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คํานํา

ป่าชุมชน คือ ประวตัิศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของไทยในช่วงกา้วสู่ความทนัสมยัในทุก

มิติ เป็นทงัประวตัิศาสตร์การกดขี แย่งชิงทรัพยากรของรัฐทีกระทาํประชาชน เป็นประวตัิศาสตร์การพฒันา

สู่ความทันสมัยทีพลังทางเศรษฐกิจทุนนิยมเข้าเปลียนทรัพยากรสาธารณะให้เป็นของทุน และเป็น

ประวตัิศาสตร์การลุกขึนสู้ของประชาชนทีปกป้องฐานทรัพยากร โดยนาํเอาวฒันธรรมประเพณีทีผูกพนักับ

ธรรมชาติมาออกแบบเป็นการจัดการในยุคสมัยใหม่ และยกระดับขับเคลือนทางนโยบายทีโดดเด่นและ

ยาวนานทีสุดในประวตัิศาสตร์การผลกัดนักฎหมายของประชาชน

ผู ้เขียนเองก็เป็นส่วนหนึงในประวัติศาสตร์การขับเคลือนป่าชุมชน เรืองราว  ปีขบวนการป่า

ชุมชนจึงเป็นการสะทอ้นเรืองราวจาก “คนใน” ทีมีความผูกพนักบัการเคลือนไหวป่าชุมชนราวกับเป็นส่วน

หนึงของชีวิตตนเอง และก็ไดส่้วนเกียวขอ้งในความสําเร็จและลม้เหลวของขบวนการดว้ย

แม้สถานะคนในจะทําให้สามารถถ่ายทอดเรืองราว และเฝ้าสังเกต ตังคําถามเพือการขับเคลือน

ขบวนการไปขา้งหน้า แต่ดว้ยความเป็นคนทาํงานในส่วนวิชาการและนโยบายในภาพกวา้ง ก็อาจจะไม่เห็น

เรืองราวของผูค้น การขบัเคลือนในเชิงลึกในแต่ละภาค แต่ละปริมณฑลทีกวา้งใหญ่ไพศาลได้

บทเรียน  ปีขบวนการป่าชุมชน จึงเป็นส่วนหนึงของบันทึกประวตัิศาสตร์ ทีเปิดกวา้งให้ผูค้นที

ร่วมบทเรียน และทีจะมีส่วนร่วมต่อๆ ไปมาช่วยเขียนประวัติศาสตร์เก่าและประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้

ครอบคลุมและเปิดมิติใหม่ๆ ของการเรียนรู้ทางสังคมให้กวา้งยงิขนึ

ขอขอบคุณศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพือคนกับป่า ทีริเริม เชิญชวน และสนับสนุนให้ผูเ้ขียน

มาประมวลเรืองราวของ  ปีป่าชุมชน และหวงัว่าเนือหาบทเรียนนีจะช่วยเสริมสร้างขบวนการป่าชุมชนได้

เติบโตอย่างเขม้แข็ง เป็นตน้แบบของทางออกวิกฤตินิเวศและการพฒันาของสังคมไทยและสังคมโลก

กฤษฎา บุญชยั
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บทนํา

ในเวลานีโลกกาํลังตืนตัวและเอาจริงเอาจังกบัเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (SDGs) ทุกภาคส่วนต่าง

เร่งดาํเนินการตามเป้าหมาย ตวัชีวดั เพือให้การพฒันาของโลกเกิดสมดุลทงัด้านนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง แต่เมือยอ้นกลบัไปถึงตน้รากความคิดการพฒันาทียงัยืน พบว่า จุดทีทาํให้นานาประเทศตงัคาํถาม

และแสวงหาความยงัยืนมาจากการจัดการป่าไม้อย่างยงัยืน (sustainable forestry) ทีเกิดขึนในยุโรปช่วง

ระหว่างศตวรรษที -18 อันเป็นช่วงทียุโรปโดยเฉพาะอังกฤษตืนตัวกับป่าไม้ถูกทําลาย หลังจากนัน

รูปธรรมปัญหาป่าไมก้็ได้เชือมโยงกบัปัญหาระบบนิเวศและฐานทรัพยากรอืนๆ จนปรากฏเป็นแนวคิดการ

พฒันาทียงัยืนจากรายงานของ Club of Rome ในปี  ดังนันจึงกล่าวไดว้่า การจัดการป่าทียงัยืนเป็นฐาน

สําคัญของการพัฒนาทียงัยืนอย่างแยกไม่ออก ซึงเป้าหมาย SDGs ก็ได้กําหนดเรืองการจัดการป่าไว้ใน

เป้าหมายที 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (FAO) ซึงเป็นองค์กรหลกัในการพฒันากรอบแนวคิด

และการขบัเคลือนเป้าหมาย SDGS เรืองป่าไมก้็ไดร้ะบุไวว้่า ปัจจุบนัมีประชากรของโลก ,  ลา้นคน หรือ

ร้อยละ  ของประชากรโลกทีพึงพาอาศัยประโยชน์จากป่าทงัทางตรงและทางอ้อม แต่ป่าของทงัโลกทีมี

พืนทีราวร้อยละ  ของพืนทีโลก (ร้อยละ  เป็นป่าธรรมชาติ) ก็ถูกทาํลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ

ขยายตวัของพืชพาณิชยใ์นแถบอฟัริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอเมริกาใต้

FAO1 เสนอว่า การจัดการป่าเพือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทียงัยืน การจัดการป่าชุมชน

(Community-based forestry) นับว่ามีความสําคัญอย่างยิง ทีจะทําให้เป้าหมายการปกป้องระบบนิเวศ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความมันคงอาหาร รายได้ แก้ปัญหาความยากจน และการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชนไปพร้อมกนั

ข้อเสนอของ FAO มาจากประมวลบทเรียนความรู้การจัดการป่าชุมชนทัวโลกทีมีความแตกต่าง

หลากหลาย บางประเทศใหสิ้ทธิความเป็นเจา้ของป่าแก่ชุมชน อีกหลายประเทศไม่ไดเ้ปลียนแปลงเรืองสิทธิ

ความเป็นเจ้าของ แต่ส่งเสริมสิทธิจัดการป่าของชุมชนอย่างเต็มที ทงันีทงันันอยู่บนองค์ประกอบเรืองสิทธิ

ความรับผิดชอบ และการเสริมความเขม้แข็งชุมชน

กล่าวได้ว่าประวตัิศาสตร์การพฒันาป่าชุมชนทวัโลกทีกลนัเป็นข้อเสนอการจัดการป่าทียงัยืน การ

จัดการป่าชุมชนของไทยทีมีจุดเริมต้นตังแต่ปี นับได้ว่าเป็นก้าวแรกๆ และก้าวสําคัญของบรรดา

ประเทศทีภาคพลเมืองมีการขับเคลือนนโยบายการจัดการป่าทียงัยืน จุดเริมต้นของขบวนการป่าชุมชนไทย

เริมต้นจากการคัดค้านสัมปทานไม้ทีรัฐและเอกชนแสวงประโยชน์จากป่าจนกระทบต่อนิเวศและวิถีชีวิต

1 FAO, 2015, Community-based forestry, http://www.fao.org/forestry/participatory/90729/en/
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ชุมชน ขบวนการป่าชุมชนได้เริมแสวงหาทางเลือกการจัดการป่าระดับพืนทีบนฐานวฒันธรรมและความ

จาํเป็นในการดาํรงชีพ และยกระดบัเป็นขอ้เสนอทางนโยบายและกฎหมาย

จากเป้าหมายการขับเคลือนทางนโยบาย ทาํให้ขบวนการป่าชุมชนเติบโตขึนมาก มีองค์กรพฒันา

เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม ร่วมขับเคลือนอย่างกวา้งขวางทวัประเทศ เกิดเป็นป่าชุมชนนับหมืนแห่ง

ทวัประเทศ กลายเป็นขบวนการดา้นสิงแวดลอ้มและทรัพยากรจากชนบททีเติบโตทีสุด

แต่ด้วยโครงสร้างการผูกขาดอาํนาจทงัในเชิงกฎหมายและความชอบธรรมทางสังคมต่อเรืองการ

จัดการป่าของรัฐ กลับทําให้การจัดการป่าชุมชนของไทยทีเป็นก้าวแรกๆ ของโลกกลับไปไม่ถึงไหน

กฎหมายป่าชุมชนทีเสนอเข้าสภาเมือปี  เพิงผ่านสภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.) เมือเดือนกุมภาพันธ์

และยงัเป็นกฎหมายทีจํากัดการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิจัดการป่าของชุมชนไว้เฉพาะชุมชนนอกป่า

อนุรักษ์เท่านัน ส่วนชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ กฎหมายป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พรบ.อุทยานแห่งชาติ และพรบ.

สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า ทีปรับปรุงแกไ้ขใหม่ในปีนีก็ผ่อนปรนให้ชุมชนดาํรงอยู่และใช้ประโยชน์จากป่า

ตามกรอบทีรัฐกําหนดเข้มงวด ซึงเป็นการจัดการป่าชุมชนในประเภทที FAO เรียกว่า “Participatory

Delegate Conservation” อันเป็นประเภททีชุมชนแมม้ีสิทธิเขา้ถึงป่า แต่ก็ถูกจาํกดัสิทธิในการใช้ประโยชน์

และมีส่วนร่วมจดัการน้อยมาก

 ปีของการไม่มีกฎหมายส่งเสริมจัดการป่าชุมชนทีเหมาะสม ไม่เพียงทาํให้ขบวนการป่าชุมชน

หมดพลังในการขับเคลือนทางนโยบาย ทีสําคัญกว่านันทาํให้ชุมชนทีจัดการป่าตามลาํพังอ่อนแอลง และ

ตอ้งปรับตวัตามสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทีมีการเปลียนแปลงสูงจนพลังความเป็นชุมชนที

เคยเขม้แข็งอ่อนแอลงไปมาก

อย่างไรก็ตาม วิกฤติปัญหาป่าไมเ้สือมโทรมไดส้ะทอ้นถึงความไร้ประสิทธิภาพของระบบรวมศูนย์

ของรัฐ ทาํให้สังคมให้ความสนใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ามากขึน เกินนวตักรรมทาง

สังคมการจัดการป่าและพืนทีสีเขียวในชนบทและเมืองในฐานะของการพัฒนาทียงัยืน จึงเป็นโอกาสที

ขบวนการป่าชุมชนจะรือฟืนพลัง ยกระดบัการขบัเคลือน เชือมต่อกบัสังคมเพือขบัเคลือนการพฒันาทียงัยืน

ของสังคมให้กา้วหน้าขึนไปได้

เรืองราวของขบวนการป่าชุมชน เปรียบไดก้บัชีวิตของคนทีมีจุดกาํเนิด รุ่งเรือง เสือมถอย และก็อาจ

เป็นไปได้ทีจะกลับมาเติบโตในบริบทใหม่ๆ และยงัสะท้อนถึงการเปลียนแปลงทางการเมือง สังคม และ

