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บทนา
‚Never was the word ‘community’ used more indiscriminately and emptily than in decades when
communities in the sociological sense became hard to find in real life‛
(Eric Hobsbawm, 1994: 428)
คงเป็ นดังค
่ ากล่าวข้างต้นของ Eric Hobswawm ว่ายากจะหาเวลาใดทีค่ าว่า "ชุมชน" จะถูกใช้กนั อย่าง
แพร่หลายเทียบเท่ากับในเวลาหลายทศวรรษทีผ่ ่านมาทีช่ ุมชนในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคมทีม่ อี ยู่จริง
นัน้ กลับหาได้อย่างยากเย็น ข้อสังเกตของ Hobswawm ชีใ้ ห้เห็นว่าความนิยมในการเอ่ยถึง "ชุมชน" นัน้
แท้จริงแล้วมาพร้อมกับความต้องการค้นหาสิง่ ทีข่ าดหายไปในความเป็ นจริง และสะท้อนให้เห็นว่าคาว่า
"ชุมชน" ทีเ่ ป็ นที่กล่าวถึงกันอย่างมากมายอยู่ในปจั จุบนั นัน้ อาจไม่ได้เป็ นการอ้างถึงสิง่ ที่มอี ยู่จริง แต่
เป็นการเอ่ยถึงอุดมคติของสังคมทีด่ ี เป็นการจินตนาการของสังคมทีผ่ คู้ นต่างต้องการไปให้ถงึ
อาจกล่าวได้ว่า ฐานะของคาว่าชุมชนในฐานะที่เป็ นอุดมคติทางสังคมและเป็ นแนวทางในการนาสังคม
ไปสู่สภาพทีใ่ ฝฝ่ นั นัน้ เอง คือลักษณะหลักของแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับชุมชนในปจั จุบนั ฐานะดังกล่าวสังเกตได้
จากการทีอ่ งค์กรพัฒนาทีส่ าคัญในระดับสากล เช่น ธนาคารโลก ได้หนั มาสนับสนุ นแนวคิดการพัฒนาที่
มีชุมชนเป็ นฐาน (community-based development) โดยมุ่งหวังจะนาคุณลักษณะของความเป็ นชุมชน
เข้ามาช่วยเปลีย่ นแปลงให้กระบวนการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึน้ มีความยังยื
่ น และเกิดการโอนถ่าย
อานาจทีด่ ขี น้ึ (Binswanger-Mkhize et al., 2010; Mansuri and Rao, 2013) นอกจากองค์กรระหว่าง
ประเทศแล้ว แม้ในระดับประเทศ ก็ยงั มีรฐั บาลหลากหลายประเทศทีน่ าเอาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้ามา
เป็นส่วนสาคัญของนโยบายของตน เช่น สหราชอาณาจักร ที่หยิบยกแนวคิดชุมชนเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของ
นโยบาย Big Society อันต้องการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาททางสวัสดิการแทนทีร่ ฐั สาหรับในประเทศ
ไทยเอง แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับ ‚ชุมชน‛ ก็เป็นแนวคิดด้านการพัฒนาทีเ่ ป็นทีน่ ิยมทัง้ โดยรัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาชนบท จนเรียกได้ว่าการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทยแทบจะถูกมองเป็นสิง่ เดียวกัน
การแพร่หลายของแนวคิดเรื่องชุมชนในรูปแบบที่เป็ นอุดมคติของสังคมที่ดนี ่ีเอง ได้นาไปสู่การเกิดขึน้
ของข้อถกเถียงทางวิชาการมากมายในระดับสากล ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันถึงประโยชน์ และ
ปญั หาของแนวคิดเรื่องชุมชน โดยข้อถกเถียงเหล่านี้มกั จะเกิดขึน้ ระหว่างกลุ่มนักวิชาการทีส่ นับสนุ นให้
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นาแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับชุมชนเป็ นเครือ่ งมือและเป้าหมายทีส่ าคัญในการไปสู่สงั คมทีด่ ขี น้ึ และกลุ่มทีม่ องว่า
การนาเอาแนวคิดเรื่องชุมชนมาเป็ นเครื่องมือหรือเป้าหมายในการไปสู่สงั คมที่อาจขัดแย้งกับแนวทาง
อื่นๆในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาให้เกิดเสรีภาพขึ้นต่อชีวติ มนุ ษย์ ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ท่มี จี ุดยืนทางความคิดทัง้ สองแขนงนัน้ ได้พฒ
ั นาไปพร้อ มๆกับการขยับขยายอิทธิพลของ
แนวคิดเรือ่ งชุมชน และได้กลายมาเป็ นวิวาทะหลักทางความคิดในด้านปรัชญาการเมืองและด้านแนวคิด
ในการพัฒนาทีส่ าคัญยิง่ โดยวิวาทะดังกล่าวมักถูกเรียกว่า "วิวาทะชุมชนนิยมและเสรีนิยม"
อย่างไรก็ดี สาหรับแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาชนบทนัน้ เป็ น
ที่น่าเสียดายว่ายังไม่ได้มกี ารศึกษาข้อถกเถียงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องชุมชนที่มอี ยู่ในระดับ
สากลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะข้อถกเถียงที่เชื่อมโยงกับวิวาทะชุมชนนิยมและเสรีนิยม แม้จะมีการ
ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องชุมชนในระดับสากลเข้ามาสู่สงั คมไทยอยู่มาก แต่ส่วนใหญ่การถ่ายทอดดังกล่าวก็
มักจะเกิดขึน้ ในลักษณะของการแสวงหาแนวคิดในระดับสากลเข้ามาเพื่อสนับสนุ นคุณค่าของแนวคิด
เรือ่ งชุมชนในบริบทของสังคมไทย ภาวะดังกล่าวส่งผลให้พฒ
ั นาการของแนวคิดเรื่องชุมชนในสังคมไทย
ปราศจากการพินิจพิเคราะห์อย่างรอบด้าน
ด้วยเห็นถึงปญั หาดังกล่าวของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย ผูเ้ ขียนจึงต้องการใช้เอกสารฉบับนี้ใน
การถ่ายทอดเอาภาพรวมและแง่มมุ ต่างๆของข้อถกเถียงทีม่ อี ยู่เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชุมชนในระดับสากล
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิวาทะชุมชนนิยมและเสรีนิยม เข้ามาสะท้อนกับแนวคิดเรื่องชุมชนที่มอี ยู่ใน
ประเทศไทย โดยเน้ นให้ก ารสะท้อ นดังกล่ าวนาไปสู่ค วามเข้า ใจถึงแง่มุม ของแนวคิดเรื่อ งชุมชนใน
ประเทศไทยที่จาเป็ นต้อ งได้รบั การทบทวน และชี้ให้เห็นถึงทิศ ทางที่ค วรจะเป็ นของพัฒนาการของ
แนวคิด โดยเฉพาะหากจะต้องการให้แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยไปด้วยกันได้กบั การส่งเสริม
เสรีภาพ
เอกสารฉบับนี้จะเน้นการเล่าถึงแนวคิดต่างๆของนักพัฒนาและข้อถกเถียงระหว่างแนวคิดเหล่านัน้ โดย
ข้อถกเถียงที่นามาถ่ายทอด จะเชื่อมโยงความสาคัญกับความแตกต่างและไม่ลงรอยกันระหว่างการให้
ความสาคัญกับความเป็ นชุมชนและการส่งเสริมเสรีภาพในระดับปจั เจก และด้วยเป้าประสงค์ของผูเ้ ขียน
อยู่ท่คี วามต้องการพัฒนาให้แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
นัน้ เกิดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เนื้อหาของข้อถกเถียงทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดชุมชนนิยมและเสรีนิยมทีผ่ เู้ ขียน
นามาถ่ายทอด จึงจะไม่เน้นไปทีค่ วามลึกซึง้ ในทางปรัชญา แต่จะเน้นไปทีป่ ระเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการพัฒนาทีจ่ บั ต้องได้และเข้าถึงง่าย
เนื้อ หาของเอกสารชิ้นนี้แ บ่งออกเป็ นสามส่ว น ในส่ ว นแรก ผู้เขียนจะอธิบายคร่าวๆถึงลักษณะของ
แนวคิดทีเ่ รียกว่าแนวคิดชุมชนนิยม และผู้เขียนจะชีใ้ ห้เห็นถึงสภาพความไม่ลงรอยกันระหว่างแนวคิด
ชุมชนนิยมกับการส่งเสริมเสรีภาพของปจั เจก ซึ่งเป็ นหัวใจของแนวคิดเสรีนิยม นอกจากนี้ ผู้เขียนจะ
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ชี้ให้เห็นถึงข้อถกเถียงในสามประเด็นการพัฒนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างแนวคิดชุมชนนิยมกับ
แนวคิดเสรีนิยม อันได้แก่ 1) ความไม่ลงรอยระหว่างการรักษาวัฒนธรรมและเสรีภาพ 2) ความหลักหลัน่
กันระหว่างการสถาปนาและปกป้องสิทธิกลุ่มและการปกป้องสิทธิของปจั เจก และ 3) ความไม่ชดั เจนใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชุมชนกับความเป็ นประชาธิปไตย
ในส่วนที่สอง ผู้เขียนจะทาการสารวจแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยที่เกี่ยวกับประเด็นข้างต้น โดย
การสารวจจะครอบคลุมถึงสามมิตหิ ลักของแนวคิดเรือ่ งชุมชนในประเทศไทย มิตแิ รกทีจ่ ะกล่าวถึง คือมิติ
ของแนวคิดเรื่อ งชุ มชนในฐานะวัฒนธรรมไทย โดยจะสารวจจากงานวิชาการสายวัฒนธรรมชุมชน
โดยเฉพาะของ อ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา มิตทิ ส่ี องทีจ่ ะทาการสารวจคือมิตขิ องแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชน โดย
จะทาการสารวจจากข้อเขียนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย โดยเฉพาะของ อ.อานันท์ กาญจนพันธ์
และมิตสิ ุดท้ายทีจ่ ะทาการสารวจคือมิตขิ องแนวคิดเรื่องชุมชนในฐานะของข้อเสนอในการปฏิรปู รูปแบบ
ของการบริห ารการปกครอง ซึ่ง จะท าการส ารวจจากแนวคิด ชุ ม ชนจัด การตนเองและแนวคิด
ประชาธิปไตยชุมชน โดยจะศึกษาจากงานเขียนของ นพ.ประเวศ วะสี
และในส่วนที่สาม ผู้เขียนจะขมวดเนื้อหาในส่วนแรกของเอกสาร ซึ่งอธิบายถึงข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับ
แนวคิดเรื่องชุมชนในระดับสากล มาวิเคราะห์ถงึ ข้อจากัดและโอกาสของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศ
ไทยที่ได้ถูกถ่ายทอดไว้ในเนื้อหาส่วนที่สองของเอกสาร โดยเป้าหมายหลักของการวิเคราะห์ในส่วนที่
สามนี้ ก็เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงแง่มุมของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยทีต่ ้องถูกพิจารณาให้รอบคอบยิง่ ขึน้
และชี้ให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงแนวคิดเรื่องชุมชนของไทยให้ไปในทิศทางที่เกื้อหนุ นกับการไปสู่
เป้าหมายในการส่งเสริมเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็ นประชาธิปไตย
ส่วนที่ 1: ชุมชนกับเสรีภาพ: วิ วาทะที่ยงั ไม่สิ้นสุด
สาหรับผู้ท่ศี กึ ษาแนวคิดเรื่องชุมชนนัน้ ปญั หาที่สาคัญที่พวกเขาต่ างต้องประสบก็คอื การหาคาจากัด
ความให้กบั แนวคิดดังกล่าว เพราะคาว่า "ชุมชน" มีความหมายทีห่ ลากหลาย และความหมายต่างๆของ
มันยังอาจลื่นไหลไม่หยุดนิ่ง ด้วยตระหนักถึงคุณลักษณะดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงต้องการอธิบายแต่แรกเริม่
ก่อนถึงความหมายต่างๆทีเ่ กีย่ วโยงกับแนวคิดเรือ่ งชุมชน และตีกรอบให้กบั ความหมายของแนวคิดเรื่อง
ชุมชนทีจ่ ะได้รบั การเอ่ยถึงถึงต่อไปในเอกสารฉบับนี้
โดยทัวไปแล้
่
ว การเอ่ยถึงคาว่า "ชุมชน" มักจะผสมผสานความหมายของชุมชนในสองรูปแบบไว้ดว้ ยกัน
รูปแบบที่หนึ่งของความหมายก็คอื การกล่าวถึงความสัมพันธ์ท่มี อี ยู่จริงระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ทีเ่ ดียวกัน มีความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กันอย่างแนบแน่ น และมีรากฐานความเป็ นมาร่วมกัน อย่างไรก็ดี
คาว่าชุมชนก็ยงั มักจะแฝงไปด้วยความหมายอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็คอื ความหมายของชุ มชนในฐานะที่
เป็ น"อุดมคติ" เป็ นจินตภาพของความสัมพันธ์อนั เป็ นทีถ่ วิลหา การเอ่ยถึงความเป็ นชุมชนในรูปแบบที่
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สองนี้ มักจะมาพร้อมๆกับการแสวงหาสถานะของการเป็ นสมาชิกในสังคมที่ให้ความอบอุ่นและความ
ปลอดภัย และการสร้างคุณค่าให้กบั อัตลักษณ์ร่วม ความหมายทัง้ สองรูปแบบของคาว่าชุมชนนี้ เป็ น
ความหมายที่ประสานกันอยู่ใ นแนวคิดเรื่องชุมชนและยังมักจะลื่นไหลไปมาระหว่างกัน สร้างความ
คลุมเครือให้กบั ความหมายทีแ่ ท้จริงทีผ่ ใู้ ช้คาว่าชุมชนต้องการหมายถึง (Delanty, 2003:4-5)
อย่า งไรก็ดี ส าหรับ การเอ่ ย ถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ งชุ ม ชนในเอกสารฉบับ นี้ นัน้ ผู้เ ขี ย นต้ อ งการเน้ น
เฉพาะเจาะจงไปที่ รูป แบบของความหมายของชุ ม ชนในฐานะที่ เ ป็ น"อุ ด มคติ ท างสัง คม"
โดยเฉพาะการนาเสนอให้ชุมชนเป็ นปจั จัยและเป้าหมายทีส่ าคัญของการพัฒนา ทัง้ ในด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่
ทีม่ คี ุณค่าต่อชีวติ การช่วยเหลือคนทีย่ ากไร้ขาดโอกาส และการพัฒนาการเมือง ความหมายของชุมชน
ในฐานะที่ เ ป็ นอุ ด มคติ ท างสั ง คมนั ้น เป็ นหั ว ใจหลั ก ของแนวคิ ด ที่ ท่ี เ รี ย กว่ า "ชุ ม ชนนิ ย ม"
(communitarianism) ซึง่ แขนงต่างๆของแนวคิดนี้จะได้รบั การกล่าวถึงต่อไป
"ชุมชนนิยม" มักถูกใช้ในการเรียกถึงแนวคิดทีค่ ล้ายคลึงกันของนัก วิชาการและนักปรัชญากลุ่มหนึ่ง นัก
ปรัชญาเหล่านี้ มีจุดร่วมกันในแนวคิดในการชีใ้ ห้เห็นถึงปญั หาของแนวคิดเสรีนิยม โดยเฉพาะในแง่มุม
ด้านการเมือง โดยพวกเขามองว่าแนวคิดดังกล่าวให้ความสาคัญมากเกินไปต่อความเป็ นปจั เจก และยัง
มองเห็นถึง ปญั หาหลายๆประการที่เ กิด จากการที่แ นวคิดเสรีนิยมให้คุ ณค่ า อย่างสูงกับการส่ งเสริม
เสรีภาพและความเท่าเทียมกันระหว่างปจั เจก นักวิชาการทีถ่ ูกกล่าวถึงในฐานะผูท้ ม่ี แี นวคิดชุมชนนิยม
และทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีกเ็ ช่น Micheal Sandel, Charles Taylor และ William Kymlicka (Delaney, 1994)
นักวิชาการทีถ่ ูกกล่าวถึงในฐานะทีส่ นับสนุ นแนวคิดชุมชนนิยมมักจะมองว่าแนวทางในการพัฒนาสังคม
ไม่ควรจากัดอยู่แค่ก ารส่ งเสริมเสรีภาพของปจั เจก แต่ ยงั จาเป็ นจะต้อ งให้ความสาคัญกับคุณค่ าร่ว ม
(common goods) ของสังคม ตัวอย่างเช่น Micheal Sandel (1982) มักจะเน้นย้าถึงจุดอ่อนของแนวคิด
เสรีนิยม โดยเฉพาะทีถ่ ูกนาเสนอโดย John Rawls ว่าละเลยถึงความเชื่อมโยงระหว่างสังคมกับปจั เจก
และมองปจั เจกเป็ นหน่ วยหลักในระบบศีลธรรมมากเกินไป นอกจากการให้ความสาคัญกับคุณค่าร่วมใน
สังคมแล้ว ผูส้ นับสนุ นแนวคิดชุมชนนิยมหลายท่าน ยังเห็นว่าแนวทางเสรีนิยมนัน้ ผิดพลาดในการมอง
ความดีงามของสังคมมนุ ษย์ว่ามีล กั ษณะที่มคี วามเป็ นสากล พวกเขาเห็นแย้งว่าควรจะมีช่องทางให้
ความหมายของความดีในสังคมทีต่ ่างกันนัน้ ๆมีความแตกต่างกันได้
อย่างไรก็ดี นักคิดทีส่ นับสนุ นแนวคิดชุมชนนิยมนัน้ ไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของความเป็ นเสรีนิยมโดยสิน้ เชิง
พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่เห็นด้วยไปทัง้ หมดกับการให้ความสาคัญต่อคุณค่าของเสรีภาพและความเสมอ
ภาคในเชิงปจั เจก และในทางกลับกัน นักคิดทีส่ นับสนุ นแนวทางเสรีนิยมเช่น John Rawls ก็ไม่ได้มอง
ไม่เห็นความสาคัญของคุณค่าร่วมในสังคมเลยเสียทีเดียว ฉะนัน้ หากจะกล่าวให้ถูกต้องแล้ว ความ
ั่
แตกต่างทีม่ อี ยูใ่ นทัง้ สองฝงของวิ
วาทะชุมชนนิยมและเสรีนิยม จึงเป็ นเพียงความแตกต่างในรายละเอียด
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ทัง้ ในการจัดลาดับความสาคัญที่พอดีพอเหมาะระหว่างเสรีภาพและความเสมอภาพระหว่างปจั เจกกับ
คุณค่าร่วม (Delaney, 1994) และในการชูประเด็นทีต่ ่างกันมาเป็ นประเด็นหลักในการพัฒนา
สาหรับการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับวิวาทะระหว่างชุมชนนิยมและเสรีนิยมในเอกสารฉบับนี้นัน้
ผูเ้ ขียนจะนาเอาหลากหลายข้อเสนอในการพัฒนาที่มลี กั ษณะเป็ นชุมชนนิยมมาสรุปให้เห็ นถึงประเด็น
สาคัญของแต่ละข้อเสนอ และจะเสริมด้วยการถ่ายทอดข้อวิพากษ์ต่อข้อเสนอเหล่านัน้ โดยเฉพาะที่มา
จากมุมมองแบบเสรีนิยม แนวคิดในการพัฒนาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นชุมชนนิยมทีผ่ เู้ ขียนได้รวบรวมมานัน้ จะ
มีลกั ษณะร่วมกันตรงทีก่ ารให้ความสาคัญกับคุณค่าร่วมในระดับสังคมเช่น วัฒนธรรม การเห็นถึงคุณค่า
ของคุ ณ ลัก ษณะความเป็ น ชุ มชน และเห็น ช่อ งทางในการใช้ป ระโยชน์ จ ากความเป็ น ชุ ม ชนมาเป็ น
เครือ่ งมือในการพัฒนา
เนื้อหาของการถ่ายทอดข้อเสนอในการพัฒนาบนแนวทางชุมชนนิยมและบทวิพากษ์ต่อข้อเสนอเหล่านัน้
จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ตามสามประเด็นในการพัฒนา ประเด็นแรกเป็ นประเด็นพืน้ ฐานซึง่ เชื่อมโยง
โดยตรงกับความไม่ลงรอยกันระหว่างแนวคิดชุมชนนิยมและเสรีนิยม ซึง่ ก็คอื ความขัดแย้งระหว่างการ
รักษาวัฒนธรรมและการส่งเสริมเสรีภาพ ประเด็นทีส่ องเป็นประเด็นทีท่ าให้เห็นข้อถกเถียงทีเ่ ป็ นรูปธรรม
มากขึน้ ซึง่ ก็คอื ข้อถกเถียงระหว่างการสถาปนาสิทธิกลุ่ม โดยเฉพาะสิทธิทอ่ี ยู่บนฐานเชิงวัฒนธรรม และ
การปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของปจั เจก ส่วนประเด็นสุดท้ายคือข้อถกเถียงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผู้
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับความเป็ นชุมชนในฐานะหัวใจหลักของระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย
1.1 การรักษาวัฒนธรรมและการส่งเสริ มเสรีภาพ
การมุ่งอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมถือเป็ นแง่มุมทีส่ าคัญแง่มุมหนึ่งในแนวคิดชุมชนนิยม ด้วยความทีก่ ารอนุ รกั ษ์
วัฒนธรรมในอีกแง่หนึ่ง ก็คอื การมุ่งส่งเสริมหรือรักษาคุณค่าร่วม ซึ่งก็คอื หัวใจของแนวคิดชุมชนนิยม
นันเอง
่
ยิง่ เมื่อคาว่าอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมถูกตีความในความหมายกว้างให้รวมไปถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์
และคุณค่าทางศีลธรรมที่โยงใยอยู่กบั อัตลักษณ์แล้ว ความเชื่อมโยงระหว่างการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและ
แนวคิดชุมชนนิยมก็ยงิ่ ชัดเจนยิง่ ขึน้ เมื่อการอนุ รกั ษ์รกั ษาวัฒนธรรมถือเป็ นแง่มุมทีส่ าคัญของแนวคิด
ชุมชนนิยม ความเป็นไปได้ทก่ี ารรักษาวัฒนธรรมนัน้ จะขัดแย้งกันกับการส่งเสริมเสรีภาพ จึงเป็ นสภาวะ
สาคัญทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างแนวคิดชุมชนนิยมและแนวคิดเสรีนิยมได้เป็นอย่างดี
เราสามารถมองได้ว่ าการรักษาวัฒนธรรมนัน้ เชื่อมโยงอยู่กบั การส่งเสริมสังคมที่ดงี ามในสองลักษณะ
