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หากจะกล่าวถึงการลงทุนขนาดใหญ่ไม่วา่ จะโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อโดยการร่ วมมือกันของหลายภาคส่วน ที่
เรามักจะได้ ยินเรี ยกขานกันในนาม “โครงการพัฒนา” ทังหลาย
้
ทังที
้ ่มาในรู ปของเขื่อน โรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม หรื อ
ท่าเรื อนา้ ลึก เป็ นอาทิ คนเมืองอย่างเราๆ คงเกิดมโนทัศน์ ต่อสิ่งเหล่านีไ้ ปในทางบวก ด้ วยสภาพแวดล้ อมรอบตัวที่หล่อ
หลอมหรื อแม้ แต่ปลูกฝั งให้ เชื่อว่าการพัฒนาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคน และโครงการต่างๆ ที่กล่าวมานัน้ คือแนวทาง
หลักของการพัฒนา
นั่ นไม่ ใช่ ส่ ิงผิด แต่ ในขณะเดียวกันก็อาจไม่ เป็ นธรรมนั กกับคนท้ องถิ่นในประเทศที่รับการลงทุน ซึ่ง
หลายๆ ครั ง้ ต้ องจายอมรั บชะตากรรมที่มาพร้ อมความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ อย่ างไร้ ทางสู้
จากอดีตถึงปั จจุบนั ผู้คนรุ่ นแล้ วรุ่ นเล่าในประเทศไทยเรานัน้ ได้ พบเห็นสิ่งที่เรี ยกว่า “ประวัติศาสตร์ ซ ้ารอย” มานับ
ครั ง้ ไม่ถ้วน ความเจ็บปวดสิน้ หวังเบือ้ งหลังโครงการพัฒนาหรู หราอลังการต่างๆ นานานัน้ ราวกับถูกล็อคปุ่ มฉายซ ้าไม่
สิ ้นสุด แต่อย่างไรก็ดี ใช่ว่ากระบวนการเรี ยนรู้ จะไม่เกิดขึน้ หลายคราเมื่อหลังชนฝา ก็เป็ นธรรมดาที่ต่อมความกล้ าจะถูก
ปลุก
ประชาชนคนรากหญ้ าในท้ องถิ่นต่างๆ ของไทยได้ บทเรี ยนล ้าค่าที่แลกมาด้ วยน ้าตา สุขภาพ และแม้ แต่ชีวิต ผ่าน
เวลาเนิ่นนานจนสามารถลุกขึ ้นเรี ยกร้ องสิทธิ และมีพฒ
ั นาการวางยุทธศาสตร์ การต่อสู้ได้ อย่างน่าสนใจ ยิ่งไปกว่านัน้ ใน
ระยะหลังยังสามารถเชื่อมโยงส่งต่อบทเรี ยนราคาแพงไปยังเพื่อนบ้ านที่กาลังจะประสบชะตากรรมเดียวกัน
แต่ก็แน่นอนว่า ความแตกต่างของบริ บททางพืน้ ที่ วิถีชีวิต รวมถึงลักษณะ ขนาด และผลกระทบที่อาจเกิดจาก
โครงการ ล้ วนส่งผลถึงรู ปแบบในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของคนท้ องถิ่นทังสิ
้ ้น กล่าวคือ หากสภาพพื ้นที่และวิถีชีวิต
ของผู้คนไม่เอือ้ ให้ เกิ ดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน ย่อมไม่แปลกหากความเปลี่ยนแปลงที่ เข้ ามาจะสามารถ
สัน่ สะเทือนทัง้ ผู้คนและวิถีชีวิตของพวกเขาได้ โดยง่าย เมื่อชุมชนอยู่ในสภาวะเปราะบาง โครงการก็เกิดขึน้ ได้ ง่ายราวกับ
ปอกกล้ วยเข้ าปาก
ในทางกลับกัน หากพืน้ ที่และวิถีชุมชนหนุนเสริ มซึ่งกันและกัน คนท้ องถิ่นรู้ คุณค่า หวงแหนทรั พยากรที่มี และที่
สาคัญรู้ ถงึ สิทธิของตนและของชุมชนในการปกปั กรักษาทรัพยากรและถิ่นฐานบ้ านเกิด ซึง่ หากคนในพื ้นที่สามารถคาดเห็น
ได้ วา่ โครงการใดจะก่อให้ เกิดผลกระทบเชิง ลบ สร้ างความวิตกกังวลหรื อความเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเล็ก
หรื อใหญ่ เข้ ามาพร้ อมเงินทุนมหาศาลเพียงใด รวมถึงมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ภาครั ฐหรื อผู้มีอานาจอนุมตั ิโครงการขนาด
