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กิตติกรรมประกาศ
ก่อนอื่นใดขอขอบคุณมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นอย่างยิ่ง ที่ ให้ โอกาสท�ำงานในช่วงเวลา 10 เดือน
ศึกษาเรื่องสตรีนิเวศนิยม ขอขอบคุณ คุณทัศนวรรณ บรรจง ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิ FES ที่ต้อนรับ
และสนับสนุนความคิดในการศึกษาเชื่อมโยงสตรีนิยมกับนิเวศวิทยาในสังคมไทยอย่างกระตือรือร้น
การอ่านหนังสือ เอกสาร และการพบปะสนทนากับบุคคลในเครือข่ายต่างๆ ท�ำให้เห็นภาพสตรีนิเวศนิยม
ในสังคมไทยชัดเจนมากขึ้น เห็นความมานะบากบั่น ความเมตตากรุณาในการสร้างความรู้ ให้กับสังคมไทย
ด้านสตรีนิยม สตรีศึกษา ดังเช่น รองศาสตราจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ การส�ำรวจพรมแดนแห่งความ
รูเ้ รือ่ งสตรีนเิ วศนิยม โดย อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ และการสร้างความรูด้ า้ นการจัดการทรัพยากร
อย่างต่อเนื่องเป็นขบวนของเครือข่ายนักวิชาการภาคเหนือ น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
นับเป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ ได้กลับมาอ่านงานเขียนและงานแปลต่างๆ ทบทวนขบวนการเคลือ่ นไหวสังคมไทย
เช่น งานเขียนจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ข้อคิด
ข้อเขียนของคุณวนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ (มด) ได้เห็นนัยยะส�ำคัญทีศ่ าสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
กล่าวถึงความเคลื่อนไหวแบบผู้หญิงและสันติวิธี ในสมัชชาคนจน ตลอดจนงานคิดและพยายามหาค�ำตอบ
เรือ่ ง ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมไทย ทีน่ ำ� โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้อา่ นงานบุกเบิก
สตรีนิเวศนิยมในการอธิบายความเคลื่อนไหวของผู้หญิงชาวบ้านในสมัชชาคนจน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ และงานสร้างความรู้ส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่งในยุคทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ของไทย ที่แสดงให้
เห็นถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อนของข้าราชการในธุรกิจพลังงาน โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพนันท์ วรรณเทพสกุล
จึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ ได้สร้างผลงานดีๆให้ ได้ศึกษาท�ำความเข้าใจ และขอขอบคุณนักวิชาการอีก
หลายๆ ท่านทั้งในกรุงเทพฯและท้องถิ่นที่มิอาจกล่าวนามมาได้ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งค�ำถามกระตุกให้คิด
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ขอขอบคุณนักวิชาการประเทศตะวันตกและประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่ ได้พัฒนาแนวคิดสตรีนิเวศนิยม และความรู้ด้านนิเวศวิทยามาอย่างติดดิน
ขอขอบคุณนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น�ำชาวบ้าน ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนสนทนากลุ่มย่อยสะท้อนความ
เคลื่อนไหวงานปฏิบัติการในพื้นที่ และให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ยิ่ง จะขอกล่าวถึงเป็นองค์กรเพื่อให้
ครอบคลุมดังนี้ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มออมทรัพย์และครัว
ใบโหนด สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ สมาคมรักษ์ทะเลไทย คณะท�ำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
นักวิชาการท้องถิน่ จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
และภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มูลนิธพิ ฒ
ั นาภาคเหนือ สถาบัน
ส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน องค์กร The Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) เครือข่าย
ผูห้ ญิงชนเผ่าประเทศไทย สมาคมสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย
(ศ.ว.ท.) ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น สวนปันนานา จังหวัดล�ำพูน โครงการปฏิรูปการเกษตร
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และพัฒนาชนบท จังหวัดล�ำพูน เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม กรีนเนท บ้านแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการท้องถิ่น จากศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์
ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธพิ ฒ
ั นายัง่ ยืน
คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธเิ กษตรกรรมยัง่ ยืน คุณวัชรี เผ่าเหลืองทอง กลุม่ ศึกษาพลังงานทางเลือกเพือ่ อนาคต
สามารถ สระกวี กลุ่มออมทรัพย์และครัวใบโหนด ที่กรุณาให้สัมภาษณ์ ให้ข้อคิดข้อสังเกต พร้อมร�ำลึกถึง
ครูบาอาจารย์ด้านงานพัฒนา นิเวศวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ขอแสดงความร�ำลึกถึงและความคารวะในวาระครบรอบสิบปีการจากไปของคุณวนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ (มด)
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง ขอขอบคุณครูอีกท่านหนึ่งของผู้เขียน คุณสนิทสุดา เอกชัย ที่ ได้ ให้ค�ำแนะน�ำอันมีค่ายิ่ง
ในการเขียนงานศึกษานี้ และกัลยาณมิตรอาจารย์ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ที่ ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง
บทศึกษา คุณสุภาพรรณ พลังศักดิ์ ที่ช่วยอ่านและให้ข้อคิดเห็น
ส�ำหรับความไม่สมบูรณ์ของบทศึกษา ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ และจะศึกษาพัฒนาต่อไปเมื่อมี โอกาส
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บทคัดย่อ
ในสถานการณ์ที่ผู้หญิงมีบทบาทโดดเด่นในขบวนการทางสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทใน
ขบวนการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร สิง่ แวดล้อม สุขภาพ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถามว่า ความเคลือ่ นไหวเหล่านี้
ของผู้หญิง กับแนวคิดสตรีนิเวศนิยมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร และมีความท้าทายว่าแนวคิดสตรี
นิเวศนิยมจะมิได้เป็นเพียงนามธรรม แต่เป็นเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ์สังคมเพื่อน�ำไปสู่ปฏิบัติ
การสร้างความเปลีย่ นแปลง ให้เกิดการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและมีพลัง น�ำพาสังคมไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่า
ได้อย่างไร
งานศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจการใช้แนวคิดสตรีนเิ วศนิยมเป็นเครือ่ งมือปฏิบตั กิ ารทางสังคมการเมือง
เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ส�ำรวจการใช้แนวคิดสตรีนเิ วศนิยมเพือ่ เสริมสร้างพลังผูห้ ญิง สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างผูช้ าย ผูห้ ญิง และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมและยัง่ ยืน การศึกษานี้ ใช้วธิ กี ารทบทวนวรรณกรรม
การสนทนากลุม่ ย่อย และการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล เพือ่ ท�ำความเข้าใจถึงแนวคิดทฤษฎีสตรีนเิ วศนิยม
และประสบการณ์การเคลื่อนไหว ของกลุ่มผู้หญิงกรณีต่างๆ ในบริบทสังคมการเมืองของประเทศไทยที่เป็น
กึ่งประชาธิปไตยและประชาธิปไตย ยุคเศรษฐกิจก่อนและหลังฟองสบู่แตก
งานศึกษานี้ท�ำให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงกับชาย และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่าง
โลกวิทยาศาสตร์กับโลกธรรมชาติ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ถูกครอบง�ำและถูกก�ำกับ
โดยระบบปิตาธิปไตยและทุนนิยมเสรีนยิ มใหม่ รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญในการน�ำแนวคิดสตรีนเิ วศ
นิยม เชื่อมโยงการวิเคราะห์ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ทุนผูกขาดระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลกเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากประชาชนคนยากจนในท้องถิ่น ส่งผลกระทบถึง
รากฐานชีวติ วัฒนธรรม ท�ำให้ผหู้ ญิงเข้าร่วมกับขบวนเคลือ่ นไหวทางสังคมต่างๆ ต่อสูพ้ ทิ กั ษ์ รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ เสนอว่าในสถานการณ์ที่สลับซับซ้อน
มากขึน้ เช่นนี้ ควรพิจารณาเรือ่ งการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของชุมชน และกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทัง้ หญิงและชายในการดูแลรักษาระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย อธิปไตย
อาหาร และการสร้างความป็นธรรมทางสังคม โดยการใช้และพัฒนาแนวคิดสตรีนเิ วศนิยม เป็นฐานวิเคราะห์
ร่วมที่รวมมิติเพศภาวะ มิตินิเวศวิทยาการเมืองและวัฒนธรรม สร้างจิตส�ำนึกร่วมที่ผู้หญิงสามารถเข้าร่วม
ได้อย่างเต็มศักยภาพในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมต่างๆ ผ่านการเรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หาร่วมกัน การสร้าง
เครือข่ายและการขยายพันธมิตร

ค

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

ค

เกริ่นน�ำ

1

บทที่ 1

2
-

ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิเวศนิยม
สตรีนิเวศนิยมในสังคมตะวันตก
สตรีนิเวศนิยมในประเทศก�ำลังพัฒนา
การก่อรูปสตรีนิเวศนิยมในประเทศไทย

บทที่ 2

13
-

ภาพรวมสถานการณ์ประเด็นสตรีนิยมกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ความเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและการแย่งชิงทรัพยากร ช่วงก่อนยุคฟองสบู่แตก
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เกริ่นน�ำ
มิติเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นเหล่านี้ ไม่ ได้เป็นเรื่องการใช้
ทรัพยากรของประชาชนในแต่ละประเทศเท่านัน้ การเปิดการค้าเสรี โดยกระบวนการโลกาภิวตั น์ ท�ำให้บรรษัทข้ามชาติ
เข้ามากอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับชนชั้นน�ำในประเทศอย่างกว้างขวางและซึมลึกมากขึ้น นโยบายการ
จัดการทรัพยากร จึงมีความเกีย่ วข้องกับประเทศต่างๆมากขึน้ รัฐ ทุนผูกขาดในประเทศ และบรรษัทข้ามชาติกลับมี
บทบาทส�ำคัญต่อการวางกรอบนโยบายพัฒนาในเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการผลิต การจัดการพลังงาน สิง่ แวดล้อม
การใช้ทดี่ นิ ฯลฯ ในขณะทีก่ ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถูกริดรอนและจ�ำกัด ประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง
ผลประโยชน์มหาศาลของทุนผูกขาดในประเทศ และบรรษัทข้ามชาติกลายเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ อีกทั้งรัฐไทยได้เป็น
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียร่วมในฐานะเป็นหุน้ ส่วนใหญ่และหรือเป็นเจ้าของทุนเสียเอง ดังนัน้ เมือ่ รัฐบาลทีค่ วบคุมอ�ำนาจรัฐ
โดยทหารไม่ ได้มาจากวิถปี ระชาธิปไตยทีม่ กี ารตรวจสอบถ่วงดุล ประชาชนไม่มสี ทิ ธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการวิพากษ์วจิ ารณ์ การใช้อำ� นาจกองทัพบังคับควบคุมก็ยงิ่ เพิม่ ความซับซ้อนของปัญหา
การจัดการทรัพยากร ทุนใหญ่ผูกขาด บรรษัทในประเทศที่อิงอ�ำนาจทหาร ร่วมมือกับบรรษัทต่างประเทศในการ
เข้าถึงและครอบครองทรัพยากรของประเทศ ก็ยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะห์ปญ
ั หาระบบนิเวศของโลก และระบบนิเวศท้องถิน่ จึงไม่สามารถแยกออกจากการวิเคราะห์การขยายตัว
ของโลกาภิวัตน์ โดยทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ และการเมืองที่ ไม่เป็นประชาธิป ไตยได้ การรุกที่ท�ำกินของประชาชน
คนยากไร้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมทีร่ กุ พืน้ ทีแ่ หล่งอาหารของประชาชนในท้องถิน่ การผลิตล้นเกิน การขยาย
แหล่งพลังงาน ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในระดับต่างๆ
นอกจากนีป้ ระชาชนยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง น�ำ้ ท่วมใหญ่ฉบั พลัน พายุลมแรง ฝนตกหนักผิดฤดู ความเปลีย่ นแปลง
ของอากาศทีร่ นุ แรง หนาวจัดร้อนจัด ภัยพิบตั เิ หล่านีม้ กั มาจากน�ำ้ มือของมนุษย์ทที่ ำ� ลายล้างระบบนิเวศ เป็นปรากฏการณ์
ทีส่ ะท้อนถึงวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวิกฤตระบบนิเวศทีม่ าบรรจบกัน ท�ำให้ผหู้ ญิงกลุม่ ต่างๆปรากฏตัวขึน้
เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรและปกป้องวิถีชีวิต ครอบครัวชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดถี่ขึ้น
ได้กอ่ ให้เกิดประสบการณ์ทางสังคมการเมือง และการจัดการรับมือภัยพิบตั ิในการเคลือ่ นไหวทีผ่ า่ นมา ประสบการณ์
เหล่านี้จะยกระดับให้เป็นแนวคิดทฤษฎีความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือไม่ อย่างไร ขณะเดียวกันแนวคิด
สตรีนิเวศนิยมทั้งจากประเทศในซีกโลกตะวันตกและประเทศก�ำลังพัฒนา จะช่วยเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเสริมความเป็นธรรมทางเพศให้เกิดขึ้น ได้หรือไม่
อย่างไร และสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร
การเก็บข้อมูลได้ ใช้การทบทวนวรรณกรรมเป็นหลัก และการสนทนากลุ่มย่อยที่ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ
การสัมภาษณ์รายบุคคล บทศึกษาเริ่มต้นด้วย บทที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิเวศนิยม เน้นด้านทฤษฎี
บทที่ 2 น�ำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับบทบาทผู้หญิงในการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
การส�ำรวจว่าแนวคิดสตรีนเิ วศนิยมได้ถกู น�ำมาใช้ ในบริบทสังคมไทยด้านสิง่ แวดล้อมหรือไม่ อย่างไร เน้นด้านปฏิบตั กิ าร
บทที่ 3 เป็นการตัง้ ข้อสังเกต ให้ขอ้ คิดเห็นว่าแนวคิดสตรีนเิ วศนิยมก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางนโยบายสิง่ แวดล้อม
ได้หรือไม่ อย่างไร ความท้าทายคืออะไร
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บทที่ 1
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิเวศนิยม
สตรีนิเวศนิยม ถือก�ำเนิดในซีกโลกตะวันตกอันเป็น
ผลผลิตของขบวนการเคลื่อนไหวด้านสันติภาพของ
นักสตรีนิยมและนักนิเวศวิทยาในยุคปลายทศวรรษ
1970 และต้นทศวรรษ 1980 สตรีนิเวศนิยม ได้ถูก
ขนานนามโดยนักเขียนชาวฝรัง่ เศส ฟรานซิส โดบอนน์
(Francoise d’Eaubonne) ในปี 1974 และได้ถกู พัฒนา
ต่อโดย อีเนสตรา คิง (Ynestra King) ในปี 1976
ก่อรูปเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในปี 1980 ซึ่งได้จัด
สัมมนาสตรีนิเวศนิยมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกใน
ปีเดียวกันนีเ้ รือ่ งผูห้ ญิงกับชีวติ บนผืนโลก: สตรีนเิ วศนิยม
ในทศวรรษที่ 80 การประชุมสัมมนาครัง้ นัน้ ได้สำ� รวจ
ความเชื่อมโยงระหว่างสตรีนิยม ลัทธิทหาร สุขภาพ
และนิเวศ ตามมาด้วยการก่อตัง้ กลุม่ the Women’s
Pentagon Action ทีต่ อ่ ต้านลัทธิทหาร ต่อต้านสงคราม
นิวเคลียร์ อีเนสตรา คิง (Ynestra King) ได้ประกาศว่า
สตรีนิเวศนิยม คือความเชื่อมต่อกันและความเป็น
องค์รวมของทฤษฎีและการปฏิบัติ นักสตรีนิยมมอง
เห็นการท�ำลายล้างโลกโดยบรรษัท และภัยคุกคาม
ของอาวุธนิวเคลียร์ โดยกองทัพ ว่ามาจากรากความคิด
เดียวกันกับการถือระบอบชายเป็นใหญ่ ซึง่ ปฏิเสธสิทธิ
ในเนื้อตัวร่างกายและเพศของผู้หญิง ใช้การครอบง�ำ
ด้วยระบบทีส่ ลับซับซ้อนและอ�ำนาจรัฐทีค่ วบคุมให้ ไป
ในทิศทางที่ต้องการ เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงประท้วง
ต่อต้านการท�ำลายล้างระบบนิเวศ หรือการคุกคาม
ของอาวุธนิวเคลียร์ต่อชีวิตบนโลก การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีชวี ภาพ การตัดต่อพันธุกรรมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พวกเธอพบความเชื่อมโยง
ระหว่างการครอบง�ำโดยแนวคิดระบบชายเป็นใหญ่
และความรุนแรงต่อผู้หญิง การล่าอาณานิคมที่กดขี่
คนและธรรมชาติ มันท�ำให้พวกเธอตระหนักว่าการ
ปลดปล่อยผู้หญิงจะมิอาจบรรลุได้หากแยกขาดจาก
การต่อสู้ที่ ใหญ่กว่าในการพิทักษ์ธรรมชาติและชีวิต
บนโลก1

คาเรน วอร์เรน (Karen Warren) นักปรัชญาสตรี
นิเวศนิยม ได้ชี้ว่า สตรีนิเวศนิยม ถักทอจากทัศนะที่
หลากหลายของผูค้ นธรรมดาสามัญทีถ่ กู มองข้าม หรือ
ประเมินคุณค่าต�ำ่ ในการสร้างวาทกรรม (ตัวอย่างเช่น
กลุ่มชิปโก้) ในการพัฒนาทัศนะระดับโลกที่ครอบง�ำ
โดยระบบชายเป็นใหญ่2 เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและ
ธรรมชาติ นักสตรีนิเวศนิยมจ�ำนวนมากมองว่าการ
แก้ ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยา เชื่อมโยงโดยตรงกับ
การแก้ ไขปัญหาการกดขี่ผู้หญิง กล่าวคือการสิ้นสุด
ของระบบชายเป็นใหญ่จะน�ำมาทัง้ การปลดปล่อยผูห้ ญิง
และการลดวิกฤตด้านนิเวศวิทยา3
การศึกษาค้นคว้าเรือ่ งสตรีนยิ มและนิเวศวิทยา จึงเป็น
ฐานส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจแนวคิดสตรีนเิ วศนิยม
โดยเฉพาะเรือ่ งความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงชาย
และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างโลกวิทยาศาสตร์
กับโลกธรรมชาติ นักสตรีนเิ วศนิยม คือ นักสตรีนยิ ม
ที่เข้าใจประเด็นนิเวศวิทยาด้วยการวิเคราะห์และ
การใช้ความคิดแบบสตรีนิยม
สตรีนิเวศนิยมในสังคมตะวันตก4
สตรีนิเวศนิยม เป็นการน�ำฐานการวิเคราะห์ของสตรี
นิยมเข้าไปในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
กับสิง่ แวดล้อม สตรีนเิ วศนิยมยุคเแรกๆ อาศัยรากเหง้า
ของความคิดเรือ่ งปรัชญาคูต่ รงข้าม หญิงกับชายและ
ทัศนะเกี่ยวกับความใกล้ชิดของผู้หญิงและธรรมชาติ
เน้นความคิดระดับทฤษฏีทเี่ ป็นนามธรรม5 การจัดแบ่ง
เป็นสองขั้วนี้เป็นการสร้างข้อสรุปที่ตายตัว ความคิด
ได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นแนวความคิดสตรีนิเวศนิยม
ในปลายศตวรรษที่ 20 ทีเ่ ชือ่ มโยงขบวนการเคลือ่ นไหว
สิง่ แวดล้อมและสตรีนยิ มเข้าด้วยกัน แนวคิดสตรีนเิ วศ
นิยมได้พฒ
ั นาร่วมไปกับแนวคิดนิเวศวิทยาส�ำนักต่างๆ
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โดยดึงเอาความห่วงใยเรื่องผลกระทบของกิจกรรม
มนุษย์ต่อโลกธรรมชาติจากขบวนการสิ่งแวดล้อม
และดึงเอาความคิดสตรีนิยมที่เห็นว่ามนุษยชาติมี
ความแตกต่างด้านเพศภาวะ ซึง่ กดให้เพศหญิงตกอยู่
ในฐานะที่เป็นรองถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดขี่
ข่มเหงมาถักทอเชือ่ มร้อยกัน สตรีนเิ วศนิยมจึงมีความ
หลากหลายมากซึ่งบรรดานักสตรีนิยมด้วยกันเองก็
ไม่ ได้เห็นพ้องต้องกันไปทั้งหมด ความหมายของสตรี
นิเวศนิยมจึงลืน่ ไหลไปตามวัตถุประสงค์ ในการน�ำไปใช้
หรืออาจแปรผันไปตามจุดยืนทางการเมือง ตามแรง
บันดาลใจในการเคลือ่ นไหวทางการเมือง ตามประเด็น
การรณรงค์ หรือตามความส�ำคัญของจิตวิญญาณ
และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับโลก

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับ
ธรรมชาติ8
สตรีนิเวศนิยมแนวจิตวิญญาณ ในฐานะที่ผู้หญิงเป็น
เหยื่อร่วมกันกับธรรมชาติ แนวคิดนี้จึงมุ่งยืนยันความ
ศักดิส์ ทิ ธิของโลกธรรมชาติให้ความส�ำคัญทีก่ ารด�ำรง
อยู่ภายใน (อัตลักษณ์,ความเป็นตัวตน) ความเชื่อม
สัมพันธ์ การเยียวยา และพลังภายใน ได้วิเคราะห์
ระบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่ามีวิวัฒนาการ ย่อมมี
การเปลีย่ นแปลง ไม่ตายตัว มีความยืดหยุน่ สามารถ
ฟืน้ ตัวเองได้ เพราะเป็นระบบทีเ่ ปิดตัวต่อความเปลีย่ น
แปลงของสสาร พลังงานและข้อมูล มีการประสาน
ความแตกต่างหลากหลายผ่านการปฏิสมั พันธ์ การหมุน
หรือการเคลื่อนตัวที่มีความสลับซับซ้อนและมีกลยุทธ
ที่ยืดหยุ่น จึงมองอ�ำนาจในลักษณะการมีส่วนร่วม
การแบ่งปัน การเปิดกว้าง การมีความสัมพันธ์แบบ
พึง่ พาและเชือ่ มโยงกัน มีความยืดหยุน่ และเปลีย่ นแปลง
แตกต่างจากกระบวนทัศน์แบบครอบง�ำทีม่ องสิง่ ต่างๆ
แบบแยกส่วน ท�ำให้คนมีความเหินห่างและแยกส่วน
จากธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมสัตว์และมนุษย์ดว้ ยกันเอง
ท� ำ ให้ ค นไม่ รู ้ สึ ก ว่ า ตนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโลกจึ ง ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ในลักษณะควบคุมและ
เอาชนะ เกิดการท�ำลายล้างอย่างมโหฬาร9