คุณค่า ความสัมพนัธ์ทีผูค้นในสังคมไทยมีต่อธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี บทเรียน  ปีของป่าชุมชนจึงเป็นการ

ทบทวนบทเรียน แสวงหาแนวทางการจัดการป่าทียงัยืน และยงัเป็นการเรียนรู้การเปลียนแปลงสังคมไทย

อย่างผ่านมิติเรืองป่าไมไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ

การบนัทึกเรืองราว  ป่าชุมชน เริมตน้ตงัแต่ปัญหาวิกฤติป่าไมใ้นตน้ทศวรรษ  อนัเป็นจุดเริมตน้

ของป่าชุมชน และพัฒนาการในขับเคลือนทางนโยบายและสังคมจนมาถึงปัจจุบัน โดยจะหยิบยกเอา

เรืองราว บุคคล เหตุการณ ์และภาคีสําคญัๆ ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัขบวนการป่าชุมชนในแต่ละดา้นมาถ่ายทอด

ซึงไม่สามารถถ่ายทอดทุกเรืองราว ทุกกลุ่มคนทีขบัเคลือนป่าชุมชนไดท้งัหมด
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วกิฤตินโยบายป่าไม้ กับสภาวะไร้ทางออก

ยอ้นกลับไปในยุครุ่งอรุณของการพฒันาเพือความทันสมัยทีเริมตังแต่พุทธศตวรรษที  ป่าไม้มี

ความหมายทางเศรษฐกิจต่อรัฐอย่างมาก โดยเฉพาะไมส้ักมีสถานะเป็นสินค้าส่งออกสําคญัทีสร้างรายได้ใน

ลาํดบัตน้ๆ โดยมีกรมป่าไมแ้ละองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ (ออป.) เป็นกลไกหลกัในการอนุญาตให้เอกชน

เขา้มาสัมปทานไมต้ามพระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ. 2 แต่เพียงไม่ถึง  ปี ดว้ยการสัมปทานไมอ้ย่างหนัก

ทาํให้พืนทีป่าลดลงอย่างรวดเร็ว จาก  ล้านไร่ (ร้อยละ  ของพืนทีประเทศ) ลงเหลือ 93.16 ล้านไร่

(ร้อยละ ) ในปี อตัราการทาํลายป่าสูงทีสุดในช่วงปี -  เฉลีย 7.25 ลา้นไร่

ขณะทีนโยบายป่าไมมุ้่งไปทีการสัมปทานไมเ้ป็นหลกัตามแนวการจดัการป่าไมพ้าณิชย์แบบองักฤษ

แนวนโยบายเรืองป่าอนุรักษ์ทีมีตน้แบบจากสหรัฐอเมริกาก็เริมก่อตวัขนึ เกิดการเคลือนไหวของชนชันนําที

นําโดยนิยมไพรสมาคม ทีก่อตงัเมือปี  นําโดยบุญส่ง เลขะกุล อดีตพรานกิตติมศักดิและคณะทีเคยเขา้

ป่าล่าสัตวเ์พือนันทนาการตามวิถีชนชนัสูงตะวนัตก ไดเ้ริมเห็นปัญหาสัตวป่์าถูกล่า พนืทีป่าถูกรุก จึงเปลียน

บทบาทมาสนับสนุนการรักธรรมชาต ิและผลกัดนัให้รัฐบาลยุคจอมพลสฤษดิ  ธนะรัชต ์เกิดพระราชบญัญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.  และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.  ซึงเป็นกฎหมายที

สถาปนาอาํนาจกรมป่าไมเ้หนือพืนทีอย่างเบ็ดเสร็จในนาม “ป่าอนุรักษ”์

แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายและกฎหมายป่าไม้ทีดูจะยอ้นแยง้กัน ทงัการจัดการป่าเชิงพาณิชย์ตามแนว

อังกฤษโดยการให้สัมปทานป่าไมแ้ก่บริษทัต่างชาติและเอกชนในแต่ละจังหวดัเพือทาํไมอ้ย่างเข้มข้น ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.  และการจัดการป่าอนุรักษ์ตามแนวของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายป่า

อนุรักษ์ทงัสองฉบับ แต่ทีจริงทงัการจัดการป่าพาณิชย์และป่าอนุรักษ์กลบัเป็นเครืองมือของรัฐทีเป็นระบบ

รัฐราชการในการรวมศนูยอ์าํนาจและแสวงประโยชน์จากป่ามากยิงขนึ

เมือป่าไม้เป็นพืนทีอาํนาจและผลประโยชน์ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในขณะนนัทีได้อยู่

อาศัยและพึงพาป่ามาตลอดประวัติศาสตร์ก็ถูกมองว่าเป็นตัวการทําลายป่า ด้วยแนวคิดเรืองการเพิมขึน

ประชากร ทงัทีมีงานวิชาการทีชีชัดเจนว่า ปัญหาชาวบา้นในพืนทีป่ามีความซับซ้อน ดา้นหนึงชาวบา้นอยู่ใน

ป่ามาก่อนระบบกฎหมายป่าไม ้แต่การออกเอกสารสิทธิทีดินไปไม่ถึงพวกเขา ประชาชนทีไม่มีเอกสารสิทธิ

จึงกลายเป็นอยู่ในพืนทีป่าของรัฐอย่างผิดกฎหมาย และในอีกดา้นหนึงนโยบายรัฐหลายประการทงัการทาํไม้

ส่งเสริมพืชพาณิชย ์การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน และนโยบายความมนัคงลว้นผลกัดันให้ชาวบ้านเขา้ไป

บุกเบิกป่า แต่รัฐกลบัใช้หลกักฎหมายมากาํหนดว่าชาวบา้น “บุกรุก” (เจิมศกัดิ ปินทอง และคณะ, 2534)

2 สัมปทานทาํไมเ้ริมภาคเหนือตอนบนราว พ.ศ.  (ก่อนตงักรมป่าไมใ้นปี ) ถดัมาเป็นภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง

ราวปี พ.ศ.  ตามมาด้วยภาคอีสานและภาคใตร้าวปี พ.ศ.  (เจิมศกัดิ ปินทอง, , น. )
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ประเด็นทีรัฐและแวดวงนักวิชาการป่าไม้ระบุว่าเป็นสาเหตุการทาํลายป่ามาจาก การเพิมขึนของ

ประชากร การทาํเกษตรแบบล้าหลัง การระบุปัญหาดังกล่าวสวนทางกับข้อมูลการเพิมขึนของประชากรที

เริมลดลงมาตงัแต่ปี -  โดยเฉพาะประชากรในชนบท แสดงให้เห็นว่า การลดลงของพนืทีป่าไม่ได้

เป็นผลจากการขยายตัวของประชากรในการเข้าไปใช้พืนทีป่าโดยตรง และเมือดูจากการขยายตัวของพืช

เศรษฐกิจในช่วงเวลาทีอตัราประชากรลดลง ก็ย่อมสะทอ้นให้เห็นว่า ไม่ใช่ปัญหาของเกษตรพนืบา้น แต่เป็น

เกษตรพาณิชย ์เช่น ปอ ออ้ย มนัสําปะหลงั ยางพารา ปัจจัยทงัหมดนีบ่งบอกว่า ป่าไมล้ดลงจากจากเศรษฐกิจ

การทาํไมแ้ละพืชพาณิชยซึ์งทงัสองประเภทสร้างความมงัคงัให้แก่ชนชนันาํทางเศรษฐกิจและการเมือง

รัฐเองก็ รู้ปัญหาของการสัมปทานไม้ว่าเป็นสาเหตุหลักให้ป่าลดลง ในปี  จึงได้มีมติ

คณะรัฐมนตรีเมือวนัที  มกราคม ลดพืนทีสัมปทานไมถ้ึงร้อยละ  ของพืนทีสัมปทานทวัประเทศ แต่ผล

กลบัปรากฏว่า ในปีนันมีการนาํไมอ้อกถึง , ,  ลูกบาศก์เมตร สูงกว่าก่อนลดพืนทีสัมปทาน จึงนาํมาสู่

ข้อสันนิษฐานว่า แม้จะลดสัมปทาน แต่ตลาดของอุตสาหกรรมไม้ได้ยงัต้องการสินค้าไม้อย่างมาก จึงเกิด

การกระบวนการไมเ้ถือนทีขยายตวัอย่างต่อเนือง (วิฑูรย ์เพมิพงศาเจริญ, , น. - )

เครืองมือทางกฎหมายทีถูกนํามาใช้ควบคุมปัญหาการทาํไมเ้ถือน และการขยายตัวพืชพาณิชย์ก็คือ

พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.  ดว้ยการเร่งประกาศเขตป่าสงวนเพือเพมิอาํนาจกรมป่าไมใ้นการ

คุมพืนที โดยในปี 2529 สามารถประกาศพืนทีป่าสงวนกว่าร้อยละ  ของพืนทีป่าทัวประเทศ ทําให้

ประชาชนทีอยู่ในพืนทีป่าตามกฎหมาย (พรบ.ป่าไม ้ , พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ) ซึงไม่มีเอกสาร

สิทธิกลายเป็นผูบุ้กรุก3 และทีสําคญัคือ การประกาศนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ พ.ศ.  ทีกาํหนดให้มีป่าร้อย

ละ  ของพืนทีประเทศ (ในขณะนันเหลือร้อยละ ) โดยแบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ  และป่าเศรษฐกิจ

ร้อยละ ตามมาด้วยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  ( - ) ทีระบุเป้าหมายเพิม

พืนทีป่าร้อยละ  โดยแบ่งประเภทและสัดส่วนตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยให้นาํหนักกับการจัดการ

พนืทีป่าอนุรักษม์ากขึน การปลูกป่า เพมิการมีส่วนร่วมของประชาชน

นโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิพ.ศ.  ออกแบบยุทธศาสตร์  ดา้น เพือจดัระบบเศรษฐกิจการทาํไม ้ดว้ย

การพฒันาระบบควบคุมสัมปทานไม ้และทีสําคญัคือการส่งเสริมธุรกิจการปลูกป่าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

ไมยู้คาลิปตสั เพือตอบสนองความตอ้งการตลาดสินคา้ไมท้ียงัมีแนวโน้มเติบโตสูง และการอนุรักษ์ป่าในรูป

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า และอืนๆ ยุทธศาสตร์ทงัสองของกรมป่าไมส้ร้างผลกระทบต่อการ

3 กรมทีดินออกเอกสารสิทธิทีดินตงัแต่ปี อนัเป็นจุดเริมตน้ของการรับรองกรรมสิทธิเอกชนต่อทีดินหรือทรัพยากร

แต่ละเลยสิทธิชุมชนตามวฒันธรรมประเพณีดงัเดิม ต่อมามีการปรับปรุงพระราชบญัญตัิโฉนดทีดิน พ.ศ.  แต่มีราษฎร

น้อยรายทีได้เอกสารสิทธิ ดงันนัเมือประกาศ พรบ.ป่าไม ้  ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในพืนทีป่าอย่างผิดกฎหมาย

จนเมือมีการออกประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ.  โดยกาํหนดให้ราษฎรมาแจ้งการครอบครองภายใน  วนั จึงจะได้

เอกสารสําคญัสิทธิทีทาํกิน (ส.ค. ) แต่ด้วยขาดกระบวนการตรวจสอบโดยประชาชนในพืนทีอย่างมีส่วนร่วม ทาํให้เอกสาร

สิทธิทีดินจาํนวนมากถูกครอบครองโดยกลุ่มทุน



5

ดาํรงชีพของชุมชน เพราะป่าทีพึงพิงถูกทาํลาย และยงัถูกแย่งยึดพืนทีไปปลูกป่าพาณิชย์ทีกระทบต่อระบบ

นิเวศด้วย

ผลจากนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ส่งให้เกิดระบบรัฐร่วมทุนในการแสวงประโยชน์จากป่าไมอ้ย่างเป็น

ระบบ ในการการอนุรักษ์ป่า รัฐใช้พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.  พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.

 และพรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.  ประกาศเขตป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ครอบคลุมพนืทีป่าทงัหมด

รวมไปถึงชุมชนทีอยู่ในป่า ขณะเดียวกนัในดา้นเศรษฐกิจป่า รัฐก็ส่งเสริมธุรกิจปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกยู

คาลิปตัสในพืนทีป่าสงวนเสือมโทรม ซึงเกิดจากประชาชนบุกเบิกปลูกพืชพาณิชย์ตามการส่งเสริมของ

รัฐบาลในพนืทีหลงัสัมปทานไม ้ธุรกิจปลูกป่าเริมขยายตวัจากภาคตะวนัออกและภาคอีสาน
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บทท ี

จากความเดือดร้อนสู่การลุกขึนสู้ ก่อนจะเกิดป่าชุมชน

เมือมองจากประวตัิศาสตร์ความเจ็บชาํของชุมชนท้องถิน ผืนป่าใหญ่น้อยทีเคยรกครึม อุดมด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพทีเป็นแหล่งอาหาร ต้นนาํลาํธาร ปัจจัยดาํรงชีพ และพืนทีทางวฒันธรรมของ

ชุมชนป่าถูกทาํลายอย่างรวดเร็ว จากการสัมปทานไม ้หลายชุมชนทีมีบทบาทบุกเบิกป่าเพือทาํกิน ปลูกพืช

พาณิชย์ส่งเสริมตามนโยบายรัฐ กลับถูกกล่าวหาเป็นผู ้บุกรุก มีวาทกรรมจากภาครัฐมากมายทีกล่าวโทษ

ชาวบ้านทงัในเชิงพฤติกรรมและระบบว่าเป็นต้นเหตุทาํลายป่า โดยเลียงทีจะกล่าวถึงสาเหตุทีใหญ่กว่าคือ

การสัมปทานไม ้การส่งเสริมพืชพาณิชย ์การสร้างโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน เขือน ฯลฯ) ซึงรัฐ

และทุนไดแ้สวงประโยชน์อย่างมงัคงัจากป่าไม้

ประสบการณ์ของชาวบา้นสะทอ้นถึงความลม้เหลวของนโยบายและกลไกป่าไมไ้ดอ้ย่างชัดเจน ใน

ปี  ทีอาํเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ แม้รัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรีปิดป่าลงครึงหนึง และให้กาํกับ

เอกชนให้ทาํไมต้ามหลกัวิชาการทาํไมแ้ละปลูกไมท้ดแทน แต่ไม่ปรากฏเจา้ของสัมปทานไหนทาํตาม เพราะ

เดือดร้อนจากพืนทีสัมปทานลดลง จึงเร่งทําไม้โดยไม่ยึดหลักวิชาการ เร่งตัดเกินกําหนด ผลก็คือ ป่าถูก

ทาํลาย หน้าดินถูกชะลา้ง ฝายทีแม่แจ่มพงัไป  ลูก ชาวบา้นไดลุ้กขึนคดัคา้นสัมปทานแต่ไม่สําเร็จ ชาวบา้น

ไดต้งักลุ่มอนุรักษ์ป่าขึนเพือปกป้องป่าไวอ้ย่างสุดกาํลงั

การลุกขึนคดัค้านสัมปทานไมข้องชุมชนในภาคเหนือและภาคอีสานเกิดขึนหลายพืนที เริมปรากฏ

ให้เห็นในช่วงปี เป็นตน้มา เช่น ชุมชนพนืทีป่า อ.เถินจ.ลาํปาง กิงอ.บา้นหลวง จ.น่านและ อ.สะเมิง จ.

เชียงใหม่ได้รวมตัวกันคัดค้านการสัมปทานไม ้และขยายไปหลายพืนที จนปรากฏเด่นชัดในตงัแต่ปี 

โดยการสนับสนุนขององค์กรพฒันาเอกชน เช่น องค์กรพฒันาเอกชนภาคเหนือ และโครงการฟืนฟูชีวิตและ

ธรรมชาติทีขณะนนักาํลงัร่วมกบัองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ คดัคา้นการสร้างเขือนนาํโจนในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวร

สอดรับกบักระแสการเคลือนไหวของชาวบา้นในระดบัสากล จากการเคลือนไหวของขบวนการชิป

โก ้(Chipko Movement) ปกป้องป่า ในรัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดียทีเริมตน้ในปี  โดยชาวบา้นกลุ่ม

ผูห้ญิงร่วมกันโอบกอดต้นไมป้้องกนัไม่ให้นายทุนมาตัดไม ้นําไปสู่การเคลือนไหวคัดค้านสัมปทานในวง

กวา้ง หรือขบวนการป่าอเมซอน นาํโดยซิโก ้เมนเดส แห่งบราซิล

ชุมชนไม่ได้เผชิญแต่ปัญหาการสัมปทานไม้เท่านัน แต่ยงัเผชิญกับปัญหาถูกอพยพออกจากป่า

อนุรักษ์ทีกาํลงัเติบโตขึนมาดว้ย ชุมชนมง้ถูกอพยพออกจากเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวนัออก

และห้วยขาแขง้ตงัแต่ปี ในปี ชาวบา้นอาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร ไดถู้กอพยพออกจาก

การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน และยงัมีอีกหลายชุมชนทียงัไม่มีการบันทึก แต่กระบวนการ
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อพยพชุมชนเพือประกาศเขตป่าอนุรักษ์ยงัไม่การคดัคา้นจากภายนอก จึงยงัไม่เป็นประเด็นสาธารณะ และยงั

ไม่เกิดการเคลือนไหวทางสังคม

แต่กระนันก็ตาม กล่าวได้ว่า ทศวรรษ  เป็นจุดเริมต้นของขบวนการปกป้องป่าไม้จาก

ประชาชนทีพุ่งเป้าคัดค้านเขือนนาํโจน (ส่วนมากเป็นขบวนการคนชันกลาง) และการคัดค้านสัมปทานไม้

(เอ็นจีโอร่วมกบัชาวบ้าน) บทบาทของชาวบ้านในการรักษาป่าก็เริมปรากฏขึนสู่สาธารณะ ดังคาํกล่าวของ

นายนวล หลา้ใจ ผูน้าํชุมชนสะเมิง ทีคดัคา้นสัมปทานไม ้และปกป้องป่าชุมชน

“ชาวบ้านรวมตัวกันอนุรักษ์ป่ามาแต่โบราณแล้ว แต่ว่าในช่วงหลังก็มีชาวบ้านบางกลุ่มเข้าไปตัดไม้

จากการมีคัดค้านสัมปทานแล้วจึงได้ร่วมกันตังชมรมอนุรักษ์ป่าขึน ชมรมอนุรักษ์ป่าสะเมิง ปลูกป่าเมือตอน

เข้าพรรษาปี  เป็นจาํนวน ,500 ต้น” (นายนวล หลา้ใจ ผูน้าํชุมชนสะเมิง เชียงใหม,่ , น. )

แม้กระแสการเคลือนไหวของชุมชนจะสอดรับกับคนชันกลางทีเริมใส่ใจต่อการอนุรักษ์ป่าจาก

กระแสเขือนนาํโจน แต่ก็ยงัไม่สามารถผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานไม้ทัวประเทศได ้ส่วนหนึงเป็น

เพราะว่า การลดสัมปทานไมล้งครึงหนึงในปี  และการประกาศเขตป่าอนุรักษ์เพิมขึนในช่วงทศวรรษ

 ทาํให้พนืทีสัมปทานลดลง กลุ่มผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจทาํไมท้ีมีความโยงใยกับนักการเมือง

มีบทบาทถ่วงรังไม่ให้รัฐบาลตดัสินใจยกเลิกสัมปทานไม ้และมีผลให้ขบวนการไมเ้ถือนขยายตวั (วีรวธัน ์ธี

ระประสาธน,์ )

แต่ประชาชนก็ไม่หยุดยงั ชาวบ้านในพืนทีป่าในภาคเหนือหลายแห่งทีได้รับผลกระทบจากการ

สัมปทานไม้ในเขตต้นนาํ ได้ออกมาต่อสู้คดัค้าน เป็นแรงกระเพือมไปถึงภาคอืนๆ เช่น อีสานทีจังหวดัเลย

ภาคตะวนัออกทีจงัหวดัระยอง และภาคใตท้ีจงัหวดัสุราษฎรธานี เป็นตน้

นอกเหนือจากการคดัคา้นสัมปทานไม ้ชาวบา้นอีสาน  จงัหวดัก็เคลือนไหวคัดค้านการปลูกไม้โต

เร็วทีทําลายป่าธรรมชาติของชุมชน เช่น โครงการปลูกสวนยูคาลิปตัส ป่าโนนลาน ต.เสียว อ.อุทุมพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ รวมไปถึงชาวประมงพืนบ้านในภาคตะวันออกทีคัดค้านการเอาป่าชายเลนไปเลียงกุ ้ง

กุลาดาํ เป็นตน้

จนกระทงัเกิด วนัที  พ.ย.  ภัยพิบัติโคลนถล่มที ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ทะเล

โคลน รวมทงัท่อนไมย้างพารา และต้นไมบ้นเทือกเขาหลวง ทับถม ต.กะทูน ทงัตาํบล พืนทีกว่า  ,  ไร่

บา้นเรือน ,  หลงั ถูกโคลนทบัถมหนาร่วม  เมตร มีผูเ้สียชีวิตและสูญหายร่วม  คน โดยขอ้สรุปของ

เหตุการณ์พุ่งเป้าไปทีการสัมปทานไม ้รัฐบาลไม่มีทางถอย ในวนัที  มกราคม จึงได้ออกพระราช

กาํหนดแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.  และพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ.อุทยาน

แห่งชาต ิพ.ศ.  ให้อาํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี

มีอ ํานาจสังการให้สัมปทานป่าไม้สินสุดลงทังแปลงได้ จากนันคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สังการให้สัมปทานหวงห้ามทุกชนิด (เวน้สัมปทานทาํไม้ป่า
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ชายเลน) ตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ.  ทุกสัมปทานสินสุดลงทงัแปลง มีผลให้การทาํไม้สัมปทาน จาํนวน