ลักษณะแรกก็คอื การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสังคมโดยรวม และลักษณะทีส่ องก็คอื การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้ อยและคนชายขอบเพื่อสร้างเสริมโอกาสให้กบั เขาเหล่านัน้ ซึ่งในที่น้ี
ผูเ้ ขียนจะกล่าวต่อไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมในทัง้ สองลักษณะนี้
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การส่งเสริ มวัฒนธรรมของสังคมโดยรวม
สาหรับการส่งเสริมวัฒนธรรมในลักษณะแรก ซึง่ ก็คอื การส่งเสริมวัฒนธรรมโดยรวมของสังคมใดสังคม
หนึ่งนัน้ ลักษณะสาคัญก็คอื ข้อเสนอลักษณะดังกล่าวมักจะโยงใยอยู่กบั แนวคิดเรื่องชุมชนที่เน้ นไปที่
"การสูญเสีย" ที่เกิดขึน้ จากสังคมที่เปลี่ยนผ่าน ในระดับสากลแล้ว ความคิดในลักษณะนี้ถูกถ่ายทอด
ผ่านงานวิชาการชิ้นที่เรียกได้ว่าสาคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชุมชน งานชิ้นนี้ก็คอื งานเรื่อง
Gemeinschaft and Gesellschaft ของนักวิชาการชาวเยอรมันคนสาคัญในประวัตศิ าสตร์ Ferdinand
Tonnies (1887)
ในงานชิน้ สาคัญข้างต้นของเขา Tonnies ได้นาเสนอมุมมองต่อการเปลีย่ นผ่านของสังคมตะวันตก ว่าได้
เกิดการเปลีย่ นผ่านจากสังคมทีม่ ลี กั ษณะความเป็ นชุมชนหรือทีเ่ ขาเรียกว่า Gemeinschaft อันมีลกั ษณะ
สาคัญอยู่ท่วี ถิ ชี วี ติ ในชนบทที่โยงใยอยู่กบั วัฒนธรรมประเพณี หรือวิถชี วี ติ ในเมืองที่ใกล้ชดิ กับศาสนา
ไปสู่สงั คมสมัยใหม่ทเ่ี ขาเรียกว่า Gesellschaft ทีไ่ ม่พ่งึ พาวัฒนธรรมประเพณีอกี ต่อไป แต่ทางานตาม
กฎเกณฑ์ทเ่ี ป็นทางการและรองรับได้ดว้ ยเหตุและผล ผ่านมุมมองของการเปลีย่ นผ่านดังกล่าว Tonnies
ได้ย้าเตือนถึงคุณค่าทางสังคมทีอ่ าจต้องสูญเสียไปพร้อมกับการเข้าสู่สมัยใหม่ เป็ นทีส่ งั เกตได้ว่า สิง่ ที่
แฝงอยู่ในมุมมองของ Tonnies ก็คอื การมองการเปลีย่ นแปลงของสังคมด้วยความหวาดระแวง และเน้น
ยา้ ให้สงั คมใดสังคมหนึ่งพยายามรักษาตนเองผ่านการรักษาวัฒนธรรมทีม่ มี าแต่เดิม มุมมองเช่นนี้เองได้
กลายมาเป็ นเนื้อหาทีม่ กั จะแฝงอยูใ่ นแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั
นักวิชาการในระดับสากลทีส่ าคัญอีกคนหนึ่งทีไ่ ด้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์รกั ษาวัฒนธรรมก็คอื
Samuel Huntington ซึง่ ได้เสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านงานอันมีช่อื เสียงของเขาทีม่ ชี ่อื ว่า The Clash of
Civilizations (Huntington, 1996) Huntington เสนอว่าสังคมต่างๆในโลกนัน้ ต่างก็มรี ากฐานทาง
วัฒ นธรรมเป็ น ของตนเอง และความท้า ทายหลัก ที่ส ัง คมต่ า งๆในโลกจะต้อ งพ บเจอก็ค ือ จะรัก ษา
วัฒนธรรมของตนเองจากการปะทะกันกับวัฒนธรรมอื่นได้อย่างไร เพราะเขามองว่าการปะทะกันของ
วัฒนธรรมจะนาไปสู่ความขัดแย้ง ข้อเสนอดังกล่าวของ Huntington ดูจะเน้นให้เข้ากับสถานการณ์ของ
ประเทศในโลกตะวันตกเป็ นพิเศษ ด้วยสถานการณ์ของโลกตะวันตกนัน้ เต็มไปด้วยความกังวลกับการ
เผชิญหน้าของวัฒนธรรมของพวกเขากับการหลังไหลเข้
่
ามาของวัฒนธรรมอื่นๆเช่นวัฒนธรรมจากโลก
มุสลิม
แนวคิดเช่นทีน่ าเสนอโดย Huntington นัน้ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์เป็ นอย่างมากโดยนักวิชาการทีม่ จี ุดยืนใน
เชิงเสรีนิยม นักปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั กันมากในระดับสากลเช่น Amartya Sen (2007)
ได้วพิ ากษ์ถงึ แนวคิดดังกล่าวว่าเต็มไปด้วยสมมุตฐิ านทีผ่ ดิ พลาด โดยเฉพาะการสร้างภาพให้วฒ
ั นธรรม
กลายเป็ นเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันของคนแต่ละกลุ่ม นาไปสู่การขีดเส้นแบ่งระหว่างวัฒนธรรม และการ
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ละเลยความหลากหลายภายใต้วฒ
ั นธรรมต่างๆ สมมุ ติฐานเหล่านี้นามาซึ่งความหวาดระแวงว่าความ
แตกต่างในวัฒนธรรมจะต้องขัดแย้งและปะทะกัน Sen เสนอว่าแท้จริงแล้วภายในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ
เองก็มคี วามซับซ้อนและหลากหลายกันภายในอยู่สูง นอกจากนี้ แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมต่างก็มปี ฏิสมั พันธ์
ข้ามพรมแดนของกันและกันอยู่ตลอดเวลา จนยากจะแยกวัฒนธรรมต่างๆออกจากกันได้อย่างชัดเจน
เขาจึงเห็นการมองว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะต้องขัดแย้งและปะทะกันนัน้ จึงผิดพลาดตัง้ แต่มุมมอง
ระดับพืน้ ฐานต่อลักษณะของวัฒนธรรม (Sen, 2007)
นักปรัชญาการเมือง Seyla Benhabib ได้วพิ ากษ์แนวคิดเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมไว้ในแนวทาง
เดียวกันกับ Sen (Benhabib, 2002) ข้อวิพากษ์สาคัญของเธอก็คอื ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมดังทีเ่ สนอ
ผ่านมุมมองทีเ่ น้นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมนัน้ เป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ Benhabib ชีใ้ ห้เห็นว่า แนวคิดดังกล่าว
มักจะตีเส้นแบ่งระหว่างวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆไว้อย่างง่ายดาย สร้างภาพของวัฒนธรรมในฐานะ
ระบบที่มคี วามเป็ นหนึ่งเดียวและเข้ากันได้เป็ นอย่างดีกบั กลุ่มคนเจ้าของวัฒนธรรม Benhabib ชี้ว่า
หากหันมามองจากมุมมองของคนที่อยู่ภายในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเองแล้ว คนเหล่านัน้ ก็มกั จะ
มองชีวติ ของตนเองว่าอยู่บนความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมมากกว่าทีค่ นภายนอกมอง
พวกเขา และเช่นเดียวกับ Sen เธอยังเห็นว่าวัฒนธรรมนัน้ แท้จริงแล้วเป็ นชุดความหมายทีโ่ ยงใยกันกับ
กลุ่มคน ซึง่ แปรเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมต่างก็ประกอบไปด้วยความ
หลากหลาย และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันก็เชื่อมโยงและถ่ายเทกันอยูต่ ลอดเวลา (ibid.)
Benhabib ได้สรุปอันตรายจากมุมมองต่อวัฒนธรรมที่ลดทอนความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไว้ผ่าน
ข้อความทีเ่ ธออ้างอิงมาจาก Terrence Turner ว่ามุมมองดังกล่าว
‚risks essentialising the idea of culture as the property of an ethnic group or
race, it risks rectifying cultures as separate entities by overemphasising their
boundedness and distinctiveness; it risks overemphasising the internal
homogeniety of cultures in terms that potentially legitimise repressive
demands for communal conformity; and by treating cultures as badges of
group identity, it tends to fetishise them in ways that put them beyond the
reach of critical analysis‛ (Turner, 1993:412)
Benhabib ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าการจะสร้างความยุตธิ รรมให้กบั สังคมมนุ ษย์นนั ้ ไม่ควรไปหมกมุ่นอยู่กบั
มุมมองทางวัฒนธรรมซึ่งจะลงเอยกลายเป็ นการแสวงหาที่ว่างเปล่า แต่ควรจะมุ่งไปที่การสร้างคุณค่า
ของการยอมรับนับถือและการสร้างความเท่าเทียมระหว่างปจั เจกเป็ นสาคัญ และมองกระบวนการสร้าง
เสริม วัฒ นธรรมเป็ น แค่ เ ป้ า หมายรองที่ค อยส่ ง เสริม กับ เป้ า หมายนี้ เ ท่ า นั น้ เมื่อ มองเช่ น นี้ การจะ
สนับสนุ นวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆให้เท่ าเทียมกันจะต้องไม่ไปละเมิด เสรีภาพของปจั เจกทีจ่ ะเลือกเป็ น
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ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใดๆ และเสรีภาพที่จะที่เข้าหรือออกจากกลุ่มวัฒ นธรรมใดๆก็ได้ (Benhabib,
2002)
การส่งเสริ มวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้ อยและคนชายขอบ
นอกจากการเสนอให้การส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็ นหนทางสู่การไปสู่สงั คมทีด่ แี ล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การส่งเสริมวัฒนธรรมอีกลักษณะสาคัญที่โยงใยอยู่กบั แนวคิดเรื่องชุมชน ก็คอื แนวคิดในการส่งเสริม
วัฒนธรรมของคนเล็กคนน้อยและผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคม เพื่อสนับสนุ นการต่อสูท้ างสั งคมให้กบั พวกเขา
เหล่านัน้ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในลักษณะนี้เชื่อมโยงอยู่กบั แนวคิดในการพัฒนาแบบท้องถิน่ นิยม
(localism) ที่ชูเอาความสาคัญของภูมปิ ญั ญาหรือวัฒนธรรมท้องถิน่ ของเหล่าคนชายขอบ เข้ามาเพื่อ
ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบทีถ่ ูกมองว่าเกิดกับคนชายขอบเหล่านัน้
แนวคิดแบบท้องถิน่ นิยมนี้มกั จะถูกถ่ายทอดผ่านสานักคิดด้านการพัฒนาทีเ่ รียกว่า Post Development
Theories (โปรดดู Rahnema and Bawtree, 1997) โดยนักคิดทีส่ าคัญของสานักคิดนี้เช่น Arturo
Escobar มองว่าการพัฒนากระแสหลักของโลกทีเ่ น้นการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและแนวทางแบบเสรี
นิยมใหม่นนั ้ แท้จริงแล้วแฝงไปด้วยวาทกรรมการพัฒนาทีซ่ ่อนไว้ซง่ึ บทบาทในการเสริมการครอบงาของ
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วเหนือประเทศกาลังพัฒนา นักคิดในสานักคิด Post Development Theories จึง
พยายามหาทางออกให้กบั ปญั หาดัง กล่ าวด้ว ยการเสนอให้ก ระบวนการพัฒนาหันมาส่ ง เสริมคุ ณค่ า
ท้องถิน่ และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากรากหญ้า (grassroots movements) เท่านัน้ พวกเขา
มองว่าด้วยแนวทางนี้เท่านัน้ การพัฒนาจึงจะหลุดจากการถูกครอบงาได้ และจะสร้างประโยชน์ให้กบั ผู้
ถูกเอารัดเอาเปรียบในประเทศกาลังพัฒนาได้อย่างแท้จริง (Escobar, 1992; 1995)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดในลักษณะนี้ได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างแพร่หลายในวงวิชาการด้านการพัฒนา
นักวิชาการหลายท่านได้ช้ใี ห้เห็นว่าแนวทางดังกล่าว สุดท้ายแล้วอาจไม่ได้ช่วยเพิม่ เสรีภาพให้กบั ผู้ท่ี
โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่ในประเทศพัฒนาแต่อย่างใด เพราะการตีตราให้แ นวปฏิบตั ิแนวใดแนวหนึ่ง
กลายเป็ น "วัฒนธรรมท้องถิน่ " นัน้ สุดท้ายก็ไม่อาจหลีกหนีไปจากความสัมพันธ์ทางอานาจได้ และ
ในทางกลับกันก็อาจจะไปส่งเสริมการเอารัดเอาเปรียบกันภายในสังคมใดสังคมหนึ่งเสียเอง และแม้แต่
แนวคิดท้องถิน่ นิยมก็สามารถกลายไปเป็นเครือ่ งมือในการเอารัด เอาเปรียบผ่านผู้ครองอานาจรัฐหรือชน
ชัน้ สูงในหลากหลายระดับ ตัง้ แต่ในระดับประเทศจนถึงในระดับท้องถิน่ (Corbridge, 1998; Kiely, 1999)
นักวิชาการด้านการพัฒนาทีม่ ชี ่อื เสียงเช่น David Mosse และ Tania Li ยังได้ให้ขอ้ สังเกตไว้ว่าการสร้าง
เสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นัน้ แท้จริงแล้วก็โดนกากับอยู่อีกทีผ่านความต้องการของนักพัฒนาที่เป็ นคน
ั ญาท้ อ งถิ่น นั น้ ก็ อ าจจะกลับ ไปเสริม ให้
ภายนอก มากไปกว่ า นั น้ การอ้ า งถึ ง คุ ณ ค่ า ของภู ม ิป ญ
กระบวนการพัฒนานัน้ เองถูก กากับด้วยความเป็ นเผด็จการของนักพัฒนาที่เชื่อมันในความดี
่
งามใน
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แนวคิด ของตนเอง จนน าไปสู่ ก ารกีด กัน ไม่ ใ ห้ก ารพัฒ นาน าไปสู่ เ กิด การสร้า งเสริม อ านาจให้กับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมอย่างแท้จริง (Li, 2007; Mosse, 2001; 2006)
1.2 สิ ทธิ กลุ่มกับสิ ทธิ ของปัจเจก
การที่แ นวคิด อัน มีล ัก ษณะชุ ม ชนนิ ย มมัก จะให้ค วามส าคัญ กับ ลัก ษณะที่ม ีอ ยู่ร่ ว มกัน ของกลุ่ ม คน
โดยเฉพาะในเชิงวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ นาไปสู่การเกิดขึน้ ของข้อเสนอทีเ่ ป็ นรูปธรรมจากแนวคิดชุมชน
นิยม ข้อเสนอดังกล่าวก็คอื ข้อเสนอในการสถาปนาให้กลุ่มคนสามารถมีสทิ ธิในระดับกลุ่ม (group rights)
ได้ ซึง่ สิทธิในระดับกลุ่มมักจะถูกเสนอให้สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของลักษณะทีก่ ลุ่มคนถูกมองว่ามีอยู่ร่วมกัน
ในส่วนนี้ของเอกสาร ผู้เขียนจะนาเสนอถึงเนื้อหาของข้อเสนอดังกล่าว และจะถ่ายทอดบทวิพากษ์ต่อ
ข้อเสนอดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ น้นย้าถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างการกาหนดสิทธิให้กบั กลุ่มคน
และการปกป้องสิทธิของปจั เจก
ลักษณะของแนวคิดในการกาหนดสิทธิให้กบั กลุ่มคนนัน้ สามารถแบ่งออกหลักๆได้สองชนิด ชนิดแรกก็
คือการสถาปนาสิทธิท่ตี งั ้ อยู่บนฐานของอัตลักษณ์ และชนิดที่สองก็คอื สิทธิร่วมในการเป็ นเจ้าของและ
การจัดการทรัพยากร โดยในส่วนต่อไปของบทความนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเนื้อหาและบทวิ พากษ์ต่อ
แนวคิดทีส่ นับสนุนสิทธิสองชนิดนี้ทม่ี อี ยูใ่ นวงวิชาการสากล
การสถาปนาสิ ทธิ กลุ่มทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของอัตลักษณ์
สาหรับสิทธิชนิดแรก ซึง่ ก็คอื สิทธิท่ตี งั ้ อยู่บนฐานทางอัตลักษณ์นัน้ ถูกนาเสนออยู่บนฐานคิดทีว่ ่าคนใน
สังคมโดยเฉพาะผูท้ ม่ี อี ตั ลักษณะและวัฒนธรรมอยูท่ ช่ี ายขอบและโดนกีดกันจากคนส่วนใหญ่ จาเป็ นต้อง
ได้รบั การ "ยอมรับ" (recognition) เพื่อให้พวกเขาได้มคี วามทัดเทียมกับคนอื่นๆในสังคม โดย
นักวิชาการทีม่ ชี ่อื เสียงผูส้ นับสนุนแนวคิดชุมชนนิยมก็เช่น Charles Taylor และ William Kymlicka
Charles Taylor เห็นว่าวัฒนธรรมเป็ นโครงสร้างทางสังคมหลักในชีวติ มนุ ษย์ โดยวัฒนธรรมของชุมชน
ใดชุมชนหนึ่งก็จะมีบทบาทหลักในการกาหนดการเติบโตของ "ตัวตน" (self) ของสมาชิกชุมชนนัน้ ๆ
(Taylor, 1990) ปญั หาสาคัญที่ Taylor พบก็คอื การทีว่ ฒ
ั นธรรมและอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มคนในสังคม
บางกลุ่มถูกดูแคลนในพืน้ ทีส่ าธารณะ จนนาไปสู่การสูญเสียความมันใจการฝ
่
งั จาเอาความเจ็บปวดเข้าสู่
ตนเองของสมาชิกกลุ่มทีด่ ูแคลน Taylor จึงเสนอว่า หากจะให้สมาชิกของชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแตกต่าง
กันต่ างสามารถมีโอกาสในการพัฒนาตัว ตนของตนเองได้โดยได้รบั การยอมรับนับถือ จากผู้ อ่ืน รัฐก็
จาเป็ นจะต้องสนับสนุ นให้มกี ารยอมรับอย่างเป็ นทางการโดยเท่าเทียมกันกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของพวกเขา (Taylor, 1994)
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นักวิชาการทีม่ ชี ่อื เสียงทีถ่ ูกมองว่าเป็ นผูส้ นับสนุ นแนวคิดชุมชนนิยมเช่น Charles Taylor และ William
Kymlicka ต่างก็เป็ นผูส้ นับสนุ นแนวคิดในลักษณะนี้ อย่างไรก็ด ี จะเห็นได้ว่าเป้าหมายทีพ่ วกเขาต้องการ
ซึง่ ก็คอื การแสวงหาการยอมรับให้กบั กลุ่มคนทีถ่ ูกกีดกันจากสังคมนัน้ แท้จริงแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องขัดแย้ง
กับ เป้ า หมายเชิง เสรีนิ ย มเช่ น การสร้า งเสรีภ าพแต่ อ ย่ า งใด เพราะการให้ค วามส าคัญ กับ เรื่อ งของ
วัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ในฐานะคุณค่าร่วมก็สามารถจะถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือทีจ่ ะนาพาไปสู่การส่งเสริม
เสรีภาพได้
ความพยายามในการสร้างการยอมรับถู กเสนออย่างเป็ นรูปธรรมผ่ านแนวคิดเรื่อ งสิทธิบนฐานทาง
วัฒนธรรม (cultural rights) ของ William Kymlicka ผูซ้ ง่ึ มองว่าการจะสนับสนุ นให้เกิดเสรีภาพให้กบั
สมาชิกในสังคมได้อย่างแท้จริงนัน้ จาเป็ นจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างเป้าหมายทัง้ สองให้ได้ เขาจึง
เสนอให้มกี ารให้สทิ ธิในเชิง "วัฒนธรรม" ให้กบั กลุ่มคนทีม่ ฐี านทางเชือ้ ชาติและภาษาร่วมกัน ทีอ่ าจตก
อยูใ่ นฐานะทีเ่ ป็น"คนกลุ่มน้อย"ของวัฒนธรรมหลักในชาติ (Kymlicka, 1995)
ข้อ เสนอที่เ กี่ยวข้อ งกับการสร้างและส่ งเสริมสิทธิใ นระดับกลุ่ มของนักวิชาการเหล่ านี้ ได้นาไปสู่ข้อ
วิพากษ์ซ่งึ แบ่งออกได้เป็ นสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกก็คอื การสร้างสิทธิกลุ่มสนับสนุ นกันไปได้
อย่างไรกับการปกป้องสิทธิของปจั เจก และประเด็นทีส่ องก็คอื จะใช้ลกั ษณะอะไรของกลุ่มมาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการสร้างสิทธิให้กบั คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่ให้กลายไปเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มดังกล่าว
เหนือคนกลุ่มอื่นๆ
สาหรับประเด็นแรก ซึง่ วิพากษ์ถงึ การสร้างสิทธิให้กบั กลุ่มคน ว่าจะไปด้วยกันได้อ ย่างไรกับการปกป้อง
สิทธิของปจั เจก เป็ นประเด็นทีน่ าไปสู่คาถามทีล่ กึ ซึง้ ในเชิงปรัชญาว่า "กลุ่มคน" นัน้ มีคุณลักษณะทีท่ าให้
พวกเขามีสทิ ธิได้เหมือนเช่นที่ปจั เจกมีหรือไม่ นอกจากคาถามดังกล่าวแล้ว หากมองไปที่ผลจากการ
สถาปนาสิทธิให้กบั กลุ่มคน ย่อมเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะเกิดคาถามว่า จริงหรือทีก่ ารสร้างสิทธิให้กลุ่มคนจะสร้าง
เฉพาะผลทีช่ ่วยสนับสนุนกับสิทธิของสมาชิกกลุ่ม
ในประเด็นดังกล่าว Seyla Benhabib ได้วพิ ากษ์ไว้ว่า แนวคิดทีม่ ุ่งเสนอความสาคัญของการสนับสนุ น
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการ "ยอมรับ" กับกลุ่มคนทีถ่ ูกดูแคลนในสังคมนัน้ มีปญั หาในการให้ความหมาย