ไหน ก็มีโอกาสสะดุดหยุดชะงักลงได้ เช่นกัน
เมื่อกล่าวถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ในหลายๆ พืน้ ที่ ของเพื่ อนบ้ านเราอย่างประเทศเมียนมากาลังตกเป็ น
เป้าหมายของเหล่านักลงทุน โดยในจานวนมากมายนัน้ มีหนึ่งพื ้นที่น่าสนใจตังอยู
้ ่ในเมืองเยของรัฐมอญ ซึง่ ล่าสุดกาลังถูก
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รัฐบาลใส่พานถวายให้ กบั บริ ษัทต่างชาติเพื่อก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์ แม้ วา่ แรกเริ่ มเดิมทีประชาชน
ในพื น้ ที่ จ ะทราบข้ อ มูล โครงการเพี ย งน้ อ ยนิ ด ทว่า นั่น กลับ ท าให้ เกิ ดความวิ ต กกังวลอย่ างยิ่ ง ว่า วิ ถี ชี วิต ที่ ต้ องพึ่ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติทงในการด
ั้
าเนินชีวิตประจาวันและการทามาหาเลี ้ยงชีพของพวกเขานันจะถู
้ กเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
ประเด็นน่ าสนใจมิได้ มีเพียงแค่ ว่าพวกเขาจะคัดค้ านโครงการหรื อไม่ หากแต่ อยู่ท่ วี ่ าคนซึ่งเป็ นเจ้ าของ
พืน้ ที่สามารถทาอะไรได้ บ้างเพื่อคลายความวิตกกังวลดังกล่ าว
ดังเช่นที่กล่าวไปข้ างต้ น ทุกบริ บทมีผลต่อจุดยืนและการเคลื่อนไหวของคนท้ องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม ในพื ้นที่ 6
หมูบ่ ้ านของเมืองเยนัน้ หลังจากที่ความวิตกกังวลถูกจุดชนวนขึ ้นเมื่อเดือนเมษายน 2557 เรี ยกได้ วา่ แทบทุกคนไม่ว่าจะเป็ น
พระสงฆ์ ผู้อาวุโส คนวัยทางาน หรื อแม้ แต่เยาวชน ต่างพากันตื่นตัวและร่ วมมือระดมสมองมองหาหนทางจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงหรื อความไม่แน่นอนในอนาคต โดยตังต้
้ นจากคาถามที่ ว่า อะไรจะช่วยสนับสนุนจุดยืนในการปกปั กรั กษา
ทรัพยากร วิถีชีวิต ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของพวกเขาให้ ดารงอยู่สืบไป
วิธีการที่ชาวบ้ านใน 6 หมูบ่ ้ านของเมืองเย อันได้ แก่ อังแตง นิเกรอะ เคาะเคลีย ซายแกรม นินู่ และบาลายแซม ซึง่
ตังอยู
้ ่ในเขตพืน้ ที่ทอดยาวขนานไปตามแนวภูเขาที่เรี ยกว่า “พะลึน” เลือกใช้ เพื่อสร้ างช่องทางในการสื่อสารกับสังคม
ภายนอกถึงวิถีชีวิตอันสงบสุขและเรี ยบง่ายซึง่ เชื่อมโยงอยู่กบั ความสมบูรณ์ ทางระบบนิเวศของพื ้นที่ นัน่ ก็คือการเก็บข้ อมูล
และจัดทารายงานการศึกษาว่าด้ วยความอุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมัง่ คัง่ ของชุมชนในพะลึน หรื อที่
เรี ยกสันๆ
้ ว่า “พะลึนศึกษา” แน่นอนว่าเป้าหมายใหญ่ก็เพื่อหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน อย่างไรก็ดี ความสาคัญสูงสุด
อยู่ที่การเป็ นสื่อกลางดึงดูดให้ คนในพื ้นที่เข้ าร่ วมกระบวนการ เป็ นเจ้ าของการศึกษานี ้ และนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อชุมชนของ
ตนอย่างแท้ จริ ง
จริ งอยู่ที่รายงานการศึกษาดังกล่าวจัดทาขึ ้นด้ วยแรงผลักสาคัญ คือความวิตกกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
หากแผนการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินกลายร่ างเป็ นรู ปธรรม แต่เมื่อเริ่ มทาการศึกษาจริ งๆ แล้ วจะพบว่ากระบวนการที่เกิดขึ ้น
ระหว่างทางนันน่
้ าสนใจกว่ามาก ทังนี
้ เ้ พราะมันไม่เพียงสื่อให้ เห็นถึงความสามัคคีระหว่างผู้คน ความพึงพอใจในวิถีเรี ยบ
ง่ายและรักในถิ่นฐานบ้ านเกิดของคนที่นนั่ เท่านัน้ แต่สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ กนั คือ ความพยายาม ความกระตือรื อร้ นและตังอก
้
ตังใจ
้ ความสนใจใคร่ ร้ ู ความเป็ นมาเป็ นไปและเรื่ องราวต่างๆ ของชุมชนที่ตนเป็ นส่วนหนึง่
สอดคล้ องตามหลักคาสอนทางพุ ทธศาสนาซึ่งคนพะลึนยึดถือที่ว่า “การแสวงหาสั จจะหรื อความจริ ง
ภายในตนเองนัน้ ถือเป็ นสิ่งประเสริ ฐยิ่ง” ใช่ หรื อไม่ หากจะสรุ ปหลักคาสอนนีใ้ ห้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ของ
ชาวบ้ านพะลึนว่ า “หากไม่ ร้ ู จักตนเอง จะรั กตนเองได้ อย่ างไร”
ใครที่ได้ ทราบถึงขัน้ ตอนการทางานศึกษาดังกล่าวของชาวบ้ านพะลึนตังแต่
้ ต้นจนจบ ย่อมจะเข้ าใจดีว่า “พะลึน
ศึกษา” มิได้ จดั ทาขึ ้นโดยง่าย แม้ จะได้ รับคาแนะนาและสนับสนุนด้ านแนวทางการเก็บข้ อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนบาง
กลุม่ อยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าเล็กน้ อยมากเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือทังหมดที
้
่ชาวบ้ านจะต้ องลงมือทาด้ วยตัวเอง
ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยที่คนซึง่ มีพืน้ ฐานการใช้ ชีวิตพึ่งพาเพียงทรั พยากรธรรมชาติรอบๆ ตัว จะต้ องมาเก็บข้ อมูลแล้ ว
นามาสังเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ให้ ได้ วา่ หากเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ ้นในพื ้นที่จะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและการหาอยู่หากิน
ของพวกเขามากน้ อยเพียงใด โดยมีความยากอีกประการหนึ่งประกบคู่กนั ไปนัน่ คือความเร่ งด่วน ด้ วยไม่อาจคาดการณ์ ได้
ว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเกิดขึ ้นเมื่อใด
นอกจากนี ้ ความเร่ งด่วนยังทาให้ ต้องลดจานวนประเด็นที่จะศึกษาลง คงไว้ เพียงการเก็บข้ อมูลเพื่อทาการศึกษา
ในประเด็นสาคัญๆ อันได้ แก่ วิถีชีวิตในชุมชนพะลึน การทาสวนหมาก (พืชเศรษฐกิจซึ่งโดดเด่นมากในพื น้ ที่นี)้ การทานา
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ข้ าว และการทาประมง ซึง่ ทังหมดชี
้
้ให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเชื่อมโยงกันผ่าน
ทางการบริ โภคในครัวเรื อน รวมไปถึงปริ มาณรายได้ จากการขายผลิตผลแต่ละชนิด
ตัวอย่างผลสารวจที่ได้ อาทิ 4 หมูบ่ ้ านของชุมชนพะลึนมีรายได้ จากการปลูกหมากในพื ้นที่ 1,525ไร่ เป็ นเงินอย่าง
น้ อย 91,167,273 บาทต่อปี และใน 2 หมู่บ้านซึง่ ทาประมงเป็ นหลัก ชาวบ้ านมีรายได้ จากการทาประมงในช่วงเวลาตังแต่
้
เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558สูงถึง 71,900,000 บาท ในขณะที่ ผืนดินราว 645 ไร่ ในเขต 6 หมู่บ้าน ก็