ความคิดปรัชญาตะวันตกในช่วงเริ่มต้นของยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม จะพบว่ามีรากฐานความรุนแรง
อยู่ในปรัชญาสมัยใหม่ ซึง่ ยังคงมีอทิ ธิพลต่อโลกปัจจุบนั
ในงานเขียนของฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)
“การก�ำเนิดของยุคแบบผูช้ าย (The Masculine Birth
of Time)” เปรียบเทียบธรรมชาติกับผู้หญิงว่าเป็น
สิ่งที่ต้องพิชิต ดังความคิดที่เสนอว่า “วิทยาศาสตร์
เป็นกิจบริสุทธิ์และเป็นของผู้ชายล้วนๆ ที่แสวงหา
อ�ำนาจเหนือ แทนที่จะผสมลักษณะที่เป็นหญิงไป
พร้อมกัน” เบคอนมองโลกธรรมชาติว่ามีลักษณะเป็น
แบบกลไก และมีอัตลักษณ์แบบอิตถีเพศ เบคอนได้
ท�ำลายวิธีการที่จะเข้าใจธรรมชาติ โดยการมีความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยความอ่อนน้อมและเคารพ
แต่สามารถเข้าใจได้ ในลักษณะแบบจ�ำลองของเครือ่ งจักร6
การที่มนุษย์มุ่งการพัฒนาโลกทางวัตถุ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี่แบบสุดโต่ง กระทบต่อระดับรากฐานทาง
จิตวิญญาณ “มนุษย์เราได้สูญเสียความรู้สึกว่า โลก
ใบนี้ คือบ้านที่แท้จริงของเรา(This Earth is Our
True Home)” 7 การด�ำรงรักษาโลกใบนี้ แนวคิดนิเวศ
วิทยาเชิงลึก จึงเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
ลึกซึ้งในระดับจิตส�ำนึก ฟื้นฟูทัศนะการมองของรุ่น
บรรพบุรษุ ตามธรรมเนียมประเพณีเดิมขึน้ มาให้มากขึน้
ที่ ให้ความเคารพนบนอบต่อความเชือ่ มโยงถักทออย่าง
ลึกซึ้งของสรรพสิ่งในข่ายใยชีวิต และคิดทบทวนใหม่

สตรีนเิ วศนิยมแนวจิตวิญญาน ได้ ใช้แนวคิดเรือ่ งการใช้
อ�ำนาจแบบต่างๆในการท�ำความเข้าใจปัญหาทีซ่ บั ซ้อน
ของสังคม โดยชี้ ให้เห็นผลของการใช้อ�ำนาจแบบ
วัฒนธรรมครอบง�ำทีส่ ง่ ผลให้มนุษย์เราประสบปัญหา
สังคมต่างๆ วิถีชีวิตที่ติดในกับดักของบริ โภคนิยม
วัตถุนยิ มของโลกอุตสาหกรรม ท�ำให้เรารูส้ กึ แปลกแยก
แข่งขันกันเอง โดดเดีย่ วและอาจต้องเผชิญความเจ็บ
ป่วยจากวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ วิถีชีวิตบริโภคนิยมและ
วัตถุนยิ มยังน�ำมาซึง่ การท�ำลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สตรีนเิ วศนิยมกลุม่ นีจ้ งึ เสนอรูปแบบ
การใช้อ�ำนาจร่วม (power with, power shairing)
จากการเชื่อมโยงกัน และการใช้อ�ำนาจจากภายใน
(power from within) ของบุคคลหรือกลุม่ ในการรับมือ
กับอ�ำนาจเหนือกว่า (power over, power from
above) ที่ครอบง�ำควบคุมคุกคาม ท�ำลาย
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สตรีนิเวศนิยมแนวมาร์กซิสต์ เน้นการมองปัญหา
สิ่งแวดล้อมว่าเกิดจากระบบปิตาธิป ไตยที่ท�ำงาน
ร่วมกับระบบทุนนิยม (Capitalist Patriarchy) ในการ
แสวงหาประโยชน์จากร่างกายและแรงงานของผูช้ าย
และผูห้ ญิงรวมทัง้ แสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติดว้ ย
ดังนัน้ ถ้าจะยุตกิ ารครอบง�ำนี้ ก็จำ� เป็นต้องปรับเปลีย่ น
โครงสร้างความสัมพันธ์เสียใหม่ ด้วยการทลายการ
จัดล�ำดับขั้นทางเศรษฐกิจและสังคมและด้วยการ
ปรับเปลีย่ นบทบาททางเพศ (Gender Roles) จึงได้
วิจารณ์แนวคิดแบบแบ่งขัว้ หญิงชายของแนวคิดนิเวศ
สตรีแนวถอนรากถอนโคน ที่มองเห็นการกดขี่เอารัด
เอาเปรียบแต่มุมเดียวคือมุมเพศภาวะ และวิจารณ์
แนวคิดทีว่ า่ ผูห้ ญิงมีความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมดีกว่าผูช้ าย
มีศกั ยภาพในการพัฒนามากกว่านั้นว่า ความรู้ของ
ผู้หญิงและผู้ชายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะมีมากหรือมี
น้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ในการท�ำงานที่สัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม

และทรัพย์สนิ ที่ ไม่เสมอภาคนัน้ ไม่เพียงแต่จะเกิดขึน้
ภายใต้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
แต่การกระจายอ�ำนาจและทรัพย์สินดังกล่าวยังถูก
ก�ำหนด โดยความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงชาย
และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างชนชั้นในแต่ละ
พื้นที่ด้วย เงื่อนไขเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจมีบทบาทในการก�ำหนดรูปแบบความสัมพันธ์
ในชีวิตประจ�ำวันระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย กับธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม ตลอดจนปฏิกริ ยิ า
ของผู้คนต่อผลกระทบนั้นด้วย
นิเวศวิทยาการเมืองแนวสตรีนยิ ม (Feminist Political
Ecology) เป็นกลุ่มที่ ใช้มุมมองสตรีนิยมไปช่วยใน
การศึกษานิเวศวิทยาการเมือง สนใจเรือ่ งการตัดสินใจ
ของผู้ที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขที่
แตกต่างกันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน
แต่ละพื้นที่ ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชายในการเข้าถึงการใช้และการควบคุมทรัพยากร
ธรรมชาติ สาระส�ำคัญของนิเวศวิทยาการเมืองแนว
สตรีนิยม มี 3 ด้าน คือ

สตรีนยิ มสังคมนิยมสายนิเวศ มองว่าแนวคิดทีเ่ น้นย�ำ้
เรือ่ งความสัมพันธ์เฉพาะของผูห้ ญิงกับธรรมชาติและ
การเมือง ท�ำให้เข้าใจไปว่าสิ่งที่ผู้ชายท�ำต่อโลกนั้น
เลวร้ายไม่เหมือนกับผูห้ ญิง ท�ำให้ขา้ มข้อเท็จจริงทีว่ า่
ผู้ชายก็สามารถพัฒนาจริยธรรมการใส่ ใจธรรมชาติ
ได้เช่นกัน และยังได้สร้างแก่นสารที่ตายตัวจากการ
จัดแบ่งเป็นสองขั้วผู้ชายกับผู้หญิงนี้ โน้มเอียงที่จะ
มองผูห้ ญิงอย่างตีขลุมว่าเป็นกลุม่ คนชายขอบ โดยไม่เห็น
ประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกันของผูห้ ญิงทีม่ าจากชนชัน้
วรรณะ เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ทีห่ ลากหลาย นอกจากนัน้
ยังล้มเหลวในการวิเคราะห์ทุนนิยมปิตาธิป ไตยและ
การครอบง�ำของมันต่อธรรมชาติ ดังนัน้ จึงไม่สามารถ
พัฒนายุทธศาสตร์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สตรีนิยมสายนิเวศที่ท�ำงานในกรอบการวิเคราะห์
แบบสังคมนิยม เน้นความสัมพันธ์แบบวิพากษ์วิธี
(dialectic) ระหว่างการผลิต (production) กับการ
ให้ก�ำเนิด, การบ�ำรุงเลี้ยงชีวิต (reproduction) และ
การผลิต (production) กับระบบนิเวศ (ecology)10

ด้านแรก ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตก
ต่างกันระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย มี 2 ระบบ คือ ระบบ
ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ
ระบบความรู้ท้องถิ่นที่ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน หรือที่
เรียกว่า วิทยาศาสตร์แห่งการอยู่รอด (Sciences
of Survival) เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตและ
การสะสมประสบการณ์ ในชีวติ ประจ�ำวัน เป็นความรู้
แบบองค์รวมที่หลอมรวมงานผลิตและงานให้ก�ำเนิด
และการดูแลชีวติ ไว้ดว้ ยกัน รวมปริมณฑลสาธารณะ
และปริมณฑลส่วนตัวไว้ด้วยกัน ความรู้ส่วนนี้เป็น
ความรู้ที่ผู้หญิงมีบทบาทจากการที่มีบทบาทหน้าที่
หลายอย่างในชีวิตประจ�ำวัน
ด้านทีส่ อง สิทธิและหน้าทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อมที่ ไม่เสมอ
ภาคกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ให้ความสนใจว่า
ใครคือผู้มีสิทธิ ในการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากร
ธรรมชาติ ใครมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดการที่ดิน น�้ำ
ป่า สัตว์ และในเชิงอ�ำนาจที่ ไม่เท่าเทียมกัน สิทธิ

กลุ่มสิ่งแวดล้อมนิยมแนวสตรีนิยม (Feminist
Environmentalism) เสนอว่า การกระจายอ�ำนาจ
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และหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมนี้เปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจเปลีย่ นแปลงไป ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ ในแง่เพศสภาพ
ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือพื้นที่ก็ ได้ เช่น ผู้ชาย
มักจะได้สิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงและควบคุม
ทรัพยากร ในขณะทีผ่ หู้ ญิงมักจะได้สทิ ธิตามประเพณี
ในการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากร

การถ่ายโอนอ�ำนาจจากผู้หญิงไปสู่ผู้ชาย และจาก
ชุมชนท้องถิ่นไปสู่สถาบันภายนอกอย่างไร รวมทั้ง
การศึกษาในประเด็นการสร้างความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์
ว่า การเผยแพร่เทคโนโลยีแบบตะวันตกพร้อมกับ
อุดมการณ์สยบธรรมชาติ โดยผ่านลัทธิลา่ อาณานิคม
ในศตวรรษที่18 หรือผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ผลักดันโดยบริษทั เอกชนในศตวรรษที่ 21 การเผยแพร่
ดังกล่าวจะส่งผลต่อสภาวะสิง่ แวดล้อมของโลกอย่างไร
และมีมิติทางเพศสภาพอย่างไร เป็นต้น

ด้านที่สาม การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและความ
เคลือ่ นไหวระดับรากหญ้าทีแ่ ตกต่างกันระหว่างผูห้ ญิง
กับผู้ชาย ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นทาง
การเมือง ผู้หญิงมักจะเป็นแนวหน้าในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยน
แปลงด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิง
โครงสร้าง อาทิ การทีร่ ฐั ลดบทบาทในการให้บริการ
สังคมลงไป และการแปรกิจการของรัฐ ให้เป็นของเอกชน
ส่งผลกระทบคุกคามวิถชี วี ติ ความอยูร่ อดของครอบครัว
และชุมชน

การศึกษาสุขภาพในมุมมองของผู้หญิง11 ผู้หญิงเป็น
พวกแรกๆ ที่สังเกตเห็นปัญหา เช่น อาการเจ็บป่วย
ต่างๆ ทีเ่ กิดจากการได้รบั มลภาวะหรือสารพิษ รวมทัง้
มะเร็งในทรวงอก มะเร็งปากมดลูก นักเคลื่อนไหว
เรือ่ งสุขภาพผูห้ ญิงและความยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อม
จึงเชือ่ มโยงเรือ่ งสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และการพัฒนา
ที่ ไม่สมดุลเข้าด้วยกัน จึงมีการศึกษาอันตรายจาก
สารเคมีสังเคราะห์และสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมจนเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้หญิง
ตลอดจนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ โดย
พิจารณาว่า ผลกระทบดังกล่าวจะรุนแรงมากน้อย
แค่ ไหน ขึ้นกับเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น และพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นไป
จนถึงระดับโลก โดยมากคนจนและชนกลุม่ น้อยมักจะ
ได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพก่อนคนอืน่ ๆ12 อย่างไรก็ตาม
การรวมตัวกันเคลือ่ นไหวเรือ่ งสุขภาพของผูห้ ญิงและ
สิ่งแวดล้อมไม่ ใช่เรื่องง่าย เพราะระบบปิตาธิปไตย
ยึดถือวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของความเจ็บป่วย วิธกี ารดังกล่าวต้องใช้เวลาทดลอง
และพิสจู น์นานมากกว่าจะได้ขอ้ สรุปทีแ่ น่นอน จึงเป็น
โอกาสทีผ่ กู้ อ่ มลภาวะอาศัยช่องว่างนีซ้ อ้ื เวลาในการปัด
ความรับผิดชอบ ท�ำให้กลุ่มผู้หญิงต้องหาทางรับมือ
โดยการผลักดันหลักการปลอดภัยไว้กอ่ น (Precautionary
Principle) ซึ่งอนุมานจากแนวคิดการดูแลผู้อื่นของ
ผูห้ ญิง น�ำเข้าสูน่ โยบายและขบวนการเคลือ่ นไหวของ
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการต่อต้าน
บริษทั ธุรกิจทีม่ งุ่ หาประโยชน์อย่างขาดความรับผิดชอบ

ศักยภาพของวิธีการศึกษาแบบนิเวศวิทยาการเมือง
แนวสตรีนิยม มีอ�ำนาจในการอธิบายความซับซ้อน
ของความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพและสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี เช่น การศึกษาการแปรธรรมชาติให้เป็น
สินค้าโดยพิจารณากระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่สินค้า (Commodity Chain) ไปจนถึงการ
บริโภคว่า ในกระบวนการดังกล่าวนัน้ ตัง้ แต่การเข้าถึง
ทรัพยากร อ�ำนาจในการตัดสินใจ การควบคุมการผลิต
ตลอดการบริโภคและรับผลประโยชน์ เพศสภาพ
เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ และชนชัน้ เข้ามาเกีย่ วข้องในขัน้ ตอน
ต่างๆ อย่างไร อาทิ ใครเป็นคนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
ปลูกที่ดินและทรัพยากร ใครเป็นผู้มีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากร ใครคือผู้บริโภค และผู้บริโภค
อยู่ที่ ไหน เป็นต้น หรือการขยายตัวของทุนนิยมโลก
การค้าระหว่างประเทศ และการทหารซึง่ เชือ่ มชุมชน
และระบบนิเวศในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเข้าด้วยกันนั้น
ได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น ส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้หญิง ผู้ชายต่าง
ชนชั้นและชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ ในพื้นที่นั้น ก่อให้เกิด
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ความเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมของกลุม่ ผูห้ ญิงรากหญ้า
การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงในสเปนเพื่อต่อต้าน
การทิ้งของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในระหว่างที่กลุ่มผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ทางการเมืองกลุ่มผู้หญิงได้ลงมือท�ำงานบ้านหลาย
อย่างในพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น การปรุงอาหาร การเย็บผ้า
การเลีย้ งเด็ก ซึง่ ท�ำไปพร้อมๆกับการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสาร ก�ำหนดยุทธศาสตร์ และหาทุนเพือ่ ใช้ ในการ
รณรงค์ไปด้วย จึงเกิดการนิยามความหมายของพืน้ ที่
ทางสังคมใหม่เพื่อสะท้อนความสนใจและปัญหาของ
ผู้หญิง โดยการขยายพื้นที่ส่วนตัวรุกเข้าไปในพื้นที่
สาธารณะ ผูห้ ญิงมักเข้าร่วมรณรงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อม
เพราะว่าการท�ำงานตามหน้าที่ประจ�ำวันของผู้หญิง
ท�ำให้ผู้หญิงเห็นปัญหาได้เร็วกว่าผู้ชาย เช่น ปัญหา
ของเสียอันตราย และผูห้ ญิงอาศัยเครือข่ายการติดต่อ
สัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆในชีวิตประจ�ำวัน ในการ
เคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมก�ำลังในฐานะ
แม่และผู้ดูแลบ้าน13

อย่างเป็นทางการได้ เพราะพวกเธอถูกผู้ที่มีอ�ำนาจ
ซึง่ มักจะเป็นผูช้ ายทีม่ าจากชนชัน้ กลางกีดกันด้วยเหตุผล
ด้านชนชัน้ และเพศสภาพ มักมองข้อเรียกร้องของเธอ
เป็นเพียงเรื่องหยุมหยิมไร้สาระ

มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มี
การแก้ ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ของผู ้ ห ญิ ง ระดั บ รากหญ้ า ในหลายๆพื้ น ที่ ทั่ ว โลก
มักไม่ ได้เกีย่ วข้องกับแนวความคิดเชิงทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับ
ผู้หญิงและสิ่งแวดล้อมเลย จึงได้มีการตั้งข้อสังเกต
อีกว่า ปัจจุบนั ทฤษฎีสตรีนเิ วศนิยมทีล่ กึ ซึง้ ได้แยกทาง
เดินไปคนละทางกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ระดับรากหญ้าที่ ไม่ทราบทฤษฎี หรือถ้าทราบก็อาจจะ
ไม่ ได้พงึ่ พาทฤษฎีดงั กล่าวในปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม

การเคลือ่ นไหวดังกล่าวผูห้ ญิงต้องเผชิญกับการต่อต้าน
และการข่มขวัญจากผูม้ อี ำ� นาจ ด้วยเหตุผลด้านชนชัน้
และเพศสภาพอีกเช่นกัน ท�ำให้ผหู้ ญิงต้องดึงทรัพยากร
ในปริมณฑลส่วนตัวมาเป็นอาวุธในการฟาดฟันกับ
ผูม้ อี ำ� นาจในปริมณฑลสาธารณะ ทรัพยากรดังกล่าว
คือคุณลักษณะของความเป็นแม่ และอารมณ์ความรูส้ กึ
ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องกันภายในครอบครัว เช่น
ความเอื้ออาทร แต่ ไม่ ได้รับการยกย่องในปริมณฑล
สาธารณะ กลุม่ ผูห้ ญิงได้นำ� คุณลักษณะภายในปริมณฑล
ส่วนตัวเหล่านีม้ าใช้ ในการเสริมสร้างอ�ำนาจของกลุม่
ผูห้ ญิงในปริมณฑลสาธารณะ เพือ่ ปกป้องและเยียวยา
สมาชิกในครอบครัวจากพิษภัยต่างๆ

เมื่อผู้หญิงตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้เปลี่ยน
ยุทธวิธกี ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองใหม่ โดยผันเรือ่ ง
ที่มีความส�ำคัญในปริมณฑลส่วนตัวให้มีความส�ำคัญ
ในปริมณฑลสาธารณะ แปรเรื่องที่สังคมมองไม่เห็น
ให้เป็นเรื่องที่สังคมเห็นได้ชัดเจน แปรเรื่องราวใน
ปริมณฑลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ในชีวิต
ประจ�ำวันให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะ แปรเรื่องที่
ถูกจัดว่าเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยให้กลายเป็น
เรื่องนโยบาย ผลักดันเรื่องของคนธรรมดาไร้อ�ำนาจ
ต้านกับอ�ำนาจของผู้ก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ด้วย
เหตุนผี้ หู้ ญิงจึงรวมกลุม่ เรียกร้องให้รฐั หันมารับผิดชอบ
ในการพิทกั ษ์สทิ ธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิของ
ประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งมักถูกละเลย

แต่นักสตรีนิยม ซีลีน เคราส์ (Celene Krauss) ได้
อธิบายข้อสังเกตดังกล่าวว่า สาเหตุที่ผู้หญิงระดับ
รากหญ้าซึง่ ไม่เคยยุง่ เกีย่ วกับการเมืองเลย ลุกขึน้ มา
ด�ำเนินการทางการเมืองนอกระบบเพราะพวกเธอ
ตระหนักว่า การใช้อำ� นาจก�ำหนดนโยบายในปริมณฑล
สาธารณะ เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดความเสียหายใน
ปริมณฑลส่วนตัวเป็นสิง่ ทีก่ ระทบการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ของสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตามพวกเธอไม่
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย

ค�ำอธิบายอีกแบบหนึง่ อธิบายว่าแม้ขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสิง่ แวดล้อมของผูห้ ญิงทัว่ โลก จะไม่ ได้มคี วามคิด
สตรีนเิ วศนิยมทีช่ ดั เจน แต่ก็ได้รบั อิทธิพลทางความคิด
และแรงบันดาลใจมาจากความคิดเรือ่ งความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม เพราะถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบทีจ่ ะเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ธรรมชาติ และมีความเคารพ
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ต่อธรรมชาติทเี่ ปรียบเสมือนมารดาของโลก ซึง่ บ�ำรุง
เลีย้ งสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ และหล่อเลีย้ งจิตวิญญาณของมนุษย์
แม้ว่าจะมีการวิจารณ์การมองธรรมชาติกับผู้หญิงมี
ความคล้ายกันในเรื่องการถูกกดทับจากระบบชาย
เป็ น ใหญ่ ว ่ า อาจท� ำ ให้ ม องข้ า มความไม่ เ ป็ น ธรรม
ความสลับซับซ้อนของปัญหาอืน่ ๆที่ ไม่ ใช่ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงชาย

สตรีนิเวศนิยมในประเทศก�ำลังพัฒนา
ตัวอย่างเช่น ขบวนการชิบโก้ ในอินเดีย ขบวนการ
เข็มขัดสีเขียวในเคนยา ล้วนถูกขนานนามว่าเป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวสตรีนิเวศนิยม ขบวนการเหล่านี้
ได้แสดงถึงการเมืองแห่งการขัดขืนกับอ�ำนาจระดับ
ท้องถิ่นของผู้หญิง ขบวนการเข็มขัดสีเขียวเป็นการ
รวมกลุ่มผู้หญิงปลูกต้นไม้เป็นแถบรอบๆ หมู่บ้านใน
ชนบทเพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดไม้ฟนื แก้ปญ
ั หาการสูญเสีย
หน้าดินและปัญหาการกลายเป็นทะเลทราย ต่อมา
ได้ขยายตัวเป็นขบวนการทัว่ ประเทศ15 มุง่ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญไปสู่ชาวบ้าน16 ส�ำหรับ
งานศึกษาครั้งนี้จะขอกล่าวถึงขบวนการชิปโก้อย่าง
พอสังเขป ในส่วนที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย

จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า
สตรีนิยมที่ท�ำงานบนฐานการวิเคราะห์นิเวศวิทยา
การเมืองและสตรีนยิ มยุคหลังสมัยใหม่ ให้ความส�ำคัญ
กับการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างเพศภาวะ ชนชั้น
ทุนนิยมเสรีนยิ มใหม่ กับสิง่ แวดล้อม ด้วยการวิเคราะห์
การทับซ้อน (intersectionality) ของการกดขี่ ครอบง�ำ
ท�ำความเข้าใจกับความซับซ้อน การสานร้อยและ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบอบอ�ำนาจและระบอบ
การกดขี่ต่างๆ ในหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น
วรรณะ มิติทางเพศ เผ่าพันธุ์ วัย และภาวะพิการ
จากการวิเคราะห์ตามบริบทที่พิจารณาพหุอัตลักษณ์
(multiple identity) และอัตวิสัยของผู้กระท�ำนั้น
การวิเคราะห์การทับซ้อน (intersectionality) ของ
การถูกกระท�ำ เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์อันเป็น
ประโยชน์ ในการยกระดับประเด็นให้เป็นการเมือง
และในการต่อสูเ้ พือ่ ความยุตธิ รรมและการเปลีย่ นแปลง
การต่อสู้เหล่านี้ครอบคลุมข้ามผ่านอัตลักษณ์เดี่ยว
และเชื่อมโยงการต่อสู้ต่าง ๆ ข้ามผ่านหลากรูปแบบ
ของการจัดล�ำดับชั้น การให้สิทธิพิเศษ และสภาวะ
การทับซ้อนของความด้อยอ�ำนาจ ได้กระจายรูปแบบ
ทางสังคมของมิติหญิงชาย ให้ ไปปรากฏตัวตนอีกใน
รูปแบบอื่นของความไม่เสมอภาคและอ�ำนาจ เช่น
ชาติพนั ธุ์ และสีผวิ นีค่ อื จุดเริม่ ต้นทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ทมี่ ผี ถู้ อื บทบาท
หลากหลายและสะท้อนวาทะของออเดร ลอร์ด ทีว่ า่
“ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นการต่อสูเ้ พือ่ ประเด็นเดียวดอก เพราะ
เราไม่ ได้ด�ำรงชีวิตในประเด็นเดียว”14

ขบวนการชิปโก้ เป็นขบวนการทีผ่ หู้ ญิงมีบทบาทส�ำคัญ
ตั้งแต่แรกเริ่ม ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์แนบแน่น
ระหว่างผูห้ ญิงกับธรรมชาติ ขบวนการนีม้ สี ตั ยาเคราะห์
หรืออหิงสาเป็นเป้าหมายและมรรควิธี เมื่อปี 2532
เครือข่ายสันติวิธี ได้เชิญ อินดู ทิกาการ์ ผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการท�ำงานกับผู้หญิงในขบวนการชิปโก้ มา
เยือนประเทศไทย แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ขบวนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ17 เธอเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ
ว่า “เมื่อป่าถูกท�ำลายก็ท�ำให้พื้นดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ มิหน�ำซ�้ำยังท�ำให้แม่น�้ำตื้นเขินเพราะเวลา
ฝนตกลงมาน�ำ้ ก็จะชะล้างหน้าดินจากป่าลงมาสูแ่ ม่นำ้�
สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันคือ คนต้องลงมาจากป่าเขา
อพยพจากชนบทเข้ามาหางานท�ำ เพราะว่าความ
ยากจนในชนบท เนือ่ งจากระบบนิเวศถูกท�ำลาย ขณะที่
ผิวดินก้อนหินก้อนกรวดถูกรือ้ ถอนลงมาจากถิน่ ทีเ่ ดิม
ชาวบ้านก็ถูกผลักดันให้ถอนตัวจากถิ่นของตนเข้ามา
ในเมืองด้วย กระบวนการนีเ้ กิดขึน้ พร้อมๆ กัน แล้วก็
ปล่อยให้ผหู้ ญิงกับคนแก่อยู่ในหมูบ่ า้ น ในทางวัฒนธรรม
อินเดียถือว่าผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของพระพรหม
เป็นสัญลักษณ์การสร้าง การก�ำเนิด ยังเป็นผู้ส�ำคัญ
ในการให้ความสุขแก่ลกู ด้วย สังคมใดที่ ไม่เคารพผูห้ ญิง
และสังคมใดก็ตามที่ท�ำให้ผู้หญิงไม่เคารพตนเอง
สังคมนั้นต้องเรียกว่าประสบหายนะ ไม่ว่าหายนะ
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ทางสิ่งแวดล้อม หรือหายนะทางจิตใจก็ตาม เรื่องนี้
มีความส�ำคัญยิ่ง การพัฒนาที่ถูกต้อง จะต้องให้
ความส�ำคัญกับผูห้ ญิง จะต้องไม่ทำ� ลายคุณค่าซึง่ เป็น
สัญลักษณ์ของผู้หญิง อันได้แก่ ความรัก ความ
เอื้อเฟื้อกัน”18 แนวคิดนี้ ได้สะท้อนจุดร่วมกันกับการ
เคลือ่ นไหวของขบวนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มรากหญ้าในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

หลังจากองค์กรพัฒนาต่างๆ ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนา
ต่างๆ ตามแนวทาง WED ก็ ได้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์
วาทกรรมนีแ้ ละแนวความคิดสตรีนเิ วศนิยมไปพร้อมๆ
กันว่า แนวคิดที่ว่าผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ
มากกว่าผูช้ าย ไม่ได้เกิดจากลักษณะชีววิทยาแต่มาจาก
วัฒนธรรมการหล่อหลอมของสังคมต่างหากทีก่ ำ� หนด
ให้ผหู้ ญิงใกล้ชดิ กับธรรมชาติ ผ่านกระบวนการอบรม
สัง่ สอนกันมาหลายชัว่ คน ในขณะทีผ่ ชู้ ายท�ำงานด้าน
การผลิตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก (productive) ผูห้ ญิง
ก็ทำ� งานด้านการสร้างชีวติ ใหม่และการบ�ำรุงเลีย้ งชีวติ
(reproductive) อย่างไรก็ตามสังคมทุนนิยมปิตาธิปไตย
ก็ ไม่ ได้ ให้ความส�ำคัญแก่บทบาทของผู้หญิงในด้าน
การให้ก�ำเนิดและบ�ำรุงเลี้ยงชีวิต เพราะไปยกย่อง
ให้ความส�ำคัญกับการผลิตทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้มากกว่า
ซึ่งมักเป็นงานของผู้ชาย

นอกจากนี้ วันทนา ชีวา (Vandana Shiva) นักสตรี
นิเวศนิยมชาวอินเดีย ได้เสนอมุมมองใหม่ๆจากผูห้ ญิง
ในสถานการณ์ ใหม่ๆหรือเทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น ชี้ ให้
เห็นอันตรายของการข้ามเส้นแบ่งระหว่างชนิดพันธุ์
(Transgenic Border Crossing) ในการผลิตระบบ
เกษตรอุตสาหกรรม เธอยกตัวอย่างโรควัวบ้า ทีเ่ กิดขึน้
จากการน�ำอาหารสัตว์สำ� เร็จรูปไปเลีย้ งวัว ในอาหารนัน้
มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
แต่ตามธรรมชาติวัวเป็นสัตว์กินแต่พืชเมื่อต้องมากิน
อาหารส�ำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสัตว์ โรคในแกะจึง
สามารถถ่ายทอดข้ามไปสูว่ วั และคนโดยผ่านกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว์และการเลีย้ งสัตว์ ในระบบการเกษตร
แบบอุตสาหกรรม ที่มุ่งแสวงหาก�ำไรโดยแทรกแซง
กฎของธรรมชาติ

ขบวนผูห้ ญิงกับวาระการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กลุ่มนักเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยมและหน่วยงานภาค
ประชาสังคมได้มพี ฒ
ั นาการของการต่อรองทางการเมือง
ในการน�ำเสนอประเด็นเพศภาวะเข้าไปในวาระว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในองค์กรระดับ
นานาชาติมาเป็นล�ำดับ ซึง่ เริม่ ต้นกระบวนการด�ำเนินงาน
เพื่อต่อรองให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศต่างๆ หลังจากการก่อตัง้ United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) เมื่อค.ศ. 1992 ในการประชุม UNCED
ที่ริโอเดอจาเนโร แต่ความพยายามดังกล่าวต้องใช้
ระยะเวลานาน และในทีส่ ดุ ได้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
ในการประชุม Conference of the Parties (COP)
ครั้งที่ 13 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการน�ำเสนอ
วาทกรรม WED ขึ้นใหม่อีกครั้งในประเด็นเกี่ยวกับ
การปรับตัวและความเปราะบาง ได้ระบุว่าผู้หญิง
เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบางเป็นพิเศษ เนือ่ งจากบทบาท
ในการใช้ทรัพยากรซึ่งในปัจจุบันถูกคุกคามจากผล
กระทบด้านลบจากภัยแล้งและพายุรนุ แรงทีเ่ ป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเน้นย�้ำถึง
ความรู้ สิทธิ และทักษะเฉพาะของผู้หญิงที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งสืบเนื่องจากความผูกพันพิเศษ

ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา Women,
Environment and Development (WED) ความ
เคลื่อนไหวของผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมในประเทศก�ำลัง
พัฒนา ได้เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างวาทกรรมการพัฒนา
เรื่องผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (WED)
ซึ่งมองว่าผู้หญิงในประเทศก�ำลังพัฒนามีศักยภาพ
ในการเป็ น ผู ้ จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งนี้เพราะผู้หญิงมีความรู้และประสบการณ์จากการ
ท�ำงานประจ�ำวันในสิ่งแวดล้อม ในปลายทศวรรษ
1980 วาทกรรม WED กลายเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระดับ
นานาชาติในด้านการพัฒนาและสิง่ แวดล้อมมีการเปิด
เวที ให้ผหู้ ญิงระดับรากหญ้าได้มี โอกาสพูดในทีป่ ระชุม
ระดับนานาชาติ
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ของผูห้ ญิงกับสิง่ แวดล้อม จึงส่งผลให้ผหู้ ญิงมีบทบาท
ส�ำคัญในฐานะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการปรับตัวและการลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หน่วยงานด้านความช่วยเหลือและ
การพัฒนาในระดับนานาชาติต่างได้ผนวกรวมเอา
ประเด็นนีเ้ ข้าไปในนโยบายและแผนการจัดการรับมือ
กับภัยพิบัติธรรมชาติในปัจจุบัน

ด้านสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผูห้ ญิง
กลุ่มรากหญ้าในสังคมไทยอย่างไร
การก่อรูปสตรีนิเวศนิยมในประเทศไทย
ในงานวิชาการ งานศึกษาประสบการณ์การต่อสู้
ของชาวลุ่มน�้ำมูล กรณีศึกษาเขื่อนปากมูลและเขื่อน
ราษี ไศล20 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ�ำนวนมากเข้าร่วม
การชุมนุมสมัชชาคนจน เป็นงานชิน้ แรกๆ ทีน่ ำ� แนวคิด
สตรีนยิ มมาส�ำรวจประเด็นเชิงทฤษฎีกบั งานเคลือ่ นไหว
ทางสังคม งานศึกษานี้ ให้ความส�ำคัญกับอัตลักษณ์
และตัวตนของผูเ้ คลือ่ นไหวตระหนักถึงความแตกต่าง
ในหมู่คนจน การสร้างตัวตนของคนจนที่เป็นหญิง
อาจต่างกับคนจนทีเ่ ป็นชาย เนือ่ งจากคนจนสองกลุม่ นี้
มีประสบการณ์ ในครอบครัว เครือญาติ ชุมชน
ความสัมพันธ์กับรัฐ และระบบทุนที่แตกต่างกัน
การระดมมวลชนทั้งหญิงและชาย ในบางเรื่องท�ำให้
ขอบเขตของบทบาทหญิงชายถูกลบออกไป แต่มัก
เป็นไปแบบชั่วคราว ในหลายกรณีมักเป็นไปเฉพาะ
ทางทฤษฎีเท่านั้น บทบาทการเคลื่อนไหวของผู้หญิง
มักเป็นไปตามประเพณีเดิมคือการน�ำเอาบทบาทใน
เรื่องการดูแลและการเลี้ยงดูในครอบครัวมาขยาย
ในบทบาทพืน้ ทีส่ าธารณะ และถึงแม้วา่ ผูห้ ญิงบางคน
จะอยู่ ในระดับน�ำแต่สภาวะการน�ำและการตัดสินใจ
ยังคงเป็นของกลุ่มผู้ชาย จะมีเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของผู้หญิงเท่านั้นที่การน�ำจะอยู่ ในมือของผู้หญิง21

ส�ำหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับสากล
ได้มกี ารจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างขบวนการนักสตรี
นิยมและขบวนการทางสังคมตั้งค�ำถามต่อหลักการ
เหตุผลของตลาดทุนนิยมกับโลกาภิวตั น์ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และเชือ่ มประเด็นการพัฒนากับมิติ
เพศภาวะเข้าในการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีก่ รุงริโอ เดอ จาเนโร ในปีพ.ศ.2555
ขบวนสตรี โลก (World March of Women) มีค�ำ
ประกาศว่า “เราจ�ำเป็นจะต้องเอาชนะรูปแบบการ
พัฒนาเช่นนี้ ให้ ได้” ในปีพ.ศ. 2557 ผู้หญิงจาก
“ลา เวีย คัมเปสินา” (La Via Campesina) หรือ
ขบวนการชาวนาระดับโลกได้นำ� เสนอแนวคิดนักสตรี
นิยม ชาวนา ภาคประชาชน (feminism campesino
popular) ซึ่งเชื่อมการต่อสู้เพื่ออธิปไตยทางอาหาร
เข้ากับการยอมรับคุณค่างานของผู้หญิง เชื่อมการ
ต่อสู้กับความรุนแรงต่อผู้หญิงเข้ากับการต่อสู้กับ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อกรณีการถูกแย่งชิง
ที่ดิน การถูกรื้อไล่ และการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อการค้า
(commercial monocultures) ทั้งนี้ขบวนการจะ
เรียกร้องในสิง่ เดียวกัน เช่น สิทธิของกลุม่ ชนต่อทีด่ นิ
ท�ำกินและรูปแบบเศรษฐกิจจากรากฐานเดิมของท้องถิน่
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นงานดูแลผู้อื่นและ
อาหารก่อให้เกิดความเป็นพันธมิตรระหว่างนักสตรีนยิ ม
กับขบวนการทางสังคมอื่นๆ อีกมากมาย 19

การที่มีผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวเรื่องทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมจ�ำนวนมาก จึงปรากฏงานวิชาการส�ำรวจ
ความรูเ้ รือ่ งสตรีนเิ วศนิยม จากประสบการณ์ตา่ งประเทศ
อย่างเป็นระบบโดย สัณฐิตา กาญจนพันธุ22์ ในโอกาส
วาระครบรอบ 60 ปี ฉลาดชาย รมิตานนท์ นักสตรี
นิยมคนหนึ่งของไทย

สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างรูปธรรมของการเชื่อมร้อยกัน
ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติการทางสังคมของสตรี
นิเวศนิยมในระดับสากล ในยุคที่ โลกเชือ่ มต่อกันมากขึน้
ด้วยกระบวนการโลกาภิวัตน์ ศักยภาพการอธิบาย
การวิเคราะห์ของแนวคิดสตรีนเิ วศนิยมจะเป็นประโยชน์
ต่อขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมการเมืองของผูห้ ญิง

นอกจากนัน้ ยังมีงานศึกษาเรือ่ งสตรีนยิ มและขบวนการ
ทางสังคมว่าด้วยสิง่ แวดล้อม ทีเ่ รียกร้องให้ขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคม ค�ำนึงถึงมิตเิ พศภาวะ สตรีนยิ ม
และมิตินิเวศวิทยาแนวลึกไปพร้อมกัน23
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ส�ำหรับหมู่นักเคลื่อนไหวนักปฏิบัติการผู้หญิงด้าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ มักไม่ประกาศตัวว่า
มีแนวคิดสตรีนเิ วศนิยม และให้ความใส่ใจกับการท�ำงาน
เคลื่อนไหวมากกว่าสนใจศึกษาหรืออ้างอิงแนวคิด
ทฤษฎี ได้ท�ำงานสนับสนุนบทบาทผู้หญิงรากหญ้า
ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน เช่นเดียวกับผูห้ ญิงระดับรากหญ้า
ที่ขึ้นมามีบทบาทก็ ไม่ประกาศตัวว่าเป็นนักสตรีนิเวศ
นิยม พวกเธอได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายด้วย
คุณสมบัติอ่อนน้อมถ่อมตน การเชื่อมประสานไมตรี
การเจรจาที่อดทนใจเย็น หรือการมีบทบาทในงาน
ผูห้ ญิงและการพัฒนา (Women and Development)
หรือ งานผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(Women, Environment and Development)

องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นทีป่ รึกษาของชาวบ้านสนับสนุน
การเข้าร่วมต่อสูข้ องผูห้ ญิงในสมัชชาคนจน24 เปิดช่องทาง
ให้ผู้หญิงชาวบ้านหลายๆคนได้พิสูจน์ความสามารถ
ในการท�ำงานพัฒนาสังคม การได้เห็นคุณค่าของตนเอง
และได้เพิม่ พูนทักษะด้านการเมืองของตนเองจนสามารถ
ก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำ ในโครงสร้างการตัดสินใจของ
สมัชชาคนจนมีผู้น�ำหญิงร้อยละ 15

ในปี 2536 กลุ่มนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน
นักเคลือ่ นไหวด้านอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 15 คน
ได้เดินทางไปอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และฐานคิดกับนักเคลือ่ นไหวในขบวนการชิปโก้ หลายคน
ได้นำ� ประสบการณ์และแรงบันดาลใจมาสร้างปฏิบตั กิ าร
ในพืน้ ทีก่ ารท�ำงานของตนซึง่ มี วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์
(มด) รวมอยู่ด้วย เธอเริ่มต้นท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งได้หนึ่งปีก่อนการไป
แลกเปลีย่ นดูงานกับขบวนการชิปโก้ทอี่ นิ เดีย เมือ่ กลับมา
วนิดาได้น�ำแนวคิดสตรีนิเวศนิยม และแนวทางการ
ต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากอินเดียมาประยุกต์
ร่วมกับเพื่อนๆ นักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรพัฒนา
เอกชน นักศึกษา ท�ำงานร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมในนาม ”สมัชชาคนจน”

จากการสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของสมัชชาคนจน
วนิดาให้ขอ้ มูลว่า “กลุม่ ชาวบ้านเคยเป็นสมาชิกองค์กร
สมัชชาเกษตรกรรายย่อย แต่แทนทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ คนจน
องค์กรเริ่มข้องเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ผู้น�ำซึ่งเป็น
ผู้ชายเริ่มใกล้ชิดกับอ�ำนาจและสูญเสียบทบาทใน
การแก้ปญ
ั หาชาวบ้าน ฉันจึงได้จดั ประชุมกลุม่ ชาวบ้าน
ปรึกษาหารือว่าควรจะท�ำอะไรต่อไป พวกชาวบ้าน
ต่างมีความเห็นร่วมกันว่ายังจ�ำเป็นต้องมีองค์กรที่
ร่วมกันแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากรัฐและทุน แต่จะท�ำอย่างไร
ฉันได้เรียนรูจ้ ากความล้มเหลวขององค์กรทีผ่ า่ นมาว่า
การจัดองค์กรทีม่ ีโครงสร้างจากบนลงล่างเป็นล�ำดับชัน้
เป็นวิธีการที่พวกผู้ชายใช้ มันไม่ ได้ผล มันกีดกันเสียง
จากข้างล่างที่จะไปถึงข้างบน และเปิดช่องทางให้
การเมืองข้างนอกเข้ามาแทรกแซงด้วยอ�ำนาจและ
เงิน” 26 วนิดา เห็นว่าการจัดองค์กรควรเป็นเครือข่าย
แบบหลวมๆบนฐานของการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ
ในหมูส่ มาชิกอย่างเท่าเทียม ใช้อำ� นาจตัดสินใจร่วมกัน
หรือมี โครงสร้างแบบแนวราบ การปรับโครงสร้าง
เช่นนี้สอดคล้องกับวิถีสตรีนิยม และเป็นจุดก�ำเนิด
สมัชชาคนจน

สนิทสุดา เอกชัย ได้สะท้อนให้เห็นหน้าตาของสตรี
นิเวศนิยมในสังคมไทยในบทความ A woman who
helped the poor ว่าสมัชชาคนจนก�ำเนิดโดยผู้หญิง
และท�ำงานเคลื่อนไหวแบบผู้หญิงจากบทบาทของ
วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ ซึง่ ได้ทำ� งานอย่างหนักร่วมกับ
ผู้คนที่ยากจนในประเทศในนามสมัชชาคนจน และ
เครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จนเกิดการชุมนุม 99 วัน
ที่หน้าท�ำเนียบรัฐบาลในช่วงปี 2540 มีคนเข้าร่วม
จ�ำนวน 20,000 คน วนิดา ได้รว่ มกับเพือ่ นๆ นักพัฒนา