ของการ "ยอมรับ" ไว้กว้างเกินไป และมองการยอมรับกลุ่มกับการยอมรับปจั เจกทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มนัน้
เป็นเรือ่ งเดียวกัน เธอเสนอว่า แท้จริงทีแ่ ล้ว ไม่ว่าใครก็ตามต่างก็สมั พันธ์อยู่กบั อัต ลักษณ์และวัฒนธรรม
หลายชุด ฉะนัน้ หากเป้าหมายที่แท้จริงคือ การสร้างการยอมรับให้กบั ปจั เจกชน ก็น่าจะมองว่ าแต่ ล ะ
ปจั เจกควรจะมีเสรีภาพในการเลือกอัตลักษณ์และวัฒนธรรมทีต่ ่างกันไปมาเป็ นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ทีส่ ่งเสริมกับตัวตนของตนเอง (Benhabib, 2002)
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Amartya Sen ได้เสนอข้อวิพากษ์ทค่ี ล้ายกันว่าแนวคิดทีพ่ ยายามสร้างการยอมรับให้กบั อัตลักษณ์ร่วม
มักจะมีความเข้าใจที่ผดิ ว่าปจั เจกต่างก็มอี ตั ลักษณ์ ท่แี ท้จริงของตนเองเพียงหนึ่งเดียว การมองเช่นนี้
ขัดแย้งกับความเป็ นจริงทีป่ จั เจกต่างสัมพันธ์อยู่กบั อัตลักษณ์ท่หี ลากหลาย และปจั เจกก็ควรจะมีโอกาส
ในการเลือกและให้ลาดับความสาคัญกับอัตลักษณ์ทต่ี นเองต้องการ (Sen, 1999; 2007) นอกจากนี้ ทัง้
Benhabib และ Sen ต่างก็ช้ใี ห้เห็นว่าการมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เพื่อจะสนับสนุ นการ
ยอมรับ ก็อาจมีอนั ตรายอีกด้านที่จะตามมา เพราะอาจจะกลายไปเป็ นการสร้างกรอบทางสังคมที่ไม่
เอื้อ อ านวยต่ อ เสรีภ าพการของปจั เจกในค้น หาอัต ลัก ษณ์ แ ละวัฒ นธรรมที่ต ัว ป จั เจกนั น้ แท้จ ริง แล้ว
ต้องการ
สาหรับประเด็นที่สองของข้อวิพ ากษ์ต่ อ การสร้างสิทธิกลุ่ มที่อิงอยู่กับวัฒนธรรม เป็ นการวิพากษ์ถึง
ปญั หาว่าการให้สทิ ธิกบั คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อาจจะนาไปสู่การเอารัดเอาเปรียบกับคนทีอ่ ยู่ในกลุ่มอื่นๆ
ได้ ตัวอย่างเช่น ในการเสนอให้สร้างสิทธิกลุ่มให้กบั ชนกลุ่มน้อย Kymlicka ได้พยายามแยกคุณลักษณะ
ของคนกลุ่มน้อยที่เป็ นสมาชิกของชาติออกจากคุณลักษณะกลุ่มของผู้อพยพ และจากัดข้อเสนอในการ
สร้างสิทธิกลุ่มไว้เพียงสาหรับชนกลุ่มน้อยที่เป็ นสมาชิกของชาติ (Kymlicka, 1995) อย่างไรก็ดี การ
แบ่งกลุ่มของชนกลุ่มน้อยในรูปแบบนี้ถูกวิพากษ์ว่าเป็นการสร้างเส้นแบ่งให้กบั ลักษณะไม่ได้แตกต่างกัน
อย่างแท้จริง เพราะเมือ่ มองไปในประวัตศิ าสตร์การเคลื่อนย้ายถิน่ ฐานของผูค้ นในอดีตแล้ว คนทีเ่ ป็ นคน
กลุ่มน้อยของชาติต่างๆนัน้ จานวนมาก็ลว้ นแต่มรี ากฐานมาจากการเป็ นผูอ้ พยพในประวัตศิ าสตร์มาก่อน
การให้สทิ ธิกลุ่มกับแค่ชนกลุ่มน้อยทีเ่ ป็ นสมาชิกของชาติจงึ ไม่สามารถมีความชอบธรรมได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ วิพากษ์ถงึ ผลจากการให้สทิ ธิกลุ่มจนนาไปสู่การให้สทิ ธิประโยชน์กบั กลุ่มคนทีเ่ คยถูก
เอารัดเอาเปรียบ เช่น การให้โควตาพิเศษกับคนวรรณะต่ าในอินเดียให้เข้าถึงอาชีพต่างๆเช่นการรับ
ราชการได้ แม้ว่าการให้สทิ ธิประโยชน์ ก ับพวกเขาจะถูกสนับสนุ นได้ว่าเป็ นการแก้ไขการเอารัดเอา
เปรียบทีเ่ คยมีมาแต่ในอดีต แต่ในการกลับกัน ก็สร้างข้อกังขาให้กบั สมาชิกอื่นๆในสังคมอินเดี ยที่ไม่ได้
รับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทท่ี ดั เทียมกัน
การสถาปนาสิ ทธิ กลุ่มในการจัดการทรัพยากร
สิทธิก ลุ่มอีกชนิดที่เป็ นที่กล่ าวถึงกันมากในหมู่นักคิดเกี่ยวกับการพัฒนาก็คอื สิทธิร่ว มในการจัดการ
ทรัพยากร แนวคิดทีส่ นับสนุ นการสร้างเสริมสิทธิชนิดนี้นนั ้ มักอยู่บนมุมมองทีว่ ่าการจะรักษาทรัพยากร
บางชนิดให้คงอยูไ่ ด้นนั ้ จะสามารถทาได้เพียงผ่านการสร้างสิทธิให้กลุ่มคนทีพ่ ง่ึ พาอาศัยทรัพยากรนัน้ ๆ
ได้รว่ มกันเป็นเจ้าของและร่วมกันจัดการทรัพยากรนัน้ ๆ อาจกล่าวได้ว่า ความนิยมของแนวคิดเรื่องสิทธิ
ร่วมในการจัดการทรัพยากรนี้ มากจากความเข้าใจว่าแนวทางดังกล่าวจะนาไปสู่ผลสาเร็จในการดูแล
ทรัพยากรให้สามารถอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ นมากกว่าวิธกี ารอื่นๆ
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นักวิชาการที่เป็ นต้นต้อของแนวคิดการสร้างสิทธิในการจัดการทรัพยากรร่วม โดยเฉพาะในระดับของ
การจัดการทรัพยากรร่วมโดยชุมชน ก็คอื Elinor Ostrom นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล Ostrom รูส้ กึ
ถึงความคับแคบของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วม ซึง่ เคยถูกมองว่า จะไม่สามารถหลีกเลีย่ ง
ปญั หาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม (tragedy of commons) ในลักษณะทีท่ รัพยากรที่มคี วามเป็ น
สาธารณะจะถูกใช้มากเกินไปและผูค้ นต่างจะบ่ายเบีย่ งภาระหน้าทีก่ นั ในการดูแลรักษา
ข้อเสนอในอดีตต่อปญั หาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วมก็คอื การให้รฐั เข้ามาจัดการหรือการสร้างสิทธิ
ส่วนบุคคลหรือทรัพยากรนัน้ ๆ แต่ Ostrom ได้แสดงให้เห็นผ่านกรณีศกึ ษาของการจัดการทรัพยากรร่วม
ทีเ่ กิดขึน้ ได้และประสบความสาเร็จอยู่ในหลายพื้นที่ว่า แท้จริงแล้วชุมชนเองก็มคี วามสามารถทีจ่ ะสร้าง
กฎเกณฑ์ในการดูแลทรัพยากรและแก้ปญั หาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วมได้ โดยเฉพาะหากชุมชน
นัน้ ๆมีคุณลักษณะทีเ่ หมาะสม ผลจากข้อสังเกตนี้เองได้นาไปสู่แนวคิดในการจัดรูปแบบให้ชุมชนร่วมกัน
ดูแลทรัพยากรได้ (Ostrom, 1990)
อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่างานศึกษาของ Ostrom ได้ถูกขยายผลไปมากจนอาจมากเกินกว่าเนื้อหาทีต่ วั
เธอเองได้นาเสนอไว้อย่างแท้จริง แท้จริงแล้วสิง่ ที่ Ostrom เองต้องการเสนอจากงานวิจยั อันเลื่องชื่อของ
เธอไม่ใช่การนาเสนอข้อเสนอให้ชุมชนนัน้ มีสทิ ธิในการจัดการทรัพยากร เธอกล่าวถึงงานวิจยั ของตัวเอง
ในฐานะการพัฒนากรอบแนวคิดที่สามารถนามาวิเคราะห์ความสามารถของชุมชนในการสร้างกิจกรรม
ร่วมเช่นการจัดการทรัพยากรมากกว่า
มากไปกว่านัน้ Ostrom ไม่ได้เสนอว่าการให้กลุ่มคนมาจัดการทรัพยากรร่วมกันจะประสบผลสาเร็จเสมอ
ไป งานศึกษาของเธอไม่ได้มแี ต่กรณีของชุมชนทีป่ ระสบความสาเร็จในการจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง
แต่ยงั มีกรณีศกึ ษาอีกหลายกรณีของชุมชนทีล่ ม้ เหลวในการดูแลทรัพยากรร่วม อาจกล่าวได้ว่า เหล่าผูท้ ่ี
อ้างแนวคิดของ Ostrom มาสนับสนุ นให้ชุมชนมีสทิ ธิในการจัดการทรัพยากรร่วมนัน้ มักจะก้าวข้าม
ขัน้ ตอนทีส่ าคัญที่ Ostrom ได้วางรากฐานเอาไว้ ซึง่ ก็คอื การค้นหาและกาหนดคุณลักษณะของชุมชนที่
จะมีความสามารถในการดูแลทรัพยากรด้วยตนได้เสียก่อน แล้วจึงสนับสนุ นเฉพาะให้ชุมชนเหล่านัน้ ได้ม ี
โอกาสดูแลจัดการทรัพยากรร่วม
ข้อผิดพลาดซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชน ได้รบั การเน้ นย้าโดย
นักวิชาการด้านการพัฒนา เช่น Aruna Agarwal และ Clark Gibson โดยเขาทัง้ สองได้ร่วมกันวิพากษ์
แนวคิดดังกล่าวว่ามักจะอยู่บนฐานของข้อสมมติเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุมชนที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริง โดยเฉพาะการมองว่าชุมชนนัน้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเป็ นอิสระจากภายนอก
เขาทัง้ สองเห็นว่าชุมชนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวอันส่งเสริมต่อความสมามารถในการจัดการทรัพยากรร่วมนัน้
แท้จริงแล้วอาจหาได้ยากในความเป็นจริงเสียด้วยซ้า (Agarwal and Gibson, 2001)
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1.3 ความเป็ นชุมชนกับความเป็ นประชาธิ ปไตย
สาหรับแง่มุมสุดท้ายของแนวคิดชุมชนนิยมทีเ่ อกสารฉบับนี้ต้องการกล่าวถึง ก็ คอื แนวคิดทีเ่ ชื่อว่าความ
เป็นชุมชนนัน้ จะช่วยสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดออกมาเป็ นสาคัญใน
ครัง้ แรกโดยนักรัฐศาสตร์ชาวฝรังเศสที
่
่มชี ่อื ว่า Alexis de Tocqueville ซึ่งได้แนวคิดดังกล่าวจาก
การศึกษาสภาพความเป็ นประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา Tocqueville ได้เดินทางไปอเมริกาเมื่อต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และพบว่าระบอบประชาธิปไตยในอเมริกานัน้ มีคุณภาพมากกว่าที่เขาคาดเอาไว้
มาก เขาได้ตงั ้ ข้อสังเกตที่สาคัญว่า คุณภาพของการเมืองในอเมริกา น่ าจะมีรากฐานมาจากการมีอยู่
มากมายของสมาคมและชมรมอาสาสมัคร เพราะการรวมกลุ่มกัน เหล่านี้ช่วยเป็ นดังโรงเรี
่
ยนฝึกคุณภาพ
ความเป็นพลเมืองให้กบั ผูค้ น (Tocqueville, 2000)
แนวคิดของ Tocqueville ถูกถ่ายทอดมาในยุคปจั จุบนั ผ่านแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความนิยม เช่น แนวคิด"ทุน
ทางสังคม" (social capital) โดยนักวิชาการคนสาคัญทีส่ ร้างจุดเชื่อมโยงดังกล่าวก็ค ือ Robert Putnam
นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั Putnam ถ่ายทอดแนวคิดทีเ่ ชื่อมโยงความเป็ นชุมชนกับคุณภาพของระบบ
การเมืองผ่านงานชิ้นสาคัญของเขาสองชิ้น งานชิ้นแรกก็คอื การศึกษาเปรียบเทียบผลจากสถาบันทาง
การเมือง โดยเปรียบเทียบอิตาลีเหนือและใต้ เขาพบว่าคุณภาพของสถาบันทางการเมืองของอิตาลีเหนือ
นัน้ ดีกว่าทางใต้อย่างมีนยั ยะสาคัญ และได้ให้คาอธิบายว่าความแตกต่างนัน้ น่ าจะมีรากฐานมาจากการที่
อิตาลีเหนือมีประวัตศิ าสตร์การมีอยู่มากมายของชมรมช่างฝีมอื ต่างๆ ต่างไปจากอิตาลีทางใต้ทไ่ี ม่มสี งิ่
เหล่านี้ ความแตกต่างดังกล่าวทาให้ทางอิตาลีเหมือนมี"ทุนทางสังคม"ทีน่ าไปสู่ความสัมพันธ์ทส่ี ร้างเสริม
กันระหว่างสังคมและรัฐ นอกจากนี้เขายังอธิบายถึงทุนทางสังคมไว้ว่าคือลักษณะของความสัมพันธ์ใน
สังคมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระทาร่วมกันต่างๆ เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และมิตรภาพ
ระหว่างกัน (Putnam, 1993)
ในงานชิน้ สาคัญอีกชิน้ หนึ่งทีม่ ชี ่อื ว่า Bowling Alone (Putnam, 2001) Putnam ได้ศกึ ษาการลดคุณภาพ
ลงของทุนทางสังคมในอเมริกาผ่านช่วงเวลาหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา และใช้โอกาสดังกล่าวในการพัฒนา
แนวคิดเรื่อ งทุ น ทางสัง คมของเขาให้ชดั เจนขึ้น เขาให้ค วามหมายที่ช ัดเจนขึ้น ว่ า ทุ นทางสัง คมนัน้
หมายถึงคุณลักษณะที่เกี่ยวโยงกับโครงข่ายทางสังคม คุณค่าทางสังคม และความไว้เนื้อเชื่อใจกันใน
สังคม ซึง่ จะช่วยให้สมาชิกของสังคมสามารถร่วมกันไปสู่เป้าหมายทีต่ ่างต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เขาได้แบ่งชนิดของทุนทางสังคมไว้เป็นสองประเภท ก็คอื ทุนทางสังคมในลักษณะกลมเกลียว (bonding)
ซึง่ ช่วยสร้างความเหนียวแน่ นกันในกลุ่ม และทุนทางสังคมในลักษณะประสาน (bridging) ซึง่ ช่วยเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ Putnam ยังได้เสนอว่าทุนทางสังคมจะเป็ นปจั จัยที่
ช่วยต่อสูก้ บั อานาจของทุนและความไม่แยแสของสมาชิกสังคมต่อความเป็นไปของส่วนรวม
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นอกจาก Putnam แล้ว ยังมีนักคิดชาวอเมริกนั ที่สาคัญอีกคนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดว่าความเป็ นชุมชนคือ
รากฐานของระบบการเมืองทีด่ ี เขาผู้นนั ้ ก็คอื Amitai Etzioni ผูซ้ ง่ึ เสนอแนวคิดว่าความเป็ นชุ มชนนัน้
เป็ นฐานทางศีลธรรมที่จะช่วยให้เกิดพลเมืองที่เปี่ ยมด้วยความรับผิดชอบและมีความพร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมกับ แนวคิดชุมชนนิยมของเขานัน้ ให้ความสาคัญกับชุมชนในฐานะความสัมพันธ์ทจ่ี ะช่วยให้สมาชิก
ของสังคมเกิดการตระหนักรูถ้ งึ "หน้าที"่ Etzioni มองว่าการสร้างเสริมความเป็ นชุมชนของชุมชนท้องถิน่
และกลุ่มเพื่อนบ้าน (neighbourhood) จะช่วยสร้างคุณค่าทางสังคมในลักษณะดังกล่าวได้ (Etzioni,
1995)
อย่างไรก็ดี ยังมีนกั วิชาการทีเ่ ห็นแย้งกับแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมหรือมองว่าความเป็ นชุมชนนัน้ ก็สร้าง
ปญั หาให้กบั ความเป็ นประชาธิปไตยได้ John Harriss นักวิชาการชาวอังกฤษวิพากษ์แนวคิดเรื่องทุน
ทางสัง คมว่ า มองข้า มบทบาทที่ส าคัญ ของสถาบัน ของรัฐ ในการสนั บ สนุ น พัฒ นาการของระบอบ
ประชาธิปไตย และเขายังวิพากษ์ว่าการให้ความสาคัญกับทุนทางสังคมเป็ นเครื่องมือในการพัฒนานัน้
อาจนาไปสู่ความผิดพลาดในการเน้ นให้การพึ่งพาตนเองเป็ นทางออกให้กบั ปญั หาของคนยากจนและ
ด้อยโอกาส ข้อเสนอเช่นนี้ไม่ต่างกับการผลักภาระให้กบั ผู้ท่ปี ระสบความยากลาบากในชีวติ ตนเองอยู่
แล้ว ต้อ งให้ห าทางออกด้วยตนเอง Harriss มองว่าแนวคิดเรื่อ งทุนทางสังคมได้กลายไปเป็ นวาท
กรรมการพัฒ นาที่ส นั บ สนุ น มุม มองแบบอนุ ร กั ษ์ นิ ย มต่ อ ระบบสวัส ดิก ารที่เ น้ น การลดบทบาททาง
สวัสดิการของรัฐ และเสนอว่าการจะพัฒนาส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยและเสรีภาพกับคนยากไร้นัน้
จาเป็นจะต้องเน้นบทบาทของภาครัฐไปพร้อมๆกับคนในสังคม (Harriss, 2001)
นอกจากนี้ ในมิติข องการสนับ สนุ น วัฒ นธรรมความเป็ น ชุ ม ชนนั น้ ยัง มีนั ก สัง คมวิท ยาชื่อ ดัง เช่ น
Zygmunt Bauman และ Alain Touraine ทีว่ พิ ากษ์ว่าการเน้นความเป็ นชุมชนนัน้ อาจนาไปสู่สภาพ
สังคมทีไ่ ม่เกื้อหนุ นกับเสรีภาพและประชาธิปไตยแต่อย่างใด Bauman ได้เสนอแนวคิดทีม่ องชุมชนใน
ฐานะของจินตนาการถึงสังคมทีอ่ บอุ่นและปลอดภัย สาหรับเขาแล้วชุมชนมีลกั ษณะสาคัญอยู่ทก่ี ารเป็ น
ภาพอุดมคติทน่ี าพาให้ผคู้ นทีค่ ดิ ฝนั ถึงมันพยายามไปถึง อย่างไรก็ด ี Bauman ได้เตือนว่าความพยายาม
ไปถึงจินตภาพของชุมชนทีอ่ บอุ่นและปลอดภัยนัน่ เอง มักจะกลับกลายไปสร้างกรอบทางสังคมทีร่ ดิ รอน
เสรีภาพของสมาชิกในสังคม มากไปกว่านัน้ จินตนาการถึงชุมชนในอุดมคติยงั มักจะทาให้คนในสังคมตี
กรอบกีดกันตนเองออกจากคนกลุ่ มอื่นๆที่พวกเขามองว่าแตกต่ างไปจากลุ่ มของตนเอง (Bauman,
2001)
Touraine นักสังคมวิทยาชาวฝรังเศสได้
่
เสนอมุมมองเชิงวิพากษ์ว่าการส่งเสริมความเป็ นชุมชนนัน่ ล่ะที่
ควรจะถูกมองว่าเป็ นอันตรายต่อประชาธิปไตย เขาเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการสนับสนุ นความ
เป็ นชุมชนกับแนวคิดชาตินิยม ซึ่งมักจะมุ่งสนับสนุ นความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันให้อยู่เหนือความเป็ น
ปจั เจก และยังมองว่าแนวคิดทีส่ นับสนุนความเป็ นชุมชนมักจะหมกมุ่นอยู่กบั ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์มาก
เกิน ไป Touraine วิพ ากษ์ ว่ า ความหมกมุ่น กับ อัต ลัก ษณ์ น่ี เ องซึ่ง จะเป็ น อัน ตรายต่ อ ความเป็ น
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ประชาธิปไตย โดยเฉพาะในสภาพที่การปกป้องสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภาพส่วนบุคคลก็ยงั ไม่เพียงพอ
ด้วยซ้า และเขายังเห็นว่าการสนับสนุ นความเป็ นชุมชนมักจะมาพร้อมๆกับการแสวงหาฉันทามติและ
ความเห็น ที่ไ ปในทางเดีย วกัน ซึ่ง แนวทางดัง กล่ า วขัด แย้ง กับ การสนั บ สนุ น ให้ เ กิด การถกเถีย ง
แลกเปลีย่ น ซึง่ เป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยทีม่ คี ุณภาพ (Touraine, 1997; 2000)

ส่วนที่ 2 แนวคิ ดเรื่องชุมชนในประเทศไทย: วัฒนธรรม ประชาธิ ปไตย และสิ ทธิ จากมุมมองของ
ชุมชน
แม้ว่าคาว่า "ชุมชนไทย" จะให้ภาพของการอยูร่ ว่ มกันทีม่ มี าแต่อดีต แต่คาว่าชุมชนก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็น
มาก่ อ นในวงวานค าศัพ ท์ข องไทยจนถึง ในศตวรรษที่ 20 โดยพระองค์เ จ้า วรรณไวทยากรณ์ เ ป็ น ผู้
ประดิษฐ์คาว่าชุมชนจากการผสมผสานเอาสองคาเข้าด้วยกัน คือคาว่า "ชุม" อันหมายถึงการเข้ามา
รวมกันอย่างใกล้ชดิ และคาว่า "ชน" อันหมายถึงผูม้ ชี วี ติ เมือ่ รวมทัง้ สองคาเข้าด้วยกัน คาว่าชุมชนถูกใช้
ในการเรียกกลุ่มคนทีอ่ ยูร่ วมกัน และแม้ว่าคานี้จะใช้ได้ทงั ้ ในบริบทของคนในเมืองและชนบท แต่โดยส่วน
ใหญ่คานี้จะถูกใช้ไปเพื่อเอ่ยถึง "ชาวบ้าน" และ "หมูบ่ า้ น" ในชนบทมากกว่า (Reynolds, 2009)
แม้ค าว่ า ชุ มชนจะเพิ่ง เกิด ขึ้นมาไม่น านในสัง คมไทย แต่ พ ัฒ นาการของความหมายที่โยงอยู่กับ ค า
ดังกล่าวกลับแตกแขนงออกไปในหลายทิศทาง ก่อนทีค่ าว่าชุมชนจะกลายมาเป็นหัวใจสาคัญของแนวคิด
ด้านการพัฒนาในปจั จุบนั คาๆนี้เคยถูกใช้มาภายใต้เป้าประสงค์ท่หี ลากหลาย ในยุคแรกเริม่ "ชุมชน"
ถูกใช้โ ดยนักคิดหัวก้าวหน้ าเช่น กุ ห ลาบ สายประดิษฐ์ และจิตร ภูมศิ กั ดิ ์ ในการนาเสนอแนวคิดที่ม ี
ลักษณะสังคมทีน่ ิยม อย่างไรก็ดี ในเวลาถัดมา ชุ มชนได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของวงศ์วานคาศัพท์ทถ่ี ูก
หยิบมาใช้โดยรัฐไทยในการจัดการการปกครอง การเปลี่ยนแปลงของคาว่าชุมชนมาเป็ นศัพท์ในการ
ปกครองนี้เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น ในบริบทที่สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุ นกับรัฐบาลไทยผ่าน
โครงการพัฒนาต่างๆ ในบริบทนี้เอง กระทรวงมหาดไทยได้ก่อตัง้ กรมการพัฒนาชุมชนขึน้ ด้วยหวังจะ
ให้งานของกระทรวงดังกล่าวสร้างการพัฒนาให้กบั คนในชนบท เพื่อให้พวกเขาสามารถสื่อสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าไปสู่หมูบ่ า้ น และจากหมูบ่ า้ นขึน้ ไปสู่รฐั (ibid.)
