษา

เห็นถึงความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางชุมชนของกลุ่มรักษ์เชียงของ  การท่ีทําให้ชุมชน

แข็งแรงนัน้ ถือเป็นวิธีการท่ีสําคัญท่ีทําให้ชาวบ้านนัน้สามารถมีข้อต่อรองกับการพัฒนาของ



71 
 

ภาครัฐท่ีเกิดขึน้ได้  โดยการสร้างความสามคัคี  หรือการพยายามให้ชาวบ้านนัน้มีความรู้สึกเข้าใจ

ในประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมของตนเองนัน้   จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการต่อรองกับวาท

กรรมการพฒันาของรัฐหรือนายทนุได้  เพราะฉะนัน้การพฒันามนัจึงไม่ใช่รูปแบบของรัฐท่ีเกิดขึน้

ในเชียงของเพียงด้านเดียว  แตก่ารพฒันาท่ีเกิดจากคนในพืน้ท่ีนัน้ได้เร่ิมก่อตวัขึน้  ภายใต้แนวคิด

ประวตัศิาสตร์ของชมุชน  เพราะฉะนัน้การทําให้ชมุชนมีความเข้มแข็งนัน้  ถือเป็นข้อตอ่รองในการ

พฒันาของรัฐได้ดีทีเดียว  

 จากการสร้าเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมนัน้ได้นํามาสู่การสร้าง “โฮงเฮียนนํา้ของ” 

สถานท่ีท่ีเป็นเสมือนสํานกังานของกลุม่รักษ์เชียงของ  และพืน้ท่ีของการเรียนรู้ท่ีกลุ่มรักษ์เชียงของ

ได้สร้างขึน้  และเป็นการสร้างความเป็นรูปธรรมของการพฒันาท่ีนํามาใช้ในการให้ความรู้ท้องถ่ิน

ในชมุชน และตอ่รองกบัการพฒันาของรัฐ 

4.3   “โฮงเฮียนน า้ของ” การสร้างสถาบันทางความรู้ในท้องถิ่น ข้อต่อรองการพัฒนาของ

รัฐ 

 จากการทํางานของกลุม่รักษ์เชียงของข้างต้นนัน้  เราจะเห็นถึงผลงานท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ในการต่อรองกับการพัฒนาของรัฐ  ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ในท้องถ่ินของชาวบ้านในการสร้าง

รูปแบบการพฒันาในท้องถ่ินของตนเอง  จากการพฒันาตา่งๆนัน้ ได้ก่อให้เกิดการสร้างโฮงเฮียน

แมนํ่า้ของ ขึน้  เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาข้อมลูในท้องถ่ินของตนเอง  และเป็นพืน้ท่ีของการจดักิจกรรมท่ี

เก่ียวกบันํา้โขง  โดยคําวา่โฮงเฮียนแมนํ่า้ของ  ภาษาภาคกลางคือโรงเรียนนัน่เอง  ซึ่งในความตัง้ใจ

ของการสร้างโฮงเฮียนแมนํ่า้ของนัน้เกิดขึน้เพ่ือเป็นสํานกังานทํางานของกลุม่รักษ์เชียงของ  และได้

กลายเป็นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน  ซึง่ผู้ศกึษาวิเคราะห์วา่   

 การพัฒนาโดยทั่วไปนัน้   คือการสร้างความเจริญให้กับพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างไกล  ตาม

ชนบทต่างๆ ซึ่ง รัฐจะสร้างถนน สะพาน โรงเรียนไฟฟ้า  ใ ห้กับชุมชนในชนบทท่ีห่างไกล  

เพราะฉะนัน้การเกิดขึน้ของโฮงเฮียนแม่นํา้ของนัน้  จึงเป็นเสมือนการสร้างโรงเรียนท่ีไม่ได้มี

รูปแบบหรือหลกัสตูรแบบท่ีรัฐส่วนกลางคิดโครงสร้างขึน้  แตเ่ป็นหลกัสูตรท่ีชุมชนเป็นผู้สร้างและ

ผลิตขึน้  เพ่ือนําความรู้เหล่านีม้าตอ่รองกับความรู้ของรัฐนัน่เอง   โดยโฮงเฮียนแม่นํา้ของนัน้ได้
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สร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 โดยก่อนหน้านีน้ัน้สํานกังานของ

กลุ่มรักษ์เชียงของคือท่ีบ้านของนิวัฒน์   ร้อยแก้วหรือครูต๋ี  เป็นสถานท่ีท่ีใช้ประชุมงานหารือ  

รวมถึงการเป็นสถานท่ีในการหาข้อมลู         รวมทกุกิจกรรมของการทํางานในกลุม่รักษ์เชียง 

 ภายหลังจากท่ีโฮงเฮียนแม่นํา้ของได้สร้างแล้วเสร็จนัน้   กลุ่มรักษ์เชียงของได้ใช้

สถานท่ีท่ีน่ีในการทํากิจกรรมตา่งๆ  ลกัษณะของโฮงเฮียนแม่นํา้ของนัน้  คือ อาคารไม้ท่ีสร้างเป็น

สองชัน้ โดยชัน้บนนัน้เป็นท่ีโล่งซึ่งเอาไว้ใช้ในการทํากิจกรรมประชมุตา่งๆ ชัน้ล่างนัน้จะเป็นท่ีโล่ง

เชน่กนัแตแ่บง่เป็นห้องสองสามห้องในการเก็บของและเป็นท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีบริเวณท่ีสร้างโฮงเฮียน

นัน้เป็นพืน้ท่ีตดิริมชายฝ่ังโขง  เป็นท่ีโลง่กว้าง ขนาดพอสมควร  โดยสถานท่ีท่ีน่ีนัน้  โดยความตัง้ใจ

เดิมของสมาชิกในกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้คือไว้เพ่ือเป็นสถานท่ีท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวของ

แมนํ่า้โขง  หรือองค์ความรู้ท้องถ่ินของชมุชนเชียงของ   โดยในการจดังานระหว่างวนัท่ี 13 มีนาคม 

– 14 มีนาคม ในหวัข้องาน  “แม่นํา้โขง  สองทศวรรษกบัการพฒันา”  ซึ่งภายในงานนัน้จะเป็นการ

รวบรวมทัง้ส่ือมวลชนและพี่น้องชาวบ้านในเขตลุม่นํา้โขงทัง้ 8 จงัหวดัท่ีมารวมตวักนัในงาน    

 นอกจากการเสวนาพูดคุยแล้วนัน้ภายในงานยังมีพิธีกรรมการทําบุญในวันท่ี 14 

มีนาคมและการทําพิธีสืบชะตาแม่นํา้โขงอีกด้วย   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างโฮงเฮียนแม่นํา้ของ

นัน้เป็นหนึง่ในการสร้างการพฒันาท่ีนําไปตอ่รอง/ตอ่สู้   กบัการพฒันาของภาครัฐ  หากโรงเรียนคือ

เคร่ืองมือหนึง่ของการพฒันาจากภาครัฐ โฮงเฮียนแมนํ่า้ของ  ถือเป็นการพฒันาหนึ่งเช่นกนั ท่ีกลุ่ม

รักษ์เชียงของได้พยายามสร้างผลิตชดุความรู้ท้องถ่ินเพ่ือตอ่รอง/ตอ่สู้กบัภาครัฐ  นอกจากนีก้ารจดั

พิธีกรรมในทําบุญหรือสืบชะตาแม่นํา้โขงนัน้  เป็นการทําบุญเลีย้งพระและการปล่อยปลาลงสู่

แม่นํา้  เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึน้เพ่ือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบลุ่มนํา้โขง  นอกจากนี ้

พิธีกรรมยงัทําให้เกิดความเช่ือและความศกัดิส์ิทธ์ิอีกด้วย 
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 สรุป 

 สําหรับแนวคิดเร่ืองวาทกรรมการพฒันานัน้ เป็นแนวคิดท่ีวิเคราะห์ตวัการพฒันา ซึ่ง

การพัฒนานัน้เป็นการช่วงชิงความหมายและการปฏิบตัิการของการพัฒนา โดยการนําแนวคิด

เร่ืองวาทกรรมการพฒันามาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้ได้ทํา

ให้เห็นถึงท่ีมา ความหมายการพฒันาท่ีรอบด้าน  โดยวาทกรรมการพฒันานัน้ได้ทําให้เห็นการช่วง

ชิงความหมายของการพฒันาจากภาครัฐนํามาสู่การปฏิบตัิของการช่วงชิงความหายดงักล่าว  ซึ่ง

แสดงให้เห็นประจกัษ์ผ่านการแสดงหรืการกระทํา รวมถึงทศันะของการช่วงชิงความหายของการ

พฒันาดงักลา่วมา 

 สําหรับกลุ่มรักษ์เชียงของ ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนนัน้  ถือว่าเป็น
ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนอีกรูปหนึ่งท่ีประสบกับการพัฒนาจากภาครัฐในพืน้ท่ีของ
ตนเอง  ดงันัน้จงึเกิดขบวนการรวมกลุม่กนัเกิดขึน้โดยคนในพืน้ท่ีเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งรูปแบบการตอ่สู้
ของกลุม่รักษ์เชียงของนัน้มีลกัษณะท่ีทบัซ้อนและคาบเก่ียวกบัขบวนการตอ่สู้ กลุ่มอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคมไทย เพราะฉะนัน้ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในสงัคมไทยจึงเกิดขึน้ภายใต้การช่วง
ชิงความหมายของการพัฒนา  โดยกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้ได้ช่วงชิงความหมายของการพัฒนา
นํามาสู่   การสร้างการพฒันาในรูปแบบของการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของ  ซึ่งแสดงออกเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน เช่น การทํางานร่วมกับชาวบ้านในการต่อสู้ เ ร่ืองการระเบิดเกาะแก่ง  การ
พยายามสร้างการเรียนรู้ในท้องถ่ินผา่น การสร้างงานวิจยัชาวบ้าน การทําคา่ยเยาวชนในเชียงของ  
หรือการวางแผนผงัเมืองเชียงของร่วมกนั 

 เพราะฉะนัน้กระบวนการทํางานของกลุ่มรักษ์เชียงของจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
การช่วงชิงการพฒันามาสู่การสร้างการพฒันาเช่นเดียวกัน แต่กระบวนการสร้างการพฒันาของ
กลุม่รักษ์เชียงของนัน้ยอ่มมีความแตกตา่งจากการพฒันาของรัฐหรือนายทนุ สืบเน่ืองจากการแย่ง
ชิงการพฒันาของกลุ่มรักษ์เชียงของนัน้เป็นการช่วงชิงโดยสร้างการพฒันาท่ีมองจากคนในชมุชน
ในเป็นหลกั แตท่ัง้นีน้ัน้สิ่งท่ีผู้ศกึษาต้องการจะให้เห็นภาพของการพฒันาซึ่งเป็นวาทกรรมท่ีตา่งถกู
ให้ความหมาย หรือชว่งชิงจากกลุม่คนท่ีตา่งต้องการปิดกัน้หรือกดทบัวาทกรรมอีกชดุหนึง่ไว้   
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