โครงสร้ า งองค์ ก รสมั ช ชาคนจนจึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ภายในองค์กรในลักษณะ
“วัฒนธรรมแบบเสมอหน้า” กล่าวคือให้อ�ำนาจใน
การตัดสินใจเป็นของแต่ละกรณีปัญหา “สมัชชา
พ่อครัวใหญ่” เป็นตัวแทนของแต่ละกลุม่ ปัญหาซึง่ เป็น
เวทีตดั สินแบบ “ผูน้ ำ� รวมหมู”่ (collective leadership)27
สมัชชาคนจนเติบโตอย่างรวดเร็วครอบคลุมทัว่ ประเทศ
รวบรวมเครือข่ายต่างๆทีป่ ระสบปัญหาความเดือดร้อน
จากนโยบายของรัฐที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากร
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ในการด�ำรงชีวติ สร้างความหายนะให้กบั ชีวติ ชาวบ้าน
ท�ำลายสุขภาพและอนาคตของลูกหลาน การทีส่ มัชชา
คนจนต้องระดมพลถึง 20,000 คนหน้าท�ำเนียบก็
เพราะว่า “ถ้ามากันคนสองคนจะได้พบก็แต่ยาม ถ้ามี
10-20 คน อาจจะได้เจอเลขาฯ ศูนย์บริการประชาชน
ถ้ามาเป็นร้อยได้เจอเลขารัฐมนตรี มาเป็นพันรัฐมนตรี
ช่วยฯ จะลงไปหา ถ้ามีเป็นสักหมื่นรัฐมนตรีจะลงมา
เจรจาด้วย แต่จะให้นายกฯ มาพบปะเจรจาต้องสัก
สองหมื่น” 28 การชุมนุมเป็นแรงกดดันโดยตรงด้วย
จ�ำนวนและกิจกรรมต่างๆ เช่น การล้อมท�ำเนียบ
การเดินขบวนแสดงพลัง ฯลฯ และเป็นกระบวนการ
ที่จะท�ำให้ชาวบ้านเห็นว่าตัวเองมีอ�ำนาจ เห็นอ�ำนาจ
ของตัวเองจากการร่วมกันต่อสู้ เห็นข้อจ�ำกัดของวิธกี าร
แบบอืน่ เช่น การพึง่ พาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.)
นักการเมือง

แม่นำ�้ ล�ำธาร ภูเขา ป่าไม้” 29 กระแสสิง่ แวดล้อมทัง้ ใน
ระดับชาติและระดับสากล ท�ำให้มีกลุ่มคนซึ่งมีส�ำนึก
ด้านสิง่ แวดล้อมเกิดขึน้ จ�ำนวนมาก บุคคลและองค์กร
เหล่านี้ ได้เข้ามาร่วมในขบวนการชาวบ้านด้านสิง่ แวดล้อม
กรณีสมัชชาคนจนเป็นจ�ำนวนมาก และมีบทบาทในการ
ช่วยหนุนเสริมองค์กรและเครือข่ายชาวบ้านอย่างส�ำคัญ
ในมิติที่มากไปกว่าการช่วยเหลือเพราะมนุษยธรรม
นัน่ ก็คอื การเข้าไปร่วมคิดค้น สังเคราะห์ประสบการณ์
และสร้างองค์ความรูร้ ว่ มกับชาวบ้านในด้านการอนุรกั ษ์
และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน30
“เงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงเข้าร่วมในขบวนการต่อสู้
จ�ำนวนมากทั้งในฐานะแกนน�ำ และผู้ร่วมขบวนการ
ต่อสูค้ อื ผูห้ ญิงเป็นทัง้ เจ้าของทีด่ นิ ซึง่ เป็นมรดกตกทอด
มาแต่บรรพบุรษุ และเป็นผูท้ สี่ ญ
ู เสียแหล่งทรัพยากร
ในการหารายได้เลีย้ งครอบครัว” 31 การชุมนุมทีย่ ดื เยือ้
ยังเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมจ�ำนวนมาก
เนื่องจากสมัชชาคนจนมีข้อตกลงร่วมกันให้แต่ละ
ครัวเรือนส่งตัวแทนมาร่วมชุมนุม จึงมักส่งผู้ที่ ไม่ ใช่
ตัวหลักในการหาเลีย้ งชีพของครอบครัว ข้อเรียกร้อง
หลายๆข้อของสมัชชาคนจนได้พฒ
ั นามาจากผูเ้ ข้าร่วม
ชุมนุม “ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นประชาธิปไตย
ที่กินได้ ข้อเรียกร้องเชิงนโยบายและทางเลือกของ
สังคมของสมัชชาคนจนจึงยืนอยู่บนฐานของปัญหาที่
แต่ละกรณีปัญหาประสบอยู่ การเสนอทางเลือกใน
การจัดการน�้ำโดยองค์กรชุมชนก็เพราะจะได้ ไม่ต้อง
มาพูดกันเรือ่ งค่าชดเชยในเรือ่ งเขือ่ น แต่กต็ อ้ งยอมรับ
ความจริงทีว่ า่ ในสมัชชาคนจนก็มกี ารเรียกร้องในเรือ่ ง
ค่าชดเชยทีด่ นิ ทีถ่ กู น�ำ้ ท่วม ค่าชดเชยประมง ค่าชดเชย
ปลาและผักหวานที่หายไป เพราะปัญหาเหล่านี้คือ
เรือ่ งเฉพาะหน้าทีช่ าวบ้านก�ำลังประสบอยู่ เราจะให้
ชาวบ้านมาชุมชนเพือ่ เรียกร้องผลักดันในเชิงนามธรรม
แต่เพียงอย่างเดียวได้อย่างไรในเมือ่ ปากท้องของพีน่ อ้ ง
ยังหิวอยู่” 32

ในบรรยากาศการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้นในช่วงนั้น
สมัชชาคนจนได้อาศัยช่วงการชุมนุมสร้างกระบวนการ
เรียนรูภ้ ายในอย่างมากมายสร้างความรับรู้ ใหม่ๆ เป็น
กระบวนการทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้างอ�ำนาจของคนจนด้วย
ตลอดจนเป็นวิธกี ารทีจ่ ะใช้ ในการสือ่ สารความเจ็บปวด
ความทุกข์ยาก ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อ
เรียกร้องต่อสังคมหรือสาธารณชน การชุมนุมทีย่ ดื เยือ้
ยาวนานจึงท�ำให้สามารถสร้างกิจกรรมเพือ่ ให้สาธารณชน
เข้ามาร่วมรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงด้วย
ตนเอง ได้รับรู้ว่าคนจนก�ำลังประสบปัญหาอย่างไร
และผ่านสื่อต่างๆที่เข้ามาท�ำข่าว การชุมนุมจึงไม่ ใช่
เป็นเพียงกิจกรรมการต่อสูเ้ พือ่ ให้ ได้มาซึง่ ข้อเรียกร้อง
เท่านั้น
นอกจากการท�ำงานร่วมกับชาวบ้านและเครือข่าย
พันธมิตรแล้ว วนิดาได้พยายามชักชวนคนชั้นกลาง
ในเมืองมาสนับสนุนการเคลือ่ นไหวของชาวบ้าน “เรา
ก�ำลังต่อสูเ้ พือ่ ให้ชาวบ้านเป็นผูร้ กั ษาป่า เราก�ำลังต่อสู้
คัดค้านความคิดที่ว่าคนอยู่ร่วมกับป่าไม่ ได้ เพราะ
ในอดีตมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ และมนุษย์ที่
อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติได้ดที สี่ ดุ ก็คอื มนุษย์ทอี่ ยู่ในชนบท
มนุษย์ที่ท�ำการเกษตร พวกเขาจะช่วยพวกเราดูแล

“การมีรัฐบาลที่ดียังไม่พอ เราต้องการโครงสร้าง
ทางสังคมและเศรษฐกิจใหม่ทเี่ สมอภาคและเป็นธรรม
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ส�ำหรับคนจน” 33 ฐานคิดเช่นนี้ ได้เชื่อมโยงบทบาท
ผู้หญิงและการปกป้องวิถีชีวิต การพิทักษ์รักษาระบบ
นิเวศกับความเป็นธรรมทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
สมัชชาคนจนจึงสามารถเป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพ
ของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งชี้
ให้เห็นถึงการเติบโตขององค์กรนอกระบบราชการใน
ชนบทที่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันอ�ำนาจทาง
การเมืองด้วยการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการตัดสิน
ตกลงใจในเชิงนโยบาย และเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับรัฐ
ได้เป็นอย่างดี ในช่วงที่ประเทศไทยมีการเมืองเปิด
เป็นประชาธิปไตย
คนยากจนต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ด้วยแนวคิด
อหิงสาธรรม “วนิดาเห็นว่าทุกชีวิตที่เดินอยู่ ในขบวน
ต่อสู้สันติวิธีที่เธอเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้น�ำอยู่ล้วนมี
ความหมายทั้งสิ้น มีผู้สงสัยว่าเธอน�ำชาวบ้านต่อสู้
ด้วยสันติวิธีท�ำไม เพราะวิธีเช่นนี้ดูจะเป็นเบี้ยล่าง
ฝ่ายที่ต่อสู้ด้วยมากเกินไป เธอตอบว่า ดูชาวบ้านสิ
มีแต่คนเฒ่า คนแก่ ผูห้ ญิง เด็ก เราใช้สนั ติวธิ เี พือ่ ลด
ความรุนแรงจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั และใช้วธิ ี ให้คนมารับรู้
เรือ่ งราวผ่านประสบการณ์จริง” 34 หลักอหิงสาธรรม
มีความส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ ต่อการต่อสูข้ องประชาชน
ในสถานการณ์การแย่งชิงทรัพยากร
จะเห็นได้ว่าความผูกพันกับท้องถิ่น การประสาน
ความร่วมมือสมานไมตรี การใช้อ�ำนาจร่วม การใช้
ความเอือ้ อาทร การใช้พลังสันติวธิ ี ในการท�ำงานและ
การเคลื่อนไหวต่อสู้ การเคลื่อนไหวของผู้หญิงได้ ใช้
คุณลักษณะส�ำคัญทีส่ ตรีนเิ วศนิยมใช้ ซึง่ จะเห็นชัดเจน
มากขึ้นในกรณีศึกษาต่างๆ ในบทต่อไป
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บทที่ 2
ภาพรวมสถานการณ์ประเด็นสตรีนยิ มกับสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย
วิกฤตสิง่ แวดล้อมประเทศไทยแยกไม่ออกจากวิกฤตระบบ
นิเวศโลก ทีเ่ กิดจากความเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมโลก
(Global Environmental Change) ซึ่งมีความหมาย
กว้างกว่าความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate
Change) อันเป็นผลจากพฤติกรรมของมนุษย์ (วิถชี วี ติ
แบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม) ที่กระท�ำต่อระบบ
นิเวศโลก กระทบต่อผืนน�้ำ ชั้นบรรยากาศ ชีวภาพ
พื้นผิวโลก เปลือกโลก ความเปลี่ยนแปลงของระบบ
ธรรมชาติที่เกิดจากน�้ำมือของมนุษย์ เป็นผลจาก
ความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในระบบการผลิต
ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ความเปลี่ยนแปลง
ในการใช้ทดี่ นิ การใช้สารเคมี ใช้ปยุ๋ ในภาคเกษตรกรรม
อย่างเข้มข้น การปล่อยสารพิษจากอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดมลภาวะทางน�ำ้ ทางอากาศ กระบวนการผลิต
ที่ ไม่ยงั่ ยืนเหล่านี้ ได้กอ่ มลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และเพิม่ ภัยอันตราย
ต่อระบบนิเวศ35 ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้เกิดขึ้น
ทั่วทุกมุมโลก

ความเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและการ
แย่งชิงทรัพยากร ช่วงก่อนยุคฟองสบู่แตก
ประเทศไทยได้มอี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วมากกว่าสองทศวรรษ ในช่วงปี พ.ศ.
2523-2532 นับเป็นยุคโชติชว่ งชัชวาลย์ทปี่ ระเทศไทย
มุ ่ ง พั ฒ นาสู ่ ค วามเป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม่
(Newly Industrialized Countries หรือ NICs)
ก่อนจะเริ่มภาวะเศรษฐกิจถดถอย และฟองสบู่แตก
ในปี พ.ศ.2540 บทสารคดีเรือ่ ง Behind the Smile:
Voices of Thailand โดย สนิทสุดา เอกชัย นักข่าว
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post37 ได้สมั ภาษณ์ชาวบ้าน
ในส่วนต่างๆของประเทศ พบว่าสภาพสังคมมีความ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง มีการกว้านซือ้
เก็งก�ำไรทีด่ นิ อย่างมากมาย บทสารคดี ได้สะท้อนชีวติ
ผู้คนทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก ได้สัมผัส
ความห่วงกังวลของผู้เฒ่าต่ออนาคตของลูกหลาน
เมือ่ ทรัพยากรถูกท�ำลายด้วยการพัฒนาต่างๆทีม่ าจาก
ภายนอก เช่น การปลูกไม้โตเร็วทีก่ นิ น�ำ้ มากและท�ำลาย
ระบบนิเวศ ชีวิตของชาวบ้านที่ถูกอพยพจากที่ท�ำกิน
อุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างเขื่อนไปอยู่นิคมสร้างตนเองที่
ชีวิตผ่านไปสิบปีก็ ไม่สามารถฟื้นขึ้นได้ ชาวประมง
พื้นบ้านที่ถูกอ้างสิทธิครอบครองที่ดินที่สืบทอดมา
แต่บรรพบุรุษโดยนายทุนนอกชุมชน เป็นต้น

บรรดาวิกฤตการณ์ต่างๆที่ โลกก�ำลังเผชิญอยู่ล้วน
แสดงว่าต้นแบบการพัฒนาซึ่งใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีแต่
จะน�ำเราไปสู่ทางตัน ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งหลายในขณะนี้ ไม่ ได้น�ำไปสู่
การพัฒนาคน การสร้างงานและการขจัดความยากจน
อย่างที่คาดหวัง แต่กลับสร้างความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้นตามล�ำดับ พร้อมกับ
ความเสือ่ มโทรมทางสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศ จึงถึง
เวลาแล้วที่เราจะต้องคิด ตรึกตรองอย่างจริงจังกับ
วิธปี ฏิบตั แิ บบเดิมๆทีเ่ คยใช้กนั มา และหาหนทางใหม่ๆ
น�ำบทเรียนจากวิกฤติการณ์เหล่านี้มาใช้ และค้นหา
เป้าหมายและมาตรการของการพัฒนาและความ
ก้ า วหน้ า ทางสั ง คมกั น ใหม่ อ ย่ า งหยั่ ง ลึ ก ถึ ง ราก 36

นักวิชาการด้านสังคมวิทยา ยศ สันตสมบัติ ได้สรุป
ประสบการณ์ ที่ สั ม ผั ส ชนบททั่ ว ประเทศเมื่ อ วิ จั ย
เรื่องสิทธิชุมชนว่า กระแสโลกาภิวัตน์ชักน�ำทุนนิยม
เสรีนยิ มใหม่ ให้รกุ คืบสูส่ งั คมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
และสังคมชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดินน�ำ้ ป่าและทรัพยากรชีวภาพทีเ่ คยเป็นฐานหล่อเลีย้ ง
ชี วิ ต ของคนรากหญ้ า ถู ก คุ ก คามจากกระบวนการ
ยึดทรัพย์ (dispossession) และกีดกันสิทธิ (exclusion)
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โดยทุนขนาดใหญ่ ซึ่งมีพรรคการเมือง และระบบ
ราชการเป็นกลไกเบิกน�ำทาง38

อย่างใหญ่หลวง มีครอบครัวกว่า 24,002 ต้องพลัด
ทีน่ าคาทีอ่ ยู41่ ขบวนการต่อสูเ้ พือ่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในสมัชชาคนจน ยุค 99 วัน ในช่วงปี 2540 กลุม่ ปัญหา
เรื่องเขื่อนกับป่าไม้ที่ดิน จึงเป็นกลุ่มที่ ใหญ่กว่ากลุ่ม
ปัญหาอื่นๆ ในเวลานั้น

การสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชนบทหลัง
จากนั้นอีกสิบปี ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2541
วอลเดน เบลโล และคณะ ได้ท�ำงานวิจัยเพื่อเขียน
หนังสือ โศกนาฏกรรมสยาม การพัฒนาและการ
แตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่ 39 โดยความร่วมมือ
ของนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ นักวิชาการ
ต่างๆ ได้เชื่อมโยงข้อมูลระดับจุลภาคและมหภาค
ชี้ ให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่
ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ในช่วงเวลาดังกล่าวการตัดไม้
ท�ำลายป่าก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดกรณี โคลน
ถล่มใหญ่ ในปี 2532 รัฐบาลจึงมีคำ� สัง่ ยกเลิกสัมปทาน
ป่าไม้ทั่วประเทศ เหตุการณ์ โคลนถล่มที่ภาคใต้เป็น
สัญญาณแรกๆ ทีบ่ อกถึงความพังทลายของระบบนิเวศ
ในประเทศไทย

นอกจากนัน้ การลงทุนจากต่างประเทศทีถ่ าโถมเข้ามา
ในประเทศไทยในช่วงพ.ศ. 2523-2532 ร้อยละ 70
ของการลงทุนจากต่างประเทศทัง้ หมดอยู่ในเขตวงแหวน
รอบในของกรุงเทพและปริมณฑล โรงงานต่างๆ เหล่านี้
ได้สร้างกากพิษร้ายแรงมากถึงร้อยละ 70 ของกากพิษ
ทั้งหมด ประเทศไทยต้องเผชิญกับมลพิษทางน�้ำ
อันใหญ่หลวงที่ระบายสู่ทะเลอ่าวไทย42 เมื่อน�้ำท่วม
ครัง้ ใหญ่ ในปี 2554 โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านีจ้ งึ ถูก
ผลกระทบและสร้างผลกระทบด้านมลพิษอย่างรุนแรง
ซ�้ำเติม ด้วยเหตุที่การตั้งโรงงานเกิดขึ้นอย่างไม่มี
การค�ำนึงถึงระบบนิเวศ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทยหลังยุค
ฟองสบู่แตกถึงปัจจุบัน

ด้วยนโยบายจัดการป่าไม้ของรัฐ การประกาศพื้นที่
ป่าสงวนและวนอุทยานทับทีท่ ำ� กินของชาวบ้าน ส่งผล
กระทบกับชาวบ้านทีม่ ชี วี ติ อยูก่ บั ป่าแต่ดงั้ เดิม เกษตรกร
รายย่อยบนพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือทีเ่ คยใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับ
ธรรมชาติและมีระบบการผลิตที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ
ต้องถูกเคลือ่ นย้ายชุมชนออกจากพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ถูกจ�ำกัด
พืน้ ทีท่ ำ� กินโดยนโยบายของรัฐ ส่งผลต่อระบบการผลิต
แบบหมุนเวียนให้ต้องลดรอบการผลิต หรือผลิตซ�้ำ
ในพื้นที่เดิม ท�ำให้ดินไม่ ได้พักฟื้นเพื่อกลับมาอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติได้อีกต่อไป เกษตรกรจึงใช้
ปุ๋ยเคมีมากขึ้น และการมีพื้นที่จ�ำกัดท�ำให้ต้องหันไป
ปลูกพืชเชิงเดีย่ วเพือ่ สร้างรายได้ เช่น การปลูกข้าวโพด
ที่ ใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างมาก

หลังจากยุคฟองสบู่แตก การเข้ามาของทุนนิยมเสรี
นิยมใหม่เต็มรูปมากยิง่ ขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงกฏระเบียบ
เพื่อเปิดทางการให้สัมปทานการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ ท�ำให้การเข้ามาใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
เป็นเรื่องของคนต่างถิ่นที่มาไกล จากกรุงเทพฯ และ
จากต่างประเทศ ข้ามระบบนิเวศมาแย่งชิงทรัพยากร
คนท้องถิน่ ในนามของกฎหมายและการพัฒนามากขึน้
ทัง้ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม การสัมปทานป่าไม้ การรวบ
ซือ้ ทีด่ นิ รวมเป็นแปลงใหญ่ การจัดการน�ำ้ และพลังงาน
เพือ่ การนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การ
ท่องเที่ยว

สาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ ทีค่ กุ คามระบบนิเวศชนบทไทย
ตั้งแต่ปี 2503 ที่การสร้างเขื่อนเริ่มขึ้นอย่างเอาจริง
เอาจัง ประมาณกันว่าป่าไม้กว่า 2000 ตารางกิโลเมตร
หายไปอยู่ ใต้อ่างเก็บน�้ำของเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ40 การ
สร้างเขื่อน 13 เขื่อน ได้สร้างความเสียหายต่อผู้คน

ตัง้ แต่ยคุ เศรษฐกิจฟองสบูท่ มี่ กี ารเก็งก�ำไรทีด่ นิ ปัญหา
การไร้ทดี่ นิ และสูญเสียทีด่ นิ ของเกษตรกรและผูย้ ากจน
ทวีความรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า 149.24 ล้านไร่ แต่
มากกว่าครึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ช่า คิดเป็นร้อยละ 52 ของพืน้ ที่