จุดที่สาคัญ ยิง่ ในพัฒนาการทางความหมายของคาว่าชุมชนในประเทศไทย เกิดขึ้นในเวลาถัดมา ใน
ลักษณะทีแ่ ตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับการเป็ นแนวทางการพัฒนาและปกครองของรัฐ พัฒนาการดังกล่าวมา
จากกลุ่มนักพัฒนาเอกชนผูซ้ ง่ึ หยิบเอาคาว่าชุมชนมาใช้ประกอบไปกับแนวทางการพัฒนาชนบททีเ่ สนอ
ทางเลือกทีแ่ ตกต่างไปจากการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือการพัฒนาทีเ่ น้นมิตทิ างเศรษฐกิจ นักพัฒนา
เหล่านี้หนั มาเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของคนในชนบท การให้ความหมายกับชุมชนในฐานะ
การพัฒนาทางเลือ กได้รบั การพัฒนาต่ อ มาจากนักคิด นักวิชาการจนกลายมาเป็ นแนวคิด ที่เ รียกว่ า
"แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน" โดยนักคิดทางการพัฒนาทีส่ าคัญในสังคมไทยหลายท่านมีส่วนสาคัญในการ
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ผลิตและเผยแพร่แนวคิดนี้ ตัวอย่างเช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บารุง บุญปญั ญา อภิชาต ทองอยู่ ประเวศ
วะสี จนพัฒนาไปสู่การเกิดขึน้ ของแนวคิดการพัฒนาทางเลือกอื่นๆจากฐานแนวคิดเรื่องชุมชนในเวลาถัด
มา (ยุกติ, 1995)
แม้คาอธิบายเพียงสัน้ ๆข้างต้นถึงพัฒนาการของความหมายทีโ่ ยงอยู่กบั คาว่าชุมชน ก็ช่วยให้สงั เกตเห็น
ได้ถงึ ความลื่นไหลและความหลากหลายในความหมายของชุมชนในบริบทของประเทศไทย อาจกล่าว
ได้ว่า คุณลักษณะของความไม่ชดั เจนในความหมายนี้เองทีช่ ่วยให้คาว่า "ชุมชน" ถูกใช้อย่างมากมายใน
สังคมไทย เพราะความไม่ชดั เจนช่วยให้คาว่าชุมชนถูกใช้ถ่ายทอดเป้าหมายทางสังคมได้อย่างมากมาย
จนแทบจะเข้ากับอุดมการณ์ทางสังคมใดๆก็ได้ ทัง้ เสรีนิยม สังคมนิยม และอนุรกั ษ์นิยม
ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค วามไม่ ช ัด เจนในความหมายเท่ า นั น้ ที่อ าจถือ ได้ ว่ า เป็ น ลัก ษณะส าคัญ ของค าว่ า ชุ ม ชน
คุ ณ ลัก ษณะอีก ประการที่ท าให้ค าว่า ชุ ม ชนกลายเป็ น ศัพท์ด้า นการพัฒนาที่ถู กใช้อ ย่า งมากมายใน
สังคมไทยก็คอื การเป็ นคาทีม่ ลี กั ษณะเชิงคุณค่า (normative) ที่แฝงไปด้วยภาพของสังคมอันเป็ นทีพ่ งึ
ปรารถนา ด้วยคุณลักษณะนี้เอง คาว่าชุมชนจึงมักจะถูกผสานเข้ามาแสดงถึงความใฝ่ฝนั หาสังคมในอุดม
คติ และการเอ่ ยถึงชุมชนจึงมักจะถูกใช้ไปพร้อมๆกับการถวิลหาทางออกให้กบั ปญั หาต่างๆในสังคม
คุณลักษณะนี้พบได้ในหลากหลายแขนงของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย ตัง้ แต่แนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชน แนวคิดสิทธิชุมชน และแนวคิดชุมชนจัดการตนเองและประชาธิปไตยชุมชน (see Shigetomi,
2013) ซึง่ ในส่วนต่อไปของเอกสารฉบับนี้ ผูเ้ ขียนจะอธิบายถึงใจความสาคัญของแนวคิดเหล่านี้
2.1 แนวคิ ดวัฒนธรรมชุมชน
หากจะกล่าวถึงแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยดึ โยงอยู่กบั ชุมชนแล้ว คงเลี่ ยงไม่ได้ท่จี ะต้องกล่าวถึงแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถือเป็ นฐานเริม่ ต้นของการนาเอาแนวคิดเรื่องชุมชนมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาใน
บริบทของประเทศไทย แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนัน้ มีจุดเริม่ ต้นมาจากแนวคิดขององค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 จุดเริม่ ต้นของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนทีง่ านวิชาการ
ต่างๆเข้าใจตรงกันก็คอื แนวคิดดังกล่าวเกิดจากความพยายามของกลุ่มนักพัฒนาเอกชนที่ต้องการหา
แนวทางการพัฒนาทางเลือก จึงหันไปหยิบยกเอาวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ของชาวบ้านมาเป็ นปจั จัยที่
ส่งเสริมกับงานพัฒนาของตนเอง (ยุกติ, 1995) ด้วยเหตุน้ี รายละเอียดงานเขียนหรือสัมมนาด้านการ
พัฒนาที่เป็ นพื้นฐานของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในช่วงแรกจึงมีหวั ข้อเช่น ผ้าป่าข้าวช่วยชาวบ้านได้
หรือ วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท ซึง่ เน้นถึงประโยชน์ของการนาเอาวัฒนธรรมของชาวบ้านมาใช้
ในงานพัฒนา (ibid.)
การเติบโตของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในยุคแรกเริ่มแทบจะแยกกันไม่ออกจากการเติบโตขององค์กร
พัฒนาเอกชนในประเทศไทย หากจะว่าไปแล้วแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนก็คอื "แนวทางการทางาน" ของ
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เหล่าองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศนันเอง
่
ฉะนัน้ ตังแต่แรกเริม่ จนถึงปจั จุบนั แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนก็
มีลกั ษณะทีผ่ สมกันอย่างแยกไม่ออกระหว่างการเป็ น"แนวทาง"และ"แนวคิด"
นอกจากลักษณะการเป็ นแนวทางการปฏิบตั ขิ ององค์กรพัฒนาเอกชนแล้ว สภาพสาคัญอื่นๆในอดีตที่
ผลักดันให้เกิดแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนก็ยงั กลายมาเป็ นแง่มุมทีแ่ ฝงอยู่ในแนวคิดเช่นกัน สภาพที่ฝงั ไป
อยู่ในแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนัน้ ก็เช่น การพัฒนาที่เหลื่อมล้า อานาจรัฐแบบเผด็จการ การแสวงหา
ทางเลือกในการพัฒนา (ibid.) สาระหลักของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมักจะวนเวียนอยู่กบั การมองเห็นรัฐ
และทุนเป็ นสิง่ ที่เลวร้าย มุ่งแต่เอารัดเอาเปรียบและทาลายชาวบ้าน และพยายามเสนอถึงแนวทางการ
พัฒนาที่หนั หลังให้กบั สิง่ เหล่านี้ผ่านการพึ่งพาตนเองและการกลับสู่รากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชน
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจากอดีตจนถึงปจั จุบนั เปรียบเสมือนภาพสะท้อนของปญั หาจากรัฐและตลาดที่
ไม่เลือนหายไปแม้ว่าสภาพโดยรอบจะเปลีย่ นแปลงไป
จากจุดกาเนิดที่ผูกพันอยู่กบั งานขององค์กรพัฒนาเอกชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนถูกทาให้เป็ นระบบ
มากขึน้ จนกลายเป็นแนวคิดทีม่ พี น้ื ฐานทางวิชาการโดยเฉพาะจากงานของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อาจารย์
ฉัตรทิพย์ ได้สร้าง"ความจริง"ให้กบั อุดมคติของชุมชน ผ่านการเสนอว่าเศรษฐกิจแบบชุมชนเป็ นระบบที่
"มีอยู่จริง " ในอดีต ของสังคมไทยมาแต่ช้านานในรูปแบบการดารงชีวติ ใน "หมู่บ้านไทย" (ฉัตรทิพย์,
1984)
อาจารย์ฉัตรทิพย์เสนอแนวคิดข้างต้นผ่านงานวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งเสนอภาพของ
เศรษฐกิจไทยในชนบทในระยะเวลายาวนานตัง้ แต่ยุคที่อ.ฉัตรทิพย์เรียกว่ายุคศักดินา (คศ.1455-1855)
จนมาถึงยุคหลังสนธิสญ
ั ญาบาวริง่ (คศ.1855-1932) เนื้อหาหลักทีอ่ .ฉัตรทิพย์นาเสนอคือการอธิบายว่า
ในอดีตนัน้ สังคมชนบทไทยต่างก็ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่ งพากันเองกันในหมู่บ้าน โดยปจั จัยที่ทาให้
หมูบ่ า้ นพึง่ พากันเองได้สาเร็จก็คอื วัฒนธรรมความเป็นชุมชนอันประกอบไปด้วยส่วนประกอบสาคัญ เช่น
ความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชิดเกื้อ หนุ นกันในลัก ษณะเครือญาติ ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านที่ถูก ใช้ในการดารงชีว ิต
ประจาวัน การผลิต การแก้ปญั หาด้านความเป็ นอยู่ต่างๆ และความเชื่อกับประเพณีต่างๆทีโ่ ยงใยคนใน
หมูบ่ า้ นเข้าด้วยกัน
อ.ฉัตรทิพย์เสนอว่าการอยู่ร่วมกันเป็ นชุมชนบนความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชดิ และระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพได้
ถูกภัยอันตรายเข้ามาทาให้เสื่อมลงจากการเข้ามาของระบบตลาด ซึง่ การรุกรานของระบบตลาดนี้ถูกเร่ง
ปฏิกริ ยิ าให้เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในสังคมไทยผ่านสนธิสญ
ั ญาบาวริง่ แต่อย่างไรก็ดี ชุมชนหมู่บ้านไทยก็
ยังพยายามอยู่รอดจากการเข้ามาขูดรีดทัง้ จากรัฐไทยและระบบตลาดผ่ านการพยายามรักษาระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพและความสัมพันธ์แบบชุมชนเอาไว้ ด้วยข้อสังเกตนี้ การพยายามต่อสูก้ บั การเข้า
มาขูดรีดโดยตลาดและรัฐผ่านการรักษาความเป็ นชุมชนจึงเป็ นสิง่ ทีอ่ .ฉัตรทิพย์ให้คุณค่า ดังทีไ่ ด้อ.ฉัตร
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ทิพย์เสนอไว้ในส่วนสุดท้ายของหนังสือว่า "เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทยในอดีต " ว่าคาถามสาคัญที่
ต่อเนื่องจากเนื้อหาทีห่ นังสือได้เสนอไว้กค็ อื "จะทาอย่างไรจึงจะรักษาแง่มมุ ทีด่ ขี องชุมชนหมู่บา้ นไว้ได้"
ความสาคัญของงานวิชาการทีส่ นับสนุนแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ทัง้ จากอ.ฉัตรทิพย์ และจากนักวิชาการ
ท่านอื่นๆ คือการทาให้วฒ
ั นธรรมชุมชนไม่ใ ช่แค่ แนวทางการปฏิบตั ิของนักพัฒนาอีกต่อ ไป แต่เ ป็ น
ความรู้ท่เี กิดมาจากการค้นเจอถึง "ความจริงแท้" เกี่ยวกับหมู่บ้านไทย งานเชิงประวัตศิ าสตร์เช่นที่
นาเสนอโดย อ.ฉัตรทิพย์ ทาให้ชุมชนกับหมู่บ้านก็แทบจะเป็ นแค่ คนละแง่มุมของสิง่ เดียวกัน (Rigg,
1994) ในขณะที่หมู่บ้านคือลักษณะทางกายภาพที่จบั ต้องได้ของชุมชน ชุมชนคือคุณลักษณะของ
หมูบ่ า้ นเป็นชุดความสัมพันธ์ทท่ี าให้หมูบ่ า้ นมีชวี ติ เปรียบดังเป็
่ นจิตวิญญาณทีค่ นในหมู่บา้ นมีอยู่ร่วมกัน
ไม่อาจแยกได้ ความเป็ นชุมชนหล่อเลี้ยงให้หมู่บ้านสามารถดูแลจัดการตนเองได้ สามารถฝ่าฟนั การ
รุกรานจากทุนและรัฐได้ ความเป็ นชุมชนจึงมักถูกเสนอให้เป็ นทางออกของทุกปญั หา กลายเป็ นแนวทาง
สารพัดประโยชน์ โดยชุมชนหมู่บา้ นสามารถเป็ นระบบอิสระในตนเองทีท่ าหน้าทีท่ ดแทนรัฐและตลาดได้
(Kitahara, 1996)
ชุมชนหมู่บ้านในแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนัน้ เป็ นมากกว่าแค่ลกั ษณะความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใด
แบบหนึ่ง แต่มลี กั ษณะเป็ นถึง "รากเหง้า" ทางวัฒนธรรมทีฝ่ งั อยู่ในจิตใต้สานึกของชนชาติไท (อานันท์,
2001: 80-81) เป็ นรากเหง้าแท้จริงทีถ่ ูกเสนอให้บารุงรักษาและฟื้นฟู ความคิดในลักษณะนี้ทป่ี รากฏอยู่
ในแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ทาให้แนวคิดนี้มลี กั ษณะที่เป็ นอุดมคติสูง และความเป็ นอุดมคติน้ีเองได้
ถ่ายทอดลักษณะอีกสองประการให้กบั แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
ประการแรก ฐานะความเป็ นอุ ดมคติของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ทาให้ภาพความจริงที่ถูกเลือ กมา
เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าวนัน้ เลี่ยงไม่ได้ท่จี ะถูกเลือกมาเพื่อเสริมสร้างฐานะของการเป็ นอุดมคติท่ดี ี
งามของแนวคิด ด้วยเหตุเช่นนี้ จากมุมมองของการเป็ นความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ทางวัฒนธรรมแขนง
หนึ่ ง แล้ ว แนวคิด วัฒ นธรรมชุ ม ชน ได้ ล ะเลยกับ การให้ ค วามส าคัญ ในการศึก ษาความซับ ซ้ อ น
หลากหลาย และการเปลีย่ นแปลง แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ไม่ใช่แนวคิดทีพ่ ยายามศึกษาความสัมพันธ์
ทีเ่ รียกว่าชุมชนว่ามีรายละเอียดเป็ นเช่นไร มีก่รี ะดับ เกิดและหล่อเลีย้ งมาด้วยปจั จัยทางสังคมใด และมี
พลวัตเช่นไร แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกลายเป็ นแนวคิดเชิงอุดมคติท่สี ร้างอยู่บนฐานของความจริงใน
ประวัตศิ าสตร์ ทีม่ แี ต่จะขยับออกไกลจากความจริงในปจั จุบนั ไปเรื่อยๆ และทีส่ าคัญ คือกลายเป็ นความ
จริงทีค่ ่อนข้างหยุดนิ่งและตายตัว
นอกจากนี้ คุณลักษณะอีกประการที่สาคัญที่เคียงคู่มากับฐานะการเป็ นอุดมคติของแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนก็คอื การจัดคู่ตรงข้าม โดยฐานะการเป็ นคุณลักษณะทีด่ งี ามของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมักจะถูก
สร้างอยูบ่ นการจัดคู่ตรงข้ามกับสิง่ ต่างๆทีถ่ ูกให้ภาพถึงความเลวร้าย เช่น ทุนนิยม ความเป็ นเมือง ความ
ทันสมัย และความเป็ นตะวันตก คุณลักษณะที่แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเชิดชู เช่น ความเป็ นชนบทนัน้
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ถูกนาเสนอถึงความดีไปด้วยการสร้างภาพของความเป็ นเมืองทีเ่ ลวร้าย ในขณะทีห่ มู่บา้ นในชนบทเปี่ยม
ไปด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการพึ่งตนเอง มีภูมปิ ญั ญา ภาพของชีวติ ในเมืองก็ถูกสร้างให้ขาดซึ่ง
คุณ ลักษณะเหล่ านี้ ทุนนิยมและความทันสมัยถู กมองว่าเข้ามาทาลายรากเหง้าของชุมชน นาความ
ฟุ้ งเฟ้อเข้ามาทาลายความพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความเป็ นไทยให้กลายเป็ นคู่ตรงข้ามกับ
ความเป็ นตะวันตก โดยการสร้างให้ความเป็ นไทยนัน้ คือการให้ความสาคัญกับเรื่องจิตวิญญาณและ
ความเป็ นพุทธ ในขณะที่ความเป็ นตะวันตกถูกสร้างให้เป็ นความสนใจแต่ ความเป็ นปจั เจก และความ
หมกมุ่นอยู่กบั ความรู้ท่แี ปลกแยกไปจากความเป็ นจริงในสังคมไทย ท้ายที่สุดแล้ว การตัง้ คู่ตรงข้าม
เหล่านี้อาจกลายไปเป็ นแรงสนับสนุ นให้เกิดความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลง และความหวาดกลัวต่ อ
ต่างชาติ
2.2 แนวคิ ดเรื่องสิ ทธิ ชุมชน
แม้ว่าแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมักจะมองชุมชนผ่านมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ จนนาไปสู่ขอ้ วิพากษ์ถึง
ความสมจริง กับสภาวะปจั จุบนั ของแนวคิด ดัง กล่ าว แต่ ก็มแี นวคิด เรื่องชุมชนในอีก แขนงที่พ ยายาม
นาเสนอแนวคิดเรื่องชุมชนในฐานะเครื่องมือในการแก้ปญั หาให้กบั ผู้ยากไร้ในชนบทไทย โดยเฉพาะ
ชาวบ้านที่ก ารดาเนินชีว ิตของพวกเขาได้รบั ผลกระทบจากการกระทาของรัฐหรือภาคธุรกิจ การนา
แนวคิดเรื่องชุมชนมาเป็ นเครื่องมือนี้ถูกสะท้อนผ่านแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชน ซึ่งมองแนวคิดเรื่องชุมชน
เป็ นฐานของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสูแ้ ละเสริมสร้างอานาจให้กบั คนทีไ่ ร้อานาจ และเป็ นเครื่องมือในการ
แสวงความร่วมมือในการหาทางออกให้กบั ปญั หาของผู้ยากไร้ โดยเฉพาะในบริบทที่อานาจจากรัฐและ
ทุนไม่เอื้อกับการต่อสู้ของพวกเขา บริบทของการต่อสูเ้ พื่อสิทธิชุมชนทีส่ าคัญอยู่ในการต่อสูเ้ พื่อสิทธิใน
การจัดการทรัพยากร โดยนักคิดทีส่ าคัญทีเ่ สนอแนวคิดในเรือ่ งนี้นนั ้ คือ อานันท์ กาญจนพันธ์
สาหรับอานันท์ การจัดสรรทรัพยากรด้วยชุมชนนัน้ ติดปญั หาสาคัญอยู่สามประการ ประการแรกคือการ
มองทรัพยากรด้วยมุมมองแบบอรรถประโยชน์นิยมแบ่งสภาพแวดล้อมออกเป็ นส่วนๆ และสนใจเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านัน้ ในขณะทีม่ องข้ามความหมายของ
ธรรมชาติในด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั มองทรัพยากรธรรมชาติเป็ นเพียง
ปจั จัยการผลิตที่ตอบสนองความต้องการหาประโยชน์ ของมนุ ษย์ และเชื่อในความสามารถของกลไกที่
มนุ ษย์ก าหนดขึ้น โดยเฉพาะกลไกตลาดและรัฐ และเทคโนโลยี ในการควบคุมธรรมชาติ (อานันท์,
2006)
ประการที่สองคือการเข้าใจถึงแต่สทิ ธิเชิงเดี่ยวและเข้าใจผิด ว่าเป็ นสิทธิรูปแบบเดียวที่ชอบธรรม จน
นาไปสู่การให้ความสาคัญกับสิทธิเด็ดขาด (exclusiveness of rights) ทีใ่ ห้ความชอบธรรมกับสิทธิการ
เป็ น เจ้าของให้ผูก ติด กับหน่ ว ยใดหน่ ว ยหนึ่ง ซึ่ง ยึดโยงอยู่กับพื้นที่ใ ดพื้นที่หนึ่ง เท่ านัน้ เช่น สิท ธิใ น
ทรัพย์สนิ เอกชน ทรัพย์สนิ ของรัฐ และเน้นความสามารถในการใช้สทิ ธินัน้ ไปกีดกัน (exclusion) กลุ่ม
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อื่น ๆในการเข้า ถึง ทรัพ ยากร และประการที่ ส าม คือ รัฐ ที่ป กครองในรูป แบบอาณานิ ค ม รัฐ แบบนี้
ดาเนิ น การตามความคิด แบบอ านาจนิย มที่ผูก อ านาจในการออกกฎหมายไว้กับ ผู้ป กครอง ในการ
ปกครองแบบดังกล่าว รัฐผูกขาดการออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมการใช้ทรัพยากร และเป็ นผูผ้ ูกขาดการ
แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร ในขณะทีก่ ดี กันประชาชนกลุ่มต่างๆไม่ให้เข้าถึง มุมมองทัง้ สามทา
ให้คนในสังคมไร้อานาจในการควบคุมทรัพยากรด้วยตนเอง
อานัน ท์เ สนอให้ก ลับ มุม มองต่ อ ทรัพ ยากรในฐานะทุ น ชีว ิต ของชุ ม ชน ทรัพ ยากรสร้า งความมันคง
่
เชื่อมโยงเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญกับชีวติ วัฒนธรรมของกลุ่มคนในชนบท เป็ นทัง้ ทุนทางเศรษฐกิ จ ทุนทาง
สังคม และทุนทางวัฒนธรรมให้กบั สมาชิกของชุมชน ชาวบ้านเชื่อมโยงกับทรัพยากรในฐานระบบคุณค่า
เช่น พวกเขาถือว่าปา่ เป็ นเสมือนสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ นระบบศีลธรรม ในแง่ทเ่ี ป็ นหัวใจของการช่วยเหลือและ
แบ่ ง ปนั และทรัพ ยากรยัง เป็ นภูมปิ ญั ญา เพราะการอยู่ก ับทรัพ ยากรเป็ นกระบวนการเรียนรู้ใ นการ
ดารงชีวติ เป็ นระบบความรูท้ เ่ี กี่ยวโยงกับการยังชีพ เช่น การผลิตในป่าอย่างยังยื
่ น เมื่อมองเช่นนี้ การ
ทาให้ชุมชนไร้อานาจในการจัดการทรัพยากร ก็เป็ นการทาลายทุนชีวติ ของชุมชนไปด้วย และในทาง
กลับกัน การให้ชุมชนจัดการทรัพยากร ก็ยอ่ มเป็นการส่งเสริมทุนชีวติ ให้กบั พวกเขา (ibid.)
