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กิตติกรรมประกาศ

ก่อนอื่นใดขอขอบคุณมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นอย่างยิ่ง ที่ ให้โอกาสท�างานในช่วงเวลา 10 เดือน
ศึกษาเรื่องสตรีนิเวศนิยม ขอขอบคุณ คุณทัศนวรรณ บรรจง ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิ FES ที่ต้อนรับ
และสนับสนุนความคิดในการศึกษาเชื่อมโยงสตรีนิยมกับนิเวศวิทยาในสังคมไทยอย่างกระตือรือร้น

การอ่านหนังสือ เอกสาร และการพบปะสนทนากับบุคคลในเครือข่ายต่างๆ ท�าให้เห็นภาพสตรีนิเวศนิยม
ในสังคมไทยชัดเจนมากขึ้น เห็นความมานะบากบั่น ความเมตตากรุณาในการสร้างความรู้ ให้กับสังคมไทย
ด้านสตรีนิยม สตรีศึกษา ดังเช่น รองศาสตราจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ การส�ารวจพรมแดนแห่งความ
รูเ้รือ่งสตรนีเิวศนิยม โดย อาจารย์ ดร.สัณฐติา กาญจนพันธ์ุ และการสร้างความรูด้้านการจดัการทรพัยากร
อย่างต่อเนื่องเป็นขบวนของเครือข่ายนักวิชาการภาคเหนือ น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์    

นบัเป็นช่วงเวลาอันแสนวเิศษที่ ได้กลบัมาอ่านงานเขยีนและงานแปลต่างๆ ทบทวนขบวนการเคลือ่นไหวสงัคมไทย
เช่น งานเขียนจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง ข้อคิด
ข้อเขยีนของคณุวนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ (มด) ได้เห็นนัยยะส�าคญัท่ีศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานนัท์
กล่าวถึงความเคลื่อนไหวแบบผู้หญิงและสันติวิธีในสมัชชาคนจน  ตลอดจนงานคิดและพยายามหาค�าตอบ
เรือ่ง ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมไทย ทีน่�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจิตร ได้อ่านงานบกุเบิก
สตรีนิเวศนิยมในการอธิบายความเคลื่อนไหวของผู้หญิงชาวบ้านในสมัชชาคนจน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ และงานสร้างความรู้ส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งในยุคทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ของไทย ที่แสดงให้
เหน็ถงึผลประโยชน์ทบัซ้อนของข้าราชการในธุรกิจพลงังาน โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ นพนนัท์ วรรณเทพสกลุ
จึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ ได้สร้างผลงานดีๆให้ ได้ศึกษาท�าความเข้าใจ และขอขอบคุณนักวิชาการอีก
หลายๆ ท่านทั้งในกรุงเทพฯและท้องถิ่นที่มิอาจกล่าวนามมาได้ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งค�าถามกระตุกให้คิด
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ขอขอบคุณนักวิชาการประเทศตะวันตกและประเทศ
ก�าลังพัฒนาที่ ได้พัฒนาแนวคิดสตรีนิเวศนิยม และความรู้ด้านนิเวศวิทยามาอย่างติดดิน  

ขอขอบคุณนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น�าชาวบ้าน ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนสนทนากลุ่มย่อยสะท้อนความ
เคลื่อนไหวงานปฏิบัติการในพื้นที่ และให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ยิ่ง จะขอกล่าวถึงเป็นองค์กรเพื่อให้
ครอบคลุมดังนี้ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มออมทรัพย์และครัว
ใบโหนด สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ สมาคมรักษ์ทะเลไทย คณะท�างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้     
นกัวชิาการท้องถิน่ จากสถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่
และภาควชิาวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีมลูนิธพัิฒนาภาคเหนือ สถาบนั
ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน องค์กร The Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) เครอืข่าย
ผูห้ญงิชนเผ่าประเทศไทย สมาคมสมาคมศนูย์รวมการศกึษาและวฒันธรรมของขาวไทยภเูขาในประเทศไทย
(ศ.ว.ท.) ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น สวนปันนานา จังหวัดล�าพูน  โครงการปฏิรูปการเกษตร
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และพัฒนาชนบท จังหวัดล�าพูน  เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม  กรีนเนท บ้านแม่ทา อ�าเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการท้องถิ่น จากศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ 
ดร.ยศ สนัตสมบตั ิคณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณุเรวดี ประเสรฐิเจรญิสขุ มูลนธิิพฒันายัง่ยนื
คณุสภุา ใยเมอืง มลูนธิเิกษตรกรรมยัง่ยนื คณุวชัรี เผ่าเหลืองทอง กลุ่มศกึษาพลังงานทางเลือกเพ่ืออนาคต
สามารถ สระกวี กลุ่มออมทรัพย์และครัวใบโหนด ที่กรุณาให้สัมภาษณ์ ให้ข้อคิดข้อสังเกต พร้อมร�าลึกถึง
ครูบาอาจารย์ด้านงานพัฒนา นิเวศวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
ขอแสดงความร�าลกึถงึและความคารวะในวาระครบรอบสิบปีการจากไปของคณุวนดิา ตันตวิทิยาพทิกัษ์ (มด)
มา ณ โอกาสนี้ด้วย

สิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ขอขอบคุณครูอีกท่านหนึ่งของผู้เขียน คุณสนิทสุดา เอกชัย ที่ ได้ ให้ค�าแนะน�าอันมีค่ายิ่ง
ในการเขียนงานศึกษานี้ และกัลยาณมิตรอาจารย์ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ที่ ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง
บทศึกษา คุณสุภาพรรณ พลังศักดิ์ ที่ช่วยอ่านและให้ข้อคิดเห็น

ส�าหรับความไม่สมบูรณ์ของบทศึกษา ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ และจะศึกษาพัฒนาต่อไปเมื่อมีโอกาส
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บทคัดย่อ

ในสถานการณ์ท่ีผู้หญิงมีบทบาทโดดเด่นในขบวนการทางสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทใน
ขบวนการทรพัยากรธรรมชาต ิเกษตร สิง่แวดล้อม สขุภาพ น�าไปสูก่ารต้ังค�าถามว่า ความเคลือ่นไหวเหล่านี้
ของผู้หญิง กับแนวคิดสตรีนิเวศนิยมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร และมีความท้าทายว่าแนวคิดสตรี
นิเวศนิยมจะมิได้เป็นเพียงนามธรรม แต่เป็นเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ์สังคมเพื่อน�าไปสู่ปฏิบัติ
การสร้างความเปลีย่นแปลง ให้เกดิการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและมพีลัง น�าพาสงัคมไปสูส่ิง่ท่ีดกีว่า
ได้อย่างไร  

งานศกึษานีมี้วตัถุประสงค์เพือ่ส�ารวจการใช้แนวคดิสตรนีเิวศนยิมเป็นเครือ่งมอืปฏบัิตกิารทางสงัคมการเมอืง
เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ส�ารวจการใช้แนวคดิสตรีนิเวศนิยมเพ่ือเสริมสร้างพลังผู้หญงิ สร้างความ
สมัพนัธ์ระหว่างผูช้าย ผูห้ญิง และส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื การศกึษานี้ ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม
การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เจาะลกึรายบุคคล เพ่ือท�าความเข้าใจถงึแนวคดิทฤษฎสีตรนีเิวศนยิม
และประสบการณ์การเคลื่อนไหว ของกลุ่มผู้หญิงกรณีต่างๆ ในบริบทสังคมการเมืองของประเทศไทยที่เป็น
กึ่งประชาธิปไตยและประชาธิปไตย ยุคเศรษฐกิจก่อนและหลังฟองสบู่แตก   

งานศึกษาน้ีท�าให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างหญิงกับชาย และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่าง
โลกวิทยาศาสตร์กับโลกธรรมชาติ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ถูกครอบง�าและถูกก�ากับ
โดยระบบปิตาธปิไตยและทนุนิยมเสรนิียมใหม่ รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัในการน�าแนวคดิสตรนีเิวศ
นิยม เชื่อมโยงการวิเคราะห์ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ กระบวนการโลกาภิวัตน์ท่ีทุนผูกขาดระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลกเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากประชาชนคนยากจนในท้องถิ่น ส่งผลกระทบถึง
รากฐานชวีติวฒันธรรม ท�าให้ผูห้ญิงเข้าร่วมกบัขบวนเคลือ่นไหวทางสงัคมต่างๆ ต่อสูพ้ทิกัษ์ รกัษาทรพัยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ เสนอว่าในสถานการณ์ที่สลับซับซ้อน
มากขึน้เช่นนี ้ควรพจิารณาเรือ่งการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจของชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทัง้หญิงและชายในการดแูลรกัษาระบบนเิวศทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม สขุภาพ ความปลอดภยั อธปิไตย
อาหาร และการสร้างความป็นธรรมทางสงัคม โดยการใช้และพฒันาแนวคิดสตรนีเิวศนยิม เป็นฐานวิเคราะห์
ร่วมที่รวมมิติเพศภาวะ มิตินิเวศวิทยาการเมืองและวัฒนธรรม สร้างจิตส�านึกร่วมที่ผู้หญิงสามารถเข้าร่วม
ได้อย่างเตม็ศกัยภาพในขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมต่างๆ ผ่านการเรียนรูก้ารแก้ปัญหาร่วมกนั การสร้าง
เครือข่ายและการขยายพันธมิตร  
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สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ 

บทคัดย่อ

เกริ่นน�า

บทที่ 1
 - ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิเวศนิยม 
 - สตรีนิเวศนิยมในสังคมตะวันตก
 - สตรีนิเวศนิยมในประเทศก�าลังพัฒนา 
 - การก่อรูปสตรีนิเวศนิยมในประเทศไทย

บทที่ 2 
 - ภาพรวมสถานการณ์ประเด็นสตรีนิยมกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 - ความเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและการแย่งชิงทรัพยากร ช่วงก่อนยุคฟองสบู่แตก
 - สถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทยหลังยุคฟองสบู่แตกถึงปัจจุบัน
 - สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากมุมมองเพศภาวะในสังคมไทย
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เกริ่นน�ำ

มิติเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องการใช้
ทรพัยากรของประชาชนในแต่ละประเทศเท่านัน้ การเปิดการค้าเสรีโดยกระบวนการโลกาภวิตัน์ ท�าให้บรรษทัข้ามชาติ
เข้ามากอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับชนชั้นน�าในประเทศอย่างกว้างขวางและซึมลึกมากขึ้น นโยบายการ
จัดการทรพัยากร จึงมคีวามเกีย่วข้องกบัประเทศต่างๆมากขึน้ รฐั ทนุผูกขาดในประเทศ และบรรษัทข้ามชาตกิลบัมี
บทบาทส�าคญัต่อการวางกรอบนโยบายพฒันาในเรือ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการผลติ การจัดการพลังงาน สิง่แวดล้อม
การใช้ทีด่นิ ฯลฯ ในขณะทีก่ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถูกริดรอนและจ�ากัด ประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการก�าหนดชะตากรรมของตนเอง   

ผลประโยชน์มหาศาลของทุนผูกขาดในประเทศ และบรรษัทข้ามชาติกลายเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ อีกทั้งรัฐไทยได้เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในฐานะเป็นหุน้ส่วนใหญ่และหรือเป็นเจ้าของทุนเสยีเอง ดงัน้ันเมือ่รัฐบาลทีค่วบคมุอ�านาจรฐั
โดยทหารไม่ได้มาจากวิถปีระชาธิปไตยทีมี่การตรวจสอบถ่วงดลุ ประชาชนไม่มีสทิธิเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น 
การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารและการวพิากษ์วจิารณ์ การใช้อ�านาจกองทพับังคบัควบคุมกย็ิง่เพิม่ความซบัซ้อนของปัญหา
การจดัการทรัพยากร ทุนใหญ่ผูกขาด บรรษัทในประเทศที่อิงอ�านาจทหาร ร่วมมือกับบรรษัทต่างประเทศในการ
เข้าถึงและครอบครองทรัพยากรของประเทศ  ก็ยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเพิ่มมากขึ้น  

การวเิคราะห์ปัญหาระบบนิเวศของโลก และระบบนเิวศท้องถิน่จงึไม่สามารถแยกออกจากการวิเคราะห์การขยายตวั
ของโลกาภิวัตน์ โดยทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ และการเมืองที่ ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ การรุกที่ท�ากินของประชาชน
คนยากไร้ การขยายตวัของอตุสาหกรรมทีร่กุพืน้ท่ีแหล่งอาหารของประชาชนในท้องถิน่ การผลิตล้นเกนิ การขยาย
แหล่งพลังงาน ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในระดับต่างๆ  

นอกจากนีป้ระชาชนยงัต้องเผชิญกบัปัญหาภัยแล้ง น�า้ท่วมใหญ่ฉบัพลนั พายลุมแรง ฝนตกหนกัผิดฤดู ความเปลีย่นแปลง
ของอากาศทีร่นุแรง หนาวจดัร้อนจดั ภัยพบิติัเหล่านีม้กัมาจากน�า้มือของมนุษย์ทีท่�าลายล้างระบบนเิวศ เป็นปรากฏการณ์
ทีส่ะท้อนถงึวกิฤตเศรษฐกจิสงัคมการเมืองและวกิฤตระบบนิเวศท่ีมาบรรจบกนั ท�าให้ผู้หญงิกลุ่มต่างๆปรากฏตวัขึน้
เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรและปกป้องวิถีชีวิต ครอบครัวชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดถี่ขึ้น  
ได้ก่อให้เกดิประสบการณ์ทางสังคมการเมอืง และการจัดการรบัมอืภัยพบิตัิในการเคลือ่นไหวทีผ่่านมา ประสบการณ์
เหล่านี้จะยกระดับให้เป็นแนวคิดทฤษฎีความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือไม่ อย่างไร ขณะเดียวกันแนวคิด
สตรีนิเวศนิยมทั้งจากประเทศในซีกโลกตะวันตกและประเทศก�าลังพัฒนา จะช่วยเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเสริมความเป็นธรรมทางเพศให้เกิดขึ้น ได้หรือไม่
อย่างไร และสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร

การเก็บข้อมูลได้ ใช้การทบทวนวรรณกรรมเป็นหลัก และการสนทนากลุ่มย่อยที่ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ 
การสัมภาษณ์รายบุคคล บทศึกษาเริ่มต้นด้วย บทที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิเวศนิยม เน้นด้านทฤษฎี 
บทที่ 2 น�าเสนอภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับบทบาทผู้หญิงในการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
การส�ารวจว่าแนวคดิสตรีนเิวศนยิมได้ถกูน�ามาใช้ในบรบิทสงัคมไทยด้านสิง่แวดล้อมหรอืไม่ อย่างไร เน้นด้านปฏบิติัการ
บทที ่3 เป็นการตัง้ข้อสงัเกต ให้ข้อคดิเห็นว่าแนวคดิสตรนิีเวศนยิมก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางนโยบายสิง่แวดล้อม
ได้หรือไม่ อย่างไร ความท้าทายคืออะไร
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บทที่ 1
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิเวศนิยม 

สตรีนิเวศนิยม ถือก�าเนิดในซีกโลกตะวันตกอันเป็น
ผลผลิตของขบวนการเคล่ือนไหวด้านสันติภาพของ
นักสตรีนิยมและนักนิเวศวิทยาในยุคปลายทศวรรษ 
1970 และต้นทศวรรษ 1980 สตรีนิเวศนิยม ได้ถูก
ขนานนามโดยนักเขยีนชาวฝรัง่เศส ฟรานซิส โดบอนน์
(Francoise d’Eaubonne) ในปี 1974 และได้ถกูพฒันา
ต่อโดย อีเนสตรา คิง (Ynestra King) ในปี 1976   
ก่อรูปเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในปี 1980 ซึ่งได้จัด
สัมมนาสตรีนิเวศนิยมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกใน
ปีเดยีวกนันีเ้รือ่งผูห้ญงิกับชีวิตบนผนืโลก: สตรนิีเวศนิยม
ในทศวรรษที ่80 การประชมุสมัมนาครัง้นัน้ได้ส�ารวจ
ความเชื่อมโยงระหว่างสตรีนิยม ลัทธิทหาร สุขภาพ
และนเิวศ ตามมาด้วยการก่อตัง้กลุม่ the Women’s
Pentagon Action ทีต่่อต้านลทัธทิหาร ต่อต้านสงคราม
นวิเคลยีร์ อเีนสตรา คงิ (Ynestra King) ได้ประกาศว่า
สตรีนิเวศนิยม คือความเชื่อมต่อกันและความเป็น
องค์รวมของทฤษฎีและการปฏิบัติ นักสตรีนิยมมอง
เห็นการท�าลายล้างโลกโดยบรรษัท และภัยคุกคาม
ของอาวธุนวิเคลยีร์โดยกองทพั ว่ามาจากรากความคดิ
เดยีวกนักบัการถือระบอบชายเป็นใหญ่ ซึง่ปฏเิสธสทิธิ
ในเนื้อตัวร่างกายและเพศของผู้หญิง ใช้การครอบง�า
ด้วยระบบท่ีสลับซบัซ้อนและอ�านาจรฐัทีค่วบคมุให้ไป
ในทิศทางที่ต้องการ เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงประท้วง
ต่อต้านการท�าลายล้างระบบนิเวศ หรือการคุกคาม
ของอาวุธนิวเคลียร์ต่อชีวิตบนโลก การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยชีวีภาพ การตดัต่อพนัธกุรรมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พวกเธอพบความเชื่อมโยง
ระหว่างการครอบง�าโดยแนวคิดระบบชายเป็นใหญ่
และความรุนแรงต่อผู้หญิง การล่าอาณานิคมที่กดขี่
คนและธรรมชาติ มันท�าให้พวกเธอตระหนักว่าการ
ปลดปล่อยผู้หญิงจะมิอาจบรรลุได้หากแยกขาดจาก
การต่อสู้ท่ี ใหญ่กว่าในการพิทักษ์ธรรมชาติและชีวิต
บนโลก1     

คาเรน วอร์เรน (Karen Warren) นักปรัชญาสตรี
นิเวศนิยม ได้ชี้ว่า สตรีนิเวศนิยม ถักทอจากทัศนะที่
หลากหลายของผู้คนธรรมดาสามญัทีถู่กมองข้าม หรอื
ประเมินคณุค่าต�า่ในการสร้างวาทกรรม (ตวัอย่างเช่น
กลุ่มชิปโก้)  ในการพัฒนาทัศนะระดับโลกที่ครอบง�า
โดยระบบชายเป็นใหญ่2 เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและ
ธรรมชาติ นักสตรีนิเวศนิยมจ�านวนมากมองว่าการ
แก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยา เชื่อมโยงโดยตรงกับ
การแก้ไขปัญหาการกดขี่ผู้หญิง กล่าวคือการสิ้นสุด
ของระบบชายเป็นใหญ่จะน�ามาทัง้การปลดปล่อยผูห้ญิง
และการลดวิกฤตด้านนิเวศวิทยา3  

การศกึษาค้นคว้าเรือ่งสตรนียิมและนเิวศวิทยา จงึเป็น
ฐานส�าคญัในการท�าความเข้าใจแนวคดิสตรนีเิวศนยิม
โดยเฉพาะเรือ่งความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างหญงิชาย
และความสมัพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างโลกวิทยาศาสตร์
กบัโลกธรรมชาติ นักสตรนีเิวศนยิม คอื นกัสตรนิียม
ที่เข้าใจประเด็นนิเวศวิทยาด้วยการวิเคราะห์และ
การใช้ความคิดแบบสตรีนิยม

สตรีนิเวศนิยมในสังคมตะวันตก4 

สตรีนิเวศนิยม เป็นการน�าฐานการวิเคราะห์ของสตรี
นิยมเข้าไปในการต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมทางสังคม
กบัสิง่แวดล้อม สตรนิีเวศนยิมยคุเแรกๆ อาศยัรากเหง้า
ของความคดิเร่ืองปรชัญาคู่ตรงข้าม หญงิกบัชายและ
ทัศนะเกี่ยวกับความใกล้ชิดของผู้หญิงและธรรมชาติ 
เน้นความคดิระดบัทฤษฏทีีเ่ป็นนามธรรม5 การจดัแบ่ง
เป็นสองขั้วนี้เป็นการสร้างข้อสรุปที่ตายตัว ความคิด
ได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นแนวความคิดสตรีนิเวศนิยม
ในปลายศตวรรษที ่20 ทีเ่ชือ่มโยงขบวนการเคล่ือนไหว
สิง่แวดล้อมและสตรนียิมเข้าด้วยกัน แนวคดิสตรีนเิวศ
นยิมได้พฒันาร่วมไปกบัแนวคดินเิวศวทิยาส�านกัต่างๆ
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โดยดึงเอาความห่วงใยเรื่องผลกระทบของกิจกรรม
มนุษย์ต่อโลกธรรมชาติจากขบวนการสิ่งแวดล้อม  
และดึงเอาความคิดสตรีนิยมที่เห็นว่ามนุษยชาติมี
ความแตกต่างด้านเพศภาวะ ซึง่กดให้เพศหญงิตกอยู่
ในฐานะที่เป็นรองถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดขี่
ข่มเหงมาถกัทอเชือ่มร้อยกนั สตรีนเิวศนิยมจงึมีความ
หลากหลายมากซึ่งบรรดานักสตรีนิยมด้วยกันเองก็
ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันไปทั้งหมด ความหมายของสตรี
นิเวศนยิมจงึลืน่ไหลไปตามวตัถปุระสงค์ในการน�าไปใช้
หรืออาจแปรผันไปตามจุดยืนทางการเมือง ตามแรง
บนัดาลใจในการเคลือ่นไหวทางการเมือง ตามประเดน็
การรณรงค์ หรือตามความส�าคัญของจิตวิญญาณ
และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับโลก  