14

สตรีนิเวศนิยม (Ecofeminism) กับความเคลื่อนไหวในสังคมไทย

เกษตรกรรมทั้งหมด หรือประมาณ 77.64 ล้านไร่43
การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยกับการ
ถือครองที่ดินเป็นตัวเลขที่สวนทางกัน จากข้อมูลการ
ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินใน
ปี 2555 ของกรมที่ดินพบว่า44 ผู้ถือครองที่ดินน้อย
กว่า 5 ไร่ มีสัดส่วนร้อยละ 72.07 ในขณะที่ผู้ที่ถือ
ครองที่ดินตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป มีสัดส่วนเพียงร้อยละ
1.02 หากแบ่งผู้ถือครองที่ดินออกเป็น 10 กลุ่มตาม
ขนาดการถือครองทีด่ นิ พบว่าผูถ้ อื ครองทีด่ นิ ร้อยละ 10
ทีม่ กี ารถือครองทีด่ นิ มากทีส่ ดุ มีสว่ นแบ่งการถือครอง
ที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือ
ครองที่ดินอีกร้อยละ 90 ที่เหลือ ถือครองที่ดินเป็น
จ�ำนวนประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของการถือครองทีด่ นิ
เป็นอย่างมาก แม้วา่ จะมีงานวิจยั ด้านทีด่ นิ แต่ก็ ไม่มี
พลังพอที่จะชี้ประเด็นปัญหาที่แท้จริงต่อสังคมได้

เมืองน่านซึง่ เป็นเทือกเขามีปา่ ไม้อดุ มสมบูรณ์ ได้เปลีย่ น
จากศูนย์กลางเรือ่ งป่าชุมชนกลายเป็นเมืองเขาหัวโล้น
อย่างรวดเร็วจากการปลูกข้าวโพดทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจ
ชุมชนไม่เพียงเปลี่ยนวิถีการผลิต แต่ยังปรับเปลี่ยน
ชุดความรู้และระบบคิดแผงใหญ่ตามวิถีของทุนนิยม
เสรีนยิ มใหม่ ท�ำให้เกิดสถานการณ์ 3 สูง คือ ขูดรีด
ธรรมชาติสูงขึ้น เอารัดเอาเปรียบคนสูงขึ้น และเกิด
การมองข้ามอัตลักษณ์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สูงขึ้น46
การรุกหนักของทุนนิยมเสรีนยิ มใหม่สง่ ผลให้จติ ส�ำนึก
ความเป็นชุมชน และความเชื่อเรื่องแม่ธรรมชาติ
(Mother Earth) ของคนอยู่กับป่าที่เคยฝังลึกใน
จิตวิญญาณอ่อนแอลง ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ
100-150 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีวิถีที่ยั่งยืนในการ
อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ มีความเคารพและเห็นว่าธรรมชาติ
เช่น ต้นไม้ ป่าไม้ แม่น�้ำ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังที่เรา
เห็นภาพของการพันผ้า 7 สีที่ต้นไม้ ใหญ่ เมื่อใดที่
เราเห็นว่าสิง่ ใดศักดิส์ ทิ ธิ์ เราจะเคารพและดูแลรักษา
สิ่งนั้น47 ขบวนการพิทักษ์ป่าของชุมชนท้องถิ่นก็ ได้น�ำ
พิธีกรรมนี้มาต่อสู้ด้วยวิธีการบวชป่าโดยน�ำผ้ามาโอบ
รอบต้นไม้ ใหญ่ ในป่าไว้ ในนิเวศเชิงพุทธ (Buddhist
Ecology) มนุษย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงใยและ
พึ่งพิงอิงอาศัยกันของสรรพสิ่งในธรรมชาติ “ท่าน
พุทธทาส กล่าวว่า ธรรมะ มีความหมายทีห่ ลากหลาย
ทั้งเป็นธรรมชาติ (เป็นธรรมะหรือเชิงนิเวศธรรม)
เป็นการกระท�ำทีถ่ กู ต้อง อหิงสาและการไม่เบียดเบียน
ความเห็นอกเห็นใจ และความรัก ความเมตตากรุณา
ต่อกัน” 48 คุณค่าเหล่านี้ก�ำลังห่างไกลจากผู้คนที่อยู่
ในสังคมบริโภคแบบเมือง ซึ่งเป็นชีวิตที่ห่างไกลจาก
วิถีชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ แต่มีแนวโน้มใช้
ทรัพยากรมากขึ้นทุกวัน

การรุกของทุนใหญ่อย่างรวดเร็วเข้ามากอบโกยและ
ยือ้ แย่งทรัพยากรจากชุมชนท้องถิน่ ใน “ระบบเศรษฐกิจ
เสรีนิยมใหม่” (Neo-Liberalism) ยิ่งหนักขึ้นหลัง
ยุคฟองสบู่แตก บริษัทส่วนใหญ่ร่วมทุนจากหลาย
สัญชาติและผนึกก�ำลังกับข้าราชการ นักการเมือง
หรือผูม้ อี ทิ ธิพลท้องถิน่ ท�ำให้ทกุ โครงการทีเ่ คยยับยัง้
ไว้ ได้กลับเข้ามาทั้งหมด “แม้แต่วาทกรรมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เบื้องหลังก็คือทุนนิยม
โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ที่เป็นกระแสหลักของสังคม
ได้พยายามสร้างให้เชือ่ ความรูค้ วามจริงเพียงชุดเดียว
น�ำเสนอเฉพาะข้อมูลบางอย่างให้มีพลังกว่าข้อมูล
ชุดอื่น โดยปฏิเสธความรู้ความจริงที่หลากหลาย
เช่น ข้อมูลเกาะลันตา จ.กระบี่ น�ำเสนอแต่แผนที่
ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ แต่ ไม่มีข้อมูล
วิถีชีวิตชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม “ชาวอูรักลาโว้ย หรือ
กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองบนดอย ที่ก�ำลังประสบปัญหา
การรุกล�้ำของทุนขนาดใหญ่ ให้ออกสู่การรับรู้ของ
สังคม” 45

พวกเขาเหล่านีส้ ว่ นมากเป็นชนชัน้ กลางและเป็นเสียง
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ซึง่ ส่งผลต่อ
นโยบายการจัดการทรัพยากรของประเทศกลับไม่มี
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งระบบนิเวศ มองเห็นทรัพยากร
ธรรมชาติเป็นเพียงแหล่งวัตถุดิบฐานเศรษฐกิจ หรือ

ชุมชนท้องถิน่ เปลีย่ นแปลงเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจทุนนิยม
เต็มตัว สะท้อนจากสภาพป่าภาคเหนือตอนบน เช่น
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เป็นแหล่งพักผ่อนท่องเทีย่ วแสวงหาความเพลิดเพลิน
เท่านั้น ยังขาดความส�ำนึกถึงความส�ำคัญของระบบ
นิเวศและความตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤต
สิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกร้อนอย่างเท่าที่ควร แม้ว่า
เหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิเมือ่ ปี 2547 และมหาวาตภัย
เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 จะส่งสัญญาณ
เตือนภัยถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่รุนแรง
มากขึ้นก็ตาม

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอีกหลายแห่งทีต่ อ้ งการสร้าง
แม้วา่ รัฐบาลจะรับวาระการพัฒนาใหม่ของโลก ทีเ่ รียก
ว่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาเป็นวาระของชาติ
แต่การจัดการทรัพยากรภายในประเทศก็ยังคงเน้น
การสร้างความจ�ำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

ฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานของวิถชี วี ติ เกษตรกรรม
ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญในประเทศไทยเป็นปัญหา
ทีส่ บื เนือ่ งมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐทีก่ ระทบ
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผู้หญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจาก
การยึ ดที่ ท� ำ กิ น ของชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
เนื่องจากการประกาศเขตอุทยานของรัฐทับซ้อนกับ
พื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยและท�ำมาหากินมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรุษ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการจัดการที่ดินที่
ไม่มีความชัดเจน และปัญหายิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อ
คณะรัฐบาลทหารประกาศคสช.ที่ 64 และ 66
(พ.ศ. 2557) ก่อให้เกิดการรุกไล่ขอคืนพื้นที่ป่าจาก
ชาวบ้าน โดยไม่ต้องรอค�ำสั่งศาล ท�ำให้ชาวบ้าน
สูญเสียพืน้ ทีท่ ำ� กิน และการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550
ท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถอ้างอิงเรื่องสิทธิได้ ทั้งกลุ่ม
ชนเผ่าในภาคเหนือและกลุ่มชาวเลที่ภาคใต้ต่างก็ ได้
รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐเช่นเดียวกัน แม้วา่
จะมีมติครม.การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล แต่ชาวเลก็ยัง
ถูกจับด�ำเนินคดีอยูเ่ นือ่ งจากมีขอ้ พิพาทกับกรมอุทยาน
แห่งชาติ

กลุม่ ผูห้ ญิงรากหญ้ากับประชาธิปไตยทางตรง บทบาท
ของผู้หญิงสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างมากใน
เงื่อนไขที่สังคมไทยมีประชาธิปไตย จากการเมืองกึ่ง
ประชาธิปไตยในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ เข้าสูป่ ระชาธิปไตย
ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สังคมเรียกร้องการปฏิรูป
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง หลังรัฐธรรมนูญ 2540
บรรยากาศการเมืองเปิดท�ำให้ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง
ความเป็นธรรม และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
ที่แก้ปัญหาประชาธิป ไตยแบบเลือกตั้งที่กลายเป็น
เผด็จการรัฐสภา จนกระทั่งมาถึงการรัฐประหารใน
ปี 2549 และการยึดอ�ำนาจแบบเบ็ดเสร็จโดยกองทัพ
ในปี 2557 สิทธิเสรีภาพต่างๆของประชาชนถูกลิดรอน
การเคลือ่ นไหวของภาคประชาชนถูกหดแคบตามล�ำดับ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากมุมมองเพศภาวะใน
สังคมไทย

กลุ่มผู้หญิงต่างๆ ได้เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหว
สังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และเกษตร
ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด49 เช่น
ขบวนการป่าชุมชน การต่อต้านเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำ
การต่อต้านโครงการโรงงานบ�ำบัดน�้ำเสีย โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน หลายๆ กรณี ได้เกิดผูน้ ำ� ผูห้ ญิง
ชาวบ้านในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง การที่ผู้หญิงออกมา
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิที่ท�ำกิน ปกป้องทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และลงมือท�ำเกษตรอินทรีย์
จ�ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
ผู้หญิงริเริ่มเครือข่ายผู้หญิงรากหญ้า (Grassroots
Women Network) ในช่วงปี 2537-2540 ต่อมา
ได้เกิดเครือข่ายผูห้ ญิงเพือ่ ความก้าวหน้า ซึง่ ครอบคลุม

การทีร่ ฐั รวมศูนย์มากขึน้ ภายใต้รฐั บาลทหาร เปลีย่ น
วาทกรรมจากการส่งเสริม “ปลูกพืชเศรษฐกิจ” เป็น
“ทวงคืนผืนป่า” หรือ “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
แท้จริงแล้วเป็นการยึดกุมอ�ำนาจการใช้ทดี่ นิ แบบหนึง่
ซึ่งยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำใน
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างรุนแรงมากขึ้น แผนด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงาน ปรากฏโครงการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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ประเด็นผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมด้วย ส�ำหรับองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมก็ ได้รเิ ริม่ เครือข่ายสตรี
ชนเผ่าพืน้ เมือง เครือข่ายสตรีประมงพืน้ บ้าน เครือข่าย
สตรีป่าไม้ที่ดิน แต่การท�ำงานยังเป็นเครือข่ายแบบ
หลวมๆท�ำงานเชิงประเด็น ไม่ ได้มีการเชื่อมโยงให้
เห็นภาพรวมอย่างเท่าที่ควร จนมีการตั้งข้อสังเกต
จากนักวิชาการว่า “การเคลือ่ นไหวหรือเข้าร่วมขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อปกปักรักษา ผืนป่า แม่น�้ำที่ดินและ
ท้องทะเล หรือผลกระทบจากภาวะมลพิษ ก็ล้วนมี
ผู้หญิงเป็นกลุ่มส�ำคัญในการเคลื่อนไหว กลับไม่ค่อย
ถูกนับรวมอยู่ในขบวนการสตรีนยิ มไทย ในอีกด้านหนึง่
ขบวนการสิ่งแวดล้อมไทย นักเคลื่อนไหวปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีภาวะมืดบอด
ในมิติเพศภาวะ” 50 จึงเป็นสิ่งที่ขบวนการต่างๆ น่าน�ำ
มาพิจารณาใคร่ครวญ .

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาเหตุส�ำคัญของปัญหา
ความยากจนสัมพัทธ์ของผู้หญิง ในการเคลื่อนไหว
เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างไม่เเยกส่วน และต้องตั้งค�ำถามกับการ
พัฒนาประเทศเเละการขับเคลื่อนงานผู้หญิงที่ผ่าน
มาว่า สุดท้ายเเล้วเรามาถูกทางหรือไม่
นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้หญิงชนเผ่า
ก็มีมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มชนเผ่าไม่ ได้รับสิทธิหรือ
ไม่ ได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ
สาเหตุหนึ่งคือ ทัศนคติในด้านลบที่มีต่อกลุ่มชนเผ่า
หรือชาวพืน้ เมือง ทัศนคติดงั กล่าวท�ำให้กลุม่ คนเหล่านี้
ตกเป็นเป้าของอ�ำนาจรัฐตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ นโยบายกระแสอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แบบอนุรกั ษ์มคี วามเข้มข้น นโยบายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ยังไม่มกี ารยกระดับเรือ่ งเขตเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
พิเศษของชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ก็ยังไม่ ได้
รับการเหลียวแล อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองไม่ ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
เนือ่ งจากอนุสญ
ั ญายังขัดกับกฎหมายของประเทศไทยอยู่
ชาวเล แม้วา่ จะมีการขึน้ ทะเบียนมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญา
เช่น ภาษามอแกน แต่ก็ ไม่ ได้มีประโยชน์กับชาวบ้าน
มากนักเนื่องจากชาวบ้านยังถูกรุกไล่จากอ�ำนาจรัฐ
ผู ้ ห ญิ ง ชนเผ่ า หรื อ กลุ ่ มชาติ พัน ธุ ์ จึ ง ประสบปั ญ หา
หลายซ้อนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การทบทวนปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อ
ความก้าวหน้าของสตรีของขบวนการผู้หญิง51 ก็ ได้
เห็นช่องว่างในการขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะประเด็น
ผูห้ ญิงกับสิง่ แวดล้อม แผนปฏิบตั กิ ารปักกิง่ ระบุให้นำ�
สตรีเข้ามาเกีย่ วข้องอย่างเต็มที่ ในการตัดสินใจทุกระดับ
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในฐานะผู้บริหาร ออกแบบ
วางแผนปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผลของโครงการ
สิง่ แวดล้อม ให้บรู ณาการประเด็นมุมมองของหญิงชาย
เข้าไว้ ในนโยบายและโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จัดตั้งหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กลไก
ระดับชาติระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อ
ประเมินผลกระทบของนโยบาย การพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อสตรี จากการวิเคราะห์ถึงกระเเส
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลายี่สิบปีที่ผ่านมา
ของเครือข่ายผู้หญิง พบว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาทีด่ นิ หรือโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ ผูห้ ญิง
แทบไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนาแนวคิด
ประเด็นผู้หญิงกับสิ่งเเวดล้อมยังอ่อนด้อย เเละไม่
สามารถท�ำให้ผู้หญิงเข้าถึงเนื้อหาการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเเท้จริง ประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ ของการขับเคลือ่ น
คือการพัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาลเเละความเป็นธรรม
การเข้าไม่ถึงทรัพยากรโดยเฉพาะสิทธิ ในที่ดินและ

กลุ่มผู้หญิงกับคุณภาพชีวิต ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ที่
ใช้แรงงานหญิงอย่างมาก (feminization of labour)
หมู่บ้านไม่ ได้อยู่ โดดเดี่ยวอีกต่อไปชนบทกับเมือง
เชือ่ มโยงกันมากขึน้ คนงานในเมืองกับคนงานในชนบท
คนงานในระบบกับคนงานนอกระบบถ่ายเทไปมา
และมีพลวัตสูง การรับมือปัญหาต่างๆทีเ่ ข้ามากระทบ
ชีวติ ครอบครัวและชุมชน หากมองจากจุดยืนผูห้ ญิง
การที่จะร่วมโอบอุ้มให้ครอบครัวและชุมชนอยู่รอด
ร่วมกับผูช้ ายนัน้ อาจไม่ ได้เป็นประเด็นหนึง่ ประเด็นใด
โดดๆ การเชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกันจะเป็นการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในระดับปฏิบตั กิ าร และ
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ขยายฐานมวลชนและพันธมิตรให้กว้างขวางมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เรื่องสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงอาหาร ขบวนการเคลือ่ นไหว
ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารได้เชื่อมโยง
ถึงบทบาทผูห้ ญิงว่า “เรือ่ งอาหารเป็นเรือ่ งของผูห้ ญิง
เพราะระบบอาหารแต่เดิมอยู่ ในมือของผู้หญิง น�้ำ
อาหารทีม่ นุษย์เติบโตขึน้ มาจากนมแม่ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของระบบอาหาร ถ้าจะพรากเรื่องอาหารไปจากมือ
ผูห้ ญิง พรากอ�ำนาจการจัดการอาหารไปจากประชาชน
ก็เหมือนการพรากแม่ ไปจากระบบอาหาร” 52 การที่
ครอบครั ว ชุ ม ชนสมั ย ใหม่ ซื้ อ อาหารส� ำ เร็ จ รู ป มา
รับประทานเพราะผู้หญิงหลุดออกจากห่วงโซ่อาหาร
ระดับครัวเรือน ผูห้ ญิงไม่ ได้ปรุงอาหารเองต้องละทิง้
บทบาทการดูแลครอบครัว(reproduction) เพราะ
ถูกดึงเข้าสูร่ ะบบการผลิต(production)ในตลาดแรงงาน
ราคาถูกที่บีบคั้นให้ ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือ
แม้กระทั่งตัวเอง ท�ำให้ชีวิตต้องตกอยู่ ใต้อิทธิพลของ
บรรษัทผูกขาดอาหารมากขึ้น การผลิตอาหารแบบ
เน้นปริมาณจ�ำนวนมากใช้ทั้งสารเคมี ยาปฏิชีวนะ
ท�ำให้อาหารมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในปริมาณที่สูง จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างการวิเคราะห์
ร่วมกันระหว่างผู้ท�ำการผลิตอาหารรายย่อยหรือ
เกษตรกรรายย่อกับผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้หญิงเพื่อ
ให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีอธิปไตยด้านอาหาร
มากขึ้น

สิง่ แวดล้อมและสังคมทีด่ ำ� รงอยู่ แนวคิดสตรีนเิ วศนิยม
เป็นแนวคิดหนึ่งในอีกหลายๆแนวคิดที่จะน�ำมาใช้ ใน
การวิเคราะห์สังคมและชุมชน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ยึดโยงกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งแบบแน่นิ่งตายตัว
ความส�ำคัญของแนวคิดอยู่ที่การสร้างชีวิตที่ดีกว่า
ของประชาชน ดังนัน้ จึงต้องพิสจู น์และพัฒนาแนวคิด
ท่ามกลางการปฏิบัติการที่เป็นจริง
แนวคิดสตรีนิเวศนิยม ได้อธิบายว่า ผู้หญิงมักเป็น
กลุ่มแรกๆที่มีบทบาทเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน อาจเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเธอมีความรู้ดีที่สุด
ผู้หญิงเหล่านี้ ไม่ ได้รักธรรมชาติแบบนามธรรม แต่
เพราะมันเป็นบ้าน ถิ่นเกิด และสุขภาพของลูกหลาน
ในชุมชน ผู้หญิงจะมีบทบาทเด่นในเรื่องเหล่านี้ อาจ
เพราะบ้านได้ถูกสังคมจัดให้ว่าเป็นพื้นที่ของผู้หญิง
ด้วยเหตุว่าการท�ำลายล้างสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้หญิง การเคลื่อนไหวของ
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นชาวบ้าน คนงานระดับล่าง ชนเผ่าพืน้ เมือง
จึงเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงมาก (very
pragmatic environmental issues)53
ส�ำหรับสังคมไทยกลุม่ ผูห้ ญิงได้เกิดการเรียนรูจ้ ากการ
เคลือ่ นไหวปฏิบตั กิ ารทางสังคม และการมีปฏิสมั พันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ กรณีต่างๆที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็น
ตัวอย่างบางส่วนของการเคลื่อนไหวปฏิบัติการที่มี
นักสตรีนิเวศนิยมทั้งหญิงและชายเป็นแกนน�ำ

ในสังคมสมัยใหม่ สตรีนเิ วศนิยมจ�ำเป็นต้องเชือ่ มโยง
กลุ่มผู้หญิงเกษตรกร แรงงานหญิงทั้งในระบบและ
นอกระบบ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มคนท�ำงานในเมือง กลุ่ม
ผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กรณีความเคลือ่ นไหวของชาวบ้านเขือ่ น ชาวบ้านอิสาน
กลุ่มใหญ่ร่วมกับชาวบ้านจากหลายแห่งของประเทศ
ภายใต้ชื่อ ”สมัชชาคนจน” กลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมี
การเคลื่อนไหวต่อเนื่องมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มชาวบ้าน
จาก 55 หมู่บ้านใน 5 อ�ำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล และ
กลุม่ ชาวบ้านจาก 6 อ�ำเภอ 1 กิง่ อ�ำเภอของ 3 จังหวัด
คือ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ท�ำให้ชาวบ้าน
ต้องสูญเสียแหล่งหากิน54 “เราไม่ ได้ยากจน เพราะ

แนวคิดสตรีนิเวศนิยม ได้ถูกแนะน�ำและน�ำมาใช้
อย่างไร
สตรีนิเวศนิยม เป็นฐานการวิเคราะห์ที่ ใช้ความรู้
สตรีนิยมเชื่อมโยงกับความรู้ระบบนิเวศวิทยาเข้ามา
อธิ บ ายปรากฏการณ์ แ ละหาทางออกจากวิ ก ฤต
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ไม่ท�ำมาหากิน แต่เรายากจนเพราะโครงการของรัฐ
ชีวิตของเราอาศัยธรรมชาติ ธรรมชาติให้มนุษย์เรา
อยู ่ กั น อย่ า งเสมอภาคในฐานะของความเป็ น คน
ธรรมชาติแบ่งปันให้พวกเราแล้ว แต่คนที่มีอิทธิพล
คนที่มีอ�ำนาจแย่งชิงไปโดยไม่ฟังเสียงคนจน” 55

ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
(Gender and Development) ด้วยการสนับสนุนของ
วิทยากรและแหล่งทุนต่างประเทศ คณะผูท้ ขี่ บั เคลือ่ น
ขณะนัน้ เห็นร่วมกันว่าควรศึกษา ท�ำความเข้าใจเนือ้ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในบริบทของสังคม
วัฒนธรรมไทยให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้ ก่อน จึงมีการจัด
ประชุมปฏิบตั กิ ารต่อเนือ่ งในภาคต่างๆ ร่วมกับนักพัฒนา
ทีส่ นใจ ความพยายามแรกๆ ได้เชือ่ มโยงเรือ่ งบทบาท
หญิงชายกับงานพัฒนา (โดยเฉพาะงานพัฒนาชนบท
เน้ น หลั ก ในเรื่ อ งเกษตรและทรั พ ยากรธรรมชาติ )
หลายคนในกลุม่ ยอมรับว่า ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสตรี
นิยมในขณะนั้นยังมีน้อย และสับสนระหว่างเรื่องสตรี
นิยมกับบทบาทหญิงชายหรือเพศภาวะ ต่างกับปัจจุบนั
ทีค่ วามรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดสตรีนิยมมีความหลากหลาย
มากขึ้นและการศึกษาเรื่องสตรีนิยมในสังคมไทยก็มี
มากขึ้น แต่ทว่าความสนใจในหมูค่ นท�ำงานพัฒนาใน
เรือ่ งนีก้ ย็ งั ไม่ได้ขยายวงไปอย่างเท่าทีค่ วร แม้วา่ มีหลาย
กรณีทปี่ ระสบความส�ำเร็จจากการประยุกต์แนวคิดนี้
มาใช้ ในการท�ำงานพัฒนาเช่น กรณีกลุ่มออมทรัพย์
กลุม่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

“แม่ ใหญ่คนหนึง่ เป็นผูน้ ำ� การต่อสูข้ องชาวบ้านปากมูน
พูดภาษาไทยภาคกลางไม่ ได้ แต่พูดภาษาอิสานบอก
ว่า ถ้ามีคนขึ้นมาบนบ้านแล้วบอกให้ถอนเสาเรือน
ออกไปอพยพออกไป จะมีความรู้สึกอย่างไร นี่คือ
ค�ำพูดของแม่ ใหญ่เต่า นาจาน ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไป
แล้วในขณะทีก่ ารต่อสูข้ องชาวบ้านปากมูนยังคงอยู”่ 56
แม่สมปอง เวียงจันทร์ แกนน�ำชาวบ้านปากมูนคนหนึง่
กล่าวถึงการที่ผู้หญิงออกมาร่วมต่อสู้ว่า “..ในฐานะ
ที่เราเป็นผู้หญิง ซึ่งอดีตไม่มีผู้หญิงที่จะออกมาต่อสู้
พอเห็นเธอ (วนิดา) ออกมาต่อสูเ้ ป็นตัวอย่าง ก็ทำ� ให้
ผู้หญิงปากมูนออกมาต่อสู้ ฉะนั้นขบวนการต่อสู้จึงมี
ผู้หญิง ถือเป็นการฝ่าฝืนจารีตประเพณี เพราะอดีต
บ้านเราถือคองถือฮีต จะไม่ ให้ผู้หญิงออกจากบ้าน
มด (วนิดา) ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่น�ำพาผู้หญิงใน
หมู่บ้านออกมาสู่สาธารณะได้เยอะ” 57

กรณีกลุ่มออมทรัพย์สู่ครัวใบโหนด อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา60 การอบรมเรือ่ งบทบาทหญิงชายใน
การพัฒนา เมือ่ ปี 2535 ได้สร้างฐานคิดให้กบั สามารถ
สระกวี นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ทเี่ ข้าร่วม
และน�ำเครือ่ งมือในการวิเคราะห์เพศภาวะมาใช้ ในการ
ท�ำงานในพืน้ ที่ มีทงั้ ปฏิบตั กิ ารจริงและทฤษฎี “การมี
ทฤษฎีทำ� ให้มองเห็นประเด็นผูห้ ญิงและสังคมโดยรวม
เข้าใจเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ถูกบ่มเพาะ
โดยระบบชายเป็นใหญ่ ได้มองเห็นว่าปัญหาเชิง
โครงสร้างนั้นหนักมาก ระบบคิดฝังอยู่ ในหัวผู้หญิง
หนักกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงถูกปิดแคบ ไม่ ได้ออก
ไปข้างนอก ถูกปิดกั้นการเรียนรู้ เนื่องจากผู้หญิงถูก
กระท�ำมายาวนานมาก ในขณะที่ผู้ชายได้เรียนรู้
สัมผัสโลกว่าเปลี่ยนไปอย่างไร ปรับตัวได้มากกว่า
แต่ผู้หญิงไม่ ได้มี โอกาสเรียนรู้ตัวเอง มีแต่เรื่องบ้าน
ลูกผัวและนินทา จึงคับแคบกว่าผูช้ าย ผูห้ ญิงไม่อยาก

การท�ำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในโครงการส่งเสริม
บทบาทผู้หญิงกับการพัฒนา ก็ ได้พัฒนาทักษะผู้น�ำ
ผู้หญิงในการคิดอย่างเป็นระบบสามารถแลกเปลี่ยน
ถกถียงในเวทีการประชุมดังเช่น แม่ผา กองธรรม
ผูน้ ำ� ชาวบ้านเขือ่ นราษีไศล เติบโตมาจากกลุม่ ออมทรัพย์
และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้เป็นแกนน�ำ
ส�ำคัญในการเจรจาต่อรองต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิทที่ ำ� กิน
ในขบวนการสมัชชาคนจนในปี พ.ศ. 2538 58
การขับเคลือ่ นแนวคิดเพศภาวะกับการพัฒนา (Gender
and Development) ชนิดา จรรยาเพศ ได้สรุป
ความเป็นมาของแนวคิดและการท�ำงานส่งเสริมบทบาท
หญิงชายว่า มีจดุ เริม่ ต้นในงานพัฒนาของไทยในช่วงปี
พ.ศ.253259 เมือ่ กลุม่ นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนไทย
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ท�ำงานเรือ่ งส่วนรวม คิดแต่เรือ่ งส่วนตัว ไม่เห็นความ
ส�ำคัญงานส่วนรวมท�ำให้ผู้หญิงต้องการมี โลกแบบ
ผูช้ ายเป็นใหญ่ ถ้าผูห้ ญิงได้มี โอกาสเรียนรูต้ วั เองและ
เรียนรู้ โลกกว้างก็จะเชือ่ มโยงได้วา่ ส่วนรวมเกี่ยวข้อง
กับส่วนตัวอย่างไร การที่ผู้หญิงอดทนกว่าผู้ชาย
เพราะผู้หญิงไม่มีพื้นที่แสดงออก ต้องอดทนเพราะ
พื้นที่ ไม่เท่ากัน ประเด็นผู้หญิงถูกกด 2 ชั้น ทั้งทาง
สังคมและทางเพศ จึงต้องให้ โอกาสผู้หญิงก่อน”

70 ล้านบาท มีสมาชิก 6,000 กว่าคน สมาชิกเพิม่ ขึน้
เรื่อยๆโดยตัวระบบเอื้อให้ทุกคนเข้ามาได้ ไม่ ให้คน
ถูกกีดกัน” สามารถอธิบาย
เมื่อพูดถึงความเท่าเทียมในบทบาทหญิงชาย กลุ่ม
แกนน�ำผูห้ ญิงตอบว่า “ในกลุม่ มีความเท่าเทียม แต่สงั คม
ทั่วไปยังไม่มีความเท่าเทียม” กลุ่มผู้หญิงออมทรัพย์
ยังได้พัฒนากิจกรรมกลุ่มด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนธุรกิจท�ำในชุมชน ในตลาด จัดสวัสดิการ
จัดสรรค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต พัฒนากลุ่ม
พัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกท�ำบัญชี จัดท�ำกองทุน
ที่ดิน น�ำเงินไปไถ่ที่ดินที่เกือบหลุดมือของสมาชิกคืน
น�ำเงินไปซื้อที่ดินท�ำกิน เป็นต้น

การออกแบบกลุม่ ออมทรัพย์ จึงเกิดจากการวิเคราะห์
เพศภาวะของกลุม่ “การท�ำงานเป้าหมายการรวมกลุม่
เน้นทีผ่ หู้ ญิง จึงริเริม่ กิจกรรมออมทรัพย์ เพราะผูช้ าย
ไม่ถนัด ผูช้ ายส่วนมากไม่ชอบท�ำบัญชี เพราะผูช้ ายใต้
มีวถิ ชี วี ติ แบบนักเลง จะเดินถือสมุดบัญชีและไม้บรรทัด
เป็นเรือ่ งเก้ๆ กังๆ ต่างจากวิถขี องผูห้ ญิงทีเ่ ป็นแม่บา้ น
ทีเ่ ป็นถุงเงินของครอบครัว กลุม่ ออมทรัพย์จงึ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้หญิงอยู่แล้ว สุดท้ายท�ำให้กลุ่ม
ออมทรัพย์มแี ต่ผหู้ ญิง กลุม่ ออมทรัพย์จำ� กัดการถือหุน้
ไม่เกิน 10 หุน้ ต่อคน ให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการ และ
เป็นได้ ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 1 ปี แล้วให้เป็นที่
ปรึกษาฝึกคนใหม่ๆ ขึ้นมา ให้หัดเขียน หัดท�ำ มีทั้ง
คนตกงานกลับมา คนที่ท�ำงานประจ�ำมีเวลาเสาร์
อาทิตย์ กลุ่มผ่านประสบการณ์การบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบ มีการสร้างระบบการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันระบบอ�ำนาจ ระบบอุปถัมภ์ จะเห็นได้ว่า
ฐานคิดนี้ ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ และก�ำหนดความสัมพันธ์ ใหม่เพือ่ มุง่ ไปสู่
การเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน”

“การจัดตั้งกลุ่มท�ำครัวใบโหนด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ขยายมาจากกลุม่ ออมทรัพย์ สร้างเป็นพืน้ ทีข่ องชุมชน
เชื่อมกับคนภายนอกชุมชนเป็นตลาดผู้ผลิตเชื่อมกลุ่ม
ปลูกผักพื้นบ้าน (ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ) กับผู้บริโภค เป็น
ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหา
สารเคมี ในการเกษตร รณรงค์เลิกใช้สารพิษที่มี
อันตรายร้ายแรงร่วมกับเครือข่ายเกษตรทางเลือก
ทั่วประเทศ เป็นต้น สังคมเริ่มยอมรับกลุ่มผู้หญิง
กลุ่มนี้” สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่ปรึกษา
กรณีป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว61 ในวิทยานิพนธ์ วิเศษ
สุจินพรัหม ได้ ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า โครงการปฏิรูป
การเกษตรและพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ท�ำงานในพื้นที่บ้านทุ่งยาว จังหวัดล�ำพูน
ได้ ใช้แนวการท�ำงานความร่วมมือหญิงชายกับการ
พัฒนาในปี พ.ศ. 2540 โดยด�ำเนินกิจกรรมฟื้นฟู
กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นใหม่ ในชื่อ “ธนาคารหมู่บ้าน” เน้น
กระบวนการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย
และเป็นเวทีการเรียนรู้ของผู้หญิงต่อปัญหาต่างๆ
ในชุมชน กลุ่มผู้หญิงบ้านทุ่งยาวเป็นกรณีหนึ่งที่ชี้
ให้เห็นถึงการก่อตัวของสตรีนิเวศนิยมแนวบทบาท
หญิงชายกับการพัฒนา (Gender and Development)
การที่ผู้น�ำกลุ่มผู้หญิงได้เข้าไปเป็นกรรมการธนาคาร
หมู่บ้าน จึงผลักดันให้ โครงการปฏิรูปการเกษตรและ
พัฒนาชนบทจัดท�ำโครงการวิจยั ผูห้ ญิงกับการพัฒนา

ในชุมชนมีวกิ ฤตการเงินดอกเบีย้ แพง กลุม่ ออมทรัพย์
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน ถูกกว่าการไปกู้หนี้
นอกระบบ เมือ่ กลุม่ ออมทรัพย์ได้กำ� ไร ครึง่ หนึง่ ปันผล
ครึง่ หนึง่ จัดสรรผลประโยชน์กระจายกลับให้คนส่วนใหญ่
“คนทั่วไปไม่รู้ว่าวิธีการจ�ำกัดการถือครองหุ้นเป็น
ทางออกของระบบการเงิน หลักคิดของกลุม่ จึงต่างกับ
ธนาคาร ธนาคารก�ำไรตกอยู่กับปัจเจกและนายทุน
ธนาคาร ในแต่ละปีธนาคารได้ก�ำไรสุทธิหลายหมื่น
ล้านบาท การที่เงินของประชาชนหายเข้าสู่ระบบ
ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดความยากจน
เชิงโครงสร้าง ขณะนี้ทรัพย์สินของกลุ่มมีประมาณ
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โดยให้กลุ่มแม่บ้านท�ำการศึกษาอาหารจากป่าชุมชน
ส�ำรวจผลผลิตจากป่าที่ ไม่ใช่ไม้ (Non-timber Product)
ตลอดทั้งปี และสรุปรวบรวมน�ำเสนอรายงานต่อที่
ประชุมในหมูบ่ า้ น ผลพบว่าประโยชน์ที่ ได้นำ� เป็นอาหาร
คิดเป็นมูลค่า 710,000 บาทต่อปี บริโภคภายใน
ครอบครัวร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 ขายเป็นรายได้

ผู้ชายในหมู่บ้านเริ่มยอมรับบทบาทการรักษาป่าของ
ผูห้ ญิงเป็นกรณีพเิ ศษ เพราะตนเองไม่มอี ำ� นาจต่อรอง
กับราชการได้ ผู้น�ำที่เป็นผู้ชายจะเกรงใจข้าราชการ
และห่วงว่าสถานภาพความสัมพันธ์กบั ก�ำนัน ข้าราชการ
และนักการเมืองท้องถิน่ จะเสียไป62 ขณะทีบ่ รรดาผูห้ ญิง
ในหมู่บ้านไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงไม่
ต้องห่วงสถานภาพตนเอง และออกมาคัดค้าน ต่อรอง
กับข้าราชการได้เต็มที่

เมือ่ ผูห้ ญิงร่วมงานวิจยั และตระหนักถึงบทบาทตนเอง
จึงเปลีย่ นความคิดจากเดิมทีม่ องการตรวจจับผูล้ ะเมิด
ระเบียบกฎเกณฑ์การรักษาป่าว่าควรจะเป็นหน้าที่
ของผู้ชายเพราะต้องมีความเด็ดขาด ในบางกรณี
ต้องเสีย่ งจากการถูกท�ำร้าย มาสูค่ วามคิดทีว่ า่ ผูห้ ญิง
ควรมีสว่ นร่วมในการตรวจป่าด้วยเพราะผูห้ ญิงส่วนใหญ่
ออกไปหาของป่าอยูต่ ลอดปี จึงเปรียบเหมือนผูต้ รวจป่า
ในขณะเดียวกัน และรู้ว่าที่ ไหน จุดไหนมี ไม้ถูกตัด
มี ไฟไหม้ป่า ขณะที่ผู้ชายที่เป็นกรรมการป่าชุมชน
บางคนไม่เคยเข้าไปในป่าตลอดปี จะไปรู้ ได้อย่างไรว่า
ในป่าเกิดอะไรขึ้น

ผลการศึกษาอาหารจากป่าของผู้หญิงนี้ยังน�ำไปเผย
แพร่ ในเวทีเครือข่ายป่าชุมชน เวทีการอภิปรายใน
ระดับภาค และเป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ งคนอยูก่ บั
ป่าได้อย่างไรด้วย ได้มกี ารจัดประชุมสมัชชาป่าชุมชน
ภาคเหนือครั้งแรก ที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาวในปี พ.ศ.
2542 ผูห้ ญิงได้รบั เลือกเป็นกรรมการป่าชุมชน ผูห้ ญิง
ไม่เพียงแต่เป็นคนท�ำหน้าทีท่ ำ� อาหารเลีย้ งผูม้ าดูงาน
เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องป่า
อีกด้วย ผูห้ ญิงมีตวั ตนในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนมากขึน้ “ผูห้ ญิง
พูดเรือ่ งป่าในมุมมองของผูห้ ญิงเกีย่ วกับอาหาร ส่วน
ผูช้ ายก็พดู แต่เรือ่ งการจัดการไม้ คนทีม่ าดูงาน เขาจะ
สนใจเรื่องอาหารมากกว่าเรื่องการจัดการป่าไม้ซึ่ง
ไปดูที่ ไหนก็เหมือนกัน” แม่ภาคี วรรณสัก ประธาน
กลุม่ แม่บา้ น บอกว่า “ในอนาคตเราจะดึงผูห้ ญิงคนอืน่
มาเป็นกรรมการและเข้าร่วมประชุมกรรมการป่าเพิม่ ขึน้
ผู้หญิงหลายคนมีแววเริ่มกล้าพูดได้แล้ว” 63

การรายงานผลการศึกษาอาหารป่าของผูห้ ญิง จึงเป็น
การเข้าไปร่วมสร้างพืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงในป่าชุมชน และ
การให้ความหมายป่าชุมชนขึ้นมาใหม่ของผู้หญิงไป
กระทบต่อการให้ความหมายป่าชุมชนที่นิยามโดย
ผูช้ าย ปฏิกริยาของผูช้ ายต่อการรายงานผลการศึกษา
อาหารป่าในช่วงแรก ก็คอื การปฏิเสธตัวตนของผูห้ ญิง
ไม่ยอมรับในสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงรู้ ความรูข้ องผูห้ ญิงไม่ถกู จัด
ว่าเป็นความรู้ ผูห้ ญิงจะรูเ้ รือ่ งป่าได้อย่างไร เป็นค�ำถาม
ทีเ่ กิดขึน้ ในหมูผ่ ชู้ าย แต่เมือ่ มีเหตุการณ์การประกาศ
ให้ป่าชุมชนที่ชาวบ้านรักษาเป็นวนอุทยานของกรม
ป่าไม้ เป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เห็นคุณค่าความรู้
ของผู้หญิงและเห็นบทบาทผู้หญิงกับป่า ผู้หญิงได้
ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเจ้าหน้าที่ข้าราชการป่าไม้
ขอให้ยกเลิกประกาศวนอุทยาน โดยให้เหตุผลว่ากฎ
ระเบียบของวนอุทยานจะไปขัดต่อกฎเกณฑ์ตามประเพณี
ในการดูแลรักษาป่าของชาวบ้าน และไปกีดกันสิทธิ
ของผู้หญิงในการเข้าไปเก็บหาของป่า เพื่อน�ำมาขาย
และบริโภคภายในครัวเรือน โดยอ้างข้อมูลที่ผู้หญิง
ได้ท�ำงานวิจัยมา

ผู้หญิงในเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล�ำพูน มีบทบาท
ส�ำคัญรับผิดชอบโครงการด้านการบริหารงบประมาณ
ใช้จ่ายในกิจกรรมของเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรม
ป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน ผู้หญิงต้องควบคุมติดตาม
งานด้วยตนเอง การควบคุมงบประมาณของเครือข่าย
ป่าชุมชนเท่ากับสามารถท�ำให้ผู้หญิงควบคุมองค์กร
เครือข่ายป่าชุมชนให้ดำ� เนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้หญิงได้วางไว้ ท�ำให้กรรมการป่าชุมชนผู้ชายเกิด
การยอมรับผู้หญิงในฐานะผู้อนุรักษ์ป่าในระดับหนึ่ง
กรณีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ แม่ทา เชียงใหม่ โครงการ
พัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
ซึง่ ร่วมในคณะท�ำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการ
พัฒนา64 ท�ำงานด้านเกษตรทางเลือกในพืน้ ที่ ต.แม่ทา
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กิง่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2529 ช่วงแรก
เป็นการท�ำงานร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชน ซึง่ เป็นผูช้ ายทัง้ หมด
เมือ่ ผ่านไป 5 ปี พ่อบ้านได้สะท้อนปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวว่าแม่บ้านเริ่มไม่เข้าใจในงานพัฒนาที่
พ่อบ้านเข้าร่วมมากขึ้น เนื่องจากขาดการถ่ายทอด
ในครอบครัว ถ้าแม่บา้ นไม่สนับสนุน พ่อบ้านก็ออกมา
ท�ำงานชุมชนไม่ ได้ พ่อบ้านจึงเสนอให้ โครงการท�ำงาน
กับแม่บา้ นด้วย โดยเปิดโอกาสให้ทงั้ พ่อบ้านและแม่บา้ น
มาวิเคราะห์ปญ
ั หานีร้ ว่ มกัน จึงเริม่ มองเห็นปัญหาว่า
เกิดจากการทีผ่ ชู้ ายไม่เปิดโอกาสให้ผหู้ ญิงได้เข้าร่วม
และตัวแม่บ้านเองก็มีความกลัวไม่อยากไปดูงานหรือ
ร่วมกิจกรรมอื่นๆนอกชุมชน เพราะวัฒนธรรมของ
ชุมชนภาคเหนือ การทีผ่ หู้ ญิงออกไปนอกชุมชนบ่อยๆ
จะถูกมองไปในทางไม่ดี จึงต้องร่วมกันคิดว่าจะท�ำให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างไร