เพื่อให้ใช้สทิ ธิชุมชนเข้ามาส่งเสริมการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน อานันท์เสนอให้หลีกเลีย่ งการปะทะ
กันระหว่างสิทธิของปจั เจกกับสิทธิชุมชนผ่านวิธกี ารมองแบบเชิงซ้อน เขามองว่าปญั หาหลักทีท่ าให้เกิด
การละเลยในการส่งเสริมให้ชุมชนจัดการทรัพยากรเองได้โดยการส่งเสริมสิทธิชุมชนเกิดจากการมอง
สิทธิเป็ นเชิงเดียว คือเชื่อมโยงสิทธิไปแค่กบั หน่ วยใดหน่ วยหนึ่งเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็ นชุมชน เอกชน รัฐ
และการยอมให้หน่วยนัน้ ๆมีสทิ ธิเด็ดขาดเหนือทรัพยากร จนไปปิดกัน้ การมีส่วนร่วมจากหน่ วยอื่นๆ โดย
การแบ่งทรัพยากรเป็ นส่วนๆและนาไปผูกติดกับสิทธิการเป็ นเจ้าของและการจัดการของหน่ วยใดหน่ วย
หนึ่งนี่เองก็คอื ปญั หาของการมองสิทธิเป็ นเชิงเดีย่ ว
อานันท์มองว่าสิทธิเชิงเดีย่ วไม่ได้เป็นกฎธรรมชาติและไม่ได้เกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์เสมอไป ฉะนัน้ แล้วจะมี
การเปิ ด พื้น ที่ใ ห้ม ีส ิท ธิใ นอีก รูป แบบซ้อ นกัน ก็ไ ด้ อานัน ท์เ สนอให้เ ปิ ด พื้น ที่ข องสิท ธิใ นการจัด การ
ทรัพยากร ให้มสี ทิ ธิเชิงซ้อนเกิดขึน้ โดยเขามองว่าชุมชนไทยเช่นอยู่ในภาคเหนือนัน้ มีการจัดการและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอยู่แล้ว เช่น การทาชลประทานแบบเหมืองฝาย การดูแลป่าต้นน้ าของ
ชุมชน นอกจากนี้ยงั มีกรณีท่ชี าวบ้านร่วมกันสับเปลีย่ นสิทธิการใช้ทรัพยากรอีกด้วย อานันท์มองว่าการ
ให้สทิ ธิกบั ชุมชนในการจัดการหรือใช้ทรัพยากรในลักษณะเหล่านี้ได้รบั การยอมรับซ้อนทับกันไปกับการ
มีอยู่ของสิทธิการเป็ นเจ้าของโดยปจั เจก สามารถเป็ นทางออกให้กบั ปญั หาการใช้สทิ ธิแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด และกีดกันในการใช้สทิ ธิ มากไปกว่านัน้ แท้จริงแล้วชาวบ้านก็เข้าใจการมีอยู่ของสิทธิเชิงซ้อน
อยูแ่ ล้ว เช่น การทีช่ าวบ้านอาจแบ่งทีด่ นิ กันเป็ นเจ้าของ แต่กไ็ ม่ได้ปิดกัน้ การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ นัน้ ๆ
โดยชาวบ้านคนอื่นๆเสียทีเดียว แต่ยอมให้ชาวบ้านคนอื่นๆเข้าประกอบกิจกรรม เช่นจับปลาในพื้นที่
ตนเองได้ (ibid.)
20

สาหรับอานันท์แล้ว ปญั หาที่ยงั ทาให้ยงั ไม่สามารถผลักดันแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนให้เกิดขึน้ อย่างเป็ น
รูปธรรม ก็คอื ความไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในสิทธิเชิงซ้อนของรัฐและสังคมไทย และความไม่เป็ นธรรมที่
แฝงมากับกระบวนการและกลไกของรัฐและตลาด อุปสรรคเหล่านี้ทาให้ชุมชนต้องเสียเปรียบในการต่อสู้
เพื่อ ความเป็ นธรรมต่อ ตนเอง อานันท์มองว่าการจะทาให้ส ิทธิชุมชนได้รบั การยอมรับได้นัน้ ชุมชน
จาเป็ นต้องสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสร้างความร่วมมือและเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมต่ อ
การมีต ัว ตนของกลุ่ ม ชนต่ า งๆที่เ ป็ น เจ้า ของสิท ธิชุ ม ชน ซึ่ง การเคลื่อ นไหวในลัก ษณะนี้ ก็ ค ือ การ
เคลื่อนไหวในการสร้าง "อัตลักษณ์" นัน้ เอง ทัง้ นี้สทิ ธิชุมชนทีจ่ ะถูกสร้างบนฐานของอัตลักษณ์เหล่านี้ได้
ก็เช่น สิทธิของกลุ่มชาติพนั ธ์ สิทธิในการจัดการป่าของท้องถิน่ สิทธิของกลุ่มอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และ
สิทธิของชาวประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนกลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่ควรเกิดในมิติ
ของการจัดสรรทรัพยากร แต่ยงั ควรเกิดขึน้ ในรูปแบบของการขยายการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
ให้กบั กลไกของรัฐ
อานันท์เสนอว่าการจะต่อสูใ้ ห้สทิ ธิบนฐานของอัตลักษณ์เป็ นทีย่ อมรับได้นนั ้ ชุมชนต่างๆจะต้องแสดงให้
สังคมได้รบั รูถ้ งึ ความสามารถของพวกเขาในการจัดการทรัพยากร โดยพวกเขาอาจต้องสร้างกฎเกณฑ์
ต่างๆในการจัดการทรัพยากรขึน้ มาให้เห็นได้จริง กฎเกณฑ์เหล่านี้อาจเป็ นการนาธรรมเนี ยมทีม่ อี ยู่เดิม
มาผลิตใช้ใหม่ก็เป็ นได้ เช่น ในกรณีของการสร้างธรรมเนียมการบวชป่า นอกจากนี้ การที่ชุมชนจะ
แสดงความสามารถในการจัดการทรัพยากรได้อย่างประสบความสาเร็จนัน้ พวกเขาจาเป็ นต้องอาศัยภูม ิ
ั ญาในการใช้ ท รัพ ยากร หากขาดความรู้ด ัง กล่ า วไป ความชอบธรรมของชุ ม ชนในการจัด การ
ปญ
ทรัพยากรก็จะขาดไปด้วย (ibid.)
2.3 แนวคิ ดชุมชนจัดการตนเองและประชาธิ ปไตยชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในประเทศไทยที่อ าจกล่ าวได้ว่าใหม่กว่าแนวคิดอีกสองแขนงในข้างต้นก็ค ือ
แนวคิดชุมชนจัดการตนเองและประชาธิปไตยโดยชุมชน แนวคิดนี้ถอื ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่พฒ
ั นาขึน้ ต่อ
เนื่องมาจากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดสิทธิชุมชน โดยมองต่อไปถึงการนาเอาแนวคิดเรื่ อง
ชุมชนเข้ามาเป็นแนวทางในการจัดการรูปแบบของรัฐและการปกครอง โดยนักคิดทีส่ าคัญในการนาเสนอ
แนวคิดเช่นนี้กค็ อื นพ.ประเวศ วะสี (โปรดดู ประเวศ, 2007; 2012; 2013)
ฐานความคิดที่สาคัญของการนาเอาแนวคิดชุมชนเข้ามานาเสนอรูปแบบการบริหารรัฐในแนวใหม่ คือ
การมองไปถึงการบริหารจัดการรัฐทีผ่ ่านมาในอดีตของประเทศไทยว่าเป็ นปญั หา ปญั หาทีถ่ ูกชีใ้ ห้เห็นนี้
อาจแบ่งได้เป็นสองแง่มุมหลัก แง่มุมแรกคือรูปแบบการปกครองในลักษณะรวมศูนย์ ซึง่ นาไปสู่ขอ้ เสนอ
ของการกระจายอานาจให้ชุมชนจัดการตนเอง ส่วนปญั หาในอีกแง่มุมของรัฐไทยที่เคยถูกเสนอพ่วงกัน
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มากับปญั หาของการรวมศูนย์ก็คอื ปญั หาจากระบบประชาธิปไตยที่พ่งึ พิงการเลือกตัง้ ซึ่งแง่มุมหลังนี้
นาไปสู่ขอ้ เสนอเรือ่ งประชาธิปไตยชุมชน
ในส่วนของแนวคิดเรื่องชุมชนจัดการตนเองนัน้ ดังทีไ่ ด้นาเสนอไว้ขา้ งต้นว่าเกิดมาจากการมองว่าระบบ
ของรัฐไทยที่ผ่านมานัน้ มีปญั หามากมาย โดยปญั หาส่วนใหญ่ เกิดมาจากโครงสร้างการปกครองที่เน้ น
การรวมอานาจไว้ท่สี ่ ว นกลาง จนละเลยที่จะใส่ ใ จกับปญั หาในชุ มชนท้อ งถิ่น รวมไปถึง กดทับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดังที่ นพ.ประเวศ วะสี ได้อธิบายถึงปญั หาหลักๆของรัฐไทยว่า
"การปกครองของเรารวมศูนย์อานาจมาไว้ทสี ่ ่วนกลางกว่า 100 ปี นามาซึง่ ปญั หา
ใหญ่ๆ เกือบทัง้ หมดของประเทศ... เรือ่ งทีห่ นึง่ คือทาให้ชุมชนท้องถิน่ อ่อนแอ เรือ่ งที ่
สองคือทาให้เ กิดความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมท้ องถิน่ กับอ านาจรวมศูนย์ เรือ่ ง
วัฒนธรรมเป็นเรือ่ งสาคัญนะเพราะเป็นวิถชี วี ติ ของกลุ่มชนทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อม
หนึง่ ...เรือ่ งทีส่ ามคือทาให้ระบบรัฐอ่อนแอเพราะใช้อานาจก็ไม่ต้องใช้ปญั ญา...ระบบ
ั หาอะไรไม่ เ ป็ น เช่ น แก้ ป ญ
ั หาความยากจนและการอนุ ร ัก ษ์
รัฐ อ่ อ นแอก็ แ ก้ ป ญ
ทรัพยากรไม่ได้ ใช้อานาจอย่างเป็ นธรรมก็ไม่เป็ น แก้ปญั หาความรุนแรงก็ไม่เป็ น"
(ประเวศ, 2013)
นอกจากนี้ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับระบบการเมือง เช่น ปญั หาคอร์รปั ชัน ปญั หาการต่อสูแ้ ย่งชิงอานาจทาง
การเมือง และปญั หาการเกิดขึน้ ของรัฐประหาร ยังถูกมองว่าเชื่อมโยงกับการทีอ่ านาจของการเมืองไทย
กระจุกตัว จนนาไปสู่ความต้องการของนักการเมืองทีจ่ ะแข่งขันกันรวบอานาจไว้ท ัง้ หมด (ibid.) และเมื่อ
มองปญั หาข้างต้นของรัฐไทยว่าเชื่อมโยงอยู่อย่างเป็ นสาคัญกับการรวมศูนย์อานาจ ข้อเสนอทีส่ าคัญที่
ตามมาก็คอื ข้อเสนอในการกระจายอานาจออกมา โดยสาหรับผูท้ น่ี าแนวคิดเรื่องชุมชนเข้ามาประยุกต์ใน
การให้คาตอบกับการกระจายอานาจ รูปแบบการกระจายอานาจที่เหมาะสมก็คอื การส่งเสริมให้ "ชุมชน
จัดการตนเอง"
ทัง้ นี้ตวั อย่างเนื้อหาของแนวทางที่จะช่วยให้ชุมชนจัดการตนเองได้นัน้ ก็เช่นการให้ประชาชนในระดับ
จังหวัดหรือในระดับตาบลมาร่าง "ธรรมนู ญการจัดการตนเอง" เพื่อนาไปบังคับใช้ หรือแม้กระทังความ
่
พยายามผลักดันกฎหมายทีส่ นับสนุ นให้เกิด "จังหวัดจัดการตนเอง" โดยหัวใจของการปรับรูปแบบการ
ปกครองเหล่านี้ก็คอื การปรับระบบราชการในส่วนจังหวัดและท้องถิ่นให้เป็ นอิสระจากส่วนกลาง การ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่ว นร่วมทางการเมือง และการเปิ ดโอกาสให้จงั หวัดและท้อ งถิ่นได้
บริห ารจัด การงบประมาณและภาษี รวมไปถึง จัด การบริห ารนโยบายสาธารณะด้ า นต่ า งๆเช่ น
สิง่ แวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม (ibid.; พลศักดิ ์, 2010;
คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรปู , 2010)
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นอกจากการนาแนวคิดในการนาชุมชนเข้ามาเสนอให้เกิดการกระจายอานาจในรูปแบบของ "ชุมชน
จัดการตนเอง" แล้ว ยังมีเนื้อหาอีกส่วนของการนาแนวคิดเรืองชุมชนเข้ามาพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบระบบการปกครองของรัฐไทยโดยจับไปทีค่ นละแง่มุมกับการกระจายอานาจ ข้อเสนอดังกล่าว
เจาะจงไปทีป่ ญั หาของระบบประชาธิปไตยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา
ข้อเสนอดังกล่าวก็คอื แนวคิดเรื่อง "ประชาธิปไตยชุมชน" ซึง่ ก่อร่างสร้างตัวขึน้ เป็ นรูปร่างทีช่ ดั เจนผ่าน
วิก ฤตการณ์ ทางการเมือ งของประเทศไทยในช่ว งปี 2549 ปญั หาการเมืองที่เกิด ขึ้นในช่ว งดังกล่ าว
นาไปสู่การเสนอให้เกิดการนาเอาแนวคิดเรื่องชุมชนมาสร้างรูปแบบทางเลือกให้กบั ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยมีนกั คิดหลายท่าน เช่น นพ.ประเวศ วะสี คุณไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม
และคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เป็ นผู้นาเสนอความคิดนี้ (วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2006) สาหรับ
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยชุมชนนัน้ แม้ว่าอาจจะไม่ได้รบั การพูดถึงอย่างชัดเจนในเวลาถัดมา แต่ว่า
บ่อยครัง้ ก็ยงั มีเนื้อหาของแนวคิดดังกล่าวแฝงมากับข้อเสนอเรือ่ งชุมชนจัดการตนเอง
การนาเสนอให้ชุมชนกลายเป็ นอีก รูปแบบของประชาธิปไตยนัน้ อยู่บนฐานความคิดที่มองว่าระบบ
ประชาธิปไตยที่เป็ นอยู่ในประเทศไทยเกิดปญั หาขึน้ เพราะได้นาเอาระบบเลือกตัง้ แบบตะวันตกเข้ามา
ซึ่งการเลือกตัง้ นัน้ ประสบทัง้ ปญั หาจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง และการได้มาซึ่งนัก การเมือง ซึ่งขาด
คุณธรรมความดี และไม่ได้มคี วามใส่ใจจะทาให้เกิดการพัฒนาเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้การ
เลือกตัง้ ยังทาให้เกิดความขัดแย้ง ทาลายความสัมพันธ์อนั ดีท่มี อี ยู่ในชุมชน ดังถูกอธิบายไว้โดย นพ.