ความคิดปรัชญาตะวันตกในช่วงเริ่มต้นของยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม จะพบว่ามีรากฐานความรุนแรง
อยู่ในปรัชญาสมัยใหม่ ซึง่ยงัคงมอิีทธพิลต่อโลกปัจจบุนั
ในงานเขียนของฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) 
“การก�าเนดิของยคุแบบผูช้าย (The Masculine Birth
of Time)” เปรียบเทียบธรรมชาติกับผู้หญิงว่าเป็น
สิ่งที่ต้องพิชิต ดังความคิดที่เสนอว่า “วิทยาศาสตร์
เป็นกิจบริสุทธิ์และเป็นของผู้ชายล้วนๆ ท่ีแสวงหา
อ�านาจเหนือ แทนที่จะผสมลักษณะที่เป็นหญิงไป
พร้อมกัน” เบคอนมองโลกธรรมชาติว่ามีลักษณะเป็น
แบบกลไก และมีอัตลักษณ์แบบอิตถีเพศ เบคอนได้
ท�าลายวิธีการที่จะเข้าใจธรรมชาติโดยการมีความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยความอ่อนน้อมและเคารพ 
แต่สามารถเข้าใจได้ในลกัษณะแบบจ�าลองของเครือ่งจักร6

การที่มนุษย์มุ่งการพัฒนาโลกทางวัตถุ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี่แบบสุดโต่ง กระทบต่อระดับรากฐานทาง
จิตวิญญาณ “มนุษย์เราได้สูญเสียความรู้สึกว่า โลก
ใบนี้ คือบ้านที่แท้จริงของเรา(This Earth is Our 
True Home)” 7 การด�ารงรกัษาโลกใบนี ้แนวคดินิเวศ
วิทยาเชิงลึก จึงเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
ลึกซ้ึงในระดับจิตส�านึก  ฟื้นฟูทัศนะการมองของรุ่น
บรรพบรุุษ ตามธรรมเนียมประเพณีเดมิข้ึนมาให้มากขึน้
ที่ ให้ความเคารพนบนอบต่อความเชือ่มโยงถักทออย่าง
ลึกซึ้งของสรรพสิ่งในข่ายใยชีวิต และคิดทบทวนใหม่

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับ
ธรรมชาติ8  

สตรีนิเวศนิยมแนวจิตวิญญาณ ในฐานะที่ผู้หญิงเป็น
เหยื่อร่วมกันกับธรรมชาติ แนวคิดนี้จึงมุ่งยืนยันความ
ศกัดิส์ทิธขิองโลกธรรมชาติให้ความส�าคญัทีก่ารด�ารง
อยู่ภายใน (อัตลักษณ์,ความเป็นตัวตน) ความเชื่อม
สัมพันธ์ การเยียวยา และพลังภายใน ได้วิเคราะห์
ระบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่ามีวิวัฒนาการ ย่อมมี
การเปลีย่นแปลง ไม่ตายตวั มคีวามยดืหยุน่ สามารถ
ฟ้ืนตวัเองได้ เพราะเป็นระบบทีเ่ปิดตวัต่อความเปลีย่น
แปลงของสสาร พลังงานและข้อมูล มีการประสาน
ความแตกต่างหลากหลายผ่านการปฏสิมัพนัธ์ การหมนุ
หรือการเคลื่อนตัวที่มีความสลับซับซ้อนและมีกลยุทธ
ที่ยืดหยุ่น จึงมองอ�านาจในลักษณะการมีส่วนร่วม 
การแบ่งปัน การเปิดกว้าง การมีความสัมพันธ์แบบ
พึง่พาและเชือ่มโยงกนั มคีวามยดืหยุน่และเปลีย่นแปลง
แตกต่างจากกระบวนทศัน์แบบครอบง�าทีม่องสิง่ต่างๆ
แบบแยกส่วน ท�าให้คนมีความเหินห่างและแยกส่วน
จากธรรมชาติ สิง่แวดล้อมสตัว์และมนุษย์ด้วยกนัเอง
ท�าให้คนไม่รู ้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโลกจึงใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ในลักษณะควบคุมและ
เอาชนะ เกิดการท�าลายล้างอย่างมโหฬาร9

สตรนิีเวศนยิมแนวจติวญิญาน ได้ใช้แนวคิดเรือ่งการใช้
อ�านาจแบบต่างๆในการท�าความเข้าใจปัญหาท่ีซับซ้อน
ของสังคม โดยชี้ ให้เห็นผลของการใช้อ�านาจแบบ
วฒันธรรมครอบง�าทีส่่งผลให้มนษุย์เราประสบปัญหา
สังคมต่างๆ วิถีชีวิตที่ติดในกับดักของบริโภคนิยม 
วตัถนุยิมของโลกอตุสาหกรรม ท�าให้เรารูส้กึแปลกแยก
แข่งขันกนัเอง โดดเดีย่วและอาจต้องเผชิญความเจบ็
ป่วยจากวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ วิถีชีวิตบริโภคนิยมและ
วตัถนุยิมยงัน�ามาซึง่การท�าลายธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ท่ีเกดิข้ึนท่ัวโลก สตรีนิเวศนิยมกลุ่มน้ีจึงเสนอรปูแบบ
การใช้อ�านาจร่วม (power with,  power shairing) 
จากการเชื่อมโยงกัน และการใช้อ�านาจจากภายใน
(power from within) ของบคุคลหรอืกลุม่ในการรับมอื
กับอ�านาจเหนือกว่า (power over, power from 
above) ที่ครอบง�าควบคุมคุกคาม ท�าลาย 
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สตรีนิเวศนิยมแนวมาร์กซิสต์ เน้นการมองปัญหา
สิ่งแวดล้อมว่าเกิดจากระบบปิตาธิปไตยที่ท�างาน
ร่วมกับระบบทนุนิยม (Capitalist Patriarchy) ในการ
แสวงหาประโยชน์จากร่างกายและแรงงานของผูช้าย
และผูห้ญงิรวมทัง้แสวงหาประโยชน์จากธรรมชาตด้ิวย
ดงันัน้ถ้าจะยติุการครอบง�านี ้ก็จ�าเป็นต้องปรบัเปล่ียน
โครงสร้างความสัมพันธ์เสียใหม่ ด้วยการทลายการ
จัดล�าดับขั้นทางเศรษฐกิจและสังคมและด้วยการ
ปรบัเปลีย่นบทบาททางเพศ (Gender Roles) จึงได้
วจิารณ์แนวคดิแบบแบ่งข้ัวหญิงชายของแนวคิดนเิวศ
สตรีแนวถอนรากถอนโคน ที่มองเห็นการกดขี่เอารัด
เอาเปรียบแต่มุมเดียวคือมุมเพศภาวะ และวิจารณ์
แนวคดิทีว่่า ผูห้ญงิมคีวามรูเ้รือ่งส่ิงแวดล้อมดีกว่าผูช้าย
มศีกัยภาพในการพัฒนามากกว่านั้นว่า ความรู้ของ
ผู้หญิงและผู้ชายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะมีมากหรือมี
น้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ในการท�างานท่ีสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม 

สตรนิียมสงัคมนยิมสายนิเวศ  มองว่าแนวคิดทีเ่น้นย�า้
เรือ่งความสัมพันธ์เฉพาะของผูห้ญงิกับธรรมชาตแิละ
การเมือง  ท�าให้เข้าใจไปว่าสิ่งที่ผู้ชายท�าต่อโลกนั้น
เลวร้ายไม่เหมอืนกบัผูห้ญงิ ท�าให้ข้ามข้อเทจ็จรงิทีว่่า
ผู้ชายก็สามารถพัฒนาจริยธรรมการใส่ใจธรรมชาติ
ได้เช่นกัน และยังได้สร้างแก่นสารที่ตายตัวจากการ
จัดแบ่งเป็นสองขั้วผู้ชายกับผู้หญิงนี้ โน้มเอียงที่จะ
มองผูห้ญงิอย่างตขีลมุว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบ โดยไม่เหน็
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัของผูห้ญงิทีม่าจากชนชัน้
วรรณะ เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ทีห่ลากหลาย นอกจากนัน้
ยังล้มเหลวในการวิเคราะห์ทุนนิยมปิตาธิปไตยและ
การครอบง�าของมันต่อธรรมชาต ิดงันัน้จึงไม่สามารถ
พฒันายุทธศาสตร์เพ่ือการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธภิาพ
สตรีนิยมสายนิเวศที่ท�างานในกรอบการวิเคราะห์
แบบสังคมนิยม เน้นความสัมพันธ์แบบวิพากษ์วิธี
(dialectic) ระหว่างการผลิต (production) กับการ
ให้ก�าเนิด, การบ�ารุงเลี้ยงชีวิต (reproduction) และ
การผลิต (production) กับระบบนิเวศ (ecology)10  

กลุ่มส่ิงแวดล้อมนิยมแนวสตรีนิยม (Feminist 
Environmentalism) เสนอว่า การกระจายอ�านาจ

และทรัพย์สนิท่ี ไม่เสมอภาคน้ัน ไม่เพียงแต่จะเกดิขึน้
ภายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
แต่การกระจายอ�านาจและทรัพย์สินดังกล่าวยังถูก
ก�าหนด โดยความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างหญงิชาย
และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างชนชั้นในแต่ละ
พื้นที่ด้วย เงื่อนไขเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์
เชงิอ�านาจมบีทบาทในการก�าหนดรปูแบบความสมัพนัธ์
ในชีวิตประจ�าวันระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย กับธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ตลอดจนปฏกิริยิา
ของผู้คนต่อผลกระทบนั้นด้วย

นเิวศวทิยาการเมืองแนวสตรนียิม (Feminist Political
Ecology) เป็นกลุ่มที่ ใช้มุมมองสตรีนิยมไปช่วยใน
การศกึษานเิวศวิทยาการเมอืง สนใจเรือ่งการตดัสนิใจ
ของผู้ที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขที่
แตกต่างกันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน
แต่ละพื้นที่ ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชายในการเข้าถึงการใช้และการควบคุมทรัพยากร
ธรรมชาติ สาระส�าคัญของนิเวศวิทยาการเมืองแนว
สตรีนิยม มี 3 ด้าน คือ

ด้านแรก ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตก
ต่างกันระหว่างผูห้ญงิกบัผูช้าย ม ี2 ระบบ คือ ระบบ
ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ กบั
ระบบความรู้ท้องถิ่นที่ ใช้ ในชีวิตประจ�าวัน หรือที่
เรียกว่า วิทยาศาสตร์แห่งการอยู่รอด (Sciences 
of Survival) เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตและ
การสะสมประสบการณ์ในชวิีตประจ�าวัน เป็นความรู้
แบบองค์รวมที่หลอมรวมงานผลิตและงานให้ก�าเนิด
และการดแูลชีวติไว้ด้วยกนั รวมปริมณฑลสาธารณะ
และปริมณฑลส่วนตัวไว้ด้วยกัน ความรู้ส่วนนี้เป็น
ความรู้ท่ีผู้หญิงมีบทบาทจากการท่ีมีบทบาทหน้าที่
หลายอย่างในชีวิตประจ�าวัน

ด้านท่ีสอง สทิธิและหน้าท่ีด้านสิง่แวดล้อมท่ีไม่เสมอ
ภาคกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ให้ความสนใจว่า
ใครคือผู้มีสิทธิในการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากร
ธรรมชาติ ใครมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดการที่ดิน น�้า 
ป่า สัตว์ และในเชิงอ�านาจที่ ไม่เท่าเทียมกัน สิทธิ
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และหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมนี้เปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อ
ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจเปลีย่นแปลงไป ความสัมพันธ์
เชิงอ�านาจนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ ในแง่เพศสภาพ 
ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือพื้นที่ก็ได้ เช่น ผู้ชาย
มักจะได้สิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงและควบคุม
ทรพัยากร ในขณะทีผู่ห้ญงิมกัจะได้สทิธติามประเพณี
ในการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากร

ด้านท่ีสาม การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อมและความ
เคลือ่นไหวระดบัรากหญ้าทีแ่ตกต่างกนัระหว่างผูห้ญิง
กับผู้ชาย ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นทาง
การเมือง ผู้หญิงมักจะเป็นแนวหน้าในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยน
แปลงด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิง
โครงสร้าง อาท ิการทีร่ฐัลดบทบาทในการให้บริการ
สงัคมลงไป และการแปรกิจการของรฐั ให้เป็นของเอกชน 
ส่งผลกระทบคกุคามวถิชีีวติ ความอยูร่อดของครอบครัว
และชุมชน 

ศักยภาพของวิธีการศึกษาแบบนิเวศวิทยาการเมือง
แนวสตรีนิยม มีอ�านาจในการอธิบายความซับซ้อน
ของความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพและสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างด ีเช่น การศกึษาการแปรธรรมชาติให้เป็น
สินค้าโดยพิจารณากระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่สินค้า (Commodity Chain) ไปจนถึงการ
บริโภคว่า ในกระบวนการดงักล่าวนัน้ตัง้แต่การเข้าถงึ
ทรพัยากร อ�านาจในการตัดสนิใจ การควบคมุการผลิต
ตลอดการบริโภคและรับผลประโยชน์ เพศสภาพ 
เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์และชนช้ันเข้ามาเกีย่วข้องในขัน้ตอน
ต่างๆ อย่างไร อาทิ ใครเป็นคนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
ปลูกที่ดินและทรัพยากร ใครเป็นผู้มีอ�านาจในการ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากร ใครคือผู้บริโภค และผู้บริโภค
อยู่ที่ ไหน เป็นต้น หรือการขยายตัวของทุนนิยมโลก
การค้าระหว่างประเทศ และการทหารซึง่เชือ่มชมุชน
และระบบนิเวศในพ้ืนที่ต่างๆทั่วโลกเข้าด้วยกันน้ัน 
ได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น ส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้หญิง ผู้ชายต่าง
ชนชั้นและชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ก่อให้เกิด

การถ่ายโอนอ�านาจจากผู้หญิงไปสู่ผู้ชาย และจาก
ชุมชนท้องถิ่นไปสู่สถาบันภายนอกอย่างไร รวมทั้ง
การศกึษาในประเดน็การสร้างความรูแ้บบวิทยาศาสตร์
ว่า การเผยแพร่เทคโนโลยีแบบตะวันตกพร้อมกับ
อดุมการณ์สยบธรรมชาต ิ โดยผ่านลทัธล่ิาอาณานคิม
ในศตวรรษที่18 หรือผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ผลกัดนัโดยบรษัิทเอกชนในศตวรรษที ่21 การเผยแพร่
ดงักล่าวจะส่งผลต่อสภาวะสิง่แวดล้อมของโลกอย่างไร
และมีมิติทางเพศสภาพอย่างไร เป็นต้น

การศึกษาสุขภาพในมุมมองของผู้หญิง11 ผู้หญิงเป็น
พวกแรกๆ ที่สังเกตเห็นปัญหา เช่น อาการเจ็บป่วย
ต่างๆ ทีเ่กิดจากการได้รับมลภาวะหรอืสารพษิ รวมทัง้
มะเร็งในทรวงอก มะเร็งปากมดลูก นักเคลื่อนไหว
เรือ่งสขุภาพผูห้ญงิและความยตุธิรรมด้านสิง่แวดล้อม
จงึเชือ่มโยงเรือ่งสขุภาพ สิง่แวดล้อม และการพัฒนา
ที่ ไม่สมดุลเข้าด้วยกัน จึงมีการศึกษาอันตรายจาก
สารเคมีสังเคราะห์และสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมจนเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้หญิง 
ตลอดจนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ โดย
พิจารณาว่า ผลกระทบดังกล่าวจะรุนแรงมากน้อย
แค่ไหน ขึ้นกับเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น และพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นไป
จนถงึระดบัโลก โดยมากคนจนและชนกลุม่น้อยมกัจะ
ได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพก่อนคนอืน่ๆ12 อย่างไรกต็าม
การรวมตวักนัเคล่ือนไหวเรือ่งสขุภาพของผูห้ญิงและ
สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะระบบปิตาธิปไตย
ยดึถอืวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ในการวเิคราะห์สาเหตุ
ของความเจบ็ป่วย วธีิการดงักล่าวต้องใช้เวลาทดลอง
และพสิจูน์นานมากกว่าจะได้ข้อสรปุท่ีแน่นอน จงึเป็น
โอกาสท่ีผู้ก่อมลภาวะอาศัยช่องว่างน้ีซ้ือเวลาในการปัด
ความรับผิดชอบ ท�าให้กลุ่มผู้หญิงต้องหาทางรับมือ
โดยการผลกัดนัหลกัการปลอดภัยไว้ก่อน (Precautionary
Principle) ซึ่งอนุมานจากแนวคิดการดูแลผู้อื่นของ
ผูห้ญงิ น�าเข้าสูน่โยบายและขบวนการเคลือ่นไหวของ
ผูบ้ริโภคเพือ่ความปลอดภัยทางชวีภาพ ในการต่อต้าน
บรษิทัธรุกจิทีมุ่ง่หาประโยชน์อย่างขาดความรบัผดิชอบ
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ความเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อมของกลุม่ผูห้ญงิรากหญ้า
การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้หญิงในสเปนเพื่อต่อต้าน
การทิ้งของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ในระหว่างที่กลุ่มผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ทางการเมืองกลุ่มผู้หญิงได้ลงมือท�างานบ้านหลาย
อย่างในพืน้ทีส่าธารณะ เช่น การปรงุอาหาร การเย็บผ้า
การเล้ียงเดก็ ซึง่ท�าไปพร้อมๆกบัการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร ก�าหนดยทุธศาสตร์ และหาทนุเพือ่ใช้ในการ
รณรงค์ไปด้วย จงึเกดิการนยิามความหมายของพืน้ที่
ทางสังคมใหม่เพื่อสะท้อนความสนใจและปัญหาของ
ผู้หญิง โดยการขยายพื้นที่ส่วนตัวรุกเข้าไปในพื้นที่
สาธารณะ ผูห้ญงิมกัเข้าร่วมรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม
เพราะว่าการท�างานตามหน้าที่ประจ�าวันของผู้หญิง
ท�าให้ผู้หญิงเห็นปัญหาได้เร็วกว่าผู้ชาย เช่น ปัญหา
ของเสยีอนัตราย และผูห้ญงิอาศัยเครอืข่ายการตดิต่อ
สัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆในชีวิตประจ�าวัน ในการ
เคล่ือนไหวแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมก�าลังในฐานะ
แม่และผู้ดูแลบ้าน13 

มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มี
การแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากร
ของผู ้หญิงระดับรากหญ้าในหลายๆพ้ืนที่ทั่วโลก 
มักไม่ได้เกีย่วข้องกบัแนวความคิดเชงิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั
ผู้หญิงและสิ่งแวดล้อมเลย จึงได้มีการตั้งข้อสังเกต
อกีว่า ปัจจบุนัทฤษฎสีตรีนเิวศนยิมทีล่กึซ้ึงได้แยกทาง
เดินไปคนละทางกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ระดบัรากหญ้าที่ ไม่ทราบทฤษฎ ีหรอืถ้าทราบกอ็าจจะ
ไม่ได้พึง่พาทฤษฎดีงักล่าวในปฏบิติัการด้านสิง่แวดล้อม  

แต่นักสตรีนิยม ซีลีน เคราส์ (Celene Krauss) ได้
อธิบายข้อสังเกตดังกล่าวว่า สาเหตุที่ผู้หญิงระดับ
รากหญ้าซึง่ไม่เคยยุง่เกีย่วกบัการเมอืงเลย ลกุขึน้มา
ด�าเนินการทางการเมืองนอกระบบเพราะพวกเธอ
ตระหนักว่า การใช้อ�านาจก�าหนดนโยบายในปริมณฑล
สาธารณะ เป็นสาเหตุท�าให้เกิดความเสียหายใน
ปริมณฑลส่วนตวัเป็นสิง่ทีก่ระทบการด�ารงชวิีตประจ�าวนั
ของสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตามพวกเธอไม่
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการก�าหนดนโยบาย

อย่างเป็นทางการได้  เพราะพวกเธอถูกผู้ที่มีอ�านาจ
ซ่ึงมักจะเป็นผู้ชายท่ีมาจากชนชัน้กลางกดีกนัด้วยเหตผุล
ด้านชนชัน้และเพศสภาพ มักมองข้อเรยีกร้องของเธอ
เป็นเพียงเรื่องหยุมหยิมไร้สาระ

เมื่อผู้หญิงตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้เปล่ียน
ยทุธวิธกีารเคลือ่นไหวทางการเมืองใหม่ โดยผันเร่ือง
ท่ีมีความส�าคัญในปริมณฑลส่วนตัวให้มีความส�าคัญ
ในปริมณฑลสาธารณะ แปรเรื่องที่สังคมมองไม่เห็น
ให้เป็นเรื่องที่สังคมเห็นได้ชัดเจน แปรเรื่องราวใน
ปริมณฑลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ในชีวิต 
ประจ�าวันให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะ แปรเรื่องที่
ถูกจัดว่าเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยให้กลายเป็น
เรื่องนโยบาย ผลักดันเรื่องของคนธรรมดาไร้อ�านาจ
ต้านกับอ�านาจของผู้ก�าหนดนโยบายสาธารณะ ด้วย
เหตนุีผู้ห้ญงิจงึรวมกลุม่เรยีกร้องให้รฐัหนัมารบัผดิชอบ
ในการพทิกัษ์สทิธิของประชาชน โดยเฉพาะสทิธขิอง
ประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งมักถูกละเลย   