และรายได้ ในชุมชน และพูดคุยกับแม่ของเด็กๆ จน
กระทั่งรวมตัวเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
แม่บ้านยางแดงขึ้น จนกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมของ
ผู้หญิงที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุย และร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ ไขเรื่องต่างๆ” 66
ประกอบกับหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 ผูห้ ญิงรุน่ ใหม่
หลายคนที่ ไปท�ำงานในโรงงานได้รับผลกระทบจาก
การเลิกจ้าง หรือบางคนเมือ่ มีลกู คนแรก เพือ่ เลีย้ งลูก
และให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็กลับมาตั้งหลักที่
หมู่บ้าน ท�ำให้กลุ่มแม่บ้านมีก�ำลังคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
จึงได้ตงั้ กลุม่ เกษตรอินทรียข์ นึ้ เชือ่ มโยงกับเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกทัว่ ประเทศ ซึง่ เข้าร่วมการชุมนุม
99 วันในสมัชชาคนจนด้วย ท�ำให้สมาชิกกลุ่มได้มี
ความตืน่ ตัวทางการเมืองภาคประชาชนและเข้าใจปัญหา
ที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐ เห็นปัญหาเกษตรกรรม
สมัยใหม่ชัดเจนมากขึ้น นันทวัน หาญดี ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “ทุกวันนี้อาหารถูกท�ำให้เป็นการค้า
แต่จริงๆแล้วอาหารคือชีวิต ระบบการเกษตรเป็น
พื้นฐานของการสร้างชีวิต ให้ทุกคนสามารถอยู่ ได้
อย่างมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” 67 กลุม่ เกษตรอินทรีย์
ได้ขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง เชือ่ มผูผ้ ลิต
และผู้บริ โภค เชื่อมการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ในการเกษตรกับ
บรรษัทผลิตอาหารและสารเคมีระดับโลก ขับเคลือ่ น
เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
อาหาร ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

โดยการวิเคราะห์ปญ
ั หาร่วม และการสร้างส�ำนึกร่วม
ระหว่างหญิงชายให้เห็นปัญหาการเกษตรแผนใหม่ ที่
ส่งผลต่อชีวิตครอบครัวและชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม สู่การหาทางออกเพื่อให้ครอบครัวและ
ชุมชนอยูร่ อดโดยการท�ำเกษตรทางเลือก ผูห้ ญิงเริม่
เข้าใจความส�ำคัญของตนเองในการมีสว่ นร่วมผลักดัน
งานร่วมกับผู้ชาย เห็นเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน
การเคลื่อนงานในแง่ของการมีส่วนร่วมหญิงชายก็
คลี่คลายมาเรื่อย กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษแม่ทา
มีผู้หญิงเป็นประธานกลุ่มและร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัวทีผ่ หู้ ญิงมีบทบาท
อยูเ่ ดิม ท�ำให้งานกลุม่ และองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง

ในปี 2550 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน) ในเครือดับเบิ้ลเอ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมกระดาษขนาดใหญ่ที่ครอบครองพื้นที่
ปลูกต้นยูคาลิปตัสแปลงใหญ่ ในภาคตะวันออกของ
ประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาด 600 เมกะวัตต์ ในพืน้ ทีเ่ ขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชผักอินทรีย์ และ
ระบบนิเวศบริเวณนั้น ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ
ได้ ยื่ น รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
Environmental Health Impact Assessment (EHIA)

กรณีกลุ่มเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร
อ�ำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา65 จากการ
สังเกตวิถีชีวิตของคนในชุมชนของนักพัฒนาองค์กร
พัฒนาเอกชน “โดยเฉพาะวิถชี วี ติ ของผูห้ ญิงซึง่ หาอยู่
หากินกับป่าใกล้บา้ น เก็บพืชผัก เช่น หน่อไม้ หน่อข่าป่า
ยอดหวาย ดอกกระเจียว มาท�ำอาหารในครัวเรือน
และขายตามงานวัด ตลาดนัด จากนั้นชวนเด็กๆ
เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากไผ่ป่าที่บ้านของเด็ก
แต่ละคน ประมวลข้อมูลให้เห็นทรัพยากรธรรมชาติ
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ให้คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ (คชก.) พิจารณามาแล้ว
ทั้งหมด 3 รอบ แต่ ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก.
แต่บริษทั ก็ยงั พยายามด�ำเนินการอย่างไม่ยอมหยุดยัง้
ร่วมมือกับกลุม่ อุตสาหกรรมถ่านหินใช้วาทกรรมถ่านหิน
สะอาด โฆษณาชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เห็นประโยชน์
ของโรงไฟฟ้า ขณะทีก่ ลุม่ เคลือ่ นไหวคัดค้านได้กล่าวถึง
ความห่วงใยในปัญหาความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
จะเกิดขึน้ จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการปนเปือ้ นสารพิษ
ในระบบอาหาร เป็นการต่อสูด้ ว้ ยความรูแ้ ละผลประโยชน์
ที่ต่างกัน

ซึ่งมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีความเข้าใจที่
ลึกซึ้งละเอียดอ่อนเกี่ยวกับระบบนิเวศที่มีผลต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้เป็นหลักฐาน
ให้สังคมได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศที่เกิดจากปัจจัยต่างๆด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นการกระท�ำของมนุษย์ เพื่อ
รณรงค์เรื่องความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และ
ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้เกิดความเข้าใจและ
ความตระหนักในสังคมไทย

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายประชาชนร่วมกับ
เครือข่ายสิง่ แวดล้อม ภาคตะวันออก ได้ขอใช้สทิ ธิตาม
มาตรา 11 พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ และได้รบั
การสนับสนุนให้ทำ� การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
โดยชุมชน (Community Health Impact Assessment
CHIA) หรือ HIA ชุมชน ชี้ ให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคเกษตรโดยตรง เพราะ
พืชผักเกษตรอินทรีย์ มะม่วง และเห็ดฟางล้วนเป็น
พืชอาหารทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อมลพิษทีเ่ กิดจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ซึง่ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลอีกด้านจากรายงาน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน “HIA
ชุมชน...เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ร้างความเข้มแข็งในข้อมูล
ความรู้ สร้างอ�ำนาจทางปัญญา ลดความขัดแย้ง
และขยายแนวร่วม สร้างพลังความร่วมมือทุกส่วน
ในท้องถิ่น ในการก�ำหนดอนาคตตนเองและสังคม
เป็นสิทธิของประชาชนทีถ่ กู รับรองไว้ ใน พรบ.สุขภาพ
แห่งชาติและรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทย เราได้
ขยายประสบการณ์ HIA ชุมชน โดยการเชื่อมพลัง
ความร่วมมือ องค์กรภาคประชาชน องค์กรส่วนท้องถิน่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาควิชาการ ในพื้นที่
ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ” 68

กรณีการต่อสูพ้ ทิ กั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบั โครงการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะที่เกษตรกรคนยากจน
ต้องละทิ้งชนบทไปท�ำงานในเมือง ชนบทกลับกลาย
เป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ทรี่ ฐั และกลุม่ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม ทุนขนาดใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ
ได้ ใช้สำ� หรับการลงทุนขนาดใหญ่เพือ่ ตักตวงแสวงหา
ก�ำไรมหาศาล หลังวิกฤติปี 2540 ภายใต้การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยการก�ำกับขององค์กรโลกบาล
องค์กรที่มีลักษณะกึ่งรัฐ-กึ่งเอกชนซึ่งด�ำเนินกิจการ
ที่แตกแขนงครอบคลุมกิจการอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
ของประเทศ เช่น พลังงาน ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา
นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ บริษัทใหญ่ที่ส�ำคัญในธุรกิจ
พลังงานและไฟฟ้า คือ บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) แตกบริษัทลูก บริษัทหลานเข้ามาครอบคลุม
ธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงหลัง
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท�ำ
รัฐประหารในปี 2549 จนถึงปัจจุบนั ท�ำให้กลุม่ ธุรกิจ
พลังงานมีอ�ำนาจและอิทธิพลสูงมากต่อการก�ำหนด
นโยบายพลังงาน 69
ในช่วงปี 2549 ถึงปี 2554 ในระดับนโยบายของ
รัฐบาลได้มีการแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับพลังงาน
หลายฉบับ อาทิ ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
แก้ ไข พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ท�ำให้เกิดค่าลดหย่อนค่าภาคหลวงปิโตรเลียม รวมถึง
การอนุมัติแปลงสัมปทานใหม่ๆ โดยไม่จ�ำกัดแปลง

นอกจากนี้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อม
ได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ระบบ
นิเวศของชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อสังเกต
อย่างเป็นระบบจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเครือข่าย

23

สตรีนิเวศนิยม (Ecofeminism) กับความเคลื่อนไหวในสังคมไทย

ส�ำรวจให้กับธุรกิจพลังงานหลายกลุ่ม และในปีเดียว
กันนัน้ ได้มกี ารแก้ ไข พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐาน ส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5 และ 6)
พ.ศ. 2550 เพือ่ เปิดทางให้ขา้ ราชการระดับสูงไปนัง่
เป็นกรรมการในบริษทั ลูกของรัฐวิสาหกิจได้หลายแห่ง70
ตั้งแต่ปี 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)ได้ตกลงในหลักการที่จะท�ำสัญญาซื้อไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ Independent Power
Producer (IPP) 7 โครงการ ซึ่งรวมโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก และบ้านกรูด ซึ่งเป็นพื้นที่
ติดชายฝัง่ ทะเล ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง ชายหาด
แสนสวยซึ่งเหมาะกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ส�ำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

องค์กรพัฒนาเอกชนทีน่ ำ� ข้อมูลให้ลงสูฐ่ านล่างมากทีส่ ดุ
และการน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ท�ำให้เรื่องยากๆที่ซับซ้อนในอดีต เช่น รายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ถูกผูกขาด
ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่
ชาวบ้านลุกขึ้นมาตรวจสอบ และวิจารณ์อย่างมี
ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ ได้
กลุม่ อนุรกั ษ์บอ่ นอกและบ้านกรูด ได้ตอ่ สูก้ บั โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอย่างยืดเยื้อ ได้มองเห็น
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ ไม่เป็นธรรมในสังคม “ใน
การต่อสู้ของภาคประชาชนที่ต้องการรักษาวิถ๊ชีวิต
ของพวกเขา เป็นการต่อสู้ที่ ไม่เท่าเทียมกันแน่นอน
เพราะชาวบ้านแค่อยากได้ป่าที่เป็นสมบัติสาธารณะ
คืนมาเพือ่ ให้ ได้หายใจสบาย รวมถึงเก็บไว้ ให้ลกู หลาน
แต่การต่อสูข้ องนายทุนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ รักษา
ก�ำไรจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายหนึ่งสู้
เพื่อทวงคืนผืนป่ามาเป็นของส่วนรวมที่ต้องใช้เงินที่มี
น้อยนิดจ�ำนวนสิบบาท หรือร้อยบาท แต่อีกฝ่ายสู้
ด้วยเงินจ�ำนวนหลายแสนล้านบาทท�ำลายพืน้ ป่าพืน้ ที่
ชุม่ น�ำ้ ทีต่ อ้ งการถมเพือ่ สร้างโรงงาน มันช่างต่างกัน
อย่างมากมาย” 72

กลุม่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบ้านกรูดได้รว่ ม
การเคลือ่ นไหวกับกลุม่ อนุรกั ษ์บอ่ นอก ก่อนรัฐธรรมนูญ
2540 ซึ่งรับรองสิทธิชุมชนจะมีผลบังคับใช้ แต่เป็น
การใช้สทิ ธิธรรมชาติทชี่ มุ ชนต้องมีสทิ ธิปกป้องตัวเอง
ต่อมาเมื่อมีการรับรองสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
และสิทธิชุมชนอย่างชัดเจนกว้างขวางในรัฐธรรมนูญ
รัฐบาล หน่วยงาน เจ้าหน้าทีร่ ฐั และกลุม่ ทุนต่างอ้าง
การไม่มกี ฏหมายรองรับในรัฐธรรมนูญ อาศัยช่องว่าง
ทางกฏหมาย การปกปิดข้อมูล ฯลฯ มาเอือ้ ประโยชน์
ต่อโครงการของกลุ่มทุน71

สตรีนเิ วศนิยมกับการเคลือ่ นไหวเพือ่ รักษาฐานชีวติ

ทัง้ สองกลุม่ ได้มผี หู้ ญิงเป็นก�ำลังหลักในการเคลือ่ นไหว
กลุม่ อนุรกั ษ์บอ่ นอกได้มี กรอุมา พงษ์นอ้ ย เป็นผูน้ ำ� หญิง
ที่ต่อสู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับสามี เมื่อสามีเธอถูก
ยิงเสียชีวิตเธอก็ ได้ท�ำหน้าที่ผู้น�ำกลุ่มที่เข้มแข็งสืบต่อ
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้มี
จินตนา แก้วขาว เป็นประธานกลุ่มที่เข้มแข็ง การที่
ผูห้ ญิงเป็นผูน้ ำ� การต่อสูก้ ย็ งิ่ ระดมการมีสว่ นร่วมของ
ผู้หญิงได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นแบบอย่างการต่อสู้ ให้
กับผู้หญิงชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

กรณีศกึ ษาต่างๆ ทีก่ ล่าวมานี้ แสดงให้เห็นความพยายาม
ของผู้หญิงในการพิทักษ์รักษาฐานชีวิตของครอบครัว
และชุมชน หากพิจารณาฐานชีวติ จากการจัดสวัสดิการ
ตามฐานของแหล่งที่มา ฐานชีวิตของคนส่วนใหญ่
ในสังคมยังเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น�ำ้ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรม
ซึง่ ประชาชนในชุมชนเกษตรกรรม คือ กลุม่ คนทีม่ ชี วี ติ
พึง่ พิงสวัสดิการฐานนีม้ ากทีส่ ดุ เป็นสวัสดิการทีท่ กุ คน
พึงเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ฐานนีย้ งั เป็นแหล่งพักพิง
เลีย้ งดูชวี ติ คนส่วนใหญ่ของประเทศ หากฐานนี้ ไม่มนั่ คง
ครอบครัวและชุมชนทีอ่ าศัยฐานนีก้ ข็ าดความมัน่ คงด้วย
การเคลือ่ นไหวของสตรีนเิ วศนิยมในประเทศไทยเกิดขึน้

การต่อสู้ โดยใช้ภูมิปัญญาและชีวิตจริงของชาวบ้าน
ประกอบกับการท�ำงานข้อมูลของนักวิชาการ นักพัฒนา
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อย่างกว้างขวางเพือ่ ปกป้องสวัสดิการฐานนี้ สวัสดิการ
พื้นฐานของชีวิตอีกฐานหนึ่งคือ สวัสดิการฐานชีวิต
วัฒนธรรม ทีม่ รี ปู แบบการให้ความช่วยเหลือทางสังคม
ผ่านระบบเครือญาติและชุมชน และการเกือ้ กูลภายใต้
ระบบอุปถัมภ์ เป็นการพึง่ พาตนเองและพึง่ พากันเอง
ของผู้คน

การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การดู แ ละและแบ่ ง ปั น กั น
(caring and sharing) ซึ่งในเชิงอุดมการณ์หมายถึง
การฟื้นคืนความสัมพันธ์ ในเชิงคุณค่า ให้มาทดแทน
ความสัมพันธ์เชิงมูลค่าที่ครอบง�ำสังคมมากเกินไป
จึงเป็นอีกมิตหิ นึง่ ทีส่ ตรีนยิ มให้ความสนใจ ซึง่ สอดคล้อง
กับการรวมกลุม่ จิตอาสาทีม่ มี ากขึน้ ทัง้ ในระดับประเทศ
และทีด่ ำ� เนินการข้ามประเทศในระดับภูมภิ าค ส่วนใน
เชิงนโยบายสังคมนั้น หมายถึงการสร้างส่วนร่วม
(commons) ในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การดูแล
ทรัพยากรร่วมกัน ระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม
อย่างเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการศึกษา
และการสาธารณสุข74

ในสังคมที่ ใหญ่ขนึ้ รัฐมีพนั ธะหน้าทีต่ อ้ งดูแลประชาชน
จึงจัด สวัสดิการฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ที่ เ ป็ น การบริ ก ารสั ง คมครอบคลุ ม ด้ า นการศึ ก ษา
การสาธารณสุข การเคหะ การมีงานท�ำ และการ
บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน
และการสังคมสงเคราะห์ และเมื่อคนเคลื่อนย้าย
เข้าสู่เมืองและโรงงานมากขึ้น และฐานทรัพยากร
ธรรมชาติกบั ฐานชีวติ วัฒนธรรมเสือ่ มโทรมลง สังคม
จ�ำเป็นต้องพัฒนาสวัสดิการฐานประกัน ซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
หลักการ “การประกัน” (Insurance Scheme) คือ
การสร้างระบบการออม เพือ่ สวัสดิการและการประกัน
การมีรายได้เมือ่ เกษียณอายุการท�ำงานหรือชราภาพ
การประกันการว่างงานหรือเจ็บป่วย รวมทั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ซึ่งกลุ่มผู้หญิงในชุมชนต่างๆ จะมีความ
เข้มแข็งในด้านนี้ สวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท
ธนาคารข้าว ก็จัดอยู่บนฐานประกันนี้ 73

สตรีนิเวศนิยมจึงจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงกับขบวนการ
สตรีนิยมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ
เพื่อปกป้องฐานชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

เมื่อคนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน ค่าแรงที่
เป็ น ธรรมจึ ง เป็ นอีกปัจจัย หนึ่งที่ต้อ งขับเคลื่อนไป
พร้อมกับเรื่องสวัสดิการสังคมทั้งนี้เพราะเป็นแหล่ง
รายได้หลัก และแม้ว่าปัจจุบันภาคเกษตรในชนบท
เป็นแหล่งรายได้เสริมแต่ชนบทยังเป็นแหล่งพักพิง
ของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ
หากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ยังด�ำเนินไปโดย
การท�ำลายฐานสวัสดิการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลักดันให้ผู้คนต้องไหลบ่ากันเข้าเมือง หลุดลอยจาก
ฐานสวัสดิการชีวติ วัฒนธรรมทีเ่ คยพึง่ พา คนส่วนใหญ่
ในประเทศก็จะเผชิญกับชีวิตที่มีความยากล�ำบาก
มากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น
อิทธิพลของแนวคิดสตรีนเิ วศนิยมและหรือแนวคิด
สตรีนยิ ม ทีส่ ง่ ผลต่อการถกเถียงเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
ในประเทศไทยคืออะไร

แนวคิดสตรีนยิ มและหรือสตรีนเิ วศนิยม ได้กอ่ ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างไร

ตัวอย่างประสบการณ์ผหู้ ญิงกรณีสมัชชาคนจน กรณี
ผูห้ ญิงกับป่าชุมชนทุง่ ยาว ผูห้ ญิงต่อสูเ้ รือ่ งเขือ่ น ผูห้ ญิง
กลุม่ เกษตรอินทรีย์ ผูห้ ญิงกลุม่ ออมทรัพย์ ผูห้ ญิงกับ
การคัดค้านโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็น
ความเคลือ่ นไหวของการก่อตัวบนฐานคิดสตรีนเิ วศนิยม
ในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงได้เข้าร่วมการ
เคลื่อนไหวด้วยเหตุผลส�ำคัญเพื่อปกป้องฐานชีวิต
ครอบครัว ชุมชน และการรักษาทรัพยากรให้รุ่นลูก
รุ่นหลาน ผู้หญิงได้เปิดพื้นที่ ได้นิยามตัวเองเพื่อให้
สังคมเห็นตัวตน สามารถแสดงตัวตนในการเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ ได้ช่วงชิงต่อสู้ผ่านการนิยาม เช่น การนิยาม
จากข้างล่าง จากการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันขึน้ มา โดยการ
สร้างกฏเกณฑ์หรือข้อบัญญัตขิ องชุมชนขึน้ มาร่วมกับ
ผู้ชาย ตลอดจนการต่อรองสิทธิกับกฏหมายของรัฐ
อาทิ สิทธิชุมชน ป่าชุมชน โฉนดชุมชน การประเมิน
ผลกระทบสุขภาพชุมชน การปกป้องความมัน่ คงทาง
อาหาร ได้เปิดพื้นที่ความรู้บอกว่าคนในพื้นที่ชุมชนมี
ความคิด มุมมอง มีการนิยามความหมายที่แตกต่าง
เพื่อโต้แย้งกับภาพที่ครอบง�ำและสามารถชี้ ให้เห็น
“กลไก” ที่บกพร่องบิดเบือนได้ชัดเจนขึ้น

ผูห้ ญิงมักปรากฏในงานวิจยั ท้องถิน่ เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสว่ นร่วม ตลอดจนการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพระดับชุมชน เกิดเป็นขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความเป็นธรรมในหลายแห่ง เรียกร้องสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรด้วยชุมชนท้องถิน่ และได้รว่ มสร้าง
วาทกรรมใหม่ๆ ที่ ได้รับการยอมรับในสังคม เช่น
“สิทธิชุมชน” “สิทธิหน้าหมู่” “กรรมสิทธิ์ส่วนรวม”
“การจัดการของชุมชน” “การจัดการเชิงซ้อน” “สังคม
พหุนิยม” ในระดับท้องถิ่นเริ่มมีวาทกรรมเรื่องการมี
ส่วนร่วม การจัดการสุขภาพ ธรรมาภิบาล ฯลฯ แต่
อ�ำนาจท้องถิน่ ยังคงเป็นองคาพยพใหญ่ทซี่ บั ซ้อน และ
บางแห่งยังถูกใช้เพือ่ แสวงประโยชน์มากกว่าตอบสนอง
ต่อปัญหาชุมชน และภายหลังจากการยึดอ�ำนาจ
ของรัฐบาลทหารครั้งนี้ การปกครองท้องถิ่นก็ถูกดึง
กลับสู่ศูนย์กลาง
การทีผ่ หู้ ญิงร่วมวิจยั ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมสร้าง
วาทกรรม ได้เสริมอ�ำนาจการอธิบายให้กับชุมชน
สามารถสร้างการต่อรองในระดับนโยบายได้มากขึน้ 75
ดังนั้นกระบวนการท�ำงานสร้างความรู้ผู้หญิงหรือ
สตรีศกึ ษา การน�ำมิตหิ ญิงชายมาใช้ ในการวิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความ
รูส้ กึ ร่วมและสร้างจิตส�ำนึกร่วม ท�ำให้การระดมพลัง
ภายในชุมชนและสังคมมีมากขึ้นดังเช่นกรณีศึกษา
ต่างๆ ที่ ได้กล่าวมาแล้ว