 ป่า เนือที ,728,  ไร่ ยุติลงโดยสินเชิง

ภายหลงัการยกเลิกสัมปทานทาํไมท้วัประเทศ ในปี พ.ศ.   กลุ่มคนทีไดร้ับผลกระทบมากทีสุด

คือ บรรดาเจ้าของบริษัททําไม้ พ่อค้าไม้ รวมไปถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ซึงเป็นผู ้ได้รับ

สัมปทานทาํไม้รายใหญ่สุดของประเทศ และบริษทัจังหวดัทาํไม้ที อ.อ.ป. มีหุ้นอยู่ด้วยก็ได้รับผลกระทบ

กระเทือนอย่างหนัก บริษทัจังหวดัทาํไม้ต้องประกาศยุบบริษทัไปเกือบทงัหมด เพราะไม่สามารถทาํไมไ้ด้

อีกต่อไป (วีรวธัน ์ธีระประสาธน,์ อา้งแลว้)

การยุติสัมปทานไมท้วัประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลโดยกรมป่าไมเ้ร่งประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทุกประเภท

เพือควบคุมพืนทีป่าไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด แต่กระบวนการเร่งดงักล่าวก็กลบัครอบทบัชุมชนทีอยู่ในพืนทีป่าตาม

กฎหมายต่างๆ ทีแต่เดิมยงัพอผ่อนปรนได ้แต่เมืออยู่ในเขตป่าอนุรักษ ์พวกเขาลว้นถูกห้ามไม่ให้ดาํรงชีพได้

เลย
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บทท ี

จุดเริมต้นป่าชุมชน ทางเลือกการจัดการป่า

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านทางนโยบาย เมือรัฐประกาศยกเลิกสัมปทานไม้ ซึงกระทบต่อ

เป้าหมายการจัดการป่าตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรมป่าไม้เหลือเครืองมือทางนโยบายเดียวก็คือ เขตป่า

อนุรักษ ์จึงไดเ้ร่งประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทงัอุทยานแห่งชาต ิเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตป่าสงวนแห่งชาต ิและ

อืนๆ และส่งเสริมการปลูกป่าเอกชน แต่ไม่ว่าจะเป็นป่าอนุรักษ ์ ร้อยละ  ทีมีเฉพาะป่าอนุรักษ์ของรัฐ หรือ

ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ  ทีเน้นเฉพาะการปลูกไม้เชิงอุตสาหกรรมของเอกชน ไม่มีการจัดการป่าของชุมชน

จะมีก็เพียงในแผนฯ  ทีกล่าวถึงการปลูกป่าชุมชน โดยเน้นพันธ์ุไม้เอนกประสงค์ และให้ใช้ไม้อย่าง

ประหยดั แต่ไม่ได้มีการรับรองส่งเสริม ป่าทีชุมชนพึงพาอาศัย ดูแลจัดการตามวิถีวัฒนธรรม และความ

จาํเป็นทางนิเวศและเศรษฐกิจ

แต่แนวนโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นการขยายเขตป่าอนุรักษ์ หรือการปลูกป่าพาณิชย์ทังหมด

นอกจากจะไม่แกไ้ขปัญหาความจาํเป็นในการพึงพาป่าของชุมชนแลว้ ยงัแย่งชิงผืนป่า ผืนดินของชุมชนไป

อีก และเปลียนสภาพให้ชุมชนกลายเป็นผูบุ้กรุกอย่างผิดกฎหมาย กระบวนการถูกปิดล้อมทงัหมดนีทาํให้

ชุมชนและประชาสังคมตอ้งเร่งหาพฒันาขอ้เสนอนโยบายทีจะเป็นออกสําหรับการจดัการป่าของชุมชน

ขบวนการองค์กรพฒันาเอกชน และนักวิชาการทีไดต้ิดตามปัญหาผลกระทบการสัมปทานไมท้ีมีต่อ

ชุมชน ไดเ้ห็นว่ามีรูปธรรมบางอย่างทีไม่ไดอ้ยู่ในแนวนโยบายการจัดการป่าของรัฐ โดยคน้พบว่า ชุมชนใน

ภาคเหนือและภาคอีสาน และอืนๆ ไม่ไดเ้พียงอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากป่าเพือทาํกินเฉยๆ แต่พวกเขามี

วัฒนธรรมทังในเชิงคุณค่า และระบบการดูแลป่าของตนเองด้วย ในภาคเหนือ มีวิถีการรวมกลุ่มหรือที

เรียกว่า “หน้าหมู่” ในการดูแลพืนที พวกเขามี “ป่าหน้าหมู่” ทีคอยดูแล ปกป้อง เพือให้ป่าสมบูรณ์สามารถ

เอือประโยชน์ต่อการดาํรงชีพของคนทงัชุมชน ในภาคอีสาน มีหย่อมป่าตามพนืทีต่างๆ ทงัตามหัวไร่ ปลาย

นา ตามบุ่งทาม ทีชาวบา้นใช้ประโยชน์และดูแลร่วมกนั นักวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชน จึงเริมทาํความ

เข้าใจวิถีดังกล่าว และเริมประจักษ์ชัดขึนว่า จริงๆ แล้วชุมชนตามวิถีประเพณีต่างๆ มีวฒันธรรมการจัดการ

ป่าในพนืทีตนเอง พวกเขาไม่ไดอ้ยู่อาศยัใชป้ระโยชน์จากป่าไปวนัๆ จึงไดเ้รียกรูปแบบหรือระบบการจดัการ

แบบนีว่า “ป่าชุมชน” เพือยกฐานะให้เป็นระบบการจัดการป่าแบบหนึงทีต่างจากการจัดการป่าของรัฐหรือ

เอกชน

“ป่าชุมชน” จึงเป็นวาทกรรมใหม่ทีนักพฒันาเอกชน และนักวิชาการใช้ตีความวิถีการจัดการป่าตาม

ประเพณีของชุมชน เป็นวาทกรรมและองค์ความรู้ทีเปลียนมุมมองการจัดการป่าไปจากเดิมทีเน้นการ

แบ่งแยกความเป็นเจ้าของ (ป่าของรัฐ ป่าเอกชน) แยกหน้าที (ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ) อย่างตายตัว วาท

กรรมป่าชุมชนไดเ้ปิดมิติใหม่ทงัวิธีคิดเรืองสิทธิต่อทรัพยากร เพราะชุมชนไม่ไดอ้า้งกรรมสิทธิเจา้ของแบบ

เบ็ดเสร็จ แต่มีสิทธิหน้าทีจดัการให้ป่ายงัยืนเพือธรรมชาติ และการดาํรงชีพของชุมชน รัฐและสังคมยงัเขา้มา
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มีบทบาท มีส่วนร่วมจดัการป่าให้สอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนได้ ป่าชุมชนไม่ไดแ้บ่งประเภทเป็นป่าอนุรักษ์และ

ป่าเศรษฐกิจแบบตายตวั แต่เป็นการจดัการบูรณาการในทุกมิติ เพราะทุกพนืทีในป่าชุมชนตอบโจทยท์ังการ

รักษานิเวศ และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และทีสําคญัทีสุดคือ ป่าชุมชนมีเป้าหมายเพือการดาํรง

อยู่ร่วมกนัอย่างยงัยืนของคนทงัชุมชน และเพือสังคมทีจะไดป้ระโยชน์จากป่าทีชุมชนดูแลจนสมบูรณ์ดว้ย

นัยสําคัญของป่าชุมชนดังกล่าว ทาํให้ป่าชุมชนไม่ใช่แค่ตัวอย่าง หรือต้นแบบการจัดการป่าเฉพาะ

พืนที แต่คือต้นร่างแนวคิด และข้อเสนอทางนโยบายการจัดการป่าด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ทีทงัชุมชน

นักพฒันาเอกชน และนักวิชาการมุ่งหวงัให้เป็นจุดเริมต้นของการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายป่าไม้ของ

ประเทศ

พัฒนาการวนศาสตร์สังคมและชุมชน

“เรืองป่าชุมชนหรือป่าไม้สังคม ไม่ใช่อยู่ๆ โผล่ขึนมา รากเหง้ามันคือ ความล้มเหลวของระบบ

การเมือง เศรษฐกิจ และปัญหาทางนิเวศ หมายความว่า เกิดปัญหาทางนิเวศมหาศาล และปัญหาต่อเนืองไม่

ว่าจะเป็นการว่างงาน อะไรต่างๆ นีคือสาเหตุให้เกิดความคิดป่าไม้สังคมขึนมา

หลายปัญหาชาวบ้านไม่ได้ทํา กรมป่าไม้หรือใครทําไม่ได้ เกียวพันกันหมดทังเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะความล้มเหลวของระบบการเมือง เศรษฐกิจ ในการทีไม่สามารถ

กระจายรายได้ในประเทศด้อยพัฒนา ดังนัน การแก้ไขปัญหาป่าไม้จะแก้ปัญหาประชาธิปไตยด้วย”

(ฉลายชาย รมิตานนท,์ อา้งในโครงการฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ , น. )

อาจารย์ฉลาดชาย นักมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ คนแรกๆ ทีนําแนวคิดเรืองป่าไม้

สังคม (Social Forestry) ทีกาํลังแพร่หลายในแวดวงป่าไมแ้ละการพฒันาชนบทระหว่างประเทศมาเผยแพร่

สังคมไมไทย โดยเขียนงานวิชาการชือ “ป่าไม้สังคมกบัการพฒันาชนบท” ในปี  สอดรับกับทีคณะวน

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์สมศกัดิ สุขวงศ ์คณบดีคณะวนศาสตร์ในขณะนนั (ต่อมาได้

ก่อตงัศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก-RECOFTC) ทีพยายามบุกเบิกหลกัสูตรป่าไม้

ใหม่ๆ ดว้ยการขอการสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ไดจ้ดั

สัมมนาเพือพฒันาหลักสูตรวนศาสตร์ชุมชนขึนเมือปี  โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้เข้าถึงประชาชน ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพือพัฒนาชนบท จนในปี  คณะวนศาสตร์ได้เปิด

หลกัสูตรวิชาวนศาสตร์ชุมชน (นิวตั ิเรืองพานิช, , น. )

การระดับสากล แนวคิดเรืองป่าไมเ้พือคนจนเริมเป็นทีกล่าวถึงกนัมาตงัแต่ปี  จากการประชุม

สภาป่าไมโ้ลก (World Forestry Congress) ทีประเทศอินเดีย เรืองป่าไมก้บัการพฒันาชนบท ในขณะนีความ

สนใจทางวิชาการป่าไม้ก่อนหน้านีจํากัดวงอยู่เฉพาะเรืองการทําไม้ จนต่อมาในการประชุมครังที ที