การเคลือ่นไหวดงักล่าวผูห้ญงิต้องเผชญิกบัการต่อต้าน
และการข่มขวัญจากผูม้อี�านาจ ด้วยเหตุผลด้านชนช้ัน
และเพศสภาพอีกเช่นกนั ท�าให้ผู้หญงิต้องดงึทรัพยากร
ในปริมณฑลส่วนตัวมาเป็นอาวุธในการฟาดฟันกับ
ผูม้อี�านาจในปรมิณฑลสาธารณะ ทรพัยากรดังกล่าว
คอืคณุลกัษณะของความเป็นแม่ และอารมณ์ความรูส้กึ
ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องกันภายในครอบครัว เช่น 
ความเอื้ออาทร แต่ไม่ได้รับการยกย่องในปริมณฑล
สาธารณะ กลุม่ผูห้ญงิได้น�าคุณลกัษณะภายในปรมิณฑล
ส่วนตวัเหล่านีม้าใช้ ในการเสรมิสร้างอ�านาจของกลุม่
ผูห้ญงิในปรมิณฑลสาธารณะ เพือ่ปกป้องและเยยีวยา
สมาชิกในครอบครัวจากพิษภัยต่างๆ

ค�าอธิบายอกีแบบหนึง่ อธิบายว่าแม้ขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสิง่แวดล้อมของผูห้ญงิทัว่โลก จะไม่ได้มคีวามคิด
สตรนีเิวศนยิมทีช่ดัเจน แต่ก็ได้รบัอทิธพิลทางความคดิ
และแรงบนัดาลใจมาจากความคดิเรือ่งความสัมพนัธ์
ระหว่างธรรมชาตแิละวัฒนธรรม เพราะถือเป็นหน้าที่
รบัผิดชอบทีจ่ะเป็นผู้พทิกัษ์ธรรมชาต ิและมคีวามเคารพ
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ต่อธรรมชาตท่ีิเปรยีบเสมือนมารดาของโลก ซึง่บ�ารงุ
เล้ียงสิง่มีชีวิตต่างๆ และหล่อเลีย้งจติวญิญาณของมนษุย์
แม้ว่าจะมีการวิจารณ์การมองธรรมชาติกับผู้หญิงมี
ความคล้ายกันในเรื่องการถูกกดทับจากระบบชาย
เป็นใหญ่ว่าอาจท�าให้มองข้ามความไม่เป็นธรรม 
ความสลับซับซ้อนของปัญหาอืน่ๆที่ ไม่ใช่ความสมัพนัธ์
เชิงอ�านาจระหว่างหญิงชาย 

จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า
สตรีนิยมที่ท�างานบนฐานการวิเคราะห์นิเวศวิทยา
การเมอืงและสตรนียิมยุคหลงัสมยัใหม่ ให้ความส�าคญั
กับการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างเพศภาวะ ชนชั้น 
ทนุนยิมเสรนียิมใหม่ กบัสิง่แวดล้อม ด้วยการวเิคราะห์
การทบัซ้อน (intersectionality) ของการกดข่ี ครอบง�า  
ท�าความเข้าใจกับความซับซ้อน การสานร้อยและ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบอบอ�านาจและระบอบ
การกดขี่ต่างๆ ในหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น
วรรณะ มิติทางเพศ เผ่าพันธุ์ วัย และภาวะพิการ  
จากการวิเคราะห์ตามบริบทที่พิจารณาพหุอัตลักษณ์
(multiple identity) และอัตวิสัยของผู้กระท�านั้น  
การวิเคราะห์การทับซ้อน (intersectionality) ของ
การถูกกระท�า เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์อันเป็น
ประโยชน์ ในการยกระดับประเด็นให้เป็นการเมือง 
และในการต่อสูเ้พือ่ความยตุธิรรมและการเปลีย่นแปลง
การต่อสู้เหล่านี้ครอบคลุมข้ามผ่านอัตลักษณ์เดี่ยว 
และเชื่อมโยงการต่อสู้ต่าง ๆ ข้ามผ่านหลากรูปแบบ
ของการจัดล�าดับชั้น การให้สิทธิพิเศษ และสภาวะ
การทับซ้อนของความด้อยอ�านาจ ได้กระจายรปูแบบ
ทางสงัคมของมิติหญิงชาย ให้ไปปรากฏตัวตนอีกใน
รูปแบบอื่นของความไม่เสมอภาคและอ�านาจ เช่น 
ชาตพัินธุ ์และสผีวิ นีคื่อจดุเริม่ต้นทีเ่หมาะสมส�าหรับ
การสร้างพนัธมติรทางยทุธศาสตร์ทีม่ผีูถื้อบทบาท
หลากหลายและสะท้อนวาทะของออเดร ลอร์ด ท่ีว่า
“ไม่มีอะไรทีเ่ป็นการต่อสูเ้พือ่ประเดน็เดยีวดอก เพราะ
เราไม่ได้ด�ารงชีวิตในประเด็นเดียว”14  

สตรีนิเวศนิยมในประเทศก�ำลังพัฒนำ 

ตัวอย่างเช่น ขบวนการชิบโก้ ในอินเดีย ขบวนการ
เข็มขัดสีเขียวในเคนยา ล้วนถูกขนานนามว่าเป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวสตรีนิเวศนิยม ขบวนการเหล่านี้
ได้แสดงถึงการเมืองแห่งการขัดขืนกับอ�านาจระดับ
ท้องถิ่นของผู้หญิง ขบวนการเข็มขัดสีเขียวเป็นการ
รวมกลุ่มผู้หญิงปลูกต้นไม้เป็นแถบรอบๆ หมู่บ้านใน
ชนบทเพือ่แก้ปัญหาการขาดไม้ฟืน แก้ปัญหาการสญูเสยี
หน้าดินและปัญหาการกลายเป็นทะเลทราย ต่อมา
ได้ขยายตวัเป็นขบวนการท่ัวประเทศ15 มุง่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญไปสู่ชาวบ้าน16 ส�าหรับ
งานศึกษาครั้งน้ีจะขอกล่าวถึงขบวนการชิปโก้อย่าง
พอสังเขป ในส่วนที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย

ขบวนการชปิโก้ เป็นขบวนการทีผู่ห้ญงิมบีทบาทส�าคญั
ตั้งแต่แรกเริ่ม ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์แนบแน่น
ระหว่างผู้หญงิกบัธรรมชาต ิขบวนการนีม้สีตัยาเคราะห์
หรืออหิงสาเป็นเป้าหมายและมรรควิธี เมื่อปี 2532
เครือข่ายสันติวิธีได้เชิญ อินดู ทิกาการ์ ผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการท�างานกับผู้หญิงในขบวนการชิปโก้ มา
เยอืนประเทศไทย แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัขบวนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ17 เธอเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ 
ว่า “เมื่อป่าถูกท�าลายก็ท�าให้พื้นดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ มิหน�าซ�้ายังท�าให้แม่น�้าตื้นเขินเพราะเวลา
ฝนตกลงมาน�า้กจ็ะชะล้างหน้าดนิจากป่าลงมาสู่แม่น�า้  
สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันคือ คนต้องลงมาจากป่าเขา
อพยพจากชนบทเข้ามาหางานท�า เพราะว่าความ
ยากจนในชนบท เน่ืองจากระบบนิเวศถกูท�าลาย ขณะท่ี
ผวิดนิก้อนหนิก้อนกรวดถกูรือ้ถอนลงมาจากถิน่ทีเ่ดมิ
ชาวบ้านก็ถูกผลักดันให้ถอนตัวจากถิ่นของตนเข้ามา
ในเมืองด้วย กระบวนการนีเ้กดิขึน้พร้อมๆ กนั แล้วก็
ปล่อยให้ผูห้ญงิกบัคนแก่อยู่ในหมูบ้่าน ในทางวฒันธรรม
อินเดียถือว่าผู ้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของพระพรหม
เป็นสัญลักษณ์การสร้าง การก�าเนิด ยังเป็นผู้ส�าคัญ
ในการให้ความสขุแก่ลกูด้วย สงัคมใดที่ ไม่เคารพผู้หญงิ
และสังคมใดก็ตามที่ท�าให้ผู้หญิงไม่เคารพตนเอง  
สังคมนั้นต้องเรียกว่าประสบหายนะ ไม่ว่าหายนะ
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ทางสิ่งแวดล้อม หรือหายนะทางจิตใจก็ตาม เรื่องนี้
มีความส�าคัญยิ่ง การพัฒนาที่ถูกต้อง จะต้องให้
ความส�าคญักบัผูห้ญงิ จะต้องไม่ท�าลายคุณค่าซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของผู้หญิง อันได้แก่ ความรัก ความ
เอื้อเฟื้อกัน”18 แนวคิดนี้ ได้สะท้อนจุดร่วมกันกับการ
เคล่ือนไหวของขบวนการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มรากหญ้าในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ วันทนา ชีวา (Vandana Shiva) นักสตรี
นเิวศนยิมชาวอนิเดยี ได้เสนอมุมมองใหม่ๆจากผูห้ญงิ
ในสถานการณ์ ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ชี้ ให้
เห็นอันตรายของการข้ามเส้นแบ่งระหว่างชนิดพันธุ ์
(Transgenic Border Crossing) ในการผลิตระบบ
เกษตรอตุสาหกรรม เธอยกตวัอย่างโรคววับ้า ทีเ่กดิขึน้
จากการน�าอาหารสัตว์ส�าเรจ็รปูไปเลีย้งววั ในอาหารนัน้
มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
แต่ตามธรรมชาติวัวเป็นสัตว์กินแต่พืชเมื่อต้องมากิน
อาหารส�าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสัตว์ โรคในแกะจึง
สามารถถ่ายทอดข้ามไปสูว่วัและคนโดยผ่านกระบวนการ
ผลติอาหารสัตว์และการเลีย้งสัตว์ในระบบการเกษตร
แบบอุตสาหกรรม ที่มุ่งแสวงหาก�าไรโดยแทรกแซง
กฎของธรรมชาติ 

ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา Women, 
Environment and Development (WED) ความ
เคลื่อนไหวของผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมในประเทศก�าลัง
พัฒนา ได้เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างวาทกรรมการพฒันา
เรื่องผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (WED) 
ซึ่งมองว่าผู้หญิงในประเทศก�าลังพัฒนามีศักยภาพ
ในการเป็นผู ้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพราะผู้หญิงมีความรู้และประสบการณ์จากการ
ท�างานประจ�าวันในสิ่งแวดล้อม ในปลายทศวรรษ 
1980 วาทกรรม WED กลายเป็นเรือ่งส�าคัญในระดบั
นานาชาติในด้านการพัฒนาและสิง่แวดล้อมมกีารเปิด
เวทีให้ผูห้ญงิระดบัรากหญ้าได้มีโอกาสพดูในทีป่ระชุม
ระดับนานาชาติ

หลงัจากองค์กรพัฒนาต่างๆ ได้ด�าเนนิโครงการพฒันา
ต่างๆ ตามแนวทาง WED ก็ได้เกดิการวพิากษ์วจิารณ์
วาทกรรมนีแ้ละแนวความคดิสตรนีเิวศนยิมไปพร้อมๆ
กันว่า แนวคิดที่ว่าผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ
มากกว่าผูช้าย ไม่ได้เกดิจากลกัษณะชวีวทิยาแต่มาจาก
วฒันธรรมการหล่อหลอมของสงัคมต่างหากทีก่�าหนด
ให้ผูห้ญงิใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิ ผ่านกระบวนการอบรม
สัง่สอนกนัมาหลายชัว่คน ในขณะทีผู่ช้ายท�างานด้าน
การผลิตทางเศรษฐกจิเป็นหลกั (productive) ผู้หญิง
กท็�างานด้านการสร้างชวีติใหม่และการบ�ารงุเลีย้งชวีติ
(reproductive) อย่างไรกต็ามสงัคมทุนนิยมปิตาธปิไตย
ก็ไม่ ได้ ให้ความส�าคัญแก่บทบาทของผู้หญิงในด้าน
การให้ก�าเนิดและบ�ารุงเลี้ยงชีวิต เพราะไปยกย่อง
ให้ความส�าคญักบัการผลิตท่ีก่อให้เกดิรายได้มากกว่า
ซึ่งมักเป็นงานของผู้ชาย 

ขบวนผู้หญงิกบัวาระการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
กลุ่มนักเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยมและหน่วยงานภาค
ประชาสงัคมได้มีพฒันาการของการต่อรองทางการเมอืง
ในการน�าเสนอประเด็นเพศภาวะเข้าไปในวาระว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในองค์กรระดับ
นานาชาตมิาเป็นล�าดบั ซึง่เริม่ต้นกระบวนการด�าเนินงาน
เพื่อต่อรองให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศต่างๆ หลงัจากการก่อตัง้ United Nations
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) เมื่อค.ศ. 1992 ในการประชุม UNCED 
ที่ริโอเดอจาเนโร แต่ความพยายามดังกล่าวต้องใช้
ระยะเวลานาน และในทีส่ดุได้ปรากฏผลเป็นรปูธรรม
ในการประชุม Conference of the Parties (COP) 
ครั้งที่ 13 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการน�าเสนอ
วาทกรรม WED ขึ้นใหม่อีกครั้งในประเด็นเกี่ยวกับ
การปรับตัวและความเปราะบาง ได้ระบุว่าผู้หญิง
เป็นกลุม่ทีม่คีวามเปราะบางเป็นพิเศษ เนือ่งจากบทบาท
ในการใช้ทรัพยากรซึ่งในปัจจุบันถูกคุกคามจากผล
กระทบด้านลบจากภยัแล้งและพายุรนุแรงทีเ่ป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเน้นย�้าถึง
ความรู้ สิทธิ และทักษะเฉพาะของผู้หญิงที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งสืบเนื่องจากความผูกพันพิเศษ
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ของผูห้ญงิกบัสิง่แวดล้อม จงึส่งผลให้ผูห้ญงิมบีทบาท
ส�าคัญในฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการปรับตัวและการลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หน่วยงานด้านความช่วยเหลือและ
การพัฒนาในระดับนานาชาติต่างได้ผนวกรวมเอา
ประเด็นนีเ้ข้าไปในนโยบายและแผนการจดัการรบัมอื
กับภัยพิบัติธรรมชาติในปัจจุบัน 

ส�าหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับสากล 
ได้มกีารจบัมอืเป็นพนัธมิตรระหว่างขบวนการนกัสตรี
นิยมและขบวนการทางสังคมตั้งค�าถามต่อหลักการ
เหตผุลของตลาดทุนนยิมกบัโลกาภิวตัน์ การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ และเชือ่มประเดน็การพฒันากบัมิติ
เพศภาวะเข้าในการประชมุสหประชาชาต ิว่าด้วยการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืทีก่รงุริโอ เดอ จาเนโร ในปีพ.ศ.2555
ขบวนสตรีโลก (World March of Women) มีค�า
ประกาศว่า “เราจ�าเป็นจะต้องเอาชนะรูปแบบการ
พัฒนาเช่นนี้ ให้ได้” ในปีพ.ศ. 2557 ผู้หญิงจาก 
“ลา เวีย คัมเปสินา” (La Via Campesina) หรือ
ขบวนการชาวนาระดบัโลกได้น�าเสนอแนวคิดนกัสตรี
นิยม ชาวนา ภาคประชาชน (feminism campesino

popular) ซึ่งเชื่อมการต่อสู้เพื่ออธิปไตยทางอาหาร
เข้ากับการยอมรับคุณค่างานของผู้หญิง เชื่อมการ
ต่อสู้กับความรุนแรงต่อผู้หญิงเข้ากับการต่อสู้กับ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อกรณีการถูกแย่งชิง
ที่ดิน การถูกรื้อไล่ และการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อการค้า 
(commercial monocultures) ทั้งนี้ขบวนการจะ
เรยีกร้องในสิง่เดยีวกนั เช่น สิทธขิองกลุ่มชนต่อท่ีดนิ
ท�ากนิและรปูแบบเศรษฐกจิจากรากฐานเดิมของท้องถิน่
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นงานดูแลผู้อื่นและ
อาหารก่อให้เกดิความเป็นพนัธมติรระหว่างนกัสตรนียิม
กับขบวนการทางสังคมอื่นๆ อีกมากมาย 19

สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างรูปธรรมของการเชื่อมร้อยกัน
ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติการทางสังคมของสตรี
นเิวศนยิมในระดับสากล ในยคุที่ โลกเชือ่มต่อกนัมากขึน้
ด้วยกระบวนการโลกาภิวัตน์ ศักยภาพการอธิบาย 
การวเิคราะห์ของแนวคดิสตรีนเิวศนิยมจะเป็นประโยชน์
ต่อขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมการเมอืงของผูห้ญงิ

ด้านสิง่แวดล้อมทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะผูห้ญงิ
กลุ่มรากหญ้าในสังคมไทยอย่างไร

กำรก่อรูปสตรีนิเวศนิยมในประเทศไทย

ในงานวิชาการ งานศึกษาประสบการณ์การต่อสู้
ของชาวลุ่มน�้ามูล กรณีศึกษาเขื่อนปากมูลและเขื่อน
ราษีไศล20 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ�านวนมากเข้าร่วม
การชมุนมุสมชัชาคนจน เป็นงานชิน้แรกๆ ทีน่�าแนวคดิ
สตรนียิมมาส�ารวจประเดน็เชงิทฤษฎกีบังานเคลือ่นไหว
ทางสังคม งานศึกษานี้ ให้ความส�าคัญกับอัตลักษณ์
และตัวตนของผู้เคล่ือนไหวตระหนกัถงึความแตกต่าง
ในหมู่คนจน การสร้างตัวตนของคนจนที่เป็นหญิง
อาจต่างกบัคนจนทีเ่ป็นชาย เนือ่งจากคนจนสองกลุม่น้ี
มีประสบการณ์ ในครอบครัว เครือญาติ ชุมชน 
ความสัมพันธ์กับรัฐ และระบบทุนที่แตกต่างกัน 
การระดมมวลชนทั้งหญิงและชาย ในบางเรื่องท�าให้
ขอบเขตของบทบาทหญิงชายถูกลบออกไป  แต่มัก
เป็นไปแบบชั่วคราว ในหลายกรณีมักเป็นไปเฉพาะ
ทางทฤษฎีเท่านั้น บทบาทการเคลื่อนไหวของผู้หญิง
มักเป็นไปตามประเพณีเดิมคือการน�าเอาบทบาทใน
เรื่องการดูแลและการเลี้ยงดูในครอบครัวมาขยาย
ในบทบาทพืน้ทีส่าธารณะ และถึงแม้ว่าผูห้ญงิบางคน
จะอยู่ ในระดับน�าแต่สภาวะการน�าและการตัดสินใจ
ยังคงเป็นของกลุ่มผู้ชาย จะมีเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของผู้หญิงเท่านั้นที่การน�าจะอยู่ในมือของผู้หญิง21

การที่มีผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวเรื่องทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมจ�านวนมาก จงึปรากฏงานวิชาการส�ารวจ
ความรูเ้รือ่งสตรนีเิวศนยิม จากประสบการณ์ต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบโดย สณัฐติา กาญจนพนัธุ์22 ในโอกาส
วาระครบรอบ 60 ปี ฉลาดชาย รมติานนท์ นกัสตรี
นิยมคนหนึ่งของไทย  

นอกจากนัน้ยงัมงีานศกึษาเรือ่งสตรีนยิมและขบวนการ
ทางสงัคมว่าด้วยสิง่แวดล้อม ทีเ่รยีกร้องให้ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม ค�านงึถงึมติเิพศภาวะ สตรนิียม
และมิตินิเวศวิทยาแนวลึกไปพร้อมกัน23  
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ส�าหรับหมู่นักเคลื่อนไหวนักปฏิบัติการผู้หญิงด้าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ มักไม่ประกาศตัวว่า
มแีนวคดิสตรีนเิวศนยิม และให้ความใส่ใจกบัการท�างาน
เคลื่อนไหวมากกว่าสนใจศึกษาหรืออ้างอิงแนวคิด
ทฤษฎี ได้ท�างานสนับสนุนบทบาทผู้หญิงรากหญ้า
ในระดบัทีแ่ตกต่างกัน เช่นเดยีวกับผูห้ญิงระดบัรากหญ้า
ที่ขึ้นมามีบทบาทก็ไม่ประกาศตัวว่าเป็นนักสตรีนิเวศ
นิยม พวกเธอได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายด้วย
คุณสมบัติอ่อนน้อมถ่อมตน การเชื่อมประสานไมตรี 
การเจรจาที่อดทนใจเย็น หรือการมีบทบาทในงาน
ผูห้ญงิและการพัฒนา (Women and Development)
หรือ งานผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(Women, Environment and Development)

ในปี 2536 กลุ่มนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน
นกัเคลือ่นไหวด้านอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 15 คน
ได้เดินทางไปอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และฐานคดิกบันกัเคลือ่นไหวในขบวนการชปิโก้ หลายคน
ได้น�าประสบการณ์และแรงบันดาลใจมาสร้างปฏบัิตกิาร
ในพืน้ทีก่ารท�างานของตนซึง่มี วนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์
(มด) รวมอยู่ด้วย เธอเริ่มต้นท�างานด้านสิ่งแวดล้อม
ในองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหน่ึงได้หนึ่งปีก่อนการไป
แลกเปลีย่นดงูานกับขบวนการชิปโก้ทีอิ่นเดยี เมือ่กลับมา
วนิดาได้น�าแนวคิดสตรีนิเวศนิยม และแนวทางการ
ต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากอินเดียมาประยุกต์
ร่วมกับเพื่อนๆ นักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรพัฒนา
เอกชน นักศึกษา ท�างานร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อน
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในนาม ”สมชัชาคนจน” 