การที่การต่อสู้คัดค้านโครงการขนาดใหญ่มีเดิมพัน
ใหญ่มาก ท�ำให้มีการคุกคาม ข่มขู่ เอาชีวิต หรือใช้
ทุกกระบวนการในสังคมไม่วา่ จะเป็น วิชาการ กฎหมาย
คุกตะราง และอ�ำนาจเถือ่ นทีร่ นุ แรงเพือ่ สยบการต่อสู้
ของประชาชนที่ต่อต้านคัดค้าน การต่อสู้ของผู้หญิง
ได้เสริมสร้างกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
และขยายพันธมิตรอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ระดับ
ท้องถิน่ แต่รวมถึงระดับสากล การปกป้องระบบนิเวศ
ท้องถิ่นเป็นการปกป้องระบบนิเวศโลกด้วย

วาทกรรมใหม่ๆ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในระบบคิดทางกฎหมาย ท�ำให้เกิดหมวด “สิทธิชมุ ชน”
ในรัฐธรรมนูญ รับรองความมีอยูข่ องชุมชน และศาล
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ได้น�ำหลักการสิทธิชุมชนไปพิพากษาในบางคดี จนน�ำ
ไปสู่การผลักดันร่าง “พ.ร.บ.ป่าชุมชน” สู่สภาผู้แทน
ราษฎร เป็นการต่อสูเ้ ชิงนโยบายทีส่ ะท้อนความขัดแย้ง
ในชุดความคิดเรือ่ ง “การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน”
กับ “การจัดการทรัพยากรโดยภาครัฐ” ที่ชัดเจน
แม้การผลักดัน “พ.ร.บ.ป่าชุมชน” จะไม่ส�ำเร็จ แต่
แนวคิดป่าชุมชนได้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย การ
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้น มีการน�ำมิติ
วัฒนธรรมเข้ามาในการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การ
บวชป่า สืบชะตาแม่นำ�้ ซึง่ เป็นกระแสทีเ่ กิดขึน้ ทุกภาค
ของประเทศ นอกจากการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิชุมชน
ในเชิงวาทกรรม และในเชิงกฏหมายแล้ว ยังเป็น
“ปฏิบตั กิ ารทางอ�ำนาจ” ของภาคประชาชนเพือ่ จัดการ
อ�ำนาจระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิน่ ใหม่ หลังการกระจาย
อ�ำนาจสู่ท้องถิ่นพบว่าขบวนการภาคประชาชนมีการ
เคลือ่ นไหวระดับท้องถิน่ ค่อนข้างมาก76 ผูห้ ญิงได้เข้า
ร่วมในระดับต่างๆ มีการพยายามเข้าไปใช้อ�ำนาจ
ท้องถิน่ ในลักษณะการจัดการร่วม (Co-management)
เช่น ท�ำ “ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ” มารองรับกฏจารีตของ
ชุมชนให้มฐี านะทางกฎหมายเพือ่ ต่อรองกลไกภาครัฐ
และทุน ซึง่ เป็นยุทธวิธหี นึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ชี่ าวบ้าน
มีศักยภาพเข้มแข็ง สามารถเข้าไปก�ำหนดนโยบาย
จัดการทรัพยากร แม้ขบวนการต่อสู้ของชุมชนจะมี
พลังบวกในหลายด้านแต่ที่ผ่านมาท�ำได้เพียงการ
ตรึงก�ำลังยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ
วิธีคิดของสังคมได้

เป็นจุดเริ่มต้นเรียกร้องให้รัฐบาลมีมิติเพศภาวะใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม77
อะไรคือความส�ำเร็จและความท้าทาย
การที่ผู้หญิงปรากฏตัวตนมีส่วนช่วยเสริมการอธิบาย
กับสังคม ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรในสังคมที่มักเป็นสิ่งที่ถูกแฝงเร้นอยู่ มอง
ไม่เห็นหรือถูกลดทอนความซับซ้อน ความละเอียดอ่อน
ลงไป เช่น จากป่าทีม่ กี ฎเกณฑ์จารีตประเพณีมากมาย
มีกรรมสิทธิ์ชุมชน มีกระบวนการระงับข้อพิพาทของ
ชุมชน ฯลฯ ถูกปรับลดทอนลงเหลือแค่ค�ำว่า อุทยาน
เขตป่าสงวน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท�ำให้สังคม
ได้เห็นความซับซ้อน เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่
กับป่า และเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรมากขึน้ อย่างไรก็ตามในขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
และเกษตร แม้ว่ามีผู้หญิงเข้าร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
ระดับการจัดการมีผหู้ ญิงทีเ่ ข้มแข็งเป็นผูน้ ำ� และสร้าง
หลักการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ประชาธิปไตย
ทางตรงขึน้ แต่ยงั ไม่มกี ารน�ำมิตเิ พศภาวะและแนวคิด
สตรีนเิ วศนิยมเข้าไปร่วมวิเคราะห์กำ� หนดยุทธศาสตร์
การเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเท่าที่ควร
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีส่ ลับซับซ้อนกว่าเมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ น
การมองความไม่เป็นธรรมทางสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรและทรัพยากรธรรมชาติตอ้ งมองผ่านหน่วย
ของ “ความสัมพันธ์” ระหว่างกลุม่ ต่างๆ ในหลายแง่มมุ
ในเชิงการครอบง�ำ หรือบิดเบือน การให้ความหมาย
ไม่ ใช่เพียงเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรและเศรษฐกิจ
เท่านัน้ ต้องให้ความส�ำคัญกับพืน้ ทีท่ อี่ ยูร่ ะหว่างสังคม
กับปัจเจก ซึ่งมี “ความสัมพันธ์” หลายแบบที่สลับ
ซับซ้อน และในพืน้ ทีน่ นั้ ยังมีการก่อตัวของคนกลุม่ ต่างๆ
ที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มคนจน กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มแรงงาน ฯลฯ โดยมีตัวขับเคลื่อนของความไม่
เป็นธรรมจาก “กลไกเชิงสถาบัน” หลายรูปแบบใน
สังคม เช่น นโยบาย ภาษี ระบบสิทธิ การจัดการ

การที่ ผู ้ ห ญิ ง ในภู มิ ภ าคต่ า งๆของประเทศออกมา
เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กชีวมวล หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตน�้ำตาล จึงเกิด
ข้อเสนอแนะต่อรัฐให้มีการพัฒนากลไกเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมของหญิงชายในกระบวนการตัดสินใจ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
โดยต้องมีแผนยกระดับเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถ
และการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสร้างกลไก
การติดตามการประเมินผลในการใช้กฎหมาย สร้าง
ตัวชี้วัดการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อผู้หญิง
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แรงงาน ฯลฯ ที่ ไม่ท�ำงาน บิดเบือน หรือบิดเบี้ยว
ก่อให้เกิดปัญหา78 สตรีนเิ วศนิยมจะร่วมเป็นขบวนการ
เชื่อมร้อยความหลากหลายเหล่านี้อย่างไร

สมคบของอ�ำนาจและอิทธิพลท้องถิ่น ดุลอ�ำนาจจึงมี
ความลักลัน่ มากต้องวิเคราะห์การครอบง�ำควบ 2 ระดับ
ทัง้ ระดับท้องถิน่ โดยโครงสร้างอ�ำนาจของสังคม และ
ระบบตลาดของประเทศ และอีกระดับหนึง่ คือระดับโลก
โดยพลังอ�ำนาจของทุนนิยมโลกและบรรษัทข้ามชาติ” 80

นอกจากนี้ การผลักภาระให้สังคมต้องจ่าย เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษต่างๆ ออกไปใน
อากาศ แล้วไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ชุมชนมีภาระความเสีย่ ง
มากขึ้น เช่น ชุมชนในระบบนิเวศที่บริสุทธิ์ต้องรับ
สารพิษจากกระบวนการท�ำเหมือง หรือโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน การผลักภาระการพิสจู น์ ให้ประชาชน
ทีร่ บั ผลกระทบ ท�ำให้คนจ�ำนวนมากสูญเสียความเป็น
อัตลักษณ์ของตน ต้องสูญเสียที่ท�ำกินต้องกลายเป็น
คนงานรับจ้างในเมือง คนงานนอกระบบ คนงานทีถ่ กู
เอารัดเอาเปรียบในหลายรูปแบบ ซึง่ เข้าไม่ถงึ ทรัพยากร
ต่างๆ ในสังคมจึงเหมือนมนุษย์ลอ่ งหน79 สตรีนเิ วศนิยม
จะส่งเสียงเพื่อให้สังคมเห็นตัวตนของกลุ่มคนเหล่านี้
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงระดับรากหญ้าได้อย่างไร

สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นความท้าทายต่อการเคลือ่ นไหว
ของสตรีนเิ วศนิยมในยุคปัจจุบนั เป็นอย่างยิง่ การเชือ่ ม
ร้อยกันระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติการทางสังคม
ของสตรีนิเวศนิยมในระดับสากลกับระดับท้องถิ่น81
เสริมสร้างศักยภาพการวิเคราะห์และการอธิบายของ
กลุ่มคนชายขอบที่หลากหลาย สตรีนิเวศนิยมจะมิได้
เป็นเพียงแนวคิดนามธรรมแต่เป็นเครือ่ งมือในการอธิบาย
ปรากฎการณ์สงั คม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีพลังได้อย่างไร จะน�ำพาสังคมไปสู่
ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร
ข้อเสนอแนะ

ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมประกอบด้วย เครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายนักวิชาการทัง้ ในกรุงเทพ
และภูมิภาคต่างๆ เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่าย
นักศึกษา เครือข่ายชาวนา เกษตรกร เครือข่ายแรงงาน
เครือข่ายองค์กรประชาชนระดับรากหญ้าต่างๆ ซึ่ง
รวมกลุม่ ผูห้ ญิงและกลุม่ คนทีห่ ลากหลายอืน่ ๆ ได้รว่ มกัน
ต่อสู้กับเผด็จการทหารและเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพเมือ่ เกิดรัฐประหารในปี 2534 ตลอดช่วง 15 ปี
ก่อนเกิดการรัฐประหารในปี 2549 ขบวนการเคลือ่ นไหว
เพือ่ ความเป็นธรรมต่างๆ ได้เปิดพืน้ ทีท่ างสังคมการเมือง
ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งผู้หญิงรากหญ้า
การแตกแยกทางการเมืองครัง้ ใหญ่เแบ่งขัว้ เป็นสีเหลือง
แดง ในเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยระดับต่างๆ
สังคมการเมืองไทยเผชิญกับความขัดแย้งทีส่ ลับซับซ้อน
มากยิง่ ขึน้ จนเกิดการรัฐประหารครัง้ ล่าสุดในปี 2557
เป็นสถานการณ์สังคมการเมืองที่ถอยกลับ อ�ำนาจ
การเมืองถูกผูกขาดโดยกองทัพและกลุม่ ทุนขนาดใหญ่
“ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับอ�ำนาจที่ทรงพลัง
ทั้งหลายที่มาจากข้างนอกและอยู่ห่างไกล ด้วยการ

ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมร่วมสมัย ควรพิจารณา
เรื่องการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของชุมชน โดยค�ำนึง
ถึงมิติต่างๆ ดังนี้
การใช้และพัฒนาแนวคิดสตรีนิเวศนิยม เป็นฐาน
วิเคราะห์รว่ มทีร่ วมมิตเิ พศภาวะ มิตนิ เิ วศวิทยาการเมือง
และวัฒนธรรม สร้างจิตส�ำนึกร่วมที่ผู้หญิงสามารถ
เข้าร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในขบวนการผู้หญิง
ขบวนการเคลือ่ นไหวทรัพยากรสิง่ แวดล้อมและเกษตร
เชือ่ มทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ (praxis) เชือ่ มความรูร้ ะดับ
มหภาคกับระดับจุลภาค สร้างการเรียนรู้ที่เท่าทัน
สถานการณ์ โดยมีสตรีศกึ ษาเป็นเครือ่ งมือในการสร้าง
ความรู้และการวิเคราะห์
การใช้แนวคิดสตรีนิเวศนิยม สร้างความร่วมมือและ
ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ผ่าน
การเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกันในการดูแลรักษา
ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม สุขภาพ
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ความปลอดภัย อธิปไตยอาหาร และการสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม เชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจ
(production) และการบ�ำรุงเลีย้ งชีวติ ครอบครัว สังคม
(reproduction) กับการพิทกั ษ์รกั ษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม เชือ่ มการวิเคราะห์และปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรกับแรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ
ผูท้ ำ� การผลิตการเกษตรรายย่อยกับผูบ้ ริโภค เชือ่ มโยง
วิถีชีวิตเมืองกับชนบท เชื่อมโยงคุณภาพชีวิตของคน
ชัน้ กลางกับเรือ่ งปากท้องของคนระดับรากหญ้า ผ่าน
เครือข่ายผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ต่างๆ
การใช้แนวคิดสตรีนิเวศนิยม เชื่อมความรู้ด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อม 2 ระบบ คือ ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับความรู้ท้องถิ่นที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ�ำวัน หรือที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์แห่งการ
อยูร่ อด (Sciences of Survival) ร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ข้อมูลวิชาการ
กับความรู้ท้องถิ่นให้กับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายใน
พื้นที่ เครือข่ายพันธมิตรและภาคประชาสังคม โดย
ค�ำนึงถึงประสบการณ์ ในชีวิตประจ�ำวันที่แตกต่างกัน
เพือ่ ให้มสี มรรถนะในการพิทกั ษ์รกั ษาระบบนิเวศ ปกป้อง
ชุมชนท้องถิ่นและโลก ตลอดจนการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพสิ่งแวดล้อม
และการจัดการภัยพิบัติ
การใช้แนวคิดสตรีนิเวศนิยม ระดมทรัพยากรใน
ลักษณะเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
ให้กบั แกนน�ำชุมชน และนักกิจกรรมทางสังคม สร้าง
กลไกใหม่ๆ ในการสื่อสารกับสังคม พัฒนาทักษะ
การใช้ social media และสื่อต่างๆ ในการรณรงค์
ต่อสังคม และการสร้างโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
นิเวศวิทยาการเมืองวัฒนธรรม และเพศภาวะกับ
ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่
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51 เอกสาร รายงานการประชุมเพือ่ ทบทวนปฏิญญาปักกิง่ และ แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความก้าวหน้าของสตรี, มูลนิธผิ หู้ ญิง
ร่วมกับ คณะท�ำงานวาระทางสังคม,สนับสนุนโดย UN Women, 28 กันยายน พ.ศ. 2557
52 วิทรู ย์ เลีย่ มจ�ำรูญ, ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิธชิ วี วิถี (BIOTHAI), รายงานเวทีสมั มนาเครือข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคมกับการ
ขับเคลือ่ นและติดตามการด�ำเนินงาน
ของรัฐตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), มูลนิธิผู้หญิงและเครือข่าย, 2560
53 Karen J.Warren,Ecofeminist Philosophy, Rowman & Littlefield Publishers,Inc.2000
54 นลินี ตันธุวนิตย์ และคณะ, ประสบการณ์การต่อสู้ของชาวลุ่มน�้ำมูล กรณีศึกษาเขื่อนปากมูลและเขื่อนราษี ไศล, ใน
หนังสือวิถีชีวิต วิถีสู้ ขบวนการประชาชนร่วมสมัย, ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ,ซิลค์เวอร์มบุคส์ ,2545
55 มยุรี อ่อนกะตา, ตัวแทนชาวบ้านผูร้ บั ผลกรทบจากเขือ่ น น�ำเสนอในช่วงเวทีชาวบ้าน,ในเวที ”แก้ โครงสร้างอย่างไร จึง
จะหายจน”, ในหนังสือความจริงของความจน, คณะท�ำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
56 วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์, ท�ำไมต้องช่วยคนจน ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจ�ำปี 2540, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
กุมภาพันธ์ 2540
57 สมปอง เวียงจันทร์, มดกับชาวบ้านปากมูน, หนังสืองานเพลิงศพ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 12 ธันวาคม 2550
58 อ้างแล้ว ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2541 และ นลินี ตันธุวนิตย์ และคณะ, 2545
59 คณะท�ำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา,เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลังแลหน้า
งานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา ปี พ.ศ.2539
60 ข้อมูลในหัวข้อนี้ ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถ สระกวี และการสนทนากลุม่ ย่อยทีค่ รัวใบโหนด, อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา, 6 พฤษภาคม 2560
61 ข้อมูลส่วนใหญ่ ในหัวข้อนี้มาจาก การศึกษาของ วิเศษ สุจินพรัหม, การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการ
จัดการป่าชุมชน จังหวัดล�ำพูน, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
62 อนุวงศ์ แซ่ตงั้ ,นางภาคี วรรณสัก, “แม่” ของคนบ้านทุง่ ยาว, ในผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 10 ประจ�ำปี 2551
63 เพิ่งอ้าง,อนุวงศ์ แซ่ตั้ง
64 เอกสารประมวลเนือ้ หาจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “เหลียวหลังแลหน้างานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา”
คณะท�ำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา, 2539
65 ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสนทนากลุม่ ย่อยกับแกนน�ำเครือข่าย ทีส่ ำ� นักงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ�ำเภอสนามไชยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 5 มีนาคม 2560
66 สัมภาษณ์ นันทวัน หาญดี นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ กลุม่ , 6 มีนาคม 2560
67 เอกสารเผยแพร่ กินอะไรดี? เรื่องราวอาหารดีๆ จากอ�ำเภอสนามชัยเขต, โครงการ 304 กินได้, 2559
68 นันทวัน หาญดี,บทปาฐกถาพิเศษ ในพิธเี ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2555 หัวข้อ “ทุกนโยบาย ห่วงใย
สุขภาพ”, 2555
69 เจาะขุมอ�ำนาจการเมือง-เครือข่ายข้าราชการครอบง�ำธุรกิจพลังงาน, 19 สิงหาคม 2012
http://thaipublica.org/2012/08/the-dominant-political-power-and-network-officials/
70 นพนันท์ วรรณเทพสกุล, บริษัทกึ่งรัฐกึ่งเอกชน: ธุรกิจกับเครือข่ายข้าราชการ ในหนังสือ สู่สังคมไทย เสมอหน้า
ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ, ส�ำนักพิมพ์มติชน, 2557
71 สุนี ไชยรส, ค�ำกล่าวแนะน�ำปาฐก, ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน, ปาฐกถา 14 ตุล ประจ�ำปี 2555,
มูลนิธิ 14 ตุลา, 2555
72 จินตนา แก้วขาว, ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน, ปาฐกถา 14 ตุล ประจ�ำปี 2555, มูลนิธิ 14 ตุลา, 2555
73 ประภาส ปิน่ ตบแต่ง, นภาพร อติวานิชยพงศ์, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปัทมะดุลย์, ศิรพิ ร ยอดกมลศาสตร์,
รายงานวิจัย “สวัสดิการพื้นฐาน : รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้” ,ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
74 คณะท�ำงานวาระทางสังคม,รายงานสังคมไทย มองการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จากฐานล่าง, 2559 (Social Watch Thailand,
Social Watch Report, Defining Sustainability from Below, 2016)
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75 มาเรีย มีส ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษาเกี่ยวกับจิตส�ำนึกที่แท้จริงของผู้หญิงนั้น การส�ำรวจความคิดเห็นทั่วไปของ
ผู้หญิงจะให้ขอ้ เท็จจริงน้อยมาก จะมีแต่ผหู้ ญิงซึง่ ก�ำลังอยู่ ในวิกฤตการณ์ทางความสัมพันธ์ทางสังคมทีแ่ ท้จริงทีเ่ ธอมีอยู่
และสามารถจะตระหนักถึงสภาพทีแ่ ท้จริงของตัวเองได้ จึงต้องมีกระบวนการท�ำให้ประสบการณ์สว่ นตัวให้เป็นประสบการณ์รว่ ม
ของมวลชน เช่น จากการสัมภาษณ์เดี่ยวก็ ให้กลายเป็นกลุ่ม เพื่อการสร้างความรู้สึกร่วม จิตส�ำนึกร่วม กระบวนการสร้าง
ความรู้ เน้นจุดประสงค์เพือ่ เปลีย่ นแปลงสภาพทีเ่ ป็นอยู่ ควรเป็นกระบวนการปลุกจิตส�ำนึกด้วย, อ้างใน สุกญ
ั ญา หาญตระกูล,
สู่ศาสตร์แห่งวิธีการในการศึกษาเรื่องผู้หญิง (Towards A Methodology of Women’s Studies, Maria Mies, No 77,
November 1979,Institute of Social Study, The Hage, Netherland), ศูนย์ข้อมูลสตรี กองโครงการสังคม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ค้นข้อมูลจาก ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 อานันท์ กาญจนพันธ์, เวทีร่วมคิดร่วมเคลื่อน “ความเป็นธรรมเชิงนิเวศวัฒนธรรมการเมือง ต่อยอดฐานคิดสิทธิชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากร ดิน น�ำ้ ป่า พลังงาน”, จัดโดย สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ศูนย์ศกึ ษาชาติพนั ธุแ์ ละการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มูลนิธพิ ฒ
ั นาภาคเหนือ และคณะท�ำงานวาระทางสังคม,
26 สิงหาคม 2558
77 อ้างแล้ว, รายงานการประชุมเพื่อทบทวนปฏิญญาปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี, มูลนิธิผู้หญิง
ร่วมกับ คณะท�ำงานวาระทางสังคม, สนับสนุนโดย UN Women, 28 กันยายน พ.ศ. 2557
78 อ้างแล้ว, อานันท์ กาญจนพันธ์
79 อานันท์ กาญจนพันธ์ ได้สงั เคราะห์ถงึ ความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรในสังคมว่า การรุกของทุนเสรีนยิ มใหม่
ท�ำให้เกิดสถานการณ์ 3 สูง คือการดูดซับส่วนเกินไว้สงู มาก (High Rent) เกิดความเสีย่ งสูงในการด�ำเนินชีวติ (High Risk)
และคนสูญเสียตัวตน หรืออยู่ ในสภาพไร้ตัวตน(High Loss) รวมทั้งยังต้องเผชิญกับกระแสพลิกกลับของรัฐรวมศูนย์
รวมทั้งยังต้องเผชิญกับกระแสพลิกกลับของรัฐรวมศูนย์
80 อ้างแล้ว, ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2545
81 Anne Stephens, Ecofeminism and Systems Thinking, Routledge, 2015
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