ประเทศอินโดนีเซีย ในปี แนวคิดเกียวกับป่าได้เชือมโยงมาสู่ภาวะอาหารของคนยากจนในประเทศ
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กําลังพัฒนา การจัดการลุ่มนํา และภาวะวิกฤติพลังงานทีป่าไม้เป็นทางเลือกหนึงของแหล่งพลังงานทีมี

ศกัยภาพ

เมือกระแสวิชาการทางป่าไมแ้ละการพฒันาชนบทมาบรรจบกัน อาจารย์สมศักดิ สุขวงศ์ โดยการ

สนับสนุนของ FAO ก็ไดบุ้กเบิกจนเกิดเป็นหลกัสูตรวนศาสตร์สังคมขึนเป็นแห่งแรกในเอเชีย นอกจากนียงั

มีธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ก็ได้ดําเนินการตามข้อเสนอของสภาป่าไม้โลก โดยมีบทบาทเข้ามา

สนับสนุนให้เกิดองค์กรวิชาการและการฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน จนในทีสุดก็สามารถก่อตงัศูนยฝึ์กอบรม

วนศาสตร์ชุมชนฯ (RECOFTC) เป็นองค์กรวิชาการระหว่างประเทศทีเป็นอิสระในวนัที  มีนาคม 

อาจารย์สมศักดิในฐานะผู ้ก่อตังและบุกเบิก RECOFTC จึงได้สร้างกระบวนการพฒันาองค์ความรู้ สร้าง

บุคคลกรด้วยการจัดฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนให้กับทุกภาคส่วนทังราชการ นักวิชาการ องค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรต่างประเทศ โดยมีการจดัประชุมนานาชาติ ทาํให้ไดบุ้คลากรมาร่วมพฒันา

หลกัสูตรวนศาสตร์ชุมชนให้กา้วหน้ายงิขนึไป (สมศกัดิ สุขวงศ,์ สัมภาษณ์, )
“ผมมาเข้าใจป่าชุมชน หลังจากหมดวาระจากคณะวนศาสตร์ฯ ยุคแรกๆ ผมสอนไม่เข้าเป้า เพราะไม่

มีมีวิชานี พอมาจัดสัมมนา โดยเชิญคนทีทําเรืองป่าชุมชนจากประเทศต่างๆ ให้มาช่วยสร้างหลักสูตร

ฝึกอบรม เอาคนภาคสนามมาเป็นวิทยากร ไม่ใช่เอาความรู้จากห้องสมุด เราทําไปแบบ Frontier Science

โดยไม่มีความรู้ทีชัดเจน เป้าหมายคือสร้างสถาบันของชุมชนให้ได้ เผอิญช่วงนันทาง CIDA (Canadian
International Development Agency) ให้เงินมาพัฒนาเครืองมือเรืองการประเมินชนบท
แบบเร่งด่วน (RRA) เรา RECOFTC จึงเอาเทคนคิด RRA มาใช้กับงานป่าชุมชน เมือมีหลักสูตร ใช้หลักสูตร

ไปสร้างเครือข่าย และเอาเครือข่ายมาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการทังหมดนีทําให้เราพัฒนาความรู้แบบ

Adaptive Collaborative Management ได้” (สมศกัดิ สุขวงศ,์ อา้งแลว้)

ในขณะทีฟากฝังวิชาการป่าไม้เริมพัฒนาองค์ความรู้วนศาสตร์ชุมชน ฝังองค์กรพัฒนาเอกชนก็

เริมตน้วิจยัเชิงปฏิบตัิการครังสําคญั ในปี  เมือสถาบนัชุมชนทอ้งถินพฒันา (LDI) นาํโดยอาจารย์เสน่ห์

จามริก และอาจารย์ยศ สันตสมบัติ ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช.)

(อาจารยเ์สน่ห์เป็นประธาน กป.อพช.ดว้ย) และสถาบนัวิชาการทงัในภาคเหนือและอีสาน ไดม้ีความคิดทีจะ

ทาํการวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชน เพือทาํความเข้าใจป่าชุมชนให้ลึกซึง และสร้างองค์ความรู้ในการออก

แบบนโยบายป่าชุมชนเพือเป็นทางออกของการจดัการป่าไม ้ไดต้ิดต่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด

เพือทาํงานวิจัยเชิงปฏิบตัิการครังใหญ่ร่วมกันหลายภาคี จึงเกิดเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติกรป่าชุมชนในปี

2534-  ดาํเนินการศึกษาวิจยัในภาคเหนือและอีสาน4

4 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชน โดยสถาบันชุมชนท้องถินพัฒนาและคณะ นับได้ว่าเป็นภาคต่อมาจากงานวิจัยเรือง

วิวฒันาการการบุกเบิกทีดินทาํกินในเขตป่า ( ) ทีมีอาจารยเ์จิมศกัดิ ปินทองเป็นหัวหนา้โครงการ เป็นความร่วมมือของ

นักเศรษฐศาสตร์และนักมานุษยวิทยาชนบท โดยร่วมกับบริษัท MIDAS เสนอต่อธนาคารโลก งานวิจยัชินนีตอบคาํถาม
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ดว้ยเหตุนีการสร้างความพร้อมทางวิชาการทงัสายวนศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความพร้อม

บุคลากร การสร้างเครือข่ายป่าชุมชนด้วยงานวิชาการ การสร้างความร่วมมือเชิงสถาบัน เพือพัฒนาองค์

ความรู้และปฏิบตัิการป่าชุมชนไดเ้ริมตน้อย่างจริงจงั ดว้ยการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ซึง

จะเป็นฐานการพฒันาร่างกฎหมายป่าชุมชนในเวลาต่อมา

การริเริมป่าชุมชนของรัฐ

รัฐมีการดาํเนินการส่งเสริมให้ชุมชนดูแลป่ามาตงัแต่ปี  จดัทาํป่าโครงการเพือการใช้สอยแบบ

เอนกประสงค์ โดยให้ชาวบ้านคัดเลือกป่าใกล้หมู่บ้านมาจัดการป่าเพือใช้สอยทางเศรษฐกิจ จนต่อมาในปี

 ซึงเป็นช่วงทีป่าไมเ้ริมลดลงอย่างรวดเร็วจากสัมปทานไม ้และรัฐเริมมีความคิดหวงกนัพืนทีป่า จึงได้

อพยพชาวบา้นทีอยู่อาศยัตามตน้นาํลาํธารมาจัดพนืทีให้ในพืนทีป่าสงวนเสือมโทรม โดยจดัเป็นหมู่บ้านป่า

ไมใ้ห้ชาวบา้นปลูกไมใ้ช้สอย แต่การดาํเนินการเหล่านีไม่ไดต้อบโจทยเ์รืองป่าไมล้ดลงจากการสัมปทานไม้

และกลบัละเมิดสิทธิชุมชนดว้ยการอพยพโยกยา้ยชุมชนมาจดัตงั โดยโครงการทงัหมดนีชุมชนไม่ได้มีส่วน

ร่วม ผลทีได้ก็ไม่ตอบสนองความต้องการทังการปกป้องนิเวศ รักษาประเพณีวัฒนธรรม และพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน ดว้ยเหตุนีป่าโครงการ หรือหมู่บา้นป่าไมจึ้งไม่ไดร้ับการความสนใจจากชุมชน

ต่อมารัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที  ธันวาคม  อนุมัติให้กรมพฒันาทีดินและกรมป่าไมจ้ัดทาํ

โครงการปลูกไมใ้ช้สอย เพือให้ประชาชนเรียนรู้และเขา้ใจคุณค่าการปลูกไมใ้ช้สอยประจาํหมู่บา้น จนมาใน

ปี  กรมป่าไมไ้ดเ้ปลียนชือเป็น “โครงการพฒันาป่าชุมชน” และริเริมยกร่างพระราชบญัญตัิป่าชุมชนใน

ปี  จนต่อมาภายหลงัในปี  ยกระดบัเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน

แม้ภาครัฐจะริเริมกิจกรรมทีชาวบ้านปลูกไมใ้ช้สอย แต่กิจกรรมเหล่านีเป็นเพียงแค่การปลูกไม้ใช้

ประโยชน์เพือลดการตดัไมธ้รรมชาต ิไม่ไดม้ีการสํารวจทาํความเขา้ใจวิถีชุมชนต่อป่า ไม่ไดร้ับรองสิทธิการ

อยู่อาศยั ใช้ประโยชน ์และอนุรักษ์ป่าของชุมชน

จนต่อมา ในปี -  กรมป่าไมไ้ด้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด พฒันาโครงการนําร่อง

วนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินโครงการพัฒนาทีสูงดอยสามหมืน จังหวัด

เชียงใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม ้และโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทาํกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

(สทก.) ในจงัหวดัขอนแก่น ชัยภูม ิโคราช กาฬสินธ์ุ

อย่างไรก็ตาม โครงการเกียวกบัป่าชุมชนต่างๆ ทีดาํเนินการโดยกรมป่าไม ้จาํกดัขอบเขตการจดัการ

ป่าของชุมชนไวใ้นพนืทีป่าสงวนเสือมโทรม มากกว่าจะยอมรับสิทธิชุมชนทีดาํรงชีพและจดัการป่าในพืนที

ป่าอนุรักษ์ของรัฐ และมุ่งเน้นการกาํหนดบทบาท หน้าทีให้ชุมชนดาํเนินการมากกว่าการมีส่วนร่วมของ

เรืองคนกบัป่าว่า ชุมชนบุกเบิกป่า ไม่ใช่บุกรุกป่า ส่วนงานวิจยัเชิงปฏิบัติการป่าชุมชนตอบคาํถามต่อมาว่า ชุมชนมีการ

จดัการป่าอย่างไร
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ชุมชน เห็นได้ว่า การดาํเนินการป่าชุมชนของกรมป่าไมเ้ป็นเพียงกิจกรรมเสริมขณะทีทิศทางนโยบายใหญ่

ยงัเป็นเรืองป่าอนุรักษ ์และป่าเศรษฐกิจเอกชน เมือกิจกรรมเหล่านีไม่ได้ตอบโจทย์เรืองสิทธิการดาํรงชีพที

มนัคงของชุมชน และสิทธิทางนิเวศและวฒันธรรมของชุมชน ทาํให้ชุมชนไม่ไดใ้ห้ความสนใจ และไม่มีผล

ในการพฒันานโยบาย กฎหมายแต่อย่างใด

ในห้วงเวลาหลงัการยกเลิกสัมปทานไม ้คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิไดเ้ห็นว่า กรมป่าไม้

ยงัขาดกฎหมายทีสนับสนุนให้ชุมชนปลูกป่าไม้ใช้สอย จึงให้กรมป่าไม้ยกร่างกฎหมายป่าชุมชนขึนในปี

2534 และถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในปีเดียวกัน แต่ร่างดังกล่าวถูกวิจารณ์จาก

ขบวนการป่าชุมชนว่าไม่ได้รับรองส่งเสริมสิทธิชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในป่าอนุรักษ์ จึงทําให้ภาค

ประชาชนยกร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบบัประชาชนขนึมาเทียบเคียง