สนิทสุดา เอกชัย ได้สะท้อนให้เห็นหน้าตาของสตรี
นิเวศนิยมในสังคมไทยในบทความ A woman who 
helped the poor ว่าสมัชชาคนจนก�าเนิดโดยผู้หญิง 
และท�างานเคลื่อนไหวแบบผู้หญิงจากบทบาทของ
วนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ ซึง่ได้ท�างานอย่างหนกัร่วมกบั
ผู้คนที่ยากจนในประเทศในนามสมัชชาคนจน และ
เครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จนเกิดการชุมนุม 99 วัน 
ที่หน้าท�าเนียบรัฐบาลในช่วงปี 2540 มีคนเข้าร่วม
จ�านวน 20,000 คน วนดิา ได้ร่วมกบัเพือ่นๆ นกัพฒันา

องค์กรพฒันาเอกชน เป็นทีป่รึกษาของชาวบ้านสนบัสนนุ
การเข้าร่วมต่อสูข้องผูห้ญงิในสมัชชาคนจน24 เปิดช่องทาง
ให้ผู้หญิงชาวบ้านหลายๆคนได้พิสูจน์ความสามารถ
ในการท�างานพฒันาสงัคม การได้เห็นคณุค่าของตนเอง
และได้เพิม่พนูทักษะด้านการเมอืงของตนเองจนสามารถ
ก้าวไปสู่การเป็นผู้น�า ในโครงสร้างการตัดสินใจของ
สมัชชาคนจนมีผู้น�าหญิงร้อยละ 15      

จากการสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของสมัชชาคนจน 
วนดิาให้ข้อมูลว่า “กลุม่ชาวบ้านเคยเป็นสมาชิกองค์กร
สมชัชาเกษตรกรรายย่อย แต่แทนทีจ่ะต่อสู้เพือ่คนจน
องค์กรเริ่มข้องเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ผู้น�าซึ่งเป็น
ผู้ชายเริ่มใกล้ชิดกับอ�านาจและสูญเสียบทบาทใน
การแก้ปัญหาชาวบ้าน ฉนัจงึได้จดัประชมุกลุม่ชาวบ้าน
ปรึกษาหารือว่าควรจะท�าอะไรต่อไป พวกชาวบ้าน
ต่างมีความเห็นร่วมกันว่ายังจ�าเป็นต้องมีองค์กรที่
ร่วมกนัแก้ปัญหาทีเ่กดิจากรฐัและทนุ แต่จะท�าอย่างไร
ฉนัได้เรียนรูจ้ากความล้มเหลวขององค์กรทีผ่่านมาว่า
การจดัองค์กรทีม่ีโครงสร้างจากบนลงล่างเป็นล�าดบัชัน้
เป็นวิธีการที่พวกผู้ชายใช้ มันไม่ได้ผล มันกีดกันเสียง
จากข้างล่างที่จะไปถึงข้างบน และเปิดช่องทางให้
การเมืองข้างนอกเข้ามาแทรกแซงด้วยอ�านาจและ
เงนิ” 26 วนดิา เหน็ว่าการจดัองค์กรควรเป็นเครอืข่าย
แบบหลวมๆบนฐานของการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ
ในหมู่สมาชิกอย่างเท่าเทียม ใช้อ�านาจตดัสินใจร่วมกัน
หรือมีโครงสร้างแบบแนวราบ การปรับโครงสร้าง
เช่นนี้สอดคล้องกับวิถีสตรีนิยม และเป็นจุดก�าเนิด
สมัชชาคนจน 

โครงสร้างองค์กรสมัชชาคนจนจึงมีลักษณะเป็น
เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ภายในองค์กรในลักษณะ 
“วัฒนธรรมแบบเสมอหน้า” กล่าวคือให้อ�านาจใน
การตัดสินใจเป็นของแต่ละกรณีปัญหา “สมัชชา
พ่อครวัใหญ่” เป็นตวัแทนของแต่ละกลุม่ปัญหาซ่ึงเป็น
เวทีตดัสนิแบบ “ผูน้�ารวมหมู่” (collective leadership)27  
สมชัชาคนจนเตบิโตอย่างรวดเรว็ครอบคลมุทัว่ประเทศ
รวบรวมเครอืข่ายต่างๆทีป่ระสบปัญหาความเดือดร้อน
จากนโยบายของรัฐที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากร
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ในการด�ารงชวีติ สร้างความหายนะให้กบัชวีติชาวบ้าน
ท�าลายสขุภาพและอนาคตของลกูหลาน การท่ีสมชัชา
คนจนต้องระดมพลถึง 20,000 คนหน้าท�าเนียบก็
เพราะว่า “ถ้ามากนัคนสองคนจะได้พบกแ็ต่ยาม ถ้ามี
10-20 คน อาจจะได้เจอเลขาฯ ศนูย์บรกิารประชาชน
ถ้ามาเป็นร้อยได้เจอเลขารฐัมนตรี มาเป็นพนัรฐัมนตรี
ช่วยฯ จะลงไปหา ถ้ามีเป็นสักหมื่นรัฐมนตรีจะลงมา
เจรจาด้วย แต่จะให้นายกฯ มาพบปะเจรจาต้องสัก
สองหมื่น” 28 การชุมนุมเป็นแรงกดดันโดยตรงด้วย
จ�านวนและกิจกรรมต่างๆ เช่น การล้อมท�าเนียบ 
การเดินขบวนแสดงพลัง ฯลฯ และเป็นกระบวนการ
ที่จะท�าให้ชาวบ้านเห็นว่าตัวเองมีอ�านาจ เห็นอ�านาจ
ของตวัเองจากการร่วมกนัต่อสู ้เหน็ข้อจ�ากดัของวธิกีาร
แบบอืน่ เช่น การพึง่พาสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.)
นักการเมือง

ในบรรยากาศการเมืองท่ีเปิดกว้างมากขึ้นในช่วงนั้น 
สมชัชาคนจนได้อาศยัช่วงการชมุนมุสร้างกระบวนการ
เรยีนรูภ้ายในอย่างมากมายสร้างความรบัรู้ ใหม่ๆ เป็น
กระบวนการทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างอ�านาจของคนจนด้วย
ตลอดจนเป็นวธีิการทีจ่ะใช้ในการสือ่สารความเจบ็ปวด
ความทุกข์ยาก ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อ
เรยีกร้องต่อสงัคมหรอืสาธารณชน การชมุนมุทีย่ดืเย้ือ
ยาวนานจึงท�าให้สามารถสร้างกจิกรรมเพ่ือให้สาธารณชน
เข้ามาร่วมรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงด้วย
ตนเอง ได้รับรู้ว่าคนจนก�าลังประสบปัญหาอย่างไร 
และผ่านสื่อต่างๆที่เข้ามาท�าข่าว การชุมนุมจึงไม่ใช่
เป็นเพยีงกจิกรรมการต่อสูเ้พ่ือให้ได้มาซึง่ข้อเรียกร้อง
เท่านั้น  

นอกจากการท�างานร่วมกับชาวบ้านและเครือข่าย
พันธมิตรแล้ว วนิดาได้พยายามชักชวนคนชั้นกลาง
ในเมืองมาสนบัสนนุการเคล่ือนไหวของชาวบ้าน “เรา
ก�าลงัต่อสูเ้พือ่ให้ชาวบ้านเป็นผูร้กัษาป่า เราก�าลังต่อสู้
คัดค้านความคิดที่ว่าคนอยู่ร่วมกับป่าไม่ได้ เพราะ
ในอดีตมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ และมนุษย์ที่
อยู่ร่วมกบัธรรมชาติได้ดีทีสุ่ด กคื็อมนษุย์ท่ีอยู่ในชนบท
มนุษย์ที่ท�าการเกษตร พวกเขาจะช่วยพวกเราดูแล

แม่น�า้ล�าธาร ภูเขา ป่าไม้” 29 กระแสสิง่แวดล้อมทัง้ใน
ระดับชาติและระดับสากล ท�าให้มีกลุ่มคนซึ่งมีส�านึก
ด้านส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนจ�านวนมาก บุคคลและองค์กร
เหล่านี้ ได้เข้ามาร่วมในขบวนการชาวบ้านด้านสิง่แวดล้อม
กรณสีมชัชาคนจนเป็นจ�านวนมาก และมบีทบาทในการ
ช่วยหนนุเสรมิองค์กรและเครอืข่ายชาวบ้านอย่างส�าคญั
ในมิติท่ีมากไปกว่าการช่วยเหลือเพราะมนุษยธรรม 
นัน่กค็อืการเข้าไปร่วมคดิค้น สงัเคราะห์ประสบการณ์
และสร้างองค์ความรู้ร่วมกบัชาวบ้านในด้านการอนรุกัษ์
และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน30 

“เงือ่นไขส�าคญัทีท่�าให้ผูห้ญงิเข้าร่วมในขบวนการต่อสู้
จ�านวนมากทั้งในฐานะแกนน�า และผู้ร่วมขบวนการ
ต่อสูค้อื ผู้หญงิเป็นทัง้เจ้าของทีด่นิ ซึง่เป็นมรดกตกทอด
มาแต่บรรพบรุษุ และเป็นผูท่ี้สญูเสยีแหล่งทรพัยากร
ในการหารายได้เลีย้งครอบครวั” 31 การชมุนมุทีย่ดืเยือ้
ยังเป็นเงื่อนไขท่ีท�าให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมจ�านวนมาก 
เนื่องจากสมัชชาคนจนมีข้อตกลงร่วมกันให้แต่ละ
ครัวเรือนส่งตัวแทนมาร่วมชุมนุม จึงมักส่งผู้ที่ ไม่ใช่
ตวัหลกัในการหาเลีย้งชีพของครอบครวั ข้อเรยีกร้อง
หลายๆข้อของสมชัชาคนจนได้พฒันามาจากผูเ้ข้าร่วม
ชุมนุม “ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นประชาธิปไตย
ที่กินได้ ข้อเรียกร้องเชิงนโยบายและทางเลือกของ
สังคมของสมัชชาคนจนจึงยืนอยู่บนฐานของปัญหาที่
แต่ละกรณีปัญหาประสบอยู่ การเสนอทางเลือกใน
การจัดการน�้าโดยองค์กรชุมชนก็เพราะจะได้ ไม่ต้อง
มาพดูกนัเรือ่งค่าชดเชยในเรือ่งเขือ่น แต่กต้็องยอมรับ
ความจรงิทีว่่าในสมชัชาคนจนกม็กีารเรยีกร้องในเรือ่ง
ค่าชดเชยทีด่นิทีถ่กูน�า้ท่วม ค่าชดเชยประมง ค่าชดเชย
ปลาและผักหวานที่หายไป เพราะปัญหาเหล่านี้คือ
เรือ่งเฉพาะหน้าทีช่าวบ้านก�าลงัประสบอยู ่ เราจะให้
ชาวบ้านมาชมุชนเพือ่เรยีกร้องผลกัดันในเชงินามธรรม
แต่เพยีงอย่างเดยีวได้อย่างไรในเมือ่ปากท้องของพีน้่อง
ยังหิวอยู่” 32  

“การมีรัฐบาลที่ดียังไม่พอ  เราต้องการโครงสร้าง
ทางสงัคมและเศรษฐกจิใหม่ทีเ่สมอภาคและเป็นธรรม
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ส�าหรับคนจน” 33 ฐานคิดเช่นนี้ ได้เชื่อมโยงบทบาท
ผู้หญิงและการปกป้องวิถีชีวิต การพิทักษ์รักษาระบบ
นิเวศกับความเป็นธรรมทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
สมัชชาคนจนจึงสามารถเป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพ
ของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งชี้
ให้เห็นถึงการเติบโตขององค์กรนอกระบบราชการใน
ชนบทที่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันอ�านาจทาง
การเมืองด้วยการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการตัดสิน
ตกลงใจในเชิงนโยบาย และเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับรัฐ
ได้เป็นอย่างดี ในช่วงที่ประเทศไทยมีการเมืองเปิด
เป็นประชาธิปไตย 

คนยากจนต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ด้วยแนวคิด
อหิงสาธรรม “วนิดาเห็นว่าทุกชีวิตที่เดินอยู่ในขบวน
ต่อสู้สันติวิธีที่เธอเก่ียวข้องหรือเป็นผู้น�าอยู่ล้วนมี
ความหมายทั้งสิ้น มีผู้สงสัยว่าเธอน�าชาวบ้านต่อสู้
ด้วยสันติวิธีท�าไม เพราะวิธีเช่นนี้ดูจะเป็นเบี้ยล่าง
ฝ่ายที่ต่อสู้ด้วยมากเกินไป เธอตอบว่า ดูชาวบ้านสิ 
มแีต่คนเฒ่า คนแก่ ผูห้ญงิ เดก็ เราใช้สันตวิธิเีพือ่ลด
ความรนุแรงจากเจ้าหน้าทีร่ฐั และใช้วธีิให้คนมารบัรู้
เรือ่งราวผ่านประสบการณ์จริง” 34 หลกัอหงิสาธรรม
มคีวามส�าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ ต่อการต่อสูข้องประชาชน
ในสถานการณ์การแย่งชิงทรัพยากร 

จะเห็นได้ว่าความผูกพันกับท้องถิ่น การประสาน
ความร่วมมือสมานไมตรี การใช้อ�านาจร่วม การใช้
ความเอือ้อาทร การใช้พลงัสนัติวธิีในการท�างานและ
การเคลื่อนไหวต่อสู้ การเคลื่อนไหวของผู้หญิงได้ ใช้
คณุลักษณะส�าคัญทีส่ตรนิีเวศนยิมใช้ ซึง่จะเหน็ชัดเจน
มากขึ้นในกรณีศึกษาต่างๆ ในบทต่อไป
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บทที่ 2
ภำพรวมสถำนกำรณ์ประเดน็สตรีนยิมกับสิง่แวดล้อมในประเทศไทย

วิกฤตสิง่แวดล้อมประเทศไทยแยกไม่ออกจากวกิฤตระบบ
นเิวศโลก ท่ีเกดิจากความเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อมโลก
(Global Environmental Change) ซึ่งมีความหมาย
กว้างกว่าความเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate 
Change) อนัเป็นผลจากพฤตกิรรมของมนษุย์ (วิถชีวีติ
แบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม) ที่กระท�าต่อระบบ
นิเวศโลก กระทบต่อผืนน�้า ชั้นบรรยากาศ ชีวภาพ  
พื้นผิวโลก เปลือกโลก ความเปลี่ยนแปลงของระบบ
ธรรมชาติที่เกิดจากน�้ามือของมนุษย์ เป็นผลจาก
ความเปล่ียนแปลงที่หลากหลายในระบบการผลิต  
ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ความเปลี่ยนแปลง
ในการใช้ทีด่นิ การใช้สารเคม ีใช้ปุย๋ในภาคเกษตรกรรม
อย่างเข้มข้น การปล่อยสารพิษจากอุตสาหกรรม  
ก่อให้เกดิมลภาวะทางน�า้ ทางอากาศ กระบวนการผลติ
ที่ ไม่ยัง่ยนืเหล่าน้ีได้ก่อมลภาวะต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และคกุคามต่อสขุภาพของมนษุย์และเพิม่ภยัอนัตราย
ต่อระบบนิเวศ35 ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้เกิดขึ้น
ทั่วทุกมุมโลก

บรรดาวิกฤตการณ์ต่างๆที่ โลกก�าลังเผชิญอยู่ล้วน
แสดงว่าต้นแบบการพัฒนาซึ่งใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีแต่
จะน�าเราไปสู่ทางตัน ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายในขณะนี้ ไม่ได้น�าไปสู่
การพฒันาคน การสร้างงานและการขจดัความยากจน
อย่างที่คาดหวัง แต่กลับสร้างความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้นตามล�าดับ พร้อมกับ
ความเสือ่มโทรมทางสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ จงึถงึ
เวลาแล้วที่เราจะต้องคิด ตรึกตรองอย่างจริงจังกับ
วธิปีฏบิตัแิบบเดิมๆทีเ่คยใช้กนัมา และหาหนทางใหม่ๆ
น�าบทเรียนจากวิกฤติการณ์เหล่านี้มาใช้ และค้นหา
เป้าหมายและมาตรการของการพัฒนาและความ
ก้าวหน้าทางสังคมกันใหม่อย่างหยั่งลึกถึงราก36 

ควำมเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อมและกำร
แย่งชิงทรัพยำกร ช่วงก่อนยุคฟองสบู่แตก

ประเทศไทยได้มอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
อย่างรวดเร็วมากกว่าสองทศวรรษ ในช่วงปี พ.ศ.
2523-2532 นบัเป็นยุคโชตช่ิวงชัชวาลย์ทีป่ระเทศไทย
มุ ่งพัฒนาสู ่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
(Newly Industrialized Countries หรือ NICs)  
ก่อนจะเริ่มภาวะเศรษฐกิจถดถอย และฟองสบู่แตก
ในปี พ.ศ.2540 บทสารคดีเรือ่ง Behind the Smile: 
Voices of Thailand โดย สนทิสดุา เอกชยั นกัข่าว
หนงัสอืพมิพ์ Bangkok Post37 ได้สมัภาษณ์ชาวบ้าน
ในส่วนต่างๆของประเทศ พบว่าสภาพสังคมมีความ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และรุนแรง มีการกว้านซ้ือ
เก็งก�าไรทีด่นิอย่างมากมาย บทสารคดีได้สะท้อนชวีติ
ผู้คนทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก ได้สัมผัส
ความห่วงกังวลของผู้เฒ่าต่ออนาคตของลูกหลาน
เม่ือทรพัยากรถูกท�าลายด้วยการพฒันาต่างๆทีม่าจาก
ภายนอก เช่น การปลกูไม้โตเรว็ทีก่นิน�า้มากและท�าลาย
ระบบนิเวศ ชีวิตของชาวบ้านที่ถูกอพยพจากที่ท�ากิน
อุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างเขื่อนไปอยู่นิคมสร้างตนเองที่
ชีวิตผ่านไปสิบปีก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นได้  ชาวประมง
พื้นบ้านที่ถูกอ้างสิทธิครอบครองท่ีดินที่สืบทอดมา
แต่บรรพบุรุษโดยนายทุนนอกชุมชน เป็นต้น

นักวิชาการด้านสังคมวิทยา ยศ สันตสมบัติ ได้สรุป
ประสบการณ์ที่สัมผัสชนบททั่วประเทศเมื่อวิจัย
เรื่องสิทธิชุมชนว่า กระแสโลกาภิวัตน์ชักน�าทุนนิยม
เสรนิียมใหม่ให้รกุคบืสู่สงัคมไทย ทรพัยากรธรรมชาติ
และสังคมชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดนิน�า้ป่าและทรพัยากรชีวภาพท่ีเคยเป็นฐานหล่อเลีย้ง
ชีวิตของคนรากหญ้าถูกคุกคามจากกระบวนการ
ยดึทรัพย์ (dispossession) และกดีกนัสทิธ ิ(exclusion)



14

สตรีนิเวศนิยม (Ecofeminism) กับความเคลื่อนไหวในสังคมไทย

โดยทุนขนาดใหญ่ ซึ่งมีพรรคการเมือง และระบบ
ราชการเป็นกลไกเบิกน�าทาง38

การสังเกตการณ์ความเปล่ียนแปลงในชนบทหลัง
จากนั้นอีกสิบปี ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2541 
วอลเดน เบลโล และคณะ ได้ท�างานวิจัยเพื่อเขียน
หนังสือ โศกนาฏกรรมสยาม การพัฒนาและการ
แตกสลายของสงัคมไทยสมัยใหม่ 39 โดยความร่วมมอื
ของนักพฒันาองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ นกัวิชาการ
ต่างๆ  ได้เชื่อมโยงข้อมูลระดับจุลภาคและมหภาค 
ชี้ ให้เหน็ว่าการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่
ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ในช่วงเวลาดังกล่าวการตัดไม้
ท�าลายป่าก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดกรณีโคลน
ถล่มใหญ่ในปี 2532 รฐับาลจงึมคี�าสัง่ยกเลกิสมัปทาน
ป่าไม้ทั่วประเทศ เหตุการณ์ โคลนถล่มที่ภาคใต้เป็น
สัญญาณแรกๆ ทีบ่อกถงึความพงัทลายของระบบนเิวศ
ในประเทศไทย 

ด้วยนโยบายจัดการป่าไม้ของรัฐ การประกาศพื้นที่
ป่าสงวนและวนอทุยานทบัทีท่�ากนิของชาวบ้าน ส่งผล
กระทบกบัชาวบ้านทีม่ชีวีติอยู่กบัป่าแต่ดัง้เดมิ เกษตรกร
รายย่อยบนพืน้ทีสู่งในภาคเหนอืทีเ่คยใช้ชวิีตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและมีระบบการผลิตที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ
ต้องถกูเคลือ่นย้ายชมุชนออกจากพ้ืนท่ีอยู่อาศยั ถูกจ�ากดั
พืน้ทีท่�ากนิโดยนโยบายของรัฐ ส่งผลต่อระบบการผลติ
แบบหมุนเวียนให้ต้องลดรอบการผลิต หรือผลิตซ�้า
ในพื้นที่เดิม ท�าให้ดินไม่ได้พักฟื้นเพื่อกลับมาอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติได้อีกต่อไป เกษตรกรจึงใช้
ปุ๋ยเคมีมากขึ้น และการมีพื้นที่จ�ากัดท�าให้ต้องหันไป
ปลกูพชืเชงิเดีย่วเพือ่สร้างรายได้ เช่น การปลูกข้าวโพด
ที่ ใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างมาก  

