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งานศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคท์ าความเขา้ใจการเคล่ือนไหวทางสังคมของผูน้ าคนหนุ่มสาว 

ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือท่ีมีบทบาทส าคญัในองค์กร หรือแยกตวัออกไปท ากิจกรรม
ทางการเมืองในเร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปสร้างหรือผสาน
ความรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และใช้เป็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของการ
เคล่ือนไหวทางสังคม ในบริบท เง่ือนไขของการกีดกนั การเขา้ถึงทรัพยากร 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิด สามแนวคิดหลัก ได้แก่ หน่ึง แนวคิดเร่ืองการเมือง
วฒันธรรมในขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองรูปแบบใหม่ สอง แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ เพื่อการ
สร้างอ านาจความชอบธรรมในการด ารงชีพ และสาม แนวคิดเร่ือง พื้นท่ีความรู้กบัการต่อรองเพื่อ
การปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ 

ผลการศึกษาพบว่า คนหนุ่มสาวไดใ้ช้การเมืองวฒันธรรมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ทั้ งในพื้นท่ี
สาธารณะ การน าความรู้ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมมาใช้ในการต่อรอง ผ่านการ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็น “ปกาเกอะญอ” “คนสองวฒันธรรม” “ลูกหลานท่ีดี” การช่วงชิง
ความหมาย เพื่อจดัสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีสลบัซบัซอ้น และการน าพื้นท่ีความรู้มาสถาปนาสิทธิในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึน จึงเป็นเสมือนตวัแทนของการสร้างธรรมาภิบาล
ทอ้งถ่ินท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างความจริง ความรู้ และอ านาจ ของการจดัการทรัพยากรร่วมกนั 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to understand the new social movement of youth leaders of 

Northern Farmer Network (NFN.), in Northern Thailand, who play an important role in the 
organization, or isolate themselves to activities on environmental politics. These youth leaders 
pool together their knowledge and experiences, in order to construct and integrate knowledge on 
natural resources and environment, and then utilize that knowledge as a strategy in the social 
movement. More specifically, my purpose is to understand how they operate in a context of 
political violence engendered by exclusion from access to natural resources. 

This study applies three main concepts: One, the concept of cultural politic of new 
social movement; two, concept of‘identity’ which is relevant to constructing the power to make a 
living and; three, the concept of‘knowledge space’ through which they negotiate and attempt to 
change the prevailing power relation. 

This study found that, youth leaders utilized cultural politics as a tool for new social 
movement and placed, in the public space or domain, multiple strategies (knowledge) of resource 
management. They believe that there is an inherent connection between resource management 
and culture: Various strategies of resources management are already ingrained in the culture. This 
connection is then used in their negotiation and construction of identity ‘Pa KaKorYor’ ‘Kon 
Song Wattanatam’ (Multicultural) ‘Look Lan Ti Dee’ (Good Descendent). This identity becomes 
the basis for their struggle the meanings (for access to resources) and to change the prevailing 
power relations. This study, therefore, try to argue that local culture should be seen as a 
knowledge space. Precisely, it this space which constitutes the rights of local people over natural 
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resources and the right to manage their own environment, like local governance.  This knowledge 
space becomes the premise for constructing truth and knowledge, and the discourse of co-
management of or power over resources. 