แม้ร่างกฎหมายป่าชุมชนจะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และพิจารณาในขนัรัฐสภาอย่าง

ยืดเยือยาวนาน (2543-2562) แต่แล้วในทีสุดกรมป่าไมก้็ได้ปรับปรุงร่างกฎหมายป่าชุมชนขึนมาใหม่
และเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภาในปัจจุบัน โดยยงัคงหลักการเดิม คือ ส่งเสริมชุมชนจัดการป่า เฉพาะนอก

เขตป่าอนุรักษ์เท่านัน ปัจจุบันร่างดังกล่าวยงัพิจารณาในขนักรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติยงัไม่แลว้

เสร็จ

สิทธิชุมชน แนวคิดทางนโยบายของขบวนการเคลือนไหวป่าชุมชน

หมุดหมายของการขับเคลือนป่าชุมชนภาคสังคม เริมต้นจากการยกเลิกสัมปทานป่าไมต้้นปี 

แนวคิดเรืองป่าชุมชนก็ไดถู้กนาํเสนอขึนมาเพือเป็นทางเลือกใหม่ๆ ของการจดัการป่าไม ้และเป็นตน้ทางที

ทาํให้กรมป่าไมน้าํไปพฒันายกร่างพระราชบญัญตัิป่าชุมชน  เป็นร่างแรกในเวลาต่อมา

แมใ้นทางวิชาการ ป่าไมส้ังคมหรือป่าชุมชนเริมเป็นทีรู้จกั แต่ในทางรูปธรรมยงัไม่เป็นทีรับรู้ เขา้ใจ

เท่าใดนัก ดังเช่น การประชุมระดมความคิดเห็นเพือแก้ไขปัญหาป่าไมค้รังที  ในหัวขัอเรือง “ปัญหาป่าไม้

กับทางออกของชาวบ้าน” จัดโดยโครงการฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ เมือ -  มีนาคม  ภายหลังการ

ยกเลิกสัมปทานไม ้บรรดานักวิชาการ องค์กรพฒันาเอกชน ผูน้ําชุมชน ยงัไม่ได้มีกรอบคิดเรืองป่าชุมชนที

ชัดเจนร่วมกัน ป่าชุมชนมีฐานะเป็นทางเลือกหนึงในระดับชุมชนเพือการพึงตนเองท่ามกลางความ

จาํเป็นตอ้งปฏิรูปป่าไมท้งัระบบ บางคนมองป่าชุมชนมีฐานะเป็นเพียงเคา้โครงแนวคิด อุดมการณ์ ทีอยากจะ

นําไปทดลองปฏิบัติ บ้างว่าป่าเพือสังคมเป็นอุดมคติทีสุดขวัในทางวฒันธรรมทีไม่เข้ากับสภาพความเป็น

จริงทางเศรษฐกิจการค้าและการดาํรงชีพ แต่หลายคน รวมทงัผูน้ําชุมชนยืนยนัว่า เป็นสิงทีดาํรงอยู่แลว้ แต่

สิงทีเป็นอุปสรรคคือ นโยบายป่าไม้ทีไม่มีพืนทีให้ป่าชุมชน กล่าวโดยรวมแล้ว ป่าชุมชนเป็นยงัเป็นกรอบ

เคา้โครงกวา้งๆ ในระดบัพนืที ยงัไม่ชัดเจนว่ามีฐานะทางนโยบายอย่างไร และยงัไม่แนวคิดเรืองสิทธิชุมชน

ดงัทีปรากฏในช่วงหลงั

แต่แล้วรูปธรรมทางนโยบายก็เกิดขึนจากความขัดแยง้ในพืนที ภายหลังการยกเลิกสัมปทานไม ้ใน

เดือนกุมภาพนัธ์  กรมป่าไมไ้ด้อนุญาตให้เอกชนเช่าพืนทีป่าสงวนแห่งชาติห้วยแกว้ อาํเภอสันกาํแพง
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จงัหวดัเชียงใหม่ เพือปลูกป่าฟืนฟูในพนืทีป่าสงวน แต่นายทุนไดล้อ้มรัว ตดัฟันตน้ไมใ้นพนืทีป่าของชุมชน

เพือเตรียมปลูกไมผ้ล และกิจการท่องเทียว ชาวบ้านร่วมกับนักศึกษาได้ออกมาคัดค้าน และเข้ายึดพืนที จน

เกิดการฟ้องร้องดาํเนินคดี แกนนําคือ คุณครูนิด ไชยวนันะถูกยิงเสียชีวิต แม้จะมีการร้องเรียนจังหวดัก็ไม่

ประสบผล จนต้องยืนหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพือให้ยกเลิกการเช่าพืนทีของเอกชน ทาํให้นายไพโรจน์

สุวรรณกร อธิบดีกรมป่าไมใ้นขณะนนัลงพืนทีมาตรวจสอบ ในเดือนธันวาคม และยกเลิกการเช่าพนืที

ของเอกชน และให้จัดทําโครงการทดลองป่าชุมชนห้วยแก้ว กรมป่าไม้ได้ให้ชุมชนออกแบบการจัดการ

จัดทํากฎระเบียบป่าชุมชน นับได้ว่า เป็นป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยทีราชการยอมรับในฐานะ

โครงการทดลอง5

การเคลือนไหวของประชาสังคมเริมทาํให้ป่าชุมชนมีความชัดขึน จากการสัมมนาแนวทางแก้ไข

ปัญหาทีทาํกินในเขตพืนทีป่า -  สิงหาคม มีการเสนอแนวทางการพฒันาป่าชุมชน ว่าปรากฏอยู่

แลว้ในทุกภาค เป็นป่าตามวฒันธรรมประเพณี ชุมชนใช้ประโยชน์ระยะยาว โดยมีปัจจยัเรืองความชัดเจนใน

สิทธิการจัดการ สิทธิการใช้ประโยชน์ ป่าชุมชนมีฐานะเป็นมาตรการในการรักษาป่าอย่างหนึง พร้อมทงั

กล่าวถึงว่า ป่าชุมชนเป็นเรืองใหม่ ส่วนราชการ นักวิชาการ และราษฎรในพืนทียงัเข้าใจต่างกนั ยงัไม่มีการ

หาข้อยุติร่วมกัน ข้อเสนอคือ ควรใช้แนวทางป่าไม้ชุมชนแก้ไขปัญหาทีทาํกินของราษฎร เพราะสามารถ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศไวไ้ด ้รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน รัฐควรยอมรับ

และให้ความหมายป่าชุมชนอย่างเป็นทางการ และควรมีพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพือรองรับอาํนาจของ

องค์กรทีรับผิดชอบดูแลปาชุมชน รัฐควรกาํหนดนโยบายเพืออนุรักษ์พืนทีรอบเขตป่าอนุรักษ์ โดยส่งเสริม

ให้เป็นป่าชุมชนรอบเขตป่าอนุรักษ์ทีราษฎรสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนนัน อันเป็นการลด

ความขดัแยง้กบัราษฎร (สิงแวดลอ้ม’33, 2533, 358)

ป่าชุมชนเป็นหนึงในชุดข้อเสนอของฝ่ายต่างประชาชนต่อการจัดการป่าไม้ทีมีความเป็นรูปธรรม

จากระดับพืนที ภายใต้ข้อเสนอเชิงหลักการทีให้มีการกระจายอาํนาจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมระบบเกษตรเชิงนิเวศ

เมือมีความเป็นไปได้ทีจะยกระดับเป็นขอ้เสนอทางนโยบาย องค์กรพฒันาเอกชนร่วมกับเครือข่าย

ชุมชนทีคดัคา้นสัมปทานไม ้และนักวิชาการก็เริมดาํเนินการสํารวจว่ามีป่าชุมชนทีมีอยู่แล้วตามวิถีประเพณี

มากน้อยเพียงใด ผลการสํารวจคร่าวๆ เพียงไม่นานในภาคเหนือ ก็พบว่ามีป่าชุมชนไม่น้อยกว่า  ป่า

5 สุรินทร์ อน้พรม อดีตผูป้ฏิบตัิงานศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ (RECOFTC) และนักวิชาการวนศาสตร์ ได้มองว่า ป่า

ชุมชนห้วยแก้ว เป็นเทคโนโลยีทางอาํนาจควบคุมชุมชนในเขตป่า (สุรินทร์ อ้นพรม, ) แต่เมือพิจารณาประวตัิศาสตร์

การเคลือนไหวป่าชุมชนต่อมากลบัเป็นในทางตรงขา้ม ป่าชุมชนห้วยแก้ว กลายเป็นจุดเริมตน้ของขบวนการป่าชุมชนทีท้า

ทายการประกาศเขตอาํนาจรัฐผ่านเขตป่าอนุรักษ์ ด้วยการยืนยนัถึงหลกัการสิทธิชุมชนเพือต่อรองกับกรรมสิทธิเบ็ดเสร็จ

ของรัฐและกรรมสิทธิปัจเจก มองในแง่นีแลว้ เครืองมือทีรัฐคิดว่าจะใช้คุมอาํนาจชุมชน กบัถูกชุมชนนําไปใช้ต่อตา้นอาํนาจ

รัฐมาถึงปัจจุบนั
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สภาพปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรทีพุ่งเป้าไปทีชุมชนกับป่า เป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนา

แนวคิดป่าชุมชนจากทางเลือกเพือการพัฒนาชุมชนมาสู่ข้อเสนอทางนโยบาย ดังปรากฏให้เห็นหลัง

สถานการณ์ปิดป่า เกิดความขดัแยง้ทางนโยบายป่าไม้ระหว่างรัฐกบัประชาสังคมต่อเนืองมาโดยมีแก่นแกน

ทีนโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิดงัเช่น เครือข่ายพฒันาเอกชนออกแถลงการณ์ไม่ไวว้างใจนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติที

แยกชุมชนออกจากป่า มุ่งปลูกไมพ้าณิชยม์ากกว่าสร้างระบบนิเวศทียงัยืนของชุมชน รวมทงัวิจารณ์โครงการ

จัดทาํแผนแม่บทเพือการพฒันาป่าไมใ้นประเทศไทย ซึงเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกบัประเทศ

ฟินแลนด์ ทีมีบริษทัยาโกโพรีมาเป็นผูอ้อกแบบให้

สาเหตุทีองค์กรพฒันาเอกชนพุ่งเป้าไปทีนโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิและแผนแม่บทป่าไม ้เนืองจากเป็น

กรอบทางนโยบายทีเป็นรากฐานความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัประชาชน โดยมีรูปธรรมความขดัแยง้หลายเรือง

จากปัญหาเชิงวิธีคิดของนโยบายทีมุ่งแยกป่าออกจากประชาชน ให้รัฐกุมอํานาจป่าอนุรักษ์ ให้เอกชน

ครอบครองพืนทีเพือปลูกป่าพาณิชย ์ทงัหมดนีกระทบต่อความยนัยืนของป่า และวิถีดาํรงชีพของชุมชน