สาเหตสุ�าคญัประการหนึง่ทีค่กุคามระบบนเิวศชนบทไทย
ตั้งแต่ปี 2503 ที่การสร้างเขื่อนเริ่มขึ้นอย่างเอาจริง
เอาจงั ประมาณกนัว่าป่าไม้กว่า 2000 ตารางกโิลเมตร
หายไปอยู่ใต้อ่างเก็บน�้าของเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า40 การ
สร้างเขื่อน 13 เขื่อน ได้สร้างความเสียหายต่อผู้คน

อย่างใหญ่หลวง มีครอบครัวกว่า 24,002 ต้องพลัด
ทีน่าคาทีอ่ยู่41 ขบวนการต่อสูเ้พือ่ทรพัยากรธรรมชาติ
ในสมชัชาคนจน ยคุ 99 วนั ในช่วงปี 2540 กลุม่ปัญหา
เรื่องเขื่อนกับป่าไม้ที่ดิน จึงเป็นกลุ่มที่ ใหญ่กว่ากลุ่ม
ปัญหาอื่นๆ ในเวลานั้น 

นอกจากนัน้การลงทนุจากต่างประเทศทีถ่าโถมเข้ามา
ในประเทศไทยในช่วงพ.ศ. 2523-2532 ร้อยละ 70 
ของการลงทนุจากต่างประเทศทัง้หมดอยู่ในเขตวงแหวน
รอบในของกรงุเทพและปรมิณฑล โรงงานต่างๆ เหล่านี้
ได้สร้างกากพษิร้ายแรงมากถงึร้อยละ 70 ของกากพษิ
ท้ังหมด ประเทศไทยต้องเผชิญกับมลพิษทางน�้า
อันใหญ่หลวงที่ระบายสู่ทะเลอ่าวไทย42 เมื่อน�้าท่วม
ครัง้ใหญ่ในปี 2554 โรงงานอตุสาหกรรมเหล่านีจ้งึถกู
ผลกระทบและสร้างผลกระทบด้านมลพษิอย่างรนุแรง
ซ�้าเติม ด้วยเหตุที่การตั้งโรงงานเกิดขึ้นอย่างไม่มี
การค�านึงถึงระบบนิเวศ

สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทยหลังยุค
ฟองสบู่แตกถึงปัจจุบัน

หลังจากยุคฟองสบู่แตก การเข้ามาของทุนนิยมเสรี
นยิมใหม่เตม็รปูมากยิง่ขึน้ มกีารเปลีย่นแปลงกฏระเบยีบ
เพื่อเปิดทางการให้สัมปทานการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ ท�าให้การเข้ามาใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
เป็นเรื่องของคนต่างถิ่นที่มาไกล จากกรุงเทพฯ และ
จากต่างประเทศ ข้ามระบบนเิวศมาแย่งชิงทรพัยากร
คนท้องถิน่ในนามของกฎหมายและการพฒันามากขึน้
ทัง้เหมืองแร่ ปิโตรเลยีม การสมัปทานป่าไม้ การรวบ
ซือ้ท่ีดนิรวมเป็นแปลงใหญ่ การจดัการน�า้และพลงังาน
เพือ่การนคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ หรอืแม้แต่การ
ท่องเที่ยว 

ตัง้แต่ยคุเศรษฐกจิฟองสบูท่ีม่กีารเกง็ก�าไรทีด่นิ ปัญหา
การไร้ท่ีดนิและสญูเสยีท่ีดนิของเกษตรกรและผู้ยากจน
ทวคีวามรนุแรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง ปัจจุบนัประเทศไทย
มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า 149.24 ล้านไร่ แต่
มากกว่าครึง่เป็นพืน้ทีเ่ช่า คดิเป็นร้อยละ 52 ของพืน้ที่
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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
ขนาดการถอืครองทีด่นิ พบว่าผูถื้อครองทีด่นิร้อยละ 10
ทีม่กีารถอืครองท่ีดนิมากท่ีสดุ มส่ีวนแบ่งการถอืครอง
ที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือ
ครองที่ดินอีกร้อยละ 90 ที่เหลือ ถือครองที่ดินเป็น
จ�านวนประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง
สะท้อนให้เหน็ถึงการกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิ
เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมงีานวิจยัด้านท่ีดนิ แต่ก็ไม่มี
พลังพอที่จะชี้ประเด็นปัญหาที่แท้จริงต่อสังคมได้ 

การรุกของทุนใหญ่อย่างรวดเร็วเข้ามากอบโกยและ
ยือ้แย่งทรัพยากรจากชมุชนท้องถ่ินใน “ระบบเศรษฐกจิ
เสรีนิยมใหม่” (Neo-Liberalism) ย่ิงหนักขึ้นหลัง
ยุคฟองสบู่แตก บริษัทส่วนใหญ่ร่วมทุนจากหลาย
สัญชาติและผนึกก�าลังกับข้าราชการ นักการเมือง 
หรอืผู้มอีทิธพิลท้องถิน่ ท�าให้ทกุโครงการทีเ่คยยับยัง้
ไว้ ได้กลับเข้ามาทั้งหมด “แม้แต่วาทกรรมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เบื้องหลังก็คือทุนนิยม
โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ที่เป็นกระแสหลักของสังคม
ได้พยายามสร้างให้เชือ่ความรูค้วามจรงิเพยีงชดุเดยีว
น�าเสนอเฉพาะข้อมูลบางอย่างให้มีพลังกว่าข้อมูล
ชุดอ่ืน โดยปฏิเสธความรู้ความจริงที่หลากหลาย 
เช่น ข้อมูลเกาะลันตา จ.กระบี่ น�าเสนอแต่แผนที่
ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ แต่ไม่มีข้อมูล
วิถีชีวิตชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม “ชาวอูรักลาโว้ย หรือ
กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองบนดอย ที่ก�าลังประสบปัญหา
การรุกล�้าของทุนขนาดใหญ่ ให้ออกสู่การรับรู้ของ
สังคม” 45  

ชมุชนท้องถิน่เปลีย่นแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิทนุนิยม
เต็มตัว สะท้อนจากสภาพป่าภาคเหนือตอนบน เช่น 

เมอืงน่านซึง่เป็นเทอืกเขามป่ีาไม้อดุมสมบรูณ์ ได้เปล่ียน
จากศนูย์กลางเรือ่งป่าชุมชนกลายเป็นเมอืงเขาหวัโล้น
อย่างรวดเรว็จากการปลกูข้าวโพดท่ีเป็นพืชเศรษฐกจิ
ชุมชนไม่เพียงเปลี่ยนวิถีการผลิต แต่ยังปรับเปลี่ยน
ชุดความรู้และระบบคิดแผงใหญ่ตามวิถีของทุนนิยม
เสรนิียมใหม่ ท�าให้เกิดสถานการณ์ 3 สงู คอื ขดูรีด
ธรรมชาติสูงขึ้น เอารัดเอาเปรียบคนสูงขึ้น และเกิด
การมองข้ามอัตลักษณ์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สูงขึ้น46  

การรกุหนักของทนุนยิมเสรนิียมใหม่ส่งผลให้จิตส�านึก
ความเป็นชุมชน และความเช่ือเรื่องแม่ธรรมชาติ 
(Mother Earth) ของคนอยู่กับป่าที่เคยฝังลึกใน
จิตวิญญาณอ่อนแอลง ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ 
100-150 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีวิถีที่ยั่งยืนในการ
อยูร่่วมกบัธรรมชาต ิมคีวามเคารพและเห็นว่าธรรมชาติ
เช่น ต้นไม้ ป่าไม้ แม่น�้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังที่เรา
เห็นภาพของการพันผ้า 7 สีที่ต้นไม้ ใหญ่ เมื่อใดที่
เราเหน็ว่าสิง่ใดศกัดิส์ทิธ์ิ เราจะเคารพและดแูลรกัษา
สิ่งนั้น47 ขบวนการพิทักษ์ป่าของชุมชนท้องถิ่นก็ได้น�า
พิธีกรรมนี้มาต่อสู้ด้วยวิธีการบวชป่าโดยน�าผ้ามาโอบ
รอบต้นไม้ ใหญ่ในป่าไว้ ในนิเวศเชิงพุทธ (Buddhist
Ecology) มนุษย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงใยและ
พึ่งพิงอิงอาศัยกันของสรรพสิ่งในธรรมชาติ “ท่าน
พทุธทาส กล่าวว่า ธรรมะ มคีวามหมายทีห่ลากหลาย
ทั้งเป็นธรรมชาติ (เป็นธรรมะหรือเชิงนิเวศธรรม) 
เป็นการกระท�าทีถู่กต้อง อหงิสาและการไม่เบยีดเบยีน
ความเห็นอกเห็นใจ และความรัก ความเมตตากรุณา
ต่อกัน” 48 คุณค่าเหล่านี้ก�าลังห่างไกลจากผู้คนที่อยู่
ในสังคมบริโภคแบบเมือง ซึ่งเป็นชีวิตที่ห่างไกลจาก
วิถีชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ แต่มีแนวโน้มใช้
ทรัพยากรมากขึ้นทุกวัน  

พวกเขาเหล่านีส่้วนมากเป็นชนช้ันกลางและเป็นเสยีง
ส�าคญัในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ซึง่ส่งผลต่อ
นโยบายการจัดการทรัพยากรของประเทศกลับไม่มี
ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งระบบนิเวศ มองเหน็ทรพัยากร
ธรรมชาติเป็นเพียงแหล่งวัตถุดิบฐานเศรษฐกิจ หรือ
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เป็นแหล่งพกัผ่อนท่องเทีย่วแสวงหาความเพลดิเพลนิ
เท่านั้น ยังขาดความส�านึกถึงความส�าคัญของระบบ
นิเวศและความตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤต
สิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกร้อนอย่างเท่าที่ควร แม้ว่า
เหตกุารณ์ภยัพิบตัสินึามิเมือ่ปี 2547 และมหาวาตภัย
เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 จะส่งสัญญาณ
เตือนภัยถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่รุนแรง
มากขึ้นก็ตาม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาตเิป็นฐานของวถีิชวีติเกษตรกรรม
ปัญหาส่ิงแวดล้อมทีส่�าคญัในประเทศไทยเป็นปัญหา
ทีสื่บเน่ืองมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีกระทบ
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผู้หญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจาก
การยึดท่ีท�ากินของชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เน่ืองจากการประกาศเขตอุทยานของรัฐทับซ้อนกับ
พื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยและท�ามาหากินมาต้ังแต่รุ ่น
บรรพบุรุษ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการจัดการที่ดินที่
ไม่มีความชัดเจน และปัญหายิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อ
คณะรัฐบาลทหารประกาศคสช.ที่ 64 และ 66 
(พ.ศ. 2557) ก่อให้เกิดการรุกไล่ขอคืนพื้นที่ป่าจาก
ชาวบ้าน โดยไม่ต้องรอค�าสั่งศาล ท�าให้ชาวบ้าน
สูญเสยีพืน้ทีท่�ากนิ และการยกเลิกรฐัธรรมนญูปี 2550
ท�าให้ชาวบ้านไม่สามารถอ้างอิงเรื่องสิทธิได้ ทั้งกลุ่ม
ชนเผ่าในภาคเหนือและกลุ่มชาวเลที่ภาคใต้ต่างก็ได้
รับผลกระทบจากนโยบายของรฐัเช่นเดียวกนั  แม้ว่า
จะมีมติครม.การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล แต่ชาวเลก็ยัง
ถกูจบัด�าเนนิคดอียูเ่นือ่งจากมข้ีอพพิาทกบักรมอทุยาน
แห่งชาติ

การทีร่ฐัรวมศนูย์มากขึน้ภายใต้รฐับาลทหาร เปล่ียน
วาทกรรมจากการส่งเสริม “ปลูกพืชเศรษฐกิจ” เป็น 
“ทวงคนืผนืป่า” หรอื “การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ”
แท้จริงแล้วเป็นการยึดกุมอ�านาจการใช้ทีด่นิแบบหนึง่
ซึ่งยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมและความเหล่ือมล�้าใน
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างรุนแรงมากขึ้น แผนด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงาน ปรากฏโครงการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอีกหลายแห่งทีต้่องการสร้าง
แม้ว่ารฐับาลจะรบัวาระการพฒันาใหม่ของโลก ทีเ่รยีก
ว่าเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนมาเป็นวาระของชาติ
แต่การจัดการทรัพยากรภายในประเทศก็ยังคงเน้น
การสร้างความจ�าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 

สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมจำกมุมมองเพศภำวะใน
สังคมไทย

กลุม่ผู้หญงิรากหญ้ากบัประชาธปิไตยทางตรง บทบาท
ของผู้หญิงสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างมากใน
เงื่อนไขที่สังคมไทยมีประชาธิปไตย จากการเมืองกึ่ง
ประชาธปิไตยในช่วงเศรษฐกจิฟองสบู ่ เข้าสูป่ระชาธปิไตย
ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สังคมเรียกร้องการปฏิรูป
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง หลังรัฐธรรมนูญ 2540  
บรรยากาศการเมอืงเปิดท�าให้ประชาชนมสีทิธิเสรภีาพ
ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร สทิธิในการชมุนมุเรยีกร้อง
ความเป็นธรรม และตระหนักถึงความส�าคัญของ
ประชาธปิไตยทางตรงหรอืประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม
ที่แก้ปัญหาประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งที่กลายเป็น
เผด็จการรัฐสภา จนกระทั่งมาถึงการรัฐประหารใน
ปี 2549 และการยดึอ�านาจแบบเบด็เสรจ็โดยกองทพั
ในปี 2557 สทิธเิสรภีาพต่างๆของประชาชนถกูลดิรอน
การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนถกูหดแคบตามล�าดบั 

กลุ่มผู้หญิงต่างๆ ได้เข้าร่วมขบวนการเคล่ือนไหว
สงัคมด้านทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และเกษตร
ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด49  เช่น 
ขบวนการป่าชุมชน การต่อต้านเขื่อนและอ่างเก็บน�้า 
การต่อต้านโครงการโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัถ่านหนิ หลายๆ กรณีได้เกดิผูน้�าผู้หญงิ
ชาวบ้านในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง การที่ผู้หญิงออกมา
เคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิที่ท�ากิน ปกป้องทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และลงมือท�าเกษตรอินทรีย์
จ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
ผู้หญิงริเริ่มเครือข่ายผู้หญิงรากหญ้า (Grassroots 
Women Network) ในช่วงปี 2537-2540  ต่อมา
ได้เกดิเครอืข่ายผูห้ญงิเพือ่ความก้าวหน้า ซึง่ครอบคลมุ
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ประเด็นผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมด้วย  ส�าหรับองค์กร
พฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อมก็ได้ริเร่ิมเครือข่ายสตรี
ชนเผ่าพืน้เมอืง เครอืข่ายสตรีประมงพืน้บ้าน เครอืข่าย
สตรีป่าไม้ที่ดิน แต่การท�างานยังเป็นเครือข่ายแบบ
หลวมๆท�างานเชิงประเด็น ไม่ได้มีการเชื่อมโยงให้
เห็นภาพรวมอย่างเท่าที่ควร จนมีการตั้งข้อสังเกต
จากนกัวชิาการว่า “การเคลือ่นไหวหรอืเข้าร่วมขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อปกปักรักษา ผืนป่า แม่น�้าที่ดินและ
ท้องทะเล หรือผลกระทบจากภาวะมลพิษ ก็ล้วนมี
ผู้หญิงเป็นกลุ่มส�าคัญในการเคลื่อนไหว กลับไม่ค่อย
ถกูนบัรวมอยู่ในขบวนการสตรนียิมไทย ในอีกด้านหนึง่
ขบวนการสิ่งแวดล้อมไทย นักเคลื่อนไหวปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีภาวะมืดบอด
ในมิติเพศภาวะ” 50 จึงเป็นสิ่งที่ขบวนการต่างๆ น่าน�า
มาพิจารณาใคร่ครวญ .

การทบทวนปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ความก้าวหน้าของสตรีของขบวนการผู้หญิง51 ก็ได้
เห็นช่องว่างในการขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะประเด็น
ผูห้ญงิกบัส่ิงแวดล้อม แผนปฏบิตักิารปักกิง่ระบใุห้น�า
สตรเีข้ามาเกีย่วข้องอย่างเต็มที่ ในการตัดสินใจทกุระดบั
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในฐานะผู้บริหาร ออกแบบ
วางแผนปฏิบัติงานและประเมินผลของโครงการ
สิง่แวดล้อม ให้บรูณาการประเดน็มมุมองของหญงิชาย
เข้าไว้ ในนโยบายและโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จัดตั้งหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กลไก
ระดับชาติระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อ
ประเมินผลกระทบของนโยบาย การพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อสตรี จากการวิเคราะห์ถึงกระเเส
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาย่ีสิบปีที่ผ่านมา
ของเครือข่ายผู้หญิง พบว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบ
จากการพฒันาทีด่นิหรอืโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ผูห้ญงิ
แทบไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนาแนวคิด
ประเด็นผู้หญิงกับสิ่งเเวดล้อมยังอ่อนด้อย เเละไม่
สามารถท�าให้ผู้หญิงเข้าถึงเนื้อหาการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างเเท้จริง ประเดน็ส�าคัญท่ีสุดของการขบัเคล่ือน
คอืการพฒันาอย่างมธีรรมาภบิาลเเละความเป็นธรรม
การเข้าไม่ถึงทรัพยากรโดยเฉพาะสิทธิในท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหา
ความยากจนสัมพัทธ์ของผู้หญิง ในการเคลื่อนไหว
เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างไม่เเยกส่วน และต้องตั้งค�าถามกับการ
พัฒนาประเทศเเละการขับเคลื่อนงานผู้หญิงที่ผ่าน
มาว่า สุดท้ายเเล้วเรามาถูกทางหรือไม่ 

นอกจากน้ีการเคล่ือนไหวของเครือข่ายผู้หญิงชนเผ่า
ก็มีมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มชนเผ่าไม่ได้รับสิทธิหรือ
ไม่ ได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ
สาเหตุหนึ่งคือ ทัศนคติในด้านลบที่มีต่อกลุ่มชนเผ่า
หรอืชาวพืน้เมือง ทศันคติดงักล่าวท�าให้กลุม่คนเหล่านี้
ตกเป็นเป้าของอ�านาจรัฐตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมือ่นโยบายกระแสอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แบบอนุรกัษ์มคีวามเข้มข้น นโยบายการพฒันาทีย่ัง่ยืน
ยงัไม่มกีารยกระดบัเรือ่งเขตเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม
พิเศษของชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ก็ยังไม่ได้
รับการเหลียวแล อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
เนือ่งจากอนสัุญญายังขดักบักฎหมายของประเทศไทยอยู่
ชาวเล แม้ว่าจะมีการขึน้ทะเบยีนมรดกทางภมูปัิญญา
เช่น ภาษามอแกน แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับชาวบ้าน
มากนักเนื่องจากชาวบ้านยังถูกรุกไล่จากอ�านาจรัฐ 
ผู้หญิงชนเผ่าหรือกลุ ่มชาติพันธุ ์จึงประสบปัญหา
หลายซ้อนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

กลุ่มผู้หญิงกับคุณภาพชีวิต ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ที่
ใช้แรงงานหญงิอย่างมาก (feminization of labour)
หมู่บ้านไม่ ได้อยู่ โดดเดี่ยวอีกต่อไปชนบทกับเมือง
เช่ือมโยงกันมากข้ึน คนงานในเมืองกับคนงานในชนบท
คนงานในระบบกับคนงานนอกระบบถ่ายเทไปมา
และมีพลวัตสงู การรบัมือปัญหาต่างๆทีเ่ข้ามากระทบ
ชวีติ ครอบครวัและชมุชน หากมองจากจุดยนืผู้หญิง
การที่จะร่วมโอบอุ้มให้ครอบครัวและชุมชนอยู่รอด
ร่วมกับผูช้ายนัน้ อาจไม่ได้เป็นประเดน็หน่ึงประเด็นใด
โดดๆ การเชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกันจะเป็นการ
ขบัเคลือ่นการพัฒนาทีย่ัง่ยนืในระดบัปฏบิตักิาร และ
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ขยายฐานมวลชนและพันธมิตรให้กว้างขวางมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เรื่องสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและความมัน่คงอาหาร ขบวนการเคล่ือนไหว
ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารได้เชื่อมโยง
ถงึบทบาทผูห้ญงิว่า “เรือ่งอาหารเป็นเรือ่งของผูห้ญงิ
เพราะระบบอาหารแต่เดิมอยู่ในมือของผู้หญิง น�้า 
อาหารทีม่นษุย์เตบิโตข้ึนมาจากนมแม่ ซึง่เป็นจุดเริม่ต้น
ของระบบอาหาร ถ้าจะพรากเรื่องอาหารไปจากมือ
ผูห้ญงิ พรากอ�านาจการจดัการอาหารไปจากประชาชน
ก็เหมือนการพรากแม่ไปจากระบบอาหาร” 52 การที่
ครอบครัวชุมชนสมัยใหม่ซื้ออาหารส�าเร็จรูปมา
รับประทานเพราะผู้หญิงหลุดออกจากห่วงโซ่อาหาร
ระดบัครวัเรอืน ผูห้ญิงไม่ได้ปรงุอาหารเองต้องละทิง้
บทบาทการดูแลครอบครัว(reproduction) เพราะ
ถกูดงึเข้าสูร่ะบบการผลติ(production)ในตลาดแรงงาน
ราคาถูกที่บีบคั้นให้ ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือ
แม้กระทั่งตัวเอง ท�าให้ชีวิตต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของ
บรรษัทผูกขาดอาหารมากขึ้น การผลิตอาหารแบบ
เน้นปริมาณจ�านวนมากใช้ทั้งสารเคมี ยาปฏิชีวนะ 
ท�าให้อาหารมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในปริมาณที่สูง จ�าเป็นต้องเสริมสร้างการวิเคราะห์
ร่วมกันระหว่างผู้ท�าการผลิตอาหารรายย่อยหรือ
เกษตรกรรายย่อกับผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้หญิงเพื่อ
ให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีอธิปไตยด้านอาหาร
มากขึ้น 