ประเวศ วะสี ว่า
"เพราะฉะนัน้ อย่าไปเชือ่ ว่าประชาธิปไตยเมือ่ ก่อนไม่เคยมีทอี ่ นื ่ มีแต่ทอี ่ งั กฤษแล้ว
ทีเ่ ดียวแล้ว เริม่ เป็ นสายธารมา เราต้อ งหลุดจากความเชือ่ ทีว่ ่านี้ใ ห้ได้ เพราะมี
ประชาธิปไตยชุมชนในทีอนื ่ ด้วย และเราก็ได้เห็นแล้วว่า ในกระบวนการคัดเลือก
ผู้น าของชุ ม ชนนั น้ ชาวชุ ม ชนมัก จะเป็ น พวกเดีย วกัน เป็ น ญาติพีน่ ้ อ งกัน มี
ความสัมพันธ์กนั อยูด่ ว้ ยกันมาตัง้ นาน เรือ่ งอะไรเขาจะมาแบ่งเป็ นพรรค แล้ วมาสู้
กันแบบการเมืองข้างบน แต่ว่าเมือ่ ไรทีก่ ารเมืองข้างบนลงไปสู่ชุมชน แล้วเอาการ
เลือกตัง้ ลงไป ก็มกั จะทาให้ชุมชนเกิดความแตกแยก" (ประเวศ, 2006:13)
ั หาเกิด จากการน าเอาประชาธิป ไตยแบบตะวันตกเข้า มา ทางออกที่ถู ก น าเสนอให้ก ับ
และเมื่อ ป ญ
ประชาธิปไตยของไทยก็คอื การค้นหาประชาธิปไตยในรูปแบบทีอ่ ยู่ในวัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้าน ซึ่ง
ประชาธิปไตยในลักษณะนี้นนั ้ ได้รบั การอธิบายว่าเป็ นประชาธิปไตยที่อยู่บนฐานของความกลมเกลียว
กันในชุมชน การคัดเลือกผูน้ าจากประชาธิปไตยชุมชนนัน้ ไม่จาเป็ นต้องเลือกตัง้ แต่ใช้การพูดคุยกันจน
เกิดฉันทามติ และด้วยกระบวนการดังกล่าว ผูน้ าที่มาจากกระบวนการดังกล่าว ก็จะเป็ นผูน้ าธรรมชาติ
23

ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเพื่อชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเองและความสามัคคีกนั อย่างแท้จริง โดย
ผู้นาที่มาจากกระบวนการแบบประชาธิปไตยชุมชนนี้อาจคัดเลือกขึ้นมาพร้อมๆกับที่ยงั มีผู้นาจากการ
เลือกตัง้ อยู่ ไม่ได้ไปทดแทนกัน (ชัชวาลย์, 2006: 47-48; ประเวศ, 2006:129)
แนวคิดประชาธิปไตยชุมชน ได้รบั การสนับสนุ นในเวลาถัดมาจนทาให้เกิดองค์กรทีเ่ ป็ นรูปธรรมขึน้ ซึง่ ก็
คือ "สภาองค์กรชุมชน" (โปรดดู พอช., 2007) และในกระบวนการเกิดขึน้ และการพัฒนาในยุคแรกเริม่
ของสภาองค์กรชุมชนนี้เอง ได้มกี ารตีความแนวคิดประชาธิปไตยชุมชนให้กว้างขึน้ และนาเอาแนวคิด
เชิงประชาธิปไตยอื่นๆ เช่น แนวคิดเรื่องสิทธิชุมชน และแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เข้ามา
ผสมผสานเข้ากับแนวคิดดังกล่ าว แนวคิดสาคัญที่ถูกนาเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดประชาธิปไตย
ชุม ชนก็ค ือ การเสนอว่ า ประชาธิป ไตยชุม ชนนัน้ เป็ น รูป แบบหนึ่ ง ของการเมือ งแบบ"ประชาธิป ไตย
ทางตรง" โดยมองว่าการทีช่ ุมชนเข้ามามีบทบาทกาหนดทิศทางการพัฒนาเองได้ ก็คอื รูปแบบหนึ่งของ
การพัฒนาให้เกิดประชาธิปไตยทางตรงนันเอง
่
อย่า งไรก็ดี มีข้อ สังเกตได้ว่า การมองประชาธิปไตยชุ มชนเป็ นประชาธิป ไตยทางตรงนัน้ เกิด จาก
สมมุตฐิ านที่ว่าชุมชนก็คอื ประชาชนทัง้ หมด โดยการมองเช่นนี้ถูกพัฒนาต่อมาจากประสบการณ์ในการ
เรียกร้องและต่อรองกับรัฐโดยกลุ่มนักพัฒนาและนักต่อสูท้ างการเมืองซึง่ เรียกตัวเองว่า "ภาคประชาชน"
ซึง่ พวกเขามักจะนิยามการต่อสู้ของตนเองเป็ นการต่อสูใ้ นลักษณะของประชาธิปไตยทางตรงหรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ปญั หาสาคัญก็คอื สมมุตฐิ านทีว่ ่าชุมชนก็คอื ประชาชนอาจไม่ได้สะท้อนความ
จริงที่ว่าผู้ท่สี นับสนุ นแนวคิดเรื่อ งชุมชนหรือ มีโอกาสได้เ ข้าร่ว มผลักดั นแนวคิดเรื่อ งชุมชนนัน้ ไม่ใ ช่
ประชาชนทัง้ หมด ฉะนัน้ หากการอ้างถึงประชาธิปไตยทางตรงนี้เกิดขึน้ ในบริบททีต่ ้องการเปิดให้โอกาส
กับผูส้ นับสนุ นแนวคิดเรื่องชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายหรือทางการเมืองได้ การ
กล่าวอ้างประชาธิปไตยทางตรงในบริบทนี้ยอ่ มเป็ นการกล่าวอ้างผ่านสมมติฐานทีผ่ ดิ พลาด

ส่วนที่ 3 บทวิ เคราะห์ข้อจากัดและโอกาสของแนวคิ ดเรื่องชุมชนในประเทศไทย
ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นของเอกสารฉบับนี้ เป้าหมายของงานชิ้นนี้คอื การถ่ายทอดข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
แนวคิดเรื่องชุมชนในระดับสากลเข้ามาสะท้อนกับแนวคิดเรื่องชุมชนทีม่ อี ยู่ในประเทศไทย โดยผู้เขียน
ต้อ งการสะท้อ นให้เ ห็นถึง ปญั หาเกี่ย วกับ แนวคิด เรื่อ งชุ ม ชนที่ยงั ไม่เ ป็ นที่ก ล่ า วถึงนัก ในบริบทของ
ประเทศไทยและชีใ้ ห้เห็นช่องทางในการพัฒนาแนวคิดให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ในส่วนทีส่ ามของบทความนี้ ผูเ้ ขียนจะเริม่ จากการนาเอาเนื้อหาในส่วนแรกของเอกสารที่อธิบายถึงวิวา
ทะทีเ่ กิดขึน้ กับแนวคิดชุมชนนิยมในระดับสากลเข้ามาสะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดของแนวคิดเรื่องชุมชน
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ในประเทศไทย และเมือ่ สะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดแล้วผูเ้ ขียนจะอธิบายต่อไปถึงแนวทางทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่า
จะช่วยให้แนวคิดเรือ่ งชุมชนในประเทศไทยก้าวข้ามข้อจากัดเหล่านัน้ ไปได้
3.1 ข้อจากัดของแนวคิ ดเรื่องชุมชนในประเทศไทย
เมื่อนาเอาข้อถกเถียงทีเ่ กี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องชุมชนในระดับสากล ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนแรก เข้า
มาสะท้อนกับแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยทัง้ สามแขนงที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่สอง ผูเ้ ขียนเห็นว่า
จะช่ ว ยให้ข้อ จ ากัด ใหญ่ ๆ สามประเด็น เกี่ย วกับ แนวคิด เรื่อ งชุ ม ชนในประเทศไทยถู ก แสดงออกมา
ข้อ จ ากัดทัง้ สามประเด็น นี้ต่ า งเกิด มาจากลักษณะสาคัญ ของแนวคิด เรื่อ งชุ มชนในประเทศไทยเอง
ประกอบไปด้วย ข้อจากัดจากมุมมองต่อวัฒนธรรม ข้อจากัดจากการมองความเป็ นจริงอย่างขาดพลวัต
และความเชื่อมโยง และข้อจากัดจากการเน้นเรือ่ งอัตลักษณ์
ข้อจากัดจากมุมมองต่อวัฒนธรรม
ดังที่ไ ด้ก ล่าวไว้ใ นส่ ว นที่ส องของบทความ หัว ใจหลักของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่ก็ค ือ มุมมองต่ อ
วัฒ นธรรม มุม มองต่ อ วัฒ นธรรมของแนวคิด วัฒ นธรรมชุ ม ชนมุ่ง เชิด ชูส ิ่ง ที่ถู ก มองว่ า เป็ น ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน "หมู่บ้าน" ไทยในอดีต ลักษณะเหล่ านี้ก็เ ช่น ชุมชนหมู่บ้านที่สามารถ
พึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจของคนในหมู่บ้านถูกหล่อเลี้ยงด้วยการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันจนสามารถช่วยให้หมู่บ้านอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพได้ การเมืองในหมู่บ้าน
เป็ นการเมืองที่มคี วามสามัคคีและสมานฉันท์ สมาชิกชุมชนอยู่ภายใต้ระบบที่เคารพผู้อาวุโส เคารพ
ธรรมชาติและอานาจเหนือธรรมชาติ
อาจกล่าวได้ว่า มุมมองต่อวัฒนธรรมของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีลกั ษณะของการมองวัฒนธรรมแบบ
มุ่งเชิดชู "อุดมคติ" กล่าวคือ มุ่งเน้นที่การกล่าวถึงลักษณะเชิงวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นที่ใฝ่ฝนั ถึง วิธกี ารมอง
วัฒนธรรมลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะกับการมองวัฒนธรรมในอดีต แต่รวมไปถึงการมองวัฒนธรรม
ในปจั จุบนั ด้วย เช่น ข้อเขียนในแนววัฒนธรรมชุมชนมักจะมุ่งเน้ นไปที่การเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้
ชีวติ บนการพึง่ ตนเอง และตาบลหรือหมูบ่ า้ นทีส่ ามารถถูกยกเป็นชุมชนตัวอย่างหรือศูนย์การเรียนรู้
สภาพการมองวัฒนธรรมแบบอุดมคติน้ี ช่วยชี้ให้เห็นไปถึงสมมุติฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ใน
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ตัวอย่างเช่น การมองวัฒนธรรมชุมชนด้วยมุมมองเชิงอนุ รกั ษ์ช้ใี ห้เห็นไปถึง
มุมมองต่อวัฒนธรรมทีเ่ น้นการปกปกั รักษาความบริสุทธิ ์ของวัฒนธรรมและการดูแลรักษารากเหง้า และ
ยังชีใ้ ห้เห็นถึงมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทีก่ งั วลกับการปะทะกันของวัฒนธรรมมากกว่าเห็นถึง
ประโยชน์จากการประสานกัน จะเห็นได้ว่ามุมมองต่อวัฒนธรรมของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนคล้ายคลึง
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กันกับมุมมองต่อวัฒนธรรมของนักคิดเช่น Samuel Huntington ซึง่ กังวลต่อการปะทะกันของอารยธรรม
ต่างๆในโลก
มุมมองต่อ วัฒนธรรมของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนถูกวิพากษ์ได้ด้วยข้อวิพากษ์เดียวกับที่เกิดขึ้นกับ
ั หาของ
มุม มองทางวัฒ นธรรมของ Huntington ที่ไ ด้ อ ธิบ ายไว้ ใ นส่ ว นแรกของเอกสารฉบับ นี้ ป ญ
สมมุตฐิ านทีผ่ ดิ พลาดในการมองวัฒนธรรมของ Huntington ถูกเน้นไว้แล้วโดยนักวิชาการเช่น Amartya
Sen (1999, 2007) หรือ Seyla Benhabib (2002) และเมื่อนาเอามุมมองทีไ่ ด้เสนอไว้โดยนักวิชาการทัง้
สองเข้า มามองกับ แนวคิด วัฒ นธรรมชุ ม ชน ก็จ ะพบกับ ข้อ จ ากัด หลายๆประการที่เ ช่ น มุม มองต่ อ
วัฒนธรรมของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอาจไปสร้างเส้ นแบ่งทางวัฒนธรรมทีไ่ ม่ได้มอี ยู่จริงแต่เริม่ แรกให้
เกิดขึ้น โดยที่แ ท้จริงแล้ว วัฒนธรรมของชุมชนในชนบทไทยอาจมีการปฏิสมั พันธ์กับวัฒนธรรมจาก
ภายนอกอยู่เ สมอจนผันเปลี่ยนไปเรื่อ ย นอกจากนี้ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอาจนาไปสู่การตีค วาม
วัฒนธรรมของชนบทไทยด้วยภาพที่คบั แคบเกินไป จนไปลดทอนความหลากหลายทีม่ อี ยู่แม้กระทังใน
่
ชุมชนหมูบ่ า้ นใดหมูบ่ า้ นหนึ่ง
ข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนื่องมาจากมุมมองต่อวัฒนธรรมเหล่านี้กค็ อื แทนทีแ่ นวคิดวัฒนธรรมชุมชนจะมอง
วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีห่ ลากหลายและเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ก็กลับมีมุมมองต่อวัฒนธรรมในเชิงว่าเป็ นสิง่ ที่
มีลกั ษณะตายตัว เมือ่ เป็นเช่นนี้ ความเปลีย่ นแปลงต่อวัฒนธรรมก็กลายเป็ นสิง่ ทีน่ าไปสู่ความกังวลได้ใน
ตัวเอง แทนที่จะเป็ นปรากฏการณ์ ปรกติท่นี ามาทัง้ ซึ่งปญั หาและโอกาส มากไปกว่ านัน้ มุมมองต่ อ
วัฒนธรรมของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ยังนาไปสู่การตีความวัฒนธรรมในเชิงศีลธรรม คือมองการรักษา
วัฒนธรรมเป็ นเป้าหมายหลัก การมองเช่ นนี้นาไปสู่การตีค วามการพัฒนาชุ มชนเป็ นปฏิบตั ิการทาง
ศีลธรรม เป็ นการพยายามเข้าถึงอุดมคติ ปญั หาเช่นนี้นาไปข้อจากัดทีส่ าคัญอีกประการ ก็คอื การยอมรับ
ในวัฒนธรรมของชุมชนในชนบทเฉพาะในกรอบอันยอมรับได้เท่านัน้ ตัว อย่างเช่นการเชิดชูวฒ
ั นธรรม
ประเพณีของชาวบ้านเพียงมิตทิ ต่ี นเองเห็นว่ามีคุณค่า แต่ปฏิเสธทีจ่ ะยอมรับชาวบ้านทีไ่ ม่เลือกเดินตาม
อุดมคติของวัฒนธรรมชุมชนแล้วหันไปให้คุณค่ากับความทันสมัย
นอกจากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนแล้ว ปญั หาทีค่ ล้ายคลึงกันยังอาจเกิดกับแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนอีกด้วย
เนื่องจากแนวคิดเรือ่ งสิทธิชุมชนมักจะเน้นเอาอัตลักษณ์และภูมปิ ญั ญาของชุมชนมาเป็ นเครื่องมือในการ
หาความชอบธรรมให้กบั การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชน ในขณะที่การใช้ภาพของชุมชนมาสร้างความ
ร่วมมืออาจทาให้นกั ต่อสูเ้ พื่อสิทธิชุมชนได้รบั การยอมรับได้ง่ายขึน้ จากผูท้ เ่ี ห็นใจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ของกลุ่มชาติพนั ธ์หรือชาวชนบท แต่ในอีกทางหนึ่ง ดังเช่นที่ Aruna Agarwal และ Clark Gibson
(2001) ได้วพิ ากษ์เอาไว้กบั แนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรของชุมชน ว่าภาพของชุมชนทีถ่ ูกสร้างขึน้
เพื่อแสวงหาความร่วมมือนี้ก็อาจกลายมาเป็ นภาพอุดมคติท่ไี ม่สะท้อนสภาพจริงของชุมชน ภาพของ
ชุมชนในชนบททีเ่ น้นอัตลักษณ์และภูมปิ ญั ญาดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ ในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนอาจไปทา
ให้ภาพที่คนภายนอกมองชนบทนัน้ ต่างออกไป เช่น มองว่าพวกเขาจาเป็ นต้องมีวถิ ชี วี ติ ที่อยู่พง่ึ พิงกับ
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ทรัพยากรอย่างใกล้ชดิ และปลีกตัวออกจากการปฏิสมั พันธ์กบั ระบบตลาด ผลที่ตามมาก็คอื หากภาพ
เหล่านัน้ อาจไม่ได้สะท้อนความจริงของวิถชี วี ติ พวกเขาเลยเสียทีเดียว เนื่องจากคนในชนบทนัน้ แท้จริง
แล้วก็มคี วามต้องการที่คล้ายคลึงกับคนทัวไปในสั
่
งคมและมีการเข้าร่วมกับระบบเช่นตลาดและรัฐอยู่
ตลอด ภาพของชุมชนในชนบททีเ่ น้นอัตลักษณ์และภูมปิ ญั ญาก็อาจกลายไปเป็ นกรอบทีก่ ดี กันไม่ได้การ
สร้างสิทธิชุมชนได้รบั ประโยชน์ทส่ี ะท้อนความเป็ นจริงของชุมชนได้อย่างแท้จริง
ข้อจากัดจากภาพของชุมชนทีข่ าดพลวัต และการเชือ่ มโยง
ข้อจากัดอีกประการของแนวคิดชุมชนที่มอี ยู่ในประเทศไทย ซึง่ เป็ นข้อจากัดที่เชื่อมโยงอยู่กบั ข้อจากัด
แรกทีไ่ ด้เอ่ยถึงไปแล้วนัน้ ก็คอื การมองชุมชนอย่างขาดซึง่ การใส่ใจในพลวัตแิ ละการเชื่อมโยง การมีอยู่
ของปญั หานี้ เกิดขึน้ ต่อเนื่องมาจากสมมุตฐิ านทีผ่ ดิ พลาดในการมองวัฒนธรรม จนทีใ่ ห้ภาพของชุมชนที่
มีอยู่ในแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนัน้ มักจะเป็ นมักเป็ น
"ภาพทีถ่ ูกเลือก" โดยมีจดุ มุง่ หมายในการเชิดชูและอนุรกั ษ์ลกั ษณะของวัฒนธรรมชุมชนทีด่ ี
ตัวอย่างของการสร้าง "ภาพทีถ่ ูกเลือก" ในแนวคิดเรื่องชุมชนไทยก็เช่นภาพของหมู่บา้ นไทยในอดีตของ
อ.ฉัตรทิพย์ ซึง่ ถูกนาเสนอให้มคี วามเป็ นภาพสถิต (static) อยู่สูง ลอยอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลาเป็นเวลานาน หมูบ่ า้ นไทยในอดีตตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนัน้ อยู่บนเงื่อนเวลาทีห่ ละหลวม
และการอธิบายถึงหมู่บ้านไทยตามแนวคิดวัฒ นธรรมชุมชนก็ไม่เน้นที่พลวัตการเปลี่ยนแปลง แต่กลับ
เน้นไปทีค่ วามสาเร็จในการอยู่คงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง (อานันท์, 2001) มากไปกว่านัน้ แม้กระทังภาพของ
่
ชุมชนตัวอย่างที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนก็มกั จะอยู่ในฐานะของภาพสถิตเช่นกัน
ดังที่อาจพบได้ว่า เมื่อ มีการสถาปนาชุมชนใดชุมชนหนึ่งขึ้นเป็ นชุมชนตัวอย่างแล้ว ก็ยากที่จะมีการ
กล่าวถึงความล้มเหลวของชุมชนตัวอย่างเหล่านัน้ ในเวลาถัดมา
ั หาหลายประการ ป ญ
ั หาประการที่ส าคัญ สืบ
การมองชุ ม ชนอย่ า งขาดพลวัตินั น้ กลายไปเป็ น ป ญ
เนื่องมาจากข้อวิพากษ์ท่ไี ด้เสนอไปแล้วข้างต้น ก็คอื มุมมองต่อวัฒนธรรมแบบนี้มกั จะนาไปสู่การมอง
ชุมชนแบบทีเ่ น้นอัตลักษณ์แต่ไม่เน้นการเชื่อมโยง ปญั หาในเชิงรูปธรรมทีเ่ กิดขึน้ พร้อมๆกับข้อจากัดนี้ก็
คือ ข้อเสนอของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย โดยเฉพาะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน มักจะเน้นไปที่
การต่อสู้กบั ระบบทีเ่ ข้ามารุกรานชุมชน ระบบเหล่านี้ประกอบไปด้วยรัฐไทย ระบบตลาด ระบบทุนนิยม
วัฒนธรรมตะวันตก ความทันสมัย และเมื่อ เน้ นไปที่การต่ อ สู้กับระบบเหล่ านี้ แนวคิดเรื่อ งชุมชนใน