รูปธรรมความขัดแยง้ก่อเค้าเริมจาก ภายหลังยกเลิกสัมปทานไม ้รัฐก็ผลักดันนโยบายอย่างรวดเร็ว

กรมป่าไม้เร่งประกาศเขตป่าอนุรักษ์ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ขณะทีส่งเริมการปลูกป่า

ภาคเอกชนในภาคตะวนัออก และภาคอีสาน จนเป็นทีมาของความขดัแยง้ครังใหญ่ภายใตโ้ครงการจดัสรรที

ทาํกินให้แก่ราษฎรผูย้ากไร้ในพืนทีป่าสงวนเสือมโทรม (คจก.) ซึงเป็นโครงการของกองอาํนวยการรักษา

ความมนัคงภายในทีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย ชุณหวณั ตงัแต่เมือวนัที 17 เมษายน

2533 ด้วยเป้าประสงค์มุ่งทีจะเพิมพืนทีป่าไม้ของประเทศให้ไดร้้อยละ 40 พร้อมกับจัดสรรทีดินทาํกิน

ให้กับประชาชนผู ้ยากไร้ในพืนทีป่าสงวน คจก.มีพืนทีเป้าหมายป่าสงวนทงัประเทศ แบ่งเป็น ภาคอีสาน

352 ป่า ภาคเหนือ 253 ป่า ภาคใต้ 468 ป่า และภาคกลาง 180 ป่า แต่ในขนัแรก เริมต้นในเขต 17
จังหวดัเพราะถือว่าเป็นถินทีมีอัตราการลดลงของพืนทีป่าสูงทีสุด ด้วยการอพยพ ราษฎรอีสานทีอยู่ในข่าย

จะตอ้งอพยพและไดร้ับการจดัสรรทีดินทาํกินมีอยู่ประมาณ 250,000 ครอบครัว และเอาพืนทีป่าสงวนที

ทวงคืนมาไดม้าปลูกป่ายูคาลิปตสั

ประชาชนอีสานทีเดือดร้อนจึงได้รวมตัวกันเดินขบวนครังใหญ่เพือต่อต้าน คจก. โดยมีองค์กร

พฒันาเอกชนและนักวิชาการเข้าร่วมด้วย จนสามารถยุติได้ในปี  แต่กระนนั เมือชาวบา้นคืนสู่พืนทีทาํ

กินเดิม รัฐบาลไดป้ระกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ส่งผลให้เกิดปัญหาป่าทับซ้อน

ทีทาํกินและทีอยู่อาศยัของชาวบา้นกว่า  ชุมชน อาทิ พนืทีบา้นซําผกัหนาม และชุมชนหนองจาน ต.หนอง

ทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น บา้นตาดฟ้า-ดงสะคร่าน ต.วงัสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และชุมชนวงัอีเมียง ต.

ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ชุมชนเหล่านีก็ไดพ้ฒันาการจัดการป่าชุมชนเพือปกป้องสิทธิต่อพืนทีป่าและทีทาํ

กินของชุมชน

ทงัสถานการณ์ความขัดแยง้เรืองป่าอนุรักษ์ และการไล่ชาวบ้านจากป่าเพือปลูกป่าพาณิชย ์ทาํให้

ข้อเสนอทางนโยบายจากประชาชนโดยเฉพาะเรืองป่าชุมชนยิงต้องแหลมคมเพือตอบโจทย์กบัสถานการณ์

คุกคามดังกล่าว แนวคิดและองค์ความรู้สําคัญทีฝ่ายประชาชนได้นํามาใช้และพัฒนาขึนใหม่ก็คือ การชู
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ความสําคญัของป่าฝนเขตร้อนและความหลากหลายทางชีวภาพ เพือตอบโตก้บัการปลูกป่าพาณิชย์เชิงเดียว

และแนวคิด “สิทธิชุมชน” เพือยืนยนัถึงสิทธิมนุษยชนในฐานะเป็นสิทธิธรรมชาติของชุมชนทีจะดาํรงชีพ

ในนิเวศและทรัพยากร และสิทธิของกลุ่มชุมชนตามวฒันธรรมประเพณีเพือตอบโตก้บัการอา้งกรรมสิทธิรัฐ

และกรรมสิทธิปัจเจกตามกฎหมายทีเป็นเหตุของการตกัตวงทาํลายทรัพยากรป่าของชุมชน

กล่าวโดยเฉพาะแนวคิดสิทธิชุมชน อาจารย์เสน่ห์ จามริก ปรมาจารย์รัฐศาสตร์ผู ้ศึกษาสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทยมานาน ได้นําเอาแนวคิดเรืองสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจและสังคมซึงเป็นหลัก

สากลมาปรับใช้กับชุมชน ความต่างอยู่สิทธิมนุษยชนของตะวันตกอยู่บนฐานของปัจเจกชน แต่อาจารย์

เสน่ห์นําใช้บนฐานชุมชน หรือกล่าวอีกทาง สิทธิชุมชนคือ สิทธิมนุษยชนทีมีหน่วยเป็นชุมชน ดังคํา

ประกาศปฏิญญาสิทธิชุมชนทอ้งถิน  โดยระบุว่า “เพือเป็นการผดุงไวซึ้งสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรม

และสันติสุขในอนาคตของสังคมไทย กาํหนดให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของปวงชน รัฐ และชุมชนทอ้งถิน

มีหน้าทีร่วมกนัอนุรักษ์และพฒันาใช้ประโยชน์อย่างยงัยืน สิทธิชุมชนพึงไดร้ับการสถาปนาส่งเสริมจากรัฐ

ขนบประเพณีวฒันธรรม กฎเกณฑ์การจัดการป่าของชุมชนรัฐพึงให้การรับรองเป็นส่วนหนึงของกฎหมาย

หรือนโยบายของชาต”ิ (เสน่ห์ จามริก, , น. )

แนวคิดสิทธิชุมชนจึงเป็นประดิษฐกรรมทางปัญญาทีอาจารย์เสน่ห์สังเคราะห์จากวิถีชุมชนและ

สภาพปัญหาความขัดแยง้ทรัพยากร กรอบคิดสิทธิชุมชนทาํให้สือไปถึงเกณฑ์การดาํรงชีพขนัพืนฐานของ

ชุมชนต่อทรัพยากรทีรัฐและสังคมจะละเมิดไม่ได้เช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนปัจเจก สะท้อนถึงการแสดง

สภาวะอาํนาจชุมชนในการเขา้ถึงและจัดการทรัพยากร โดยทีรัฐและเอกชนควรจะตอ้งยอมรับ และบ่งบอก

ถึงกระบวนการจัดความสัมพนัธ์ภายในชุมชนในรูปวิถีประเพณี กติการ่วมของชุมชน สิทธิชุมชนจึงเป็นทัง

หลกัการสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจสังคมทีมีหน่วยชุมชน เพือถ่วงดุลกบัอาํนาจรัฐ หลกัประชาธิปไตยทาง

ตรงทีโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอาํนาจเพือถ่วงดุลกบัระบบรวมศูนย์อาํนาจและ

ประชาธิปไตยตัวแทน และหลักการทรัพยากรร่วม (Common Pool Resource: CPR) เพือตอบโจทย์การ

จัดการทรัพยากรทีย ังยืนกว่ากรรมสิทธิรัฐและปัจเจกหรือการเปิดเสรีให้ เข้าถึงทรัพยากรจนเกิด

โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม (Tragedy of Commons)
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บทท ี

ก่อกําเนิดกฎหมายป่าชุมชน

ความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัชาวบา้นในเรืองป่าไมไ้ดข้ยายตวัจากเหตุการณ์เฉพาะทียกระดบัสู่ปัญหา

ระดบันโยบายทีภาคประชาชนได้วิจารณ์มาอย่างต่อเนือง ตงัแต่การสัมมนาปี  ให้รัฐบาลทบทวนแก้ไข

นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาล นํามาสู่การแถลงการณ์ของกลุ่ม  องค์กรพฒันา

เอกชนไม่ไวว้างใจนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เมือวนัที  เมษายน  การวิพากษ์โครงการจัดทาํแผนแม่บท

เพือพฒันาการป่าไม ้ในปี  และ 

ความขดัแยง้ทางนโยบายช่วงดงักล่าว ซึงเป็นช่วงทีรัฐกาํลังวางกรอบนโยบายป่าไมข้ึนมาใหม่หลัง

การยุติสัมปทานไม ้โดยมุ่งขยายอาํนาจรัฐในพืนทีป่าอนุรักษ์ และส่งเสริมป่าพาณิชย์เอกชนอย่างเต็มที จึง

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพืนทีป่าอย่างรุนแรง และเมือกรมป่าไมย้กร่างพรบ.ป่าชุมชนในปี  ไม่

ตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาป่าไม ้และไม่สอดรับกับวิถีชีวิตชุมชนทีพึงพาป่า เนืองจากร่างดังกล่าวจาํกดั

ขอบเขตการอนุญาตป่าชุมชนไวน้อกป่าอนุรักษ์ แต่ในความเป็นจริงมีชุมชนถูกรัฐประกาศเขตป่าอนุรักษ์

ซ้อนทับมากมายทีกาํลังถูกรัฐกดดัน ขับไล่ หรือปิดล้อมไม่ให้ดํารงชีพตามวิถีชุมชนได้ ทังหมดนีทําให้

เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนและนักวิชาการจึงไดข้อ้สรุปว่า จะตอ้งยกร่างกฎหมายป่าชุมชนของประชาชน

ขึนเป็นกฎหมายคู่ขนานของรัฐ

ประจวบเหมาะกับทีเครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชน นักวิชาการ โดยการผลักดันของสถาบันชุมชน

ทอ้งถินพฒันา ทีไดร้ับทุนจากมูลนิธิฟอร์ดไดด้าํเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการป่าชุมชนกบัการพฒันาทียงัยืนใน

ปี -  เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนจึงได้อาศัยฐานวิจัยและปฏิบัติการดังกล่าวยกร่างกฎหมายป่า

ชุมชนฉบบัประชาชนขนึมาเอง ในปี 6 เมือถึงบดันีป่าชุมชนไม่ไดม้ีฐานะเป็นแค่ทางเลือกเสริมของการ

จดัการป่าทีมีชุมชนอยู่อาศยัเท่านนั แต่มีฐานะเป็นกฎหมายแม่บทของชาติทีมุ่งปรับโครงสร้างนโยบายป่าไม้

ให้กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน รับรองสิทธิชุมชน สร้างระบบการจดัการร่วม และจดัการป่าแบบบูรณาการ

หลกัการสําคญัของร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบบัประชาชน มีดงันี

1) การยอมรับ เคารพจารีตประเพณี และการพิสูจน์สิทธิตามประเพณีทีมีอยู่ก่อนการประกาศใช้

กฎหมาย โดยยอมรับการดาํรงอยู่ของชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในพนืทีประเภทใดตามกฎหมายอืน

2) ยอมรับสิทธิชุมชนทีจะร่างกฎเกณฑ์และระบบการจัดการทรัพยากรขึนใหม่หลังประกาศใช้

กฎหมาย (ในกรณีทีจารีตประเพณีเสือมคลายไป)