ในสงัคมสมยัใหม่ สตรนีเิวศนยิมจ�าเป็นต้องเชือ่มโยง
กลุ่มผู้หญิงเกษตรกร แรงงานหญิงทั้งในระบบและ
นอกระบบ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มคนท�างานในเมือง กลุ่ม
ผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดสตรีนิเวศนิยม ได้ถูกแนะน�ำและน�ำมำใช้
อย่ำงไร

สตรีนิเวศนิยม เป็นฐานการวิเคราะห์ที่ ใช้ความรู้
สตรีนิยมเชื่อมโยงกับความรู้ระบบนิเวศวิทยาเข้ามา
อธิบายปรากฏการณ์และหาทางออกจากวิกฤต

สิง่แวดล้อมและสงัคมท่ีด�ารงอยู่ แนวคดิสตรนีเิวศนยิม
เป็นแนวคิดหนึ่งในอีกหลายๆแนวคิดที่จะน�ามาใช้ ใน
การวิเคราะห์สังคมและชุมชน โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ยึดโยงกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งแบบแน่นิ่งตายตัว 
ความส�าคัญของแนวคิดอยู่ที่การสร้างชีวิตที่ดีกว่า
ของประชาชน ดงันัน้จงึต้องพสิจูน์และพฒันาแนวคดิ
ท่ามกลางการปฏิบัติการที่เป็นจริง

แนวคิดสตรีนิเวศนิยม ได้อธิบายว่า ผู้หญิงมักเป็น
กลุ่มแรกๆที่มีบทบาทเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน อาจเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเธอมีความรู้ดีที่สุด  
ผู้หญิงเหล่านี้ ไม่ได้รักธรรมชาติแบบนามธรรม แต่
เพราะมันเป็นบ้าน ถิ่นเกิด และสุขภาพของลูกหลาน
ในชุมชน ผู้หญิงจะมีบทบาทเด่นในเรื่องเหล่านี้ อาจ
เพราะบ้านได้ถูกสังคมจัดให้ว่าเป็นพื้นที่ของผู้หญิง  
ด้วยเหตุว่าการท�าลายล้างสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้หญิง การเคลื่อนไหวของ
ผูห้ญงิทีเ่ป็นชาวบ้าน คนงานระดบัล่าง ชนเผ่าพืน้เมอืง
จึงเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงมาก (very 
pragmatic environmental issues)53  

ส�าหรบัสงัคมไทยกลุม่ผูห้ญงิได้เกดิการเรยีนรูจ้ากการ
เคล่ือนไหวปฏิบัตกิารทางสังคม และการมีปฏสัิมพนัธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ กรณีต่างๆที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็น
ตัวอย่างบางส่วนของการเคลื่อนไหวปฏิบัติการที่มี
นักสตรีนิเวศนิยมทั้งหญิงและชายเป็นแกนน�า 

กรณคีวามเคลือ่นไหวของชาวบ้านเขือ่น ชาวบ้านอสิาน
กลุ่มใหญ่ร่วมกับชาวบ้านจากหลายแห่งของประเทศ
ภายใต้ชื่อ ”สมัชชาคนจน” กลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมี
การเคลื่อนไหวต่อเนื่องมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มชาวบ้าน
จาก 55 หมู่บ้านใน 5 อ�าเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล และ
กลุม่ชาวบ้านจาก 6 อ�าเภอ 1 กิง่อ�าเภอของ 3 จงัหวดั
คือ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ท�าให้ชาวบ้าน
ต้องสูญเสียแหล่งหากิน54 “เราไม่ได้ยากจน เพราะ
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ไม่ท�ามาหากิน แต่เรายากจนเพราะโครงการของรัฐ  
ชีวิตของเราอาศัยธรรมชาติ ธรรมชาติให้มนุษย์เรา
อยู ่กันอย่างเสมอภาคในฐานะของความเป็นคน
ธรรมชาติแบ่งปันให้พวกเราแล้ว แต่คนที่มีอิทธิพล 
คนที่มีอ�านาจแย่งชิงไปโดยไม่ฟังเสียงคนจน” 55 

“แม่ใหญ่คนหน่ึงเป็นผูน้�าการต่อสูข้องชาวบ้านปากมนู
พูดภาษาไทยภาคกลางไม่ได้ แต่พูดภาษาอิสานบอก
ว่า ถ้ามีคนขึ้นมาบนบ้านแล้วบอกให้ถอนเสาเรือน
ออกไปอพยพออกไป จะมีความรู้สึกอย่างไร นี่คือ
ค�าพูดของแม่ใหญ่เต่า นาจาน ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไป
แล้วในขณะทีก่ารต่อสูข้องชาวบ้านปากมูนยงัคงอยู”่ 56     

แม่สมปอง เวยีงจนัทร์ แกนน�าชาวบ้านปากมนูคนหนึง่
กล่าวถึงการที่ผู้หญิงออกมาร่วมต่อสู้ว่า “..ในฐานะ
ที่เราเป็นผู้หญิง ซึ่งอดีตไม่มีผู้หญิงที่จะออกมาต่อสู้ 
พอเห็นเธอ (วนดิา) ออกมาต่อสูเ้ป็นตัวอย่าง กท็�าให้
ผู้หญิงปากมูนออกมาต่อสู้ ฉะนั้นขบวนการต่อสู้จึงมี
ผู้หญิง ถือเป็นการฝ่าฝืนจารีตประเพณี เพราะอดีต
บ้านเราถือคองถือฮีต จะไม่ให้ผู้หญิงออกจากบ้าน 
มด (วนิดา) ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่น�าพาผู้หญิงใน
หมู่บ้านออกมาสู่สาธารณะได้เยอะ”  57 

การท�างานขององค์กรพฒันาเอกชนในโครงการส่งเสรมิ
บทบาทผู้หญิงกับการพัฒนา ก็ได้พัฒนาทักษะผู้น�า
ผู้หญิงในการคิดอย่างเป็นระบบสามารถแลกเปล่ียน
ถกถียงในเวทีการประชุมดังเช่น แม่ผา กองธรรม 
ผูน้�าชาวบ้านเข่ือนราษีไศล เตบิโตมาจากกลุม่ออมทรพัย์
และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้เป็นแกนน�า
ส�าคญัในการเจรจาต่อรองต่อสูเ้รียกร้องสทิธทิีท่�ากนิ
ในขบวนการสมัชชาคนจนในปี พ.ศ. 2538 58  

การขบัเคลือ่นแนวคดิเพศภาวะกบัการพฒันา (Gender
and Development) ชนิดา จรรยาเพศ ได้สรุป
ความเป็นมาของแนวคดิและการท�างานส่งเสรมิบทบาท
หญงิชายว่า มจุีดเริม่ต้นในงานพฒันาของไทยในช่วงปี
พ.ศ.253259 เม่ือกลุม่นกัพฒันาองค์กรพฒันาเอกชนไทย

ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา 
(Gender and Development) ด้วยการสนับสนนุของ
วทิยากรและแหล่งทนุต่างประเทศ คณะผูท้ีข่บัเคลือ่น
ขณะนัน้เหน็ร่วมกนัว่าควรศกึษา ท�าความเข้าใจเนือ้หา
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในบริบทของสังคม
วฒันธรรมไทยให้เกดิความชดัเจนยิง่ข้ึนก่อน จงึมกีารจดั
ประชมุปฏิบตักิารต่อเนือ่งในภาคต่างๆ ร่วมกบันกัพฒันา
ทีส่นใจ ความพยายามแรกๆ ได้เชือ่มโยงเรือ่งบทบาท
หญงิชายกบังานพัฒนา (โดยเฉพาะงานพัฒนาชนบท 
เน้นหลักในเรื่องเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) 
หลายคนในกลุม่ยอมรบัว่า ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสตรี
นิยมในขณะนั้นยังมีน้อย และสับสนระหว่างเรื่องสตรี
นิยมกับบทบาทหญงิชายหรอืเพศภาวะ ต่างกบัปัจจบุนั
ทีค่วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิสตรีนิยมมีความหลากหลาย
มากขึ้นและการศึกษาเรื่องสตรีนิยมในสังคมไทยก็มี
มากขึ้น แต่ทว่าความสนใจในหมู่คนท�างานพฒันาใน
เรือ่งนีก้ย็งัไม่ได้ขยายวงไปอย่างเท่าทีค่วร แม้ว่ามหีลาย
กรณทีีป่ระสบความส�าเร็จจากการประยุกต์แนวคิดนี้
มาใช้ ในการท�างานพัฒนาเช่น กรณีกลุ่มออมทรัพย์ 
กลุม่เกษตรอนิทรย์ี เป็นต้น  

กรณีกลุ่มออมทรัพย์สู่ครัวใบโหนด อ�าเภอสิงหนคร 
จงัหวดัสงขลา60  การอบรมเร่ืองบทบาทหญงิชายใน
การพฒันา เมือ่ปี 2535 ได้สร้างฐานคดิให้กบัสามารถ 
สระกว ีนกัพฒันาองค์กรพฒันาเอกชนภาคใต้ทีเ่ข้าร่วม 
และน�าเคร่ืองมอืในการวิเคราะห์เพศภาวะมาใช้ในการ
ท�างานในพืน้ที ่ มทีัง้ปฏิบตักิารจรงิและทฤษฎ ี “การมี
ทฤษฎที�าให้มองเหน็ประเด็นผูห้ญิงและสังคมโดยรวม
เข้าใจเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ถูกบ่มเพาะ
โดยระบบชายเป็นใหญ่ ได้มองเห็นว่าปัญหาเชิง
โครงสร้างนั้นหนักมาก ระบบคิดฝังอยู่ในหัวผู้หญิง
หนักกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงถูกปิดแคบ ไม่ได้ออก
ไปข้างนอก ถูกปิดกั้นการเรียนรู้ เนื่องจากผู้หญิงถูก
กระท�ามายาวนานมาก ในขณะที่ผู้ชายได้เรียนรู้
สัมผัสโลกว่าเปลี่ยนไปอย่างไร ปรับตัวได้มากกว่า 
แต่ผู้หญิงไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ตัวเอง มีแต่เรื่องบ้าน 
ลกูผวัและนนิทา จงึคับแคบกว่าผู้ชาย ผูห้ญิงไม่อยาก
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ท�างานเรือ่งส่วนรวม คดิแต่เรือ่งส่วนตวั ไม่เห็นความ
ส�าคัญงานส่วนรวมท�าให้ผู้หญิงต้องการมีโลกแบบ
ผูช้ายเป็นใหญ่ ถ้าผูห้ญงิได้มีโอกาสเรยีนรูต้วัเองและ
เรยีนรู้โลกกว้างกจ็ะเช่ือมโยงได้ว่าส่วนรวมเกี่ยวข้อง
กับส่วนตัวอย่างไร การที่ผู้หญิงอดทนกว่าผู้ชาย
เพราะผู้หญิงไม่มีพื้นที่แสดงออก ต้องอดทนเพราะ
พื้นที่ ไม่เท่ากัน ประเด็นผู้หญิงถูกกด 2 ชั้น ทั้งทาง
สังคมและทางเพศ จึงต้องให้โอกาสผู้หญิงก่อน” 

การออกแบบกลุม่ออมทรพัย์ จงึเกดิจากการวเิคราะห์
เพศภาวะของกลุ่ม “การท�างานเป้าหมายการรวมกลุม่
เน้นทีผู่ห้ญงิ จงึรเิริม่กจิกรรมออมทรพัย์ เพราะผูช้าย
ไม่ถนัด ผูช้ายส่วนมากไม่ชอบท�าบัญช ี เพราะผูช้ายใต้
มวีถิชีวีติ แบบนกัเลง จะเดนิถือสมดุบญัชแีละไม้บรรทดั
เป็นเรือ่งเก้ๆ กงัๆ ต่างจากวถีิของผูห้ญิงทีเ่ป็นแม่บ้าน
ท่ีเป็นถงุเงนิของครอบครวั กลุม่ออมทรัพย์จงึสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้หญิงอยู่แล้ว สุดท้ายท�าให้กลุ่ม
ออมทรพัย์มแีต่ผูห้ญงิ กลุม่ออมทรพัย์จ�ากดัการถอืหุน้
ไม่เกิน 10 หุ้น ต่อคน ให้มกีารเลอืกตัง้กรรมการ และ
เป็นได้ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 1 ปี แล้วให้เป็นที่
ปรึกษาฝึกคนใหม่ๆ ขึ้นมา ให้หัดเขียน หัดท�า มีทั้ง
คนตกงานกลับมา คนที่ท�างานประจ�ามีเวลาเสาร์
อาทิตย์ กลุ่มผ่านประสบการณ์การบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบ มีการสร้างระบบการตรวจสอบ  
เพื่อป้องกันระบบอ�านาจ ระบบอุปถัมภ์ จะเห็นได้ว่า
ฐานคดินี้ ให้ความส�าคญักบัการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
เชงิอ�านาจ และก�าหนดความสมัพันธ์ใหม่เพือ่มุง่ไปสู่
การเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน” 

ในชมุชนมวีกิฤตการเงนิดอกเบีย้แพง กลุ่มออมทรพัย์
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน ถูกกว่าการไปกู้หนี้
นอกระบบ เมือ่กลุม่ออมทรพัย์ได้ก�าไร ครึง่หนึง่ปันผล
ครึง่หนึง่จดัสรรผลประโยชน์กระจายกลบัให้คนส่วนใหญ่
“คนทั่วไปไม่รู ้ว่าวิธีการจ�ากัดการถือครองหุ้นเป็น
ทางออกของระบบการเงนิ หลกัคิดของกลุม่จึงต่างกบั
ธนาคาร ธนาคารก�าไรตกอยู่กับปัจเจกและนายทุน
ธนาคาร ในแต่ละปีธนาคารได้ก�าไรสุทธิหลายหมื่น
ล้านบาท การที่เงินของประชาชนหายเข้าสู่ระบบ
ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดความยากจน
เชิงโครงสร้าง ขณะนี้ทรัพย์สินของกลุ่มมีประมาณ 

70 ล้านบาท มสีมาชกิ 6,000 กว่าคน สมาชกิเพิม่ขึน้
เรื่อยๆโดยตัวระบบเอื้อให้ทุกคนเข้ามาได้ ไม่ ให้คน
ถูกกีดกัน” สามารถอธิบาย

เมื่อพูดถึงความเท่าเทียมในบทบาทหญิงชาย กลุ่ม
แกนน�าผู้หญงิตอบว่า “ในกลุ่มมคีวามเท่าเทียม แต่สงัคม
ทั่วไปยังไม่มีความเท่าเทียม” กลุ่มผู้หญิงออมทรัพย์
ยังได้พัฒนากิจกรรมกลุ่มด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนธุรกิจท�าในชุมชน ในตลาด จัดสวัสดิการ  
จัดสรรค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต พัฒนากลุ่ม 
พัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกท�าบัญชี จัดท�ากองทุน
ที่ดิน น�าเงินไปไถ่ที่ดินที่เกือบหลุดมือของสมาชิกคืน  
น�าเงินไปซื้อที่ดินท�ากิน เป็นต้น 

“การจัดตั้งกลุ่มท�าครัวใบโหนด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ขยายมาจากกลุม่ออมทรพัย์ สร้างเป็นพืน้ท่ีของชมุชน
เชื่อมกับคนภายนอกชุมชนเป็นตลาดผู้ผลิตเชื่อมกลุ่ม
ปลูกผักพื้นบ้าน (ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ) กับผู้บริโภค เป็น
ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหา
สารเคมีในการเกษตร รณรงค์เลิกใช้สารพิษที่มี
อันตรายร้ายแรงร่วมกับเครือข่ายเกษตรทางเลือก
ทั่วประเทศ เป็นต้น สังคมเริ่มยอมรับกลุ่มผู้หญิง
กลุ่มนี้” สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่ปรึกษา

กรณีป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว61 ในวิทยานิพนธ์ วิเศษ 
สุจินพรัหม ได้ ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า โครงการปฏิรูป
การเกษตรและพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ท�างานในพื้นที่บ้านทุ่งยาว จังหวัดล�าพูน 
ได้ ใช้แนวการท�างานความร่วมมือหญิงชายกับการ
พัฒนาในปี พ.ศ. 2540  โดยด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟู
กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นใหม่ในชื่อ “ธนาคารหมู่บ้าน” เน้น
กระบวนการท�างานร่วมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย  
และเป็นเวทีการเรียนรู้ของผู้หญิงต่อปัญหาต่างๆ 
ในชุมชน กลุ่มผู้หญิงบ้านทุ่งยาวเป็นกรณีหนึ่งที่ชี้
ให้เห็นถึงการก่อตัวของสตรีนิเวศนิยมแนวบทบาท
หญงิชายกบัการพัฒนา (Gender and Development)
การที่ผู้น�ากลุ่มผู้หญิงได้เข้าไปเป็นกรรมการธนาคาร
หมู่บ้าน จึงผลักดันให้โครงการปฏิรูปการเกษตรและ
พัฒนาชนบทจัดท�าโครงการวจัิยผู้หญงิกับการพฒันา
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โดยให้กลุ่มแม่บ้านท�าการศึกษาอาหารจากป่าชุมชน 
ส�ารวจผลผลติจากป่าที่ ไม่ใช่ไม้ (Non-timber Product)
ตลอดทั้งปี และสรุปรวบรวมน�าเสนอรายงานต่อที่
ประชมุในหมูบ้่าน ผลพบว่าประโยชน์ที่ ได้น�าเป็นอาหาร
คิดเป็นมูลค่า 710,000 บาทต่อปี บริโภคภายใน
ครอบครวัร้อยละ 70 อกีร้อยละ 30 ขายเป็นรายได้

เม่ือผูห้ญงิร่วมงานวิจัยและตระหนกัถึงบทบาทตนเอง
จงึเปลีย่นความคดิจากเดมิทีม่องการตรวจจับผูล้ะเมดิ
ระเบียบกฎเกณฑ์การรักษาป่าว่าควรจะเป็นหน้าท่ี
ของผู้ชายเพราะต้องมีความเด็ดขาด ในบางกรณี
ต้องเสีย่งจากการถกูท�าร้าย มาสูค่วามคดิทีว่่าผู้หญงิ
ควรมส่ีวนร่วมในการตรวจป่าด้วยเพราะผูห้ญงิส่วนใหญ่
ออกไปหาของป่าอยูต่ลอดปี จงึเปรียบเหมอืนผูต้รวจป่า
ในขณะเดียวกัน และรู้ว่าที่ ไหน จุดไหนมีไม้ถูกตัด 
มีไฟไหม้ป่า ขณะที่ผู้ชายที่เป็นกรรมการป่าชุมชน
บางคนไม่เคยเข้าไปในป่าตลอดปี จะไปรู้ได้อย่างไรว่า
ในป่าเกิดอะไรขึ้น

การรายงานผลการศึกษาอาหารป่าของผูห้ญิง จึงเป็น
การเข้าไปร่วมสร้างพืน้ท่ีของผูห้ญงิในป่าชมุชน และ
การให้ความหมายป่าชุมชนขึ้นมาใหม่ของผู้หญิงไป
กระทบต่อการให้ความหมายป่าชุมชนที่นิยามโดย
ผูช้าย ปฏกิรยิาของผูช้ายต่อการรายงานผลการศกึษา
อาหารป่าในช่วงแรก กค็อืการปฏเิสธตวัตนของผูห้ญงิ
ไม่ยอมรบัในสิง่ทีผู่ห้ญงิรู้ ความรูข้องผูห้ญงิไม่ถกูจดั
ว่าเป็นความรู ้ผูห้ญงิจะรูเ้รือ่งป่าได้อย่างไร เป็นค�าถาม
ทีเ่กิดขึน้ในหมูผู่ช้าย แต่เมือ่มเีหตกุารณ์การประกาศ
ให้ป่าชุมชนที่ชาวบ้านรักษาเป็นวนอุทยานของกรม
ป่าไม้ เป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญที่ท�าให้เห็นคุณค่าความรู้
ของผู้หญิงและเห็นบทบาทผู้หญิงกับป่า ผู้หญิงได้
ออกมาเคล่ือนไหวคัดค้านเจ้าหน้าที่ข้าราชการป่าไม้
ขอให้ยกเลิกประกาศวนอุทยาน โดยให้เหตุผลว่ากฎ
ระเบียบของวนอทุยานจะไปขดัต่อกฎเกณฑ์ตามประเพณี
ในการดูแลรักษาป่าของชาวบ้าน และไปกีดกันสิทธิ
ของผู้หญิงในการเข้าไปเก็บหาของป่า เพื่อน�ามาขาย
และบริโภคภายในครัวเรือน โดยอ้างข้อมูลที่ผู้หญิง
ได้ท�างานวิจัยมา

ผู้ชายในหมู่บ้านเร่ิมยอมรับบทบาทการรักษาป่าของ
ผูห้ญิงเป็นกรณีพเิศษ เพราะตนเองไม่มีอ�านาจต่อรอง
กับราชการได้ ผู้น�าที่เป็นผู้ชายจะเกรงใจข้าราชการ
และห่วงว่าสถานภาพความสมัพนัธ์กบัก�านนั ข้าราชการ
และนกัการเมอืงท้องถิน่จะเสยีไป62 ขณะทีบ่รรดาผูห้ญงิ
ในหมู่บ้านไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงไม่
ต้องห่วงสถานภาพตนเอง และออกมาคดัค้าน ต่อรอง
กับข้าราชการได้เต็มที่  