ประเทศไทยก็มกั จะละเลยทีจ่ ะใส่ใจการปฏิสมั พันธ์ทม่ี อี ยู่จริงและพลวัตขิ องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และระบบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้ว วัฒนธรรมชุมชนอย่างที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั ของ
ชุมชนไทยจานวนมาก จริงๆแล้วกลับเป็นวัฒนธรรมทีพ่ ฒ
ั นามาจากการปฏิสมั พันธ์ในชีวติ ประจาวันของ
คนชนบทกับระบบเหล่านัน้

27

นอกจากนี้ โอกาสในการจะขยับเขยือ้ นฐานะของคนในชนบทเองให้ดขี น้ึ ไปจากเดิม ในความจริงแล้วก็
มักจะพึ่งพิงฐานของความสัมพันธ์ทม่ี อี ยู่ระหว่างคนชนบทกับระบบข้างต้น แม้กระทังในแง่
่
มุมของการ
พัฒนาชนบทเอง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ได้เกิดขึน้ ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมากับชุมชน
ไทยนัน้ ก็คอื การทีช่ ุมชนไทยได้เชื่อมโยงทัง้ กับรัฐไทย ผ่านการเกิดขึน้ ของโครงการพัฒนาต่างๆมากมาย
และการทีเ่ ศรษฐกิจไทยได้เชื่อมชนบทกับเมืองเข้าไว้ดว้ ยกัน จนทาให้คนทีอ่ ยู่อาศัยและทามาหากินอยู่
แต่ในชุมชนชนบทนัน้ หาได้ยากขึน้ เรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ การที่แนวคิดชุมชนในประเทศไทยละเลยการ
เข้ามาเชื่อมกันระหว่างชนบทและระบบต่ างๆทีเ่ ข้ามาและเสนอให้หนั หลังและต่อสูก้ บั ระบบเหล่านัน้ จึง
ไม่ใช่แค่การทาให้แนวคิดเรื่องชุมชนไม่สะท้อนความเป็ นจริง แต่อาจรวมไปถึงการชี้นาแนวทางการ
พัฒนาชุมชนไปในทิศทางทีท่ าให้คนในชนบทต้องเสียโอกาส
อีกแง่มุมของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการมองชุมชนอย่างขาดพลวัตและการเชื่อมโยง เกิดขึน้ ทัง้ กับแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดเรือ่ งสิทธิชุมชน ปญั หานี้มาจากการทีท่ งั ้ สองแขนงของแนวคิดเรื่องชุมชนใน
ั ญา" ของชุ ม ชน ป ญ
ั หาของการให้
ประเทศไทยต่ า งๆก็ใ ห้ค วามส าคัญ กับ สิ่ง ที่เ รีย กว่ า "ภูม ิป ญ
ความสาคัญ กับสิ่งที่เ รียกว่ า "ภูมปิ ญั ญา" ได้รบั การวิพากษ์ไว้โดยนักคิดที่ว ิพากษ์แนวคิด postdevelopment และแนวคิด localism (Corbridge, 1998; Kiely, 1999; Mosse, 2001) ดังทีไ่ ด้รบั การ
อธิบายไว้ใ นส่ว นแรกของบทความนี้ นักวิชาการเหล่านี้เห็นว่า หากมองตามพลวัติท่เี กิดขึ้นจริงต่ อ
ชุมชนแล้ว ชุมชนเองก็สมั พันธ์อยูก่ บั อานาจจากภายนอกไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอโดยเฉพาะอานาจ
จากการสัมพันธ์กบั นักพัฒนาเอง และความสัมพันธ์เชิงอานาจนี้กเ็ กิดขึน้ แม้แต่กบั กระบวนการสร้างสิง่ ที่
เรียกว่า "ภูมปิ ญั ญา" เพราะฉะนัน้ การเชิดชูภูม ปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อต่อต้านการเอาเปรียบจากรัฐและ
ต่างชาติดงั ทีเ่ กิดขึน้ กับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน หรือการใช้ภูมปิ ญั ญามาเป็ นเครื่องมือหาการยอมรับให้
สิทธิชุมชน ก็อาจกลายมาเป็นเครือ่ งมือในการครอบงาเชิงอานาจกันระหว่างตัวละครภายในกระบวนการ
ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นัน้ อาจถูกคัดเลือกมาโดยนักพัฒนาเพื่อส่งเสริมฐานะของตนเอง
ในฐานะ"ผูร้ แู้ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ" เพื่อเสริมเป้าหมายการพัฒนาในลักษณะทีต่ นเองต้องการ รวมไปถึงเพื่อ
ส่งเสริมเฉพาะผู้มสี ่ว นร่วมในการพัฒนาที่อ ยู่ในวงจากัด และเมื่อเป็ นเช่ นนัน้ การส่ งเสริมภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ก็อาจไม่ได้เป็นการเสริมสร้างอานาจให้ผดู้ อ้ ยโอกาสอย่างแท้จริง
แง่มุมสุดท้ายของปญั หาจากการมองชุมชนอย่างขาดพลวัติและการเชื่อมโยงนัน้ ถูกพบได้ในแนวคิด
เรือ่ ง"ชุมชนจัดการตนเอง" จากการทีแ่ นวคิดเรื่องชุมชนจัดการตนเองนัน้ มองชุมชนอยู่อย่างแยกกัน เป็ น
กลุ่มอิสระจากกันและมองว่าการส่งเสริมอานาจให้กบั แต่ละชุมชนนัน้ ไปดูแลตนเองจะเป็ นแนวทางที่ดี
ทีส่ ุด ข้อวิพากษ์ต่อแนวคิดเช่นนี้ถูกสะท้อนให้เห็นผ่านข้อวิพากษ์ของ Harriss ต่อแนวคิดเรื่องทุนทาง
สังคม (Harriss, 2001) Harriss มองว่าแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมนาไปสู่ความผิดพลาดในการมอง
ปญั หา ทัง้ ในการเสนอทางออกให้กบั ความยากจนและการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการมองปญั หา
ผิดพลาดเนื่องจากไม่ให้ความสาคัญกับความสาคัญของระบบของรัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้คนยากจน
ั หาของตนเองได้ง่ า ยขึ้น เช่ น รัฐ สวัส ดิก าร ทัง้ ยัง ละเลยความเป็ น ไปได้ท่ีจ ะเกิด การกระจาย
แก้ ป ญ
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ทรัพยากรในสังคมจากคนรวยเพื่อมาสร้างโอกาสให้กบั คนยากจน นอกจากนี้ การมองชุมชนอย่างขาด
พลวัตยิ งั มองไม่เห็นว่าการจะพัฒนาระบบการปกครองเช่นระบบประชาธิปไตยได้นนั ้ จาเป็ นต้องมีความ
ร่วมมือทัง้ จากภาครัฐและจากคนในสังคมร่วมกันไป ไม่สามารถหวังได้ว่าจะเกิดได้เพียงจากความเป็ น
ชุมชนในสังคมเพียงอย่างเดียว
ข้อวิพากษ์เช่นที่ Harriss ได้เสนอไว้ชใ้ี ห้เห็นถึงสิง่ ทีแ่ นวคิดเรือ่ งชุมชนจัดการตนเองไม่ได้ให้ความสาคัญ
อย่างเพียงพอ ซึง่ ก็คอื การทีร่ ะบบทีเ่ กิดขึน้ จากการเชื่อมโยงกันในสังคมในระดับทีอ่ ยู่สูงกว่าชุมชนนัน้ จะ
สามารถให้ประโยชน์กบั คนยากไร้ได้ดกี ว่าการกระจายอานาจให้ชุมชนอย่างสมบูรณ์ ระบบเช่นสวัสดิการ
ด้านสาธารณสุขหรือระบบประกันสังคมนัน้ มีความจาเป็ นจะต้องเกิดขึน้ ในระดับทีใ่ หญ่กว่าชุมชนเพื่อให้
ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการกระจายความเสี่ยงและมีความสามารถดีขน้ึ ในการกระจาย
ทรัพยากร นอกจากนี้ปญั หาหลายๆรูปแบบนัน้ ยังจาเป็ นต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันในระดับทีส่ ูงกว่า
ชุมชนเพื่อให้แก้ปญั หาได้ลุล่วง เช่น ปญั หาภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ กับพืน้ ที่ขนาดใหญ่ ฉะนัน้ แม้ว่าปญั หาที่
เกิดจากรัฐรวมศูนย์จะมีอยูจ่ ริง แต่แนวทางการแก้ปญั หาแบบชุมชนจัดการตนเองก็อาจไม่ใช่รปู แบบการ
กระจายอานาจทีจ่ ะก่อประโยชน์สูงสุดให้กบั คนในสังคมเสมอไป การกระจายอานาจทีด่ คี วรจะคานึงถึง
สังคมที่เชื่อมโยงกันอยู่ในหลายๆระดับและกระจายอานาจไปในระดับและในแง่มุมที่จะสร้างประโยชน์
ให้กบั คนในสังคมได้มากทีส่ ุด
ข้อจากัดจากการเน้ นอัตลักษณ์ ร่วม
ข้อจากัดประการทีส่ ามของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย ก็คอื ข้อจากัดทีเ่ กิดจากการเน้นอัตลักษณ์
ร่วม ตัวอย่างของข้อจากัดนี้พบได้ในแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนซึ่งพยายามยึดโยงอยู่กบั อัตลักษณ์ความ
เป็ นชนชาติและในแนวคิดประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งพยายามเชื่อมโยงความเป็ นประชาธิปไตยเข้ากับ
เป้าหมายในการสร้างเสริมคุณค่าความเป็ นชุมชน
สาหรับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ปญั หาสาคัญที่เกิดขึ้นจากการเน้ นอัตลักษณ์ร่วมนี้ก็คอื การที่แนวคิด
ดังกล่าวละเลยซึง่ ความหลากหลายในการเลือกคุณค่าและความสามารถในการกาหนดอัตลักษณ์ตนเอง
ของคนในชุมชน ข้อวิพากษ์เช่นนี้ได้ถูกนาเสนอไว้โดย Amartya Sen ว่าการจะส่งเสริมเสรีภาพให้เกิด
ขึน้ กับคนในสังคมอย่างแท้จริงนัน้ จาเป็ นต้องเน้นถึงความสามารถของปจั เจกในการเลือกนิยามความดี
ตามที่ตนต้องการ และเลือกให้คุณค่ากับอัตลักษณ์หลายๆอัตลักษณ์ในเวลาเดียว โดยไม่ต้องถูกจากัด
ด้วยความเป็ นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรม Sen มองว่าการจะส่งเสริมเสรีภาพให้สาเร็จได้จริงต้องยอมให้
เกิดนิยามความดีแ บบปลายเปิ ด ไม่มรี ายละเอียดที่ตายตัว ไม่มกี รอบของศีลธรรมมากาหนดความ
ประพฤติปจั เจก แต่ให้มนุ ษย์แต่ละคนสามารถเลือกรายละเอียดของความดีทแ่ี ต่ละคนให้คุณค่า และมี
หน้าที่ร่วมกันเลือกความดีท่สี งั คมร่วมกันให้คุณค่าผ่านกระบวนการทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย (Sen, 1999:
31, 232-248) ซึง่ ทุกคนจาเป็นต้องมีเสรีภาพในการปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
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นอกจากนี้ ข้อวิพากษ์ของ Benhabib (2002) ในประเด็นเรื่องการสนับสนุ นอัตลักษณ์ ยังชี้ให้เห็นว่า
หากจะให้ความสาคัญกับการสร้างการยอมรับให้กบั อัตลักษณ์ของคนทีถ่ ูกกดขีท่ างวัฒนธรรมแล้ว ย่อม
ไม่ควรที่จะให้คุณค่ากับอัตลักษณ์ร่วมในตัวมันเองแต่ควรจะมองการให้คุณค่ากับอัตลักษณ์ร่วมเป็ นแค่
เครือ่ งมือหนึ่งทีช่ ่วยสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึน้ ในบัน้ ปลาย ซึง่ การจะทาเช่นนัน้ ก็ต้องยอมให้ปจั เจก
เลือกอัตลักษณ์ได้ดว้ ยตนเอง และจะเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ทต่ี นเองให้ความสาคัญเมือ่ ไรก็ได้
ทัง้ ข้อวิพากษ์ของ Sen และของ Benhabib ชีใ้ ห้เห็นว่าการเน้นอัตลักษณ์ของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อให้นาสู่การช่วยเหลือคนในชุมชนโดยฉพาะในชนบทนัน้ ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพกับคน
ทัง้ หมดในชุมชนอย่างแท้จริง เพราะไปกาหนดไว้ให้เสรีภาพดังกล่าวนัน้ ยึดโยงอยู่กบั อัตลักษณ์และคุณ
ค่าทีแ่ นวคิดให้ความสาคัญ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ การส่งเสริมอัตลักษณ์กม็ าพร้อมๆกับการตีกรอบให้กบั คนใน
ชุมชนว่าอัตลักษณ์ใดทีพ่ วกเขาจาเป็ นต้องเลือก และคุณค่าใดทีพ่ วกเขาต้องให้ความสาคัญ การตีกรอบ
เช่นนี้ก็อาจกลายไปเป็ นความพยายามทีจ่ ะไปลดทอนความเสรีภาพในการเลือกจะดาเนินชีวติ ของพวก
เขา
นอกจากนี้ ปญั หาทีม่ าจากการเน้ นอัตลักษณ์ยงั เกิดขึน้ ต่อเนื่องมาถึงแนวคิดประชาธิปไตยชุมชน โดย
การที่นักพัฒนาเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน
นัน้ อาจส่งผลให้พ้นื ที่ในการมีส่วนร่วมที่พวกเขาพยายามผลักดันให้เกิดขึน้ ไม่ได้ขยายไปทัวถึ
่ งคนใน
ชุมชนทุกคน เนื่องจากแนวทางเช่นประชาธิปไตยชุมชนนัน้ อาจเน้นคุณค่าบางประการทีค่ นในชุมชนบาง
คนไม่ ไ ด้ นิ ย ม หรือ ว่ า ไม่ ร ับ การยอมรับ ตามคุ ณ ค่ า นั ้น ๆ และเมื่อ เป็ น เช่ น นั ้น แล้ ว การที่แ นวคิด
ประชาธิปไตยชุมชนมุ่งสนับสนุ นอัตลักษณ์กย็ ่อมส่งผลให้คนในชุมชนบางคนอาจต้องถูกกีดกันออกจาก
กระบวนการพัฒนาทีพ่ วกเขาควรจะได้มสี ่วนร่วม
สุดท้าย ปญั หาสาคัญอีกประการทีเ่ กิดจากการทีแ่ นวคิดประชาธิปไตยชุมชนเน้นอัตลักษณ์ร่วมนัน้ ก็คอื
ปญั หาทีไ่ ด้ถูกสะท้อนไว้ในข้อวิพากษ์ต่อแนวคิดเรื่องชุมชนโดย Bauman (2001) และ Touraine (2000)
ข้อวิพากษ์ของนักวิชาการทัง้ สองชี้ให้เห็นว่าการเน้นย้าอัตลักษณ์นัน้ สุ่มเสี่ยงจะนาไปสู่หรือเอื้อให้เกิด
การเมืองในรูปแบบเผด็จการ หากนาข้อวิพากษ์ของ Bauman และ Touraine มาสะท้อนกับแนวคิด
ประชาธิปไตยชุมชนแล้ว ก็จะพบหลากหลายแง่มุมที่แนวคิดดังกล่าวสุ่มเสี่ ยงจะไม่ได้ช่วยพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยอย่างแม้จริง เช่น การทีแ่ นวคิดประชาธิปไตยชุมชนเน้นระบบการเมืองให้ความสาคัญกับ
คุ ณ ค่ า ความเป็ น ชุ ม ชนหรือ ความรู้ส ึก อบอุ่ น สามัค คีใ นชุ ม ชน ก็สุ่ ม เสีย งที่จ ะน าไปสู่ ก ารยอมลด
ความส าคัญ กับ สิท ธิเ สรีภ าพและความเท่ า เทีย มกัน ของคนในชุ ม ชน นอกจากนี้ การที่แ นวคิด
ประชาธิป ไตยชุมชนให้ค วามส าคัญ กับฉัน ทามติใ นกระบวนการทางการเมือ ง ดังเช่ นที่เ สนอไว้กับ
กระบวนการเลือ กผู้น านัน้ ยัง สุ่ ม เสี่ย งจะน าไปสู่ก ารปิ ด พื้น ที่ใ ห้กับ ความเห็น ที่แ ตกต่ า งซึ่ง ถือ เป็ น
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ธรรมชาติของสังคม และไม่เอื้อให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นความเห็นอย่างเสรี อันเป็ นกระบวนการที่
เป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตย
3.2 โอกาสของแนวคิ ดเรื่องชุมชนในประเทศไทย
แม้ว่าแนวคิดเรือ่ งชุมชนในประเทศไทยจะมีขอ้ จากัดหลายประการดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น แต่ดว้ ยความที่
แนวคิดเรื่องชุมชนได้ก้าวเข้าไปมีฐานะที่สาคัญในสังคมไทยมาเป็ นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในวงการ
วิชาการและนักปฏิบตั ิด้านการพัฒนา จนเป็ นแนวคิดที่ได้รบั การหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดด้วยงานวิชาการ
เงินทุน และการจัดองค์กรเพื่อสนับสนุ น ทัง้ ยังเป็ นแนวคิดสาคัญทีย่ ดึ โยงเอาผู้ทต่ี ้องการต่อสู่เพื่อความ
เป็ นธรรมในสังคมเข้าไว้ด้ว ยกันอย่างมากมายในสังคมไทย ผู้จงึ เขียนเห็นว่าหากมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดเรื่องชุมชนให้ก้าวข้ามหรือลดปญั หาที่ประสบจากข้อจากัดต่างๆที่เอ่ยไว้ แนวคิดเรื่องชุมชนก็
น่าจะกลายไปเป็นพลังทีห่ นุนเสริมการพัฒนาในสังคมไทยทีด่ ขี น้ึ ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมองว่าแนวคิดเรื่องชุมชนก็ยงั จะคงรักษาพื้นทีๆ่ สาคัญในกระบวนทัศน์ของคนใน
สังคมไทยอยู่ต่อไป โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยต้องเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญต่างๆ ก็หลีกเลีย่ ง
ได้ยากทีผ่ คู้ นจานวนมากในสังคมจะมองมาทีแ่ นวคิดทีเ่ กี่ยวกับชุมชนในฐานะจินตภาพทางสังคมทีส่ ร้าง
ความอบอุ่นปลอดภัยให้กบั พวกเขา ด้วยเหตุน้ี แม้ว่าผู้เขียนจะมองเห็นข้อจากัดหลายๆประการของ
แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย แต่กม็ องเห็นเช่นกันว่าการปรับเปลีย่ นแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศ
ไทยให้กลายมาเป็นแนวคิดทีส่ อดรับกับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วได้ดขี น้ึ เป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็ น
ดังที่ได้สะท้อนไว้ในการเอ่ยถึงวิวาทะระหว่างแนวคิดเสรีนิยมและชุมชนนิยมในข้างต้น ว่าแท้จริงแล้ว
แนวคิดทัง้ สองทางก็ไม่ได้ปฏิเสธสิง่ ทีแ่ ต่ละฝ่ายได้นาเสนอเสียทีเดียว นักคิดในแนวทางเสรีนิยมก็ไม่ได้
ปฏิเสธแนวคิดของนักคิดชุมชนนิยมที่ให้ความสาคัญกับการมีอยู่และบทบาทของคุณค่าร่วมในสังคม
ประเด็นทีส่ าคัญทีพ่ วกเขามองคือ การมีอยู่ของคุณค่าร่วมนัน้ มีพน้ื ทีใ่ ห้กบั เสรีภาพและความแตกต่างใน
ความคิดเห็นของปจั เจกเพียงใด และคุณค่าเหล่านัน้ ยอมให้ปจั เจกมีส่วนร่วมในการกาหนดขนาดไหน
ผูเ้ ขียนมองว่าประเด็นนี้เองเป็ นโจทย์ทส่ี าคัญในการปรับ เปลีย่ นแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย ก็คอื
โจทย์ท่วี ่าจะพัฒนาแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยไปอย่างไรให้แนวคิดดังกล่าวหนุ นเสริมกันไปกับ
เป้าหมายเชิงเสรีนิยม เช่น การปกป้องสิทธิเสรีภาพของปจั เจก การส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ในส่วนต่อไป ผูเ้ ขียนจะลองเสนอแนวทางทีจ่ ะตอบโจทย์น้ไี ด้
เราจะทาให้แนวคิ ดเรือ่ งชุมชนในประเทศไทยเข้ากันได้กบั การสนับสนุนสิ ทธิ ทีเ่ ท่ าเที ยมกันของ
คนในสังคมได้อย่างไร?