สามารถให้ ผลผลิตข้ าวมากถึง 2,482,520 ลิตรต่อปี เป็ นต้ น

แผงตากปลาแห้ งที่บ้านเคาะเคลียซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ทาประมงเป็ นหลัก
โดยในกระบวนการแยกและตากปลานันมี
้ ผ้ หู ญิงเป็ นแม่งาน (ภาพโดย TERRA)

นาข้ าวที่บ้านอังแตงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริ เวณนี ้อยู่ไม่ไกลจากพื ้นที่ที่มีแผนจะสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
(ภาพโดย TERRA)
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การศึกษาที่คนพะลึนทานัน้ อาจเทียบไม่ได้ กบั ผลงานทางวิชาการทังหลายในแง่
้
ของหลักการทางวิชาการ แต่หาก
จะพูดกันในแง่ของข้ อเท็จจริ งและคุณค่าของการศึกษาแล้ ว ต้ องยอมรับว่าย่อมไม่มีใครที่จะรู้ จกั เข้ าใจ และกุมสภาพพื ้นที่
ได้ ดีไปกว่าผู้คนในชุมชนพะลึนอย่างแน่นอน นอกจากนี ้ ยังอาจเรี ยกได้ วา่ ผลงานชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่าง
แท้ จริ ง เนื่องจากระหว่างการเก็บข้ อมูลทาการศึกษานัน้ ชาวบ้ านได้ นาเอาข้ อค้ นพบบางส่วนไปใช้ ในการเคลื่อนไหวคัดค้ าน
โรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่นเมื่อครัง้ ที่มีการชุมนุมใหญ่หน้ าวัดอังแตงเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้ านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ของประชาชนราว 8,000 คนในรัฐมอญ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา
พลั งดัง กล่ าวชีช้ ัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการจัด ทา “พะลึนศึกษา” ช่ วยเสริ มความเข้ มแข็งให้ กั บ
ชาวบ้ านพะลึนได้ อย่ างมาก
ล่าสุดเมื่อช่วงต้ นเดือนกันยายน ตัวแทนชาวบ้ านในพื ้นที่ได้ เดินทางมาถึงกรุ งเทพมหานคร เพื่อสร้ างความรับรู้ และ
บอกต่อเรื่ องราวของตนแก่ชาวมอญในไทยและสาธารณชนคนไทยโดยรวม เพื่อแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิด
จากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และย ้าจุดยืนในการคัดค้ านได้ ถกู ฝ่ ายบ้ านเมืองของไทย (ประเทศต้ นสัญชาติของบริ ษัทที่ไป
ลงทุน) แต่งานประชุมเพื่อนาเสนอผลการศึกษาดังกล่าวถูกห้ ามจัด
แน่นอนว่าชาวบ้ านที่เดินทางมาพร้ อมข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งจากพื ้นที่ย่อมผิดหวังอยู่บ้าง แต่เชื่อเถิดว่าการศึกษาที่
สาเร็ จออกมาได้ ด้วยน ้าพักน ้าแรงของพวกเขานันไม่
้ มีทางสูญเปล่า และสิ่งนี ้ก็กาลังบอกกับเจ้ าของโครงการหรื อนายทุนอยู่
กรายๆ ว่าพวกเขายิ่งกว่าพร้ อมที่จะปกปั กรักษาผืนดินถิ่นเกิดของตนอย่างสุดกาลัง ด้ วยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า “การศึกษา”
นัน่ เอง
”พะลึนศึกษา” อาจกาลังบอกเราทุกคนด้ วยว่า ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ หรอกที่ซ ้ารอยตัวเอง มนุษย์เราต่างหากที่ยัง
ก้ าวไม่พ้นจากกับดักเดิมๆ
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