ผลการศึกษาอาหารจากป่าของผู้หญิงน้ียังน�าไปเผย
แพร่ในเวทีเครือข่ายป่าชุมชน เวทีการอภิปรายใน
ระดบัภาค และเป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองคนอยูก่บั
ป่าได้อย่างไรด้วย ได้มกีารจัดประชมุสมชัชาป่าชุมชน
ภาคเหนือครั้งแรก ที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาวในปี พ.ศ. 
2542 ผูห้ญงิได้รบัเลือกเป็นกรรมการป่าชมุชน ผูห้ญงิ
ไม่เพยีงแต่เป็นคนท�าหน้าทีท่�าอาหารเลีย้งผูม้าดงูาน
เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องป่า
อกีด้วย ผูห้ญงิมตีวัตนในพืน้ท่ีป่าชมุชนมากขึน้ “ผูห้ญงิ
พดูเร่ืองป่าในมุมมองของผูห้ญงิเกีย่วกบัอาหาร ส่วน
ผูช้ายกพ็ดูแต่เรือ่งการจดัการไม้ คนทีม่าดงูาน เขาจะ
สนใจเรื่องอาหารมากกว่าเรื่องการจัดการป่าไม้ซึ่ง
ไปดูที่ ไหนก็เหมือนกัน” แม่ภาคี วรรณสัก ประธาน
กลุม่แม่บ้าน บอกว่า “ในอนาคตเราจะดงึผูห้ญิงคนอืน่
มาเป็นกรรมการและเข้าร่วมประชมุกรรมการป่าเพ่ิมข้ึน
ผู้หญิงหลายคนมีแววเริ่มกล้าพูดได้แล้ว” 63 

ผู้หญิงในเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล�าพูน มีบทบาท
ส�าคญัรบัผดิชอบโครงการด้านการบรหิารงบประมาณ
ใช้จ่ายในกิจกรรมของเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรม
ป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน ผู้หญิงต้องควบคุมติดตาม
งานด้วยตนเอง การควบคมุงบประมาณของเครอืข่าย
ป่าชุมชนเท่ากับสามารถท�าให้ผู้หญิงควบคุมองค์กร
เครอืข่ายป่าชมุชนให้ด�าเนนิกจิกรรมตามวตัถปุระสงค์
ที่ผู้หญิงได้วางไว้ ท�าให้กรรมการป่าชุมชนผู้ชายเกิด
การยอมรับผู้หญิงในฐานะผู้อนุรักษ์ป่าในระดับหนึ่ง
กรณเีครอืข่ายเกษตรอนิทรย์ี แม่ทา เชยีงใหม่ โครงการ
พัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 
ซึง่ร่วมในคณะท�างานส่งเสรมิบทบาทหญงิชายในการ
พฒันา64 ท�างานด้านเกษตรทางเลือกในพืน้ที ่ ต.แม่ทา
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กิง่อ.แม่ออน จ.เชยีงใหม่ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2529 ช่วงแรก
เป็นการท�างานร่วมกบัผูน้�าชมุชน ซึง่เป็นผู้ชายทัง้หมด
เมือ่ผ่านไป 5 ปี พ่อบ้านได้สะท้อนปัญหาความขดัแย้ง
ในครอบครัวว่าแม่บ้านเริ่มไม่เข้าใจในงานพัฒนาท่ี
พ่อบ้านเข้าร่วมมากขึ้น เนื่องจากขาดการถ่ายทอด
ในครอบครวั ถ้าแม่บ้านไม่สนบัสนนุ พ่อบ้านกอ็อกมา
ท�างานชมุชนไม่ได้ พ่อบ้านจงึเสนอให้โครงการท�างาน
กบัแม่บ้านด้วย โดยเปิดโอกาสให้ทัง้พ่อบ้านและแม่บ้าน
มาวเิคราะห์ปัญหานีร่้วมกนั จงึเริม่มองเหน็ปัญหาว่า
เกดิจากการท่ีผูช้ายไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญงิได้เข้าร่วม
และตัวแม่บ้านเองก็มีความกลัวไม่อยากไปดูงานหรือ
ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆนอกชุมชน เพราะวัฒนธรรมของ
ชมุชนภาคเหนอื การทีผู่ห้ญงิออกไปนอกชมุชนบ่อยๆ
จะถูกมองไปในทางไม่ด ี จงึต้องร่วมกนัคิดว่าจะท�าให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างไร 

โดยการวเิคราะห์ปัญหาร่วม และการสร้างส�านกึร่วม
ระหว่างหญงิชายให้เหน็ปัญหาการเกษตรแผนใหม่ ท่ี
ส่งผลต่อชีวิตครอบครัวและชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  สู่การหาทางออกเพื่อให้ครอบครัวและ
ชมุชนอยูร่อดโดยการท�าเกษตรทางเลือก ผูห้ญงิเริม่
เข้าใจความส�าคญัของตนเองในการมส่ีวนร่วมผลกัดนั
งานร่วมกับผู้ชาย เห็นเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน 
การเคล่ือนงานในแง่ของการมีส่วนร่วมหญิงชายก็
คลี่คลายมาเรื่อย กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษแม่ทา
มีผู้หญิงเป็นประธานกลุ่มและร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง
สอดคล้องกับวถิชีวีติของครอบครัวทีผู่ห้ญงิมบีทบาท
อยูเ่ดมิ ท�าให้งานกลุม่และองค์กรชมุชนมีความเข้มแขง็ 

กรณีกลุ่มเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร 
อ�าเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา65 จากการ
สังเกตวิถีชีวิตของคนในชุมชนของนักพัฒนาองค์กร
พฒันาเอกชน “โดยเฉพาะวถีิชวีติของผูห้ญงิซ่ึงหาอยู่
หากนิกบัป่าใกล้บ้าน เกบ็พชืผกั เช่น หน่อไม้ หน่อข่าป่า 
ยอดหวาย ดอกกระเจียว มาท�าอาหารในครัวเรือน
และขายตามงานวัด ตลาดนัด จากนั้นชวนเด็กๆ 
เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากไผ่ป่าที่บ้านของเด็ก
แต่ละคน ประมวลข้อมูลให้เห็นทรัพยากรธรรมชาติ

และรายได้ ในชุมชน และพูดคุยกับแม่ของเด็กๆ จน
กระท่ังรวมตัวเป็นกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
แม่บ้านยางแดงขึ้น จนกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมของ
ผู้หญิงที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุย และร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องต่างๆ” 66   

ประกอบกบัหลงัวกิฤตเศรษฐกจิปี2540 ผูห้ญงิรุน่ใหม่
หลายคนท่ี ไปท�างานในโรงงานได้รับผลกระทบจาก
การเลกิจ้าง หรอืบางคนเมือ่มลีกูคนแรก เพือ่เลีย้งลกู
และให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็กลับมาต้ังหลักที่
หมู่บ้าน ท�าให้กลุ่มแม่บ้านมีก�าลังคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
จงึได้ตัง้กลุม่เกษตรอินทรย์ีขึน้ เชือ่มโยงกบัเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลอืกทัว่ประเทศ ซึง่เข้าร่วมการชมุนมุ
99 วันในสมัชชาคนจนด้วย ท�าให้สมาชิกกลุ่มได้มี
ความตืน่ตวัทางการเมอืงภาคประชาชนและเข้าใจปัญหา
ที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐ เห็นปัญหาเกษตรกรรม
สมัยใหม่ชัดเจนมากขึ้น นันทวัน หาญดี ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “ทุกวันนี้อาหารถูกท�าให้เป็นการค้า 
แต่จริงๆแล้วอาหารคือชีวิต ระบบการเกษตรเป็น
พื้นฐานของการสร้างชีวิต ให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ 
อย่างมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์” 67 กลุม่เกษตรอนิทรย์ี
ได้ขยายเครอืข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง เชือ่มผู้ผลิต
และผู้บริโภค เช่ือมการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการเกษตรกับ
บรรษัทผลติอาหารและสารเคมรีะดบัโลก ขบัเคลือ่น
เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
อาหาร ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

ในปี 2550 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน) ในเครือดับเบิ้ลเอ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมกระดาษขนาดใหญ่ที่ครอบครองพื้นที่
ปลูกต้นยูคาลิปตัสแปลงใหญ่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ขนาด 600 เมกะวตัต์ ในพืน้ทีเ่ขาหนิซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชผักอินทรีย์ และ
ระบบนิเวศบริเวณนั้น ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ
ได้ย่ืนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
Environmental Health Impact Assessment (EHIA)
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ให้คณะกรรมการผู้ช�านาญการ (คชก.) พิจารณามาแล้ว
ทั้งหมด 3 รอบ แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. 
แต่บรษัิทกย็งัพยายามด�าเนนิการอย่างไม่ยอมหยุดยัง้
ร่วมมอืกบักลุ่มอุตสาหกรรมถ่านหนิใช้วาทกรรมถ่านหนิ
สะอาด โฆษณาชกัจงูโน้มน้าวชาวบ้านให้เหน็ประโยชน์
ของโรงไฟฟ้า ขณะทีก่ลุ่มเคลือ่นไหวคดัค้านได้กล่าวถงึ
ความห่วงใยในปัญหาความเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่
จะเกดิขึน้จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการปนเป้ือนสารพษิ
ในระบบอาหาร เป็นการต่อสูด้้วยความรูแ้ละผลประโยชน์
ที่ต่างกัน

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายประชาชนร่วมกับ
เครอืข่ายสิง่แวดล้อม ภาคตะวนัออก ได้ขอใช้สทิธติาม
มาตรา 11 พระราชบญัญติัสขุภาพแห่งชาต ิและได้รบั
การสนบัสนนุให้ท�าการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
โดยชมุชน (Community Health Impact Assessment
CHIA) หรอื HIA ชมุชน ชี้ ให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
จะส่งผลกระทบเชงิลบต่อภาคเกษตรโดยตรง เพราะ
พืชผักเกษตรอินทรีย์ มะม่วง และเห็ดฟางล้วนเป็น
พชือาหารทีม่คีวามอ่อนไหวต่อมลพษิทีเ่กดิจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ซึง่เป็นการน�าเสนอข้อมลูอกีด้านจากรายงาน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน “HIA 
ชมุชน...เป็นเคร่ืองมอืหนึง่ทีส่ร้างความเข้มแขง็ในข้อมลู
ความรู้ สร้างอ�านาจทางปัญญา ลดความขัดแย้ง
และขยายแนวร่วม สร้างพลังความร่วมมือทุกส่วน
ในท้องถิ่น ในการก�าหนดอนาคตตนเองและสังคม 
เป็นสทิธขิองประชาชนทีถู่กรบัรองไว้ใน พรบ.สขุภาพ
แห่งชาตแิละรัฐธรรมนญูในราชอาณาจักรไทย เราได้
ขยายประสบการณ์ HIA ชุมชน โดยการเชื่อมพลัง
ความร่วมมอื องค์กรภาคประชาชน องค์กรส่วนท้องถิน่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาควิชาการ ในพื้นที่
ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า” 68

นอกจากนี้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อม
ได้มกีารวเิคราะห์ถงึการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ระบบ
นิเวศของชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อสังเกต
อย่างเป็นระบบจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเครือข่าย 

ซึ่งมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีความเข้าใจที่
ลึกซึ้งละเอียดอ่อนเกี่ยวกับระบบนิเวศท่ีมีผลต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และใช้เป็นหลักฐาน
ให้สังคมได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศที่เกิดจากปัจจัยต่างๆด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นการกระท�าของมนุษย์ เพื่อ
รณรงค์เรื่องความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และ
ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้เกิดความเข้าใจและ
ความตระหนักในสังคมไทย

กรณีการต่อสูพิ้ทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัโครงการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ ขณะที่เกษตรกรคนยากจน
ต้องละทิ้งชนบทไปท�างานในเมือง ชนบทกลับกลาย
เป็นแหล่งทรพัยากรอนัอดุมสมบรูณ์ทีร่ฐัและกลุม่ธรุกิจ
อุตสาหกรรม ทุนขนาดใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ 
ได้ใช้ส�าหรบัการลงทนุขนาดใหญ่เพ่ือตกัตวงแสวงหา
ก�าไรมหาศาล  หลังวิกฤติปี 2540 ภายใต้การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกจิโดยการก�ากบัขององค์กรโลกบาล
องค์กรที่มีลักษณะกึ่งรัฐ-กึ่งเอกชนซึ่งด�าเนินกิจการ
ท่ีแตกแขนงครอบคลุมกิจการอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
ของประเทศ เช่น พลังงาน ปิโตรเคม ีไฟฟ้า น�า้ประปา
นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ บริษัทใหญ่ที่ส�าคัญในธุรกิจ
พลงังานและไฟฟ้า คอื บริษทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน)
หรอื ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) แตกบริษัทลูก บริษัทหลานเข้ามาครอบคลุม
ธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงหลัง
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท�า
รฐัประหารในปี 2549 จนถึงปัจจบัุน ท�าให้กลุ่มธรุกิจ
พลังงานมีอ�านาจและอิทธิพลสูงมากต่อการก�าหนด
นโยบายพลังงาน 69 

ในช่วงปี 2549 ถึงปี 2554 ในระดับนโยบายของ
รัฐบาลได้มีการแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับพลังงาน
หลายฉบบั อาท ิในสมยัรัฐบาลพลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์
แก้ไข พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
ท�าให้เกดิค่าลดหย่อนค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม รวมถึง
การอนุมัติแปลงสัมปทานใหม่ๆ โดยไม่จ�ากัดแปลง
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ส�ารวจให้กับธุรกิจพลังงานหลายกลุ่ม และในปีเดียว
กันนัน้ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐาน ส�าหรบั
กรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่5 และ 6)
พ.ศ. 2550 เพ่ือเปิดทางให้ข้าราชการระดบัสงูไปน่ัง
เป็นกรรมการในบรษัิทลกูของรฐัวสิาหกจิได้หลายแห่ง70

ตั้งแต่ปี 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)ได้ตกลงในหลักการที่จะท�าสัญญาซื้อไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ Independent Power 
Producer (IPP) 7 โครงการ  ซึ่งรวมโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก และบ้านกรูด ซึ่งเป็นพื้นที่
ตดิชายฝ่ังทะเล ชาวบ้านประกอบอาชพีประมง ชายหาด
แสนสวยซ่ึงเหมาะกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ส�าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กลุม่อนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมบ้านกรดูได้ร่วม
การเคลือ่นไหวกบักลุม่อนรุกัษ์บ่อนอก ก่อนรฐัธรรมนญู
2540 ซึ่งรับรองสิทธิชุมชนจะมีผลบังคับใช้ แต่เป็น
การใช้สทิธธิรรมชาติทีช่มุชนต้องมสีทิธปิกป้องตวัเอง
ต่อมาเมื่อมีการรับรองสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
และสิทธิชุมชนอย่างชัดเจนกว้างขวางในรัฐธรรมนูญ  
รัฐบาล หน่วยงาน เจ้าหน้าทีร่ฐั และกลุ่มทนุต่างอ้าง
การไม่มกีฏหมายรองรบัในรัฐธรรมนญู อาศัยช่องว่าง
ทางกฏหมาย การปกปิดข้อมลู ฯลฯ มาเอ้ือประโยชน์
ต่อโครงการของกลุ่มทุน71 

ทัง้สองกลุ่มได้มผีูห้ญงิเป็นก�าลงัหลกัในการเคลือ่นไหว
กลุม่อนรุกัษ์บ่อนอกได้ม ีกรอุมา พงษ์น้อย เป็นผูน้�าหญงิ
ที่ต่อสู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับสามี เมื่อสามีเธอถูก
ยิงเสียชีวิตเธอก็ได้ท�าหน้าที่ผู้น�ากลุ่มที่เข้มแข็งสืบต่อ
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้มี 
จินตนา แก้วขาว เป็นประธานกลุ่มที่เข้มแข็ง การที่
ผูห้ญงิเป็นผูน้�าการต่อสูก้ย็ิง่ระดมการมส่ีวนร่วมของ
ผู้หญิงได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นแบบอย่างการต่อสู้ ให้
กับผู้หญิงชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

การต่อสู้ โดยใช้ภูมิปัญญาและชีวิตจริงของชาวบ้าน 
ประกอบกบัการท�างานข้อมลูของนกัวชิาการ นกัพฒันา

องค์กรพฒันาเอกชนทีน่�าข้อมลูให้ลงสูฐ่านล่างมากทีสุ่ด
และการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้ท�าให้เรื่องยากๆที่ซับซ้อนในอดีต เช่น รายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ถูกผูกขาด
ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่
ชาวบ้านลุกขึ้นมาตรวจสอบ และวิจารณ์อย่างมี
ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้   

กลุม่อนรุกัษ์บ่อนอกและบ้านกรดู ได้ต่อสูก้บัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอย่างยืดเยื้อ ได้มองเห็น
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ ไม่เป็นธรรมในสังคม “ใน
การต่อสู้ของภาคประชาชนที่ต้องการรักษาวิถ๊ชีวิต
ของพวกเขา  เป็นการต่อสู้ที่ ไม่เท่าเทียมกันแน่นอน  
เพราะชาวบ้านแค่อยากได้ป่าที่เป็นสมบัติสาธารณะ
คนืมาเพือ่ให้ได้หายใจสบาย รวมถงึเกบ็ไว้ให้ลกูหลาน
แต่การต่อสูข้องนายทนุเพือ่รักษาผลประโยชน์ รกัษา
ก�าไรจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายหนึ่งสู้
เพ่ือทวงคืนผืนป่ามาเป็นของส่วนรวมที่ต้องใช้เงินที่มี
น้อยนิดจ�านวนสิบบาท หรือร้อยบาท แต่อีกฝ่ายสู้
ด้วยเงนิจ�านวนหลายแสนล้านบาทท�าลายพืน้ป่าพืน้ที่
ชุม่น�า้ ทีต้่องการถมเพือ่สร้างโรงงาน มนัช่างต่างกัน
อย่างมากมาย” 72

สตรนิีเวศนยิมกบักำรเคล่ือนไหวเพือ่รกัษำฐำนชวีติ 
 
กรณศึีกษาต่างๆ ทีก่ล่าวมานี ้แสดงให้เห็นความพยายาม
ของผู้หญิงในการพิทักษ์รักษาฐานชีวิตของครอบครัว
และชมุชน หากพจิารณาฐานชวีติจากการจดัสวสัดิการ
ตามฐานของแหล่งที่มา ฐานชีวิตของคนส่วนใหญ่
ในสังคมยังเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาต ิดิน 
น�า้ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธกุรรม
ซึง่ประชาชนในชมุชนเกษตรกรรม คอื กลุม่คนทีม่ชีวีติ
พึง่พงิสวสัดกิารฐานนีม้ากทีส่ดุ เป็นสวสัดกิารทีท่กุคน
พงึเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ ฐานน้ียังเป็นแหล่งพกัพงิ
เลีย้งดชูวีติคนส่วนใหญ่ของประเทศ หากฐานนี้ ไม่มัน่คง
ครอบครัวและชมุชนท่ีอาศยัฐานนีก้ข็าดความมัน่คงด้วย
การเคลือ่นไหวของสตรนีเิวศนิยมในประเทศไทยเกิดขึน้
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อย่างกว้างขวางเพือ่ปกป้องสวสัดกิารฐานนี ้สวสัดกิาร
พื้นฐานของชีวิตอีกฐานหนึ่งคือ สวัสดิการฐานชีวิต
วฒันธรรม ทีม่รีปูแบบการให้ความช่วยเหลอืทางสงัคม
ผ่านระบบเครอืญาติและชมุชน และการเกือ้กูลภายใต้
ระบบอปุถมัภ์ เป็นการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากนัเอง
ของผู้คน

ในสงัคมที่ ใหญ่ขึน้ รฐัมีพนัธะหน้าทีต้่องดูแลประชาชน
จึงจัดสวัสดิการฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ที่เป็นการบริการสังคมครอบคลุมด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข การเคหะ การมีงานท�า และการ
บริการข่าวสารข้อมูลเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน 
และการสังคมสงเคราะห์ และเมื่อคนเคลื่อนย้าย
เข้าสู่เมืองและโรงงานมากขึ้น และฐานทรัพยากร
ธรรมชาตกิบัฐานชวีติวฒันธรรมเสือ่มโทรมลง สงัคม
จ�าเป็นต้องพฒันาสวสัดกิารฐานประกัน  ซึง่ต้ังอยูบ่น
หลักการ “การประกัน” (Insurance Scheme) คือ  
การสร้างระบบการออม เพือ่สวสัดกิารและการประกนั
การมรีายได้เม่ือเกษียณอายกุารท�างานหรือชราภาพ
การประกันการว่างงานหรือเจ็บป่วย รวมทั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ซึ่งกลุ่มผู้หญิงในชุมชนต่างๆ จะมีความ
เข้มแข็งในด้านนี้  สวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท  
ธนาคารข้าว ก็จัดอยู่บนฐานประกันนี้ 73 