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ผู้เขียนมองว่าปญั หาที่สาคัญที่สุดของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยนัน้ อยู่ท่กี ารยึดโยงอยู่กบั อัต
ลักษณ์ความเป็ นไทยมากเกินไป สาเหตุท่เี ป็ นเช่นนี้นัน้ ก็อาจด้วยประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ของชาติไทย
เป็ นประเด็นทีท่ รงอิทธิพลมากต่อโลกทรรศน์ในสังคมไทย ฉะนัน้ เมื่อแนวคิดเรื่องชุมชนถูกนาเสนอเข้า
มาสู่พน้ื ทีส่ าธารณะและเป็ นทีส่ นใจมากขึน้ เรื่อยๆ ก็หลีกเลีย่ งได้ยากที่แนวคิดนี้จะถูกกลืนไปกับกระแส
ชาตินิยมในสังคมไทย อย่างไรก็ดี ภาวะทีค่ ุณค่าเชิงชาตินิยมของไทยนี้ถูกประสานกันไปกับแนวคิดเรื่อง
ชุมชนเป็นภาวะทีจ่ าเป็นต้องถูกวิพากษ์อย่างมาก
การผสมผสานคุณค่าเชิงชาตินิยมกับแนวคิดเรื่องชุมชน ควรจะถูกตัง้ คาถามว่าจะช่วยให้แนวคิดเรื่อ ง
ชุมชนนัน้ เป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างเสรีภาพให้กบั คนในสังคมไทยได้จริงหรือ หรือจะกลับกลายไป
ทาให้แนวคิดดังกล่าวผกผันไปลดทอนเสรีภาพแทนที่ ผูเ้ ขียนเห็นว่าการจะทาให้แนวคิดเรื่องชุมชนไป
ด้วยกันได้กบั การหนุนเสริมเสรีภาพโดยเฉพาะกับผูย้ ากไร้และด้อยโอกาสนัน้ แนวคิ ดเรื่องชุมชนไม่ควร
จะไปโยงใยอยู่กบั คุณค่าเชิงชาตินิยม โดยเฉพาะคุณค่าทีม่ ากับชาตินิยมแบบไทยซึง่ มีความคับแคบใน
การมองอัตลักษณ์ แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยควรจะก้าวข้ามคุณค่าแบบชาตินิยมและหันไปให้
น้ าหนักกับความเท่าเทียมและเสรีภาพของปจั เจกให้เป็ นหัวใจของแนวคิด
อย่างไรก็ดี อาจหลีกเลีย่ งได้ยากทีแ่ นวคิดเรือ่ งชุมชนนัน้ จะโยงใยอยูก่ บั ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ เนื่องจาก
จินตภาพถึงความเป็ นชุมชนโดยตัวมันเองก็มกั จะมากับการตีความอัตลักษณ์ให้กบั กลุ่มของตนเอง เมื่อ
เป็นเช่นนี้ ผูเ้ ขียนจึงมองว่าหนทางทีจ่ ะทาให้แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยหันไปให้น้ าหนักกับความ
เท่าเทียมและเสรีภาพของปจั เจก อาจไม่ได้อยู่ท่กี ารทิ้งการให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ แต่ อยู่ท่กี าร
ตีความอัตลักษณ์ท่โี ยงใยอยู่กบั แนวคิดเรื่องชุมชนเสียใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อเอ่ยถึงชุมชนไทย ผู้เขียน
อยากให้คุณค่าที่มาพร้อมๆกับการนิ ยามความเป็ นชุมชนไทยนัน้ ไม่ใช่คุณค่าเชิงอนุ รกั ษ์นิยมที่มุ่งผดุง
รักษาอดีต รากเหง้า และกีดกันความแตกต่าง อีกต่อไป แต่เป็ นคุณค่าที่ยดึ มันในแนวทางเสรี
่
นิยม โดย
หยิบเอาคุณค่าเช่น เสรีภาพ (freedom) พหุนิยม (pluralism) เข้ามายึดโยงอยู่กบั เอกลักษณ์ของความ
เป็นชุมชนไทย
แนวทางทีจ่ ะพัฒนาข้อเสนอเช่นนี้ต่อไปนี้ ได้เคยถูกเสนอไว้โดยนักคิดเช่น Amartya Sen (Sen, 2007)
โดยเขาเสนอว่าการจะทาให้การส่งเสริมอัตลักษณ์นนั ้ ไปด้วยกันได้กบั การสร้างเสรีภาพนัน้ จะเกิดขึน้ ได้
ผ่านการตีความคุณค่าทีม่ ากับอัตลักษณ์เสียใหม่ เช่น การหันไปมองหาประวัตศิ าสตร์ของชาติในส่วนที่
เน้นความหลากหลายและการเชื่อมโยงกันระหว่างอารยธรรมต่างๆ ตัวอย่างที่ Sen มักพูดถึงก็คอื หาก
มองไปทีป่ ระวัตศิ าสตร์ของอินเดียแล้ว อัตลักษณ์ทส่ี าคัญของความเป็ นอินเดียก็คอื การยอมรับในความ
หลากหลายในความเชื่อและศาสนา และการให้ความสาคัญกับการแลกเปลีย่ นความเห็นทีแ่ ตกต่าง
เช่นเดียวกับข้อเสนอของ Sen ผู้เขียนอยากเสนอให้การกล่าวถึงชุมชนไทยไม่ได้ถูกจากัดความให้
หมายถึงชุมชนไทยทีอ่ ยู่อย่างยังชีพและต้องต่อสู้กบั รัฐและตลาด หรือชุมชนไทยที่ต้องต่อสู้กบั ภัยจาก
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ความทันสมัยและการเข้ามาของต่างชาติ ผู้เขียนอยากเสนอให้ความเป็ นชุมชนไทยหมายถึงชุมชนทีใ่ ห้
เสรีภาพกับผูค้ น ให้โอกาสกับผูค้ นต่างๆทีเ่ ข้ามาอยูร่ ว่ มกัน และทีส่ าคัญ ผูเ้ ขียนอยากให้ความเป็ นชุมชน
ไทยนัน้ หมายถึงการให้คุณค่ากับความหลากหลาย ซึ่งการจะทาเช่นนี้ได้ ก็อาจทาได้ผ่านการรือ้ สร้าง
ประวัตศิ าสตร์ท่โี ยงอยู่กบั ความเป็ นชุมชนไทยเสียใหม่ ให้มองชุมชนไทยนัน้ เป็ นชุมชนที่เกิดจากผู้คน
มากหน้าหลายตาต่างชนชาติกนั เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน และเป็ นชุมชนทีใ่ ห้โอกาสให้ผคู้ นทีเ่ ข้ามานัน้ ได้
มีโ อกาสในการใช้ชีว ิต ไปตามคุ ณ ค่ า ที่ต นเองต้อ งการ นอกจากนี้ ในเชิง วัฒ นธรรมเอง ก็ค วรมอง
วัฒนธรรมชุมชนไทยเป็นวัฒนธรรมทีม่ ลี กั ษณะความเป็ นพหุนิยมมาแต่ชา้ นาน เป็ นวัฒนธรรมทีเ่ กิดจาก
การผสมผสานวัฒ นธรรมต่ า งๆเข้าด้ว ยกัน และพัฒ นาผ่ า นการปะทะประสานของวัฒนธรรมต่ างๆ
ตลอดเวลา ซึ่งการมองวัฒนธรรมเช่นนี้ส ามารถทาได้ผ่านการตีค วามชุมชนไทยเสียใหม่ให้เน้ นไปที่
พลวัตและการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็ นชุมชนที่พฒ
ั นาผ่านการหยิบเอาข้อดีของ
วัฒนธรรมต่างๆมารวมกัน และยังสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างได้อย่างสงบสุขปราศจาก
ความขัดแย้งทีร่ นุ แรง
การตีค วามคุ ณ ค่ าที่มากับอัต ลัก ษณ์ ของชุมชนไทยในแนวทางเช่นนี้ จะทาให้แนวคิดเรื่ อ งชุมชนใน
ประเทศไทยไปด้วยกันได้กบั การปกป้องเสรีภาพและการส่งเสริมเสรีภาพของปจั เจกได้ดขี น้ึ นอกจากนี้
ยังจะช่วยให้แนวคิดเรื่องชุมชนในสังคมไทยไม่กลายเป็ นโลกทัศน์ทต่ี ่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่จะเป็ น
โลกทัศน์ทช่ี ่วยให้การเปลีย่ นแปลงต่างๆในสังคมไทยนัน้ เป็ นไปได้อย่างสงบราบรื่น
เราจะทาให้ แนวคิ ดเรือ่ งชุมชนในประเทศไทย กลายเป็ นแนวคิ ดที ส่ ร้างการเข้าถึงอานาจและ
ประโยชน์ จากรัฐและตลาดให้ กบั คนทีย่ ากไร้และด้อยโอกาสในสังคมได้อย่างไร?
นอกจากโจทย์ในการตีความอัตลักษณ์ทโ่ี ยงใยอยู่กบั ความเป็ นชุมชนขึน้ ใหม่แล้ว ผูเ้ ขียนมองว่าโจทย์ท่ี
สาคัญข้อหนึ่งที่จะช่ว ยสร้างโอกาสให้กบั แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย ก็ค ือการทาให้แนวคิดนี้
สะท้อนสภาพของการอยูอ่ ย่างเชื่อมโยงกันระหว่างคนในสังคม โดยเฉพาะในชนบท กับระบบทีแ่ วดล้อม
พวกเขา และท าให้เ ขาเหล่ า นัน้ ได้เ ข้า ถึงประโยชน์ จ ากระบบมากขึ้ น การจะตอบโจทย์เ ช่นนี้ ได้นัน้
ผูเ้ ขียนมองว่ามีความจาเป็นอย่างมากทีจ่ ะต้องยกเลิกการเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยกับ
จินตภาพทีใ่ ห้คุณค่ากับการอยูแ่ บบยังชีพและการหาความเป็ นอิสระจากรัฐและตลาด เนื่องจากจินตภาพ
เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของสภาพในชนบทไทยอีกต่อไป
แนวทางสาคัญทีจ่ ะมาแทนทีก่ ารมองชุมชนแบบนี้ได้คอื การเข้าใจถึงชุมชนในฐานะทีเ่ ป็ น "ภาพทีถ่ ูกสร้าง
(constructions)" โดยทีล่ กั ษณะสาคัญของชุมชนในฐานะภาพทีถ่ ูกสร้างก็คอื การเป็ นเครื่องมือของคนใน
ชนบทในการเข้าถึงรัฐและตลาดได้ดขี น้ึ การมอง"ชุมชน"ในลักษณะได้ถูกเสนอไว้โดย Andrew Walker
นักมานุ ษยวิทยาผูศ้ กึ ษาผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่องชนบทไทย (Walker, 2012) Walker มองว่าคาว่าชุมชนนัน้
เป็ น จิน ตภาพที่ค นในชนบทไทยใช้ใ นการดึง เอาทรัพ ยากรและอ านาจจากรัฐ ไทยเข้า มาสู่ ต นเอง
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ตัวอย่างเช่น การอ้างถึง "ชุมชน" นัน้ เกิดขึ้นอย่างมากมายในบริบทที่คนในชนบทพยายามดังเอา
โครงการพัฒนาจากภาครัฐเข้ามาสู่พน้ื ทีข่ องตน
เมือ่ เข้าใจ"ชุมชน"เป็นเครือ่ งมือในการเข้าถึงอานาจและทรัพยากรของคนในชนบทแล้ว ผูเ้ ขียนจึงมองว่า
ประเด็นสาคัญ ในการที่จะพัฒนาแนวคิดเรื่อ งชุมชนในประเทศไทยให้ดีข้นึ ได้ก็ค ือ จะทาอย่างไ รให้
ช่องทางในการเข้าสู่อานาจและทรัพยากรของรัฐที่ถูกเปิ ดขึ้นโดยแนวคิดดังกล่าว เป็ นช่องทางที่เปิ ด
โอกาสให้กบั คนทุกกลุ่มและช่วยเหลือคนกลุ่มทีย่ ากจนและด้อยโอกาสในชนบทอย่างแท้จริง แนวทาง
สาคัญที่จะช่วยได้ก็คอื การเปลี่ยนรูปแบบของเป้าหมายและการจัดการของการพัฒนาที่ยดึ โยงอยู่กบั
แนวคิดเรือ่ งชุมชน
ตามทรรศนะของผูเ้ ขียน การปรับเปลีย่ นเป้าหมายการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ จากแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศ
ไทยนัน้ ทาได้โดยการให้พน้ื ทีท่ เ่ี กิดจากแนวคิดเรือ่ งชุมชนเป็ นแนวคิดทีม่ เี ป้าหมายทีโ่ ยงอยู่กบั การสร้าง
ระบบสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียม โดยเฉพาะความเท่าเทียมทีเ่ กิดขึน้ จากบทบาทในการกระจายรายได้
ของรัฐ การจะปรับเปลีย่ นเป้าหมายให้เป็ นเช่นนี้ได้นนั ้ อาจทาได้ผ่านการตีความระบบสวัสดิการของรัฐ
ให้เป็ นทรัพยากรสาธารณะทีช่ ุมชนไทยต่างเป็ นเจ้าของร่วมกัน และเป็ นระบบที่จะให้โอกาสกับคนจาก
ทุกๆชุมชนเท่าๆกัน สาหรับการปรับรูปแบบการจัดการการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ จากแนวคิดเรื่องชุมชนนัน้
สามารถทาได้ผ่านการเปิดพืน้ ทีๆ่ โยงอยู่กบั การพัฒนาชุมชนให้กว้างขึน้ ไม่ปิดกัน้ ทางอุดมการณ์และไม่
ยึดโยงความเป็ นชุมชนกับการแสดงออกทางศีล ธรรม แต่เ ปิ ดให้มคี นที่มอี ุ ดมการณ์ แตกต่ างกันเข้า
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็น นอกจากนี้ ยังไม่ควรมองพืน้ ที่ของการพัฒนาชุมชนเป็ นพืน้ ทีๆ่ แยกไป
จากการพัฒ นาตามนโยบายของรัฐ แต่ เ ป็ น พื้น ที่ๆ คอยส่ ง เสริม กัน และกัน เพื่อ ให้น โยบายของรัฐ
โดยเฉพาะในด้านสวัสดิการและการกระจายรายได้นนั ้ มีคุณภาพทีด่ ขี น้ึ
สุดท้าย การจะเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องชุมชนให้ส่งเสริมกันกับการเข้าถึงระบบตลาดของคนในชนบทนัน้
ผู้เขียนมองว่าสิง่ แรกที่ควรจะทาคือจะต้องปรับความเข้าใจต่อสภาพความเป็ นอยู่ของคนส่วนใหญ่ใน
ชนบทไทยเสียก่อน ว่าพวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบตลาด มีการเดินทางไปมาระหว่างชนบทและ
เมือง และมีชวี ติ ทีเ่ ชื่อมโยงอยู่กบั ความเป็ นไปของเศรษฐกิจในวงกว้าง สัมพันธ์อยู่กบั ความเป็ นไปของ
โลกและเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉะนัน้ สิง่ ทีค่ นชนบทส่วนใหญ่นนั ้ ต้องการ ไม่ใช่การออกจากตลาด แต่เป็ นการ
เข้าสู่ตลาดได้ดว้ ยฐานะและทรัพยากรทีเ่ อือ้ ให้เขาได้ประโยชน์มากขึน้
เมือ่ ปรับมุมมองต่อระบบตลาดเป็นเช่นนี้ แนวทางทีจ่ ะช่วยให้แนวคิดเรื่องชุมชนหนุ นเสริมโอกาสของคน
ชนบทในการเข้าถึงตลาดได้ก็ค ือการสร้างระบบสวัสดิการที่เพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนในการจะ
เข้าถึงและได้ประโยชน์จากระบบตลาดได้ดขี น้ึ เช่น การเพิม่ ทุนและลดความเสีย่ งในการประกอบอาชีพ
ของพวกเขา นอกจากนี้ อีก แนวทางที่เ ป็ นไปได้ก็ค ือ การน าแนวคิดเรื่อ งชุมชนมาช่ ว ยส่ ง เสริมการ
รวมกลุ่มเพื่อหาโอกาสหรือต่อรองในระบบตลาด เช่น การสร้างกลุ่มเกษตรกรหรือแรงงานเพื่อต่อรองกับ
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กลุ่มผลประโยชน์อ่นื ๆโดยตรง หรือต่อรองกับรัฐในการเข้าไปสร้างกฎเกณฑ์ท่กี ากั บระบบตลาดให้ม ี
ความเป็นธรรมมากขึน้ อีกทีหนึ่ง
บทสรุป
บทความนี้ได้สารวจข้อถกเถียงทีม่ อี ยู่ในระดับสากลระหว่างนักคิดทีส่ นับสนุ นแนวคิดชุมชนนิยมและผูท้ ่ี
วิพากษ์แนวคิดดังกล่าวผ่านมุมมองของแนวทางเสรีนิยม เพื่อนามาสะท้อนกับแนวคิดเรื่องชุมชนใน
ประเทศไทย ข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชุมชนในสามแขนงได้รบั การสารวจ ประกอบไปด้วย หนึ่ง
ข้อ ถกเถียงต่ อ มุมมองเรื่อ ง"วัฒนธรรม" สอง ข้อ ถกเถียงต่ อ มุมมองเรื่อ ง"สิทธิ"ชุมชน และ สาม ข้อ
ถกเถียงเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชุมชนกับประชาธิปไตย
การสารวจข้อถกเถียงในประเด็นข้างต้นชี้ให้เห็นถึงข้อวิพากษ์ต่างๆที่เกิดขึน้ กับแนวคิดเรื่องชุมชนใน
ระดับสากล ในประเด็นเรือ่ งวัฒนธรรม การเน้นความสาคัญของการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมทีม่ กั มากับแนวคิด
เรื่องชุมชนถูกวิพากษ์ว่านาไปสู่การละเลยลักษณะที่เป็ นจริงของวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทีว่ ฒ
ั นธรรม
นัน้ ต่างก็มพี ลวัตและปะทะประสานกับวัฒนธรรมอื่นๆอยู่เสนอ ทาให้วฒ
ั นธรรมทีแ่ ยกออกจากกันนัน้ ไม่
มีอยู่จริง ในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน ข้อวิพากษ์สาคัญอยู่ท่ปี ญั หาที่อาจเกิดสืบเนื่องมากจากการสร้าง
สิทธิในระดับกลุ่ม ว่าจะไปลดทอนความซับซ้อนของอัตลักษณ์ท่มี อี ยู่กบั คนในแต่ล ะกลุ่มได้ไหม และจะ
ทาอย่างไรไม่ให้สทิ ธิกลุ่มไปละเมิดสิทธิของปจั เจกและกลายไปเป็ นการให้สทิ ธิเหนือคนอื่นในสังคม และ
สุดท้าย ในประเด็นเรือ่ งทีว่ ่าความเป็ นชุมชนจะช่วยสนับสนุ นความเป็ นประชาธิปไตยได้ไหม ความคิดที่
มองชุมชนเป็นทุนทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อประชาธิปไตย ถูกวิพากษ์ถงึ ด้านลบทีม่ องว่าการเน้นอัตลักษณ์ทม่ี า
กับความเป็นชุมชนอาจจะไปครอบงาการให้ความสาคัญกับเสรีภาพและความเท่าเทียม
ข้อวิพากษ์เหล่านี้ ล้วนนามาสะท้อนกับแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในสามแนวทาง
ของแนวคิดดังกล่าวในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย แนวคิดวัฒ นธรรมชุมชน แนวคิดสิทธิชุมชน
และแนวคิดประชาธิปไตยชุมชน ข้อถกเถียงที่มใี นระดับสากลได้ช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อวิพากษ์ท่สี าคัญที่
สามารถเกิดขึน้ ได้กบั แนวคิดเหล่านี้ เช่น การเน้นวัฒนธรรมให้เป็ นหัวใจของการพัฒนา จะนาไปสู่การ
ตีความเป้าหมายทีค่ บั แคบจนไปลดทอนเสรีภาพในการเลือกของคนหรือไม่ นอกจากนี้ การพยายามตัง้
เป้าของการพัฒนาชุมชนตามแบบอย่างของชุมชนหมู่บา้ นไทยในอดีต จะนาไปสู่การมองชนบททีล่ ะเลย
พลวัตแิ ละความเชื่อมโยงของชนบทไทยในปจั จุบนั อันเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการเข้าใจโอกาสของคนใน
ชนบทหรือไม่ และสุดท้าย การที่แนวคิดเรื่องชุ มชนในประเทศไทยมักจะให้ความสาคัญกับประเด็น
เรือ่ งอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทย่ี ดึ โยงกับชนชาติ จะสุ่มเสีย่ งทีไ่ ปลดทอนความเป็ นประชาธิปไตย
ในการพัฒนาไหม
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จากข้อวิพากษ์เหล่านี้ ผู้เขียนสร้างข้อเสนอว่า โจทย์สาคัญที่ผู้สนับสนุ นแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศ
ไทยจาเป็ นจะต้องตอบ เพื่อทีจ่ ะทาให้แนวคิดเรืองชุมชนไทยนัน้ คงโอกาสของการเป็ นแนวคิดทีจ่ ะสร้าง
ประโยชน์ให้กบั สังคมไทยได้อย่างแท้จริงก็คอื จะทาอย่างไรให้แนวคิดดังกล่าวเข้ากันได้กบั เป้าหมายเชิง
เสรีนิยม เช่น การสนับสนุ นสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม และจะทาอย่างไรให้แนวคิด
ดังกล่ าวกระจายโอกาสในการเข้าถึง อ านาจและประโยชน์ จ ากรัฐและตลาดให้กับ คนได้อ ย่างทัวถึ
่ ง
โดยเฉพาะคนที่ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคมได้ แนวทางที่ผู้เขียนอยากเสนอในการพัฒนาแนวคิด
เรื่องชุมชนให้ตอบโจทย์เหล่านี้ ก็คอื การเร่งสร้างคุณค่าใหม่ท่เี ชื่อมโยงอยู่กบั อั ตลักษณ์ของชุมชนไทย
เพื่อให้การสนับสนุ นความเป็ นชุมชนไทยคือการสนับสนุ นคุณค่าของเสรีภาพ ความเท่าเทียม และพหุ
นิ ย ม ไม่ ใ ช่ ก ารสนั บ สนุ นคุ ณ ค่ า เชิ ง อนุ รั ก ษ์ ห รื อ ชาติ นิ ย ม นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นยั ง เสนอให้
กระบวนการพัฒนาทีเ่ กิดจากแนวคิดเรื่องชุมชนไทย เปิดกว้างให้กบั ความหลากหลายทางความคิดมาก
ขึน้ ลดสภาพการเป็นการเคลื่อนไหวเชิงอุดมคติลง และพยายามเข้าใจและหาคาตอบทีส่ ะท้อนกับสภาพ
ความเป็ นจริงของชนบทไทย โดยเฉพาะสภาพที่ประเด็นสาคัญอยู่กบั การเข้าถึงอานาจและประโยชน์
จากรัฐและตลาด มากกว่าการหันหลังให้กบั ระบบเหล่านี้
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