เม่ือคนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน  ค่าแรงที่
เป็นธรรมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนไป
พร้อมกับเรื่องสวัสดิการสังคมทั้งนี้เพราะเป็นแหล่ง
รายได้หลัก และแม้ว่าปัจจุบันภาคเกษตรในชนบท
เป็นแหล่งรายได้เสริมแต่ชนบทยังเป็นแหล่งพักพิง
ของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ 
หากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ยังด�าเนินไปโดย
การท�าลายฐานสวัสดิการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลักดันให้ผู้คนต้องไหลบ่ากันเข้าเมือง หลุดลอยจาก
ฐานสวัสดกิารชวิีตวฒันธรรมทีเ่คยพึง่พา คนส่วนใหญ่
ในประเทศก็จะเผชิญกับชีวิตที่มีความยากล�าบาก
มากยิ่งขึ้น  

การสร ้างสังคมแห่งการดูและและแบ่งป ันกัน 
(caring and sharing) ซึ่งในเชิงอุดมการณ์หมายถึง
การฟื้นคืนความสัมพันธ์ ในเชิงคุณค่า ให้มาทดแทน
ความสัมพันธ์เชิงมูลค่าที่ครอบง�าสังคมมากเกินไป 
จงึเป็นอกีมิติหนึง่ทีส่ตรีนยิมให้ความสนใจ ซ่ึงสอดคล้อง
กบัการรวมกลุม่จิตอาสาทีม่มีากขึน้ทัง้ในระดบัประเทศ
และทีด่�าเนนิการข้ามประเทศในระดับภมูภิาค ส่วนใน
เชิงนโยบายสังคมนั้น หมายถึงการสร้างส่วนร่วม
(commons) ในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การดูแล
ทรัพยากรร่วมกัน ระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม
อย่างเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการศกึษา
และการสาธารณสุข74 

สตรีนิเวศนิยมจึงจ�าเป็นต้องเชื่อมโยงกับขบวนการ
สตรีนิยมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ
เพื่อปกป้องฐานชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  
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บทที่ 3
ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น

อทิธพิลของแนวคิดสตรนีเิวศนยิมและหรอืแนวคิด
สตรนิียม ทีส่่งผลต่อกำรถกเถยีงเรือ่งสิง่แวดล้อม
ในประเทศไทยคืออะไร

ตวัอย่างประสบการณ์ผูห้ญงิกรณสีมชัชาคนจน กรณี
ผูห้ญงิกบัป่าชมุชนทุง่ยาว ผูห้ญงิต่อสูเ้ร่ืองเขือ่น ผูห้ญงิ
กลุม่เกษตรอนิทรย์ี ผู้หญงิกลุม่ออมทรพัย์ ผูห้ญิงกบั
การคัดค้านโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็น
ความเคลือ่นไหวของการก่อตวับนฐานคดิสตรนิีเวศนิยม
ในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงได้เข้าร่วมการ
เคลื่อนไหวด้วยเหตุผลส�าคัญเพื่อปกป้องฐานชีวิต 
ครอบครัว ชุมชน และการรักษาทรัพยากรให้รุ่นลูก
รุ่นหลาน ผู้หญิงได้เปิดพื้นที่ ได้นิยามตัวเองเพื่อให้
สงัคมเหน็ตวัตน สามารถแสดงตวัตนในการเข้าถงึสทิธิ
ต่างๆ ได้ช่วงชิงต่อสู้ผ่านการนิยาม เช่น การนิยาม
จากข้างล่าง จากการใช้ชวีติประจ�าวนัขึน้มา โดยการ
สร้างกฏเกณฑ์หรอืข้อบญัญตัขิองชมุชนขึน้มาร่วมกบั
ผู้ชาย ตลอดจนการต่อรองสิทธิกับกฏหมายของรัฐ 
อาทิ สิทธิชุมชน ป่าชุมชน โฉนดชุมชน การประเมิน
ผลกระทบสขุภาพชุมชน การปกป้องความม่ันคงทาง
อาหาร ได้เปิดพื้นที่ความรู้บอกว่าคนในพื้นที่ชุมชนมี
ความคิด มุมมอง มีการนิยามความหมายที่แตกต่าง 
เพ่ือโต้แย้งกับภาพที่ครอบง�าและสามารถชี้ ให้เห็น 
“กลไก” ที่บกพร่องบิดเบือนได้ชัดเจนขึ้น 

การที่การต่อสู้คัดค้านโครงการขนาดใหญ่มีเดิมพัน
ใหญ่มาก ท�าให้มีการคุกคาม ข่มขู่ เอาชีวิต หรือใช้
ทกุกระบวนการในสงัคมไม่ว่าจะเป็น วชิาการ กฎหมาย
คกุตะราง และอ�านาจเถือ่นท่ีรนุแรงเพือ่สยบการต่อสู้
ของประชาชนที่ต่อต้านคัดค้าน การต่อสู้ของผู้หญิง
ได้เสริมสร้างกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
และขยายพนัธมติรอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ระดบั
ท้องถ่ินแต่รวมถงึระดับสากล การปกป้องระบบนเิวศ
ท้องถิ่นเป็นการปกป้องระบบนิเวศโลกด้วย 

แนวคดิสตรนียิมและหรอืสตรนีเิวศนิยม ได้ก่อให้
เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อม
อย่ำงไร

ผูห้ญิงมักปรากฏในงานวิจยัท้องถ่ินเชงิปฏบัิตกิารแบบ
มส่ีวนร่วม ตลอดจนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสขุภาพระดับชมุชน เกดิเป็นขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความเป็นธรรมในหลายแห่ง เรียกร้องสิทธิในการ
จดัการทรพัยากรด้วยชมุชนท้องถิน่ และได้ร่วมสร้าง
วาทกรรมใหม่ๆ ที่ ได้รับการยอมรับในสังคม เช่น 
“สิทธิชุมชน” “สิทธิหน้าหมู่” “กรรมสิทธิ์ส่วนรวม” 
“การจัดการของชุมชน” “การจดัการเชิงซ้อน” “สงัคม
พหุนิยม” ในระดับท้องถิ่นเริ่มมีวาทกรรมเรื่องการมี
ส่วนร่วม การจัดการสุขภาพ ธรรมาภิบาล ฯลฯ แต่
อ�านาจท้องถิน่ยังคงเป็นองคาพยพใหญ่ท่ีซบัซ้อน และ
บางแห่งยงัถกูใช้เพือ่แสวงประโยชน์มากกว่าตอบสนอง
ต่อปัญหาชุมชน และภายหลังจากการยึดอ�านาจ
ของรัฐบาลทหารครั้งนี้ การปกครองท้องถิ่นก็ถูกดึง
กลับสู่ศูนย์กลาง

การทีผู่ห้ญงิร่วมวจิยั ร่วมคดิ ร่วมวเิคราะห์ ร่วมสร้าง
วาทกรรม ได้เสริมอ�านาจการอธิบายให้กับชุมชน 
สามารถสร้างการต่อรองในระดบันโยบายได้มากขึน้75

ดังนั้นกระบวนการท�างานสร้างความรู้ผู ้หญิงหรือ
สตรศึีกษา การน�ามิตหิญงิชายมาใช้ในการวเิคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความ
รูส้กึร่วมและสร้างจติส�านึกร่วม ท�าให้การระดมพลงั
ภายในชุมชนและสังคมมีมากขึ้นดังเช่นกรณีศึกษา
ต่างๆ ที่ ได้กล่าวมาแล้ว

วาทกรรมใหม่ๆ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในระบบคดิทางกฎหมาย ท�าให้เกดิหมวด “สทิธิชมุชน”
ในรฐัธรรมนญู รบัรองความมอียูข่องชมุชน และศาล
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ได้น�าหลักการสิทธิชุมชนไปพิพากษาในบางคดี จนน�า
ไปสู่การผลักดันร่าง “พ.ร.บ.ป่าชุมชน” สู่สภาผู้แทน
ราษฎร เป็นการต่อสูเ้ชิงนโยบายทีส่ะท้อนความขดัแย้ง
ในชดุความคดิเรือ่ง “การจัดการทรพัยากรโดยชมุชน”
กับ “การจัดการทรัพยากรโดยภาครัฐ” ที่ชัดเจน 
แม้การผลักดัน “พ.ร.บ.ป่าชุมชน” จะไม่ส�าเร็จ แต่
แนวคิดป่าชุมชนได้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย การ
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้น มีการน�ามิติ
วัฒนธรรมเข้ามาในการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การ
บวชป่า สบืชะตาแม่น�า้ ซึง่เป็นกระแสทีเ่กดิขึน้ทุกภาค
ของประเทศ นอกจากการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิชุมชน 
ในเชิงวาทกรรม และในเชิงกฏหมายแล้ว ยังเป็น 
“ปฏบัิติการทางอ�านาจ” ของภาคประชาชนเพือ่จดัการ
อ�านาจระหว่างรัฐกบัชมุชนท้องถ่ินใหม่ หลังการกระจาย
อ�านาจสู่ท้องถิ่นพบว่าขบวนการภาคประชาชนมีการ
เคล่ือนไหวระดบัท้องถิน่ค่อนข้างมาก76 ผูห้ญงิได้เข้า
ร่วมในระดับต่างๆ มีการพยายามเข้าไปใช้อ�านาจ
ท้องถิน่ในลกัษณะการจดัการร่วม (Co-management)
เช่น ท�า “ข้อบญัญตัท้ิองถิน่” มารองรับกฏจารตีของ
ชมุชนให้มฐีานะทางกฎหมายเพ่ือต่อรองกลไกภาครฐั
และทนุ ซึง่เป็นยทุธวิธหีนึง่ท่ีเกดิขึน้ในพืน้ทีท่ี่ชาวบ้าน
มีศักยภาพเข้มแข็ง สามารถเข้าไปก�าหนดนโยบาย
จัดการทรัพยากร แม้ขบวนการต่อสู้ของชุมชนจะมี
พลังบวกในหลายด้านแต่ที่ผ่านมาท�าได้เพียงการ
ตรึงก�าลังยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ
วิธีคิดของสังคมได้ 

การที่ผู ้หญิงในภูมิภาคต่างๆของประเทศออกมา
เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กชีวมวล หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตน�้าตาล จึงเกิด
ข้อเสนอแนะต่อรัฐให้มีการพัฒนากลไกเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมของหญิงชายในกระบวนการตัดสินใจ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
โดยต้องมีแผนยกระดบัเสรมิสร้างความรู้ความสามารถ
และการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสร้างกลไก
การติดตามการประเมินผลในการใช้กฎหมาย สร้าง
ตัวชี้วัดการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อผู้หญิง

เป็นจุดเริ่มต้นเรียกร้องให้รัฐบาลมีมิติเพศภาวะใน
การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม77

อะไรคือควำมส�ำเร็จและควำมท้ำทำย

การท่ีผู้หญิงปรากฏตัวตนมีส่วนช่วยเสริมการอธิบาย
กับสังคม ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรในสังคมที่มักเป็นสิ่งที่ถูกแฝงเร้นอยู่ มอง
ไม่เห็นหรอืถูกลดทอนความซบัซ้อน ความละเอยีดอ่อน
ลงไป เช่น จากป่าทีม่กีฎเกณฑ์จารตีประเพณีมากมาย
มีกรรมสิทธิ์ชุมชน มีกระบวนการระงับข้อพิพาทของ
ชุมชน ฯลฯ ถูกปรับลดทอนลงเหลือแค่ค�าว่า อุทยาน
เขตป่าสงวน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท�าให้สังคม
ได้เห็นความซับซ้อน เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่
กับป่า และเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการทรพัยากรมากขึน้ อย่างไรกต็ามในขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม
และเกษตร แม้ว่ามีผู้หญิงเข้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญใน
ระดบัการจัดการมผู้ีหญงิท่ีเข้มแขง็เป็นผูน้�าและสร้าง
หลกัการประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื ประชาธปิไตย
ทางตรงข้ึน แต่ยังไม่มีการน�ามิตเิพศภาวะและแนวคิด
สตรนีเิวศนยิมเข้าไปร่วมวิเคราะห์ก�าหนดยทุธศาสตร์
การเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเท่าที่ควร   

ในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีสลบัซบัซ้อนกว่าเม่ือยีส่บิปีก่อน
การมองความไม่เป็นธรรมทางสังคมในการจัดการ
ทรพัยากรและทรพัยากรธรรมชาตต้ิองมองผ่านหน่วย
ของ “ความสมัพนัธ์” ระหว่างกลุม่ต่างๆ ในหลายแง่มมุ
ในเชงิการครอบง�า หรอืบดิเบอืน การให้ความหมาย
ไม่ใช่เพียงเร่ืองการแย่งชิงทรัพยากรและเศรษฐกิจ
เท่าน้ัน ต้องให้ความส�าคญักับพืน้ทีท่ีอ่ยู่ระหว่างสงัคม
กับปัจเจก ซึ่งมี “ความสัมพันธ์” หลายแบบที่สลับ
ซบัซ้อน และในพืน้ทีน่ัน้ยงัมกีารก่อตวัของคนกลุ่มต่างๆ
ที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มคนจน กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงาน ฯลฯ โดยมีตัวขับเคลื่อนของความไม่
เป็นธรรมจาก “กลไกเชิงสถาบัน” หลายรูปแบบใน
สังคม เช่น นโยบาย ภาษี ระบบสิทธิ การจัดการ
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แรงงาน ฯลฯ ที่ ไม่ท�างาน บิดเบือน หรือบิดเบี้ยว
ก่อให้เกดิปัญหา78 สตรนีเิวศนิยมจะร่วมเป็นขบวนการ
เชื่อมร้อยความหลากหลายเหล่านี้อย่างไร

นอกจากน้ี การผลักภาระให้สังคมต้องจ่าย เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษต่างๆ ออกไปใน
อากาศ แล้วไม่ต้องรบัผดิชอบ ชมุชนมภีาระความเสีย่ง
มากขึ้น เช่น ชุมชนในระบบนิเวศที่บริสุทธิ์ต้องรับ
สารพิษจากกระบวนการท�าเหมือง หรือโรงไฟฟ้า
พลงังานถ่านหนิ การผลกัภาระการพสิจูน์ให้ประชาชน
ทีร่บัผลกระทบ ท�าให้คนจ�านวนมากสญูเสยีความเป็น
อัตลักษณ์ของตน ต้องสูญเสียที่ท�ากินต้องกลายเป็น
คนงานรบัจ้างในเมอืง คนงานนอกระบบ คนงานทีถ่กู
เอารัดเอาเปรียบในหลายรปูแบบ ซึง่เข้าไม่ถึงทรพัยากร
ต่างๆ ในสงัคมจงึเหมอืนมนษุย์ล่องหน79 สตรนีเิวศนยิม
จะส่งเสียงเพื่อให้สังคมเห็นตัวตนของกลุ่มคนเหล่านี้ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงระดับรากหญ้าได้อย่างไร

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมประกอบด้วย เครอืข่าย
องค์กรพฒันาเอกชน เครอืข่ายนักวิชาการทัง้ในกรงุเทพ
และภูมิภาคต่างๆ เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่าย
นักศกึษา เครอืข่ายชาวนา เกษตรกร เครอืข่ายแรงงาน
เครือข่ายองค์กรประชาชนระดับรากหญ้าต่างๆ ซึ่ง
รวมกลุม่ผูห้ญงิและกลุ่มคนทีห่ลากหลายอืน่ๆ ได้ร่วมกนั
ต่อสู้กับเผด็จการทหารและเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพเม่ือเกดิรัฐประหารในปี 2534 ตลอดช่วง 15 ปี
ก่อนเกดิการรฐัประหารในปี 2549 ขบวนการเคลือ่นไหว
เพือ่ความเป็นธรรมต่างๆ ได้เปิดพ้ืนทีท่างสงัคมการเมือง
ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งผู้หญิงรากหญ้า 
การแตกแยกทางการเมอืงครัง้ใหญ่เแบ่งขัว้เป็นสเีหลอืง
แดง ในเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยระดับต่างๆ 
สังคมการเมอืงไทยเผชญิกบัความขดัแย้งทีส่ลบัซบัซ้อน
มากยิง่ขึน้จนเกดิการรฐัประหารครัง้ล่าสดุในปี 2557
เป็นสถานการณ์สังคมการเมืองที่ถอยกลับ อ�านาจ
การเมอืงถูกผกูขาดโดยกองทพัและกลุม่ทนุขนาดใหญ่
“ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับอ�านาจที่ทรงพลัง
ทั้งหลายที่มาจากข้างนอกและอยู่ห่างไกล ด้วยการ

สมคบของอ�านาจและอิทธิพลท้องถิ่น ดุลอ�านาจจึงมี
ความลกัลัน่มากต้องวิเคราะห์การครอบง�าควบ 2 ระดบั
ทัง้ระดบัท้องถ่ินโดยโครงสร้างอ�านาจของสงัคม และ
ระบบตลาดของประเทศ และอกีระดบัหนึง่คอืระดบัโลก
โดยพลงัอ�านาจของทุนนยิมโลกและบรรษทัข้ามชาต”ิ 80  

สถานการณ์ดงักล่าวเป็นความท้าทายต่อการเคลือ่นไหว
ของสตรนีเิวศนยิมในยุคปัจจบุนัเป็นอย่างยิง่ การเชือ่ม
ร้อยกันระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติการทางสังคม
ของสตรีนิเวศนิยมในระดับสากลกับระดับท้องถิ่น81 
เสรมิสร้างศกัยภาพการวิเคราะห์และการอธิบายของ
กลุ่มคนชายขอบที่หลากหลาย สตรีนิเวศนิยมจะมิได้
เป็นเพียงแนวคิดนามธรรมแต่เป็นเครือ่งมือในการอธบิาย
ปรากฎการณ์สงัคม เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีพลงัได้อย่างไร จะน�าพาสงัคมไปสู่
ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมร่วมสมยั ควรพจิารณา
เรื่องการเสริมสร้างพลังอ�านาจของชุมชน โดยค�านึง
ถึงมิติต่างๆ ดังนี้

การใช้และพัฒนาแนวคิดสตรีนิเวศนิยม เป็นฐาน
วเิคราะห์ร่วมทีร่วมมิติเพศภาวะ มิตินเิวศวทิยาการเมอืง
และวัฒนธรรม สร้างจิตส�านึกร่วมที่ผู้หญิงสามารถ
เข้าร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในขบวนการผู้หญิง 
ขบวนการเคลือ่นไหวทรพัยากรสิง่แวดล้อมและเกษตร
เช่ือมทฤษฎกัีบการปฏบัิต ิ(praxis) เช่ือมความรูร้ะดับ
มหภาคกับระดับจุลภาค สร้างการเรียนรู้ที่เท่าทัน
สถานการณ์ โดยมสีตรศีกึษาเป็นเครือ่งมอืในการสร้าง
ความรู้และการวิเคราะห์   

การใช้แนวคิดสตรีนิเวศนิยม สร้างความร่วมมือและ
ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ผ่าน
การเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกันในการดูแลรักษา
ระบบนเิวศทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม สุขภาพ
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ความปลอดภัย อธิปไตยอาหาร และการสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม เชื่อมโยงเร่ืองเศรษฐกิจ
(production) และการบ�ารงุเล้ียงชวีติ ครอบครวั สงัคม
(reproduction) กบัการพทิกัษ์รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
สิง่แวดล้อม เชือ่มการวเิคราะห์และปฏบิติัการร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรกบัแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ
ผูท้�าการผลติการเกษตรรายย่อยกบัผูบ้ริโภค เชือ่มโยง
วิถีชีวิตเมืองกับชนบท เชื่อมโยงคุณภาพชีวิตของคน
ชัน้กลางกบัเรือ่งปากท้องของคนระดับรากหญ้า ผ่าน
เครือข่ายผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ต่างๆ  

การใช้แนวคิดสตรีนิเวศนิยม เชื่อมความรู้ด้านการ
จดัการสิง่แวดล้อม 2 ระบบ คอื ความรูด้้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับความรู้ท้องถิ่นที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ�าวัน หรือที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์แห่งการ
อยูร่อด (Sciences of Survival) ร่วมมือกบัสถาบัน
การศึกษาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ข้อมูลวิชาการ
กับความรู้ท้องถิ่นให้กับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายใน
พื้นที่ เครือข่ายพันธมิตรและภาคประชาสังคม โดย
ค�านึงถึงประสบการณ์ ในชีวิตประจ�าวันที่แตกต่างกัน
เพือ่ให้มสีมรรถนะในการพิทกัษ์รกัษาระบบนเิวศ ปกป้อง
ชุมชนท้องถิ่นและโลก ตลอดจนการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการภัยพิบัติ  

การใช้แนวคิดสตรีนิเวศนิยม ระดมทรัพยากรใน
ลกัษณะเครอืข่าย เสรมิสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
ให้กบัแกนน�าชมุชน และนกักิจกรรมทางสงัคม สร้าง
กลไกใหม่ๆ ในการสื่อสารกับสังคม พัฒนาทักษะ
การใช้ social media และสื่อต่างๆ ในการรณรงค์
ต่อสังคม  และการสร้างโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
นิเวศวิทยาการเมืองวัฒนธรรม และเพศภาวะกับ
ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ 
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26 สิงหาคม 2558
77  อ้างแล้ว, รายงานการประชุมเพื่อทบทวนปฏิญญาปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี, มูลนิธิผู้หญิง 
ร่วมกับ คณะท�างานวาระทางสังคม, สนับสนุนโดย UN Women, 28 กันยายน พ.ศ. 2557
78  อ้างแล้ว, อานันท์ กาญจนพันธ์
79  อานนัท์ กาญจนพนัธ์ ได้สงัเคราะห์ถงึความไม่เป็นธรรมในการจดัการทรพัยากรในสงัคมว่า การรกุของทนุเสรนียิมใหม่
ท�าให้เกดิสถานการณ์ 3 สงู คอืการดดูซบัส่วนเกนิไว้สงูมาก (High Rent) เกดิความเสีย่งสูงในการด�าเนนิชวีติ (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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