3) สิทธิชุมชน จะตอ้งปราศจากการแทรกแซงดว้ยวิธีการอืนใดจากรัฐ

6 บุคคลผูม้ีบทบาทในการยกร่างกฎหมายป่าชุมชนขนึมาจากฐานงานวิจยัก็คือ คุณศยามล ไกยูรวงศ ์โครงการฟืนฟูชีวิตและ

ธรรมชาต ิและคุณเจริญ คมัภีรภาพ นักวิชาการสถาบนัชุมชนทอ้งถินพฒันา และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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4) การยอมรับองค์กรชุมชนซึงมีหน้าทีดูแลจัดการทรัพยากรของชุมชน เช่น คณะกรรมการป่า

ชุมชน ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

5) รัฐมีหน้าทีส่งเสริมให้การจดัการทรัพยากรของชุมชนเป็นไปตามสัญญาทีชุมชนไดริ้เริมขึน

จิตวิญญาณของร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับประชาชน ปรากฏอย่างชัดเจนใน “ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ

ชุมชนท้องถิน: รากเหง้าประชาธิปไตยไทย” ทีอาจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานสถาบันชุมชนท้องถินพฒันา

ไดย้กร่างไวใ้นปี  มีความว่า7

“ด้วยความห่วงใยในแนวทางอนาคตของเศรษฐกิจการเมืองไทย ทีอาจผิดพลาดตกไปอยู่ภายใต้

กระแสอํานาจนิยมดังทีเป็นมาตังแต่ต้น และเพือเป็นการเสริมสร้างให้เกิดดุลสังคม และการพัฒนาทียังยืน

ทังในด้านทรัพยากรคนและทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คณะวิจัยโครงการป่าชุมชนในประเทศ

ไทย: แนวทางการพัฒนา จึงเห็นสมควรพร้อมใจกันประกาศปฏิญญาสิทธิชุมชนท้องถิน เพือเป็นการผดุงไว้

ซึงสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรม และสันติสุขในอนาคตของสังคมไทยดังนี

1. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของปวงชน รัฐและชุมชนท้องถินมีหน้าทีร่วมกันในการอนุรักษ์และ

พัฒนาการใช้ประโยชน์ในลักษณะยังยืนถาวร

2. สิทธิชุมชนท้องถิน พึงต้องได้รับการสถาปนาส่งเสริมจากรัฐด้วยการกระจายอาํนาจหน้าที การ

บริหารจัดการและสามารถแสดงออกซึงสิทธิและเสียงได้ตามกฎหมาย

3. บรรดาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ในการจัดการทรัพยากรป่าที

ชุมชนท้องถินถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตสืบเนืองกันมา ถือเป็นสิทธิชุมชนท้องถิน (ตามข้อ ) ทีรัฐ

พึงให้การรับรองและยอมรับเป็นส่วนหนึงของกฎหมายหรือนโยบายของชาติ

4. สิทธิชุมชนทีว่านีจะต้องปราศจากการแทรกแซงด้วยวิธีการอืนใดจากรัฐ หรือด้วยวิธีการทาง

กฎหมายหรือทางนโยบาย

5. รัฐพึงทบทวนบรรดากฎหมายและนโยบายทังหมดทีเกียวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่า

โดยเฉพาะอย่างยิง นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.

6. รัฐพึงทบทวนนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและปรับแก้ไขให้เป็นไป

ในทิศทางทีเป็นเสรี สมดุล ยังยืน และเป็นธรรม

7. ชุมชนท้องถินในฐานะเป็นผู้ดูแล อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พึงต้องได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนในรูปการจัดการทางภาษ ีและวิธีการงบประมาณของรัฐ

8. ไม่มีข้อใดในปฏิญญานีทีอนุมานว่าให้สิทธิใดๆ แก่รัฐหรือหมู่คนหรือบุคคลในอันทีจะดาํเนิน

กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ อันมุ่งต่อการลิดรอนสิทธิชุมชนท้องถินดังกาํหนดไว้ ณ ทีนี”

7 เสน่ห์ จามริก และยศ สันตสมบตั ิบก.( ), ป่าชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพฒันา เล่มท ี  ป่าฝนเขตร้อนกบั

ภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย, สถาบนัชุมชนท้องถนิพฒันา, น. -
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เมือเครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนยกร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับประชาชนขึนมาแล้ว ก็ใช้เป็นขอ้เสนอ

ทางนโยบายในการรณรงค์สาธารณะอย่างกว้างขวาง ในขณะนันรัฐธรรมนูญยังไม่เปิดกว้างให้ภาค

ประชาชนยกร่างกฎหมายได้ด้วยตนเอง ร่างกฎหมายป่าชุมชนจึงมีฐานะเป็นทงับทวิพากษ์ และข้อเสนอ

ทางเลือกทีให้รัฐนาํไปปรับปรุงร่างกฎหมายป่าชุมชนของรัฐทียกร่างมาก่อนหน้านี

การผลักดันร่างกฎหมายป่าชุมชนเข้มขน้ขึน เครือข่ายป่าชุมชนเสนอร่างผ่านผูแ้ทนราษฎรประจาํ

จงัหวดั และพรรคการเมืองต่างๆ แต่รัฐบาลก็ยงัไม่ไดบ้รรจุร่างกฎหมายทงัของกรมป่าไมแ้ละของประชาชน

เขา้สู่รัฐสภา จนกระทงัในปี  นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนนั ไดใ้ช้กลไกของรัฐคือ

คณะกรรมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (กนภ.) ประสานหน่วยงานรัฐ นักวิชาการ และองค์กรพฒันา

เอกชนให้มายกร่างพรบ.ป่าชุมชนให้เป็นฉบบัเดียวกนั ซึงก็สามารถตกลงกนัได้ และคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับ

หลกัการในวนัที  เมษายน 

การแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายอย่างยืดเยือ

แต่ข้อตกลงร่วมดังกล่าวกลบัถูกวิจารณ์อย่างหนักจากองค์กรสิงแวดลอ้มบางกลุ่มทีไม่เห็นด้วยกบั

การรับรองให้ชุมชนในป่าอนุรักษ์มีสิทธิจัดการป่า การคัดค้านดังกล่าวส่งผลให้มีการทาํประชาพิจารณ์ร่าง

กฎหมายป่าชุมชนหลายครัง แต่รัฐบาลกลับปรับแก้ไขกฎหมายไม่เป็นไปตามผลประชาพิจารณ์ ทําให้

ชาวบา้นไม่พอใจ ตลอดช่วงเวลาดงักล่าว ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกปรับแก้หลายครัง เกิดเป็นหลายฉบบั แต่

ทงัหมดนีก็ไม่สอดรับกบัขอ้เสนอรับรองสิทธิชุมชนในป่าอนุรักษ์

จุดเปลียนสําคัญมาจากหน้าต่างทางนโยบายเปิดกว้าง โดยรัฐธรรมนูญ ซึงได้บัญญัติหลัก

สําคัญในมาตราต่างๆ เช่น หลักสิทธิชุมชน มาตรา  และ และหลักการเข้าชือเสนอกฎหมายภาค

ประชาชน มาตรา 8 จึงทาํให้ภาคประชาชนเข้าชือกัน ,  รายชือ เสนอร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบับ

ประชาชน (ปรับปรุงใหม่) เข้าสู่รัฐสภาในปี  และได้รับการพิจารณาในปี โดยทีตัวแทนองค์กร

พฒันาเอกชนและผูน้าํชุมชนก็ไดเ้ขา้เป็นกรรมาธิการปรับปรุงร่างกฎหมายดงักล่าวร่วมกบั สส.ดว้ย

ในช่วงเวลานีนับเป็นจุดสูงสุดของขบวนการป่าชุมชนในการผลกัดนัร่างกฎหมายป่าชุมชน เพราะมี

เครือข่ายสําคัญ เช่น เครือข่ายป่าชุมชนทวัทุกภาค เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) สมัชชาคนจน

(สคจ.) ซึงไดม้าจดัชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลทีทาํเนียบต่อเนือง โดยเรืองกฎหมายป่าชุมชนก็เป็นขอ้เรียกร้อง

สําคญัของเครือข่ายเหล่านี ทาํให้เรืองป่าชุมชนเป็นประเด็นสาธารณะ มีเวทีวิชาการ เวทีสาธารณะ มีการผลิต

บทความ ข่าวสารเผยแพร่อย่างกวา้งขวางทีสุด

8 หลกัสิทธิชุมชนทีปรากฏในมาตรา  และ  ในรัฐธรรมนุญ  ก็มาจากฐานคิดและการผลกัดนัร่างกฎหมายป่าชุมชน

โดยนักวิชาการทีมีบทบาทขบัเคลือนกฎหมายป่าชุมชนก็ไดเ้ขา้ไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญมาตราดงักล่าวด้วย
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แต่แรงผลักดันของประชาชนก็ย ังไม่สามารถทําให้ ร่างกฎหมายป่าชุมชนผ่านได้โดยเ ร็ว

กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในสภาเป็นไปอย่างยืดเยอื เนืองจากมีการยุบสภาเลือกตงัใหม ่จนเมือวนัที

 พฤศจิกายน  สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติโหวตรับร่างด้วยคะแนนเสียง  เสียง ไม่ลงคะแนน  เสียง ไม่

มีเสียงคดัคา้น

จนเมือเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ในปี -  วุฒิสภาก็มีมติควาํร่างกฎหมายป่าชุมชน ทาํ

ให้ต้องตังกรรมาธิการร่วมสองสภา การแก้ไขยืดเยือมาจนเมือมีการรัฐประหาร ปี  สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ทีตงัขึนหลังรัฐประหารก็พิจารณากฎหมายดังกล่าวอย่างล่าช้า จนเมือวนัที  พฤศจิกายน 

สภานิติบญัญตัิฯ ซึงมีองค์ประชุมไม่ครบพิจารณาผ่านร่างกฎหมายป่าชุมชน แต่ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ว่าไม่ครบองค์ประชุม ทาํให้กฎหมายตกไป

การสินสุดของร่างกฎหมายป่าชุมชนทีตกไปในขนัสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้เครือข่ายป่า

ชุมชนทีขบัเคลือนร่วมกนัทงัภาคเหนือ เหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง-ตะวนัตก-ตะวนัออก และภาคใต้

ต้องแตกกระสานซ่านเซ็น เพราะไม่มีเป้าหมายทางนโยบายร่วมกัน แต่ละกลุ่มก็มุ่งไปสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชนจดัการป่าโดยไม่เป้าหมายผลกัดนักฎหมายร่วมกนัอีก

แมใ้นช่วงเวลาต่อมา ปี  หลงัรัฐประหารโดย คสช. กรมป่าไมจ้ะผลกัดนัร่างกฎหมายป่าชุมชน

ขึนมาใหม่ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองเมือวนัที  พฤษภาคม  และ

บรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่ร่างกฎหมายของกรมป่าไม้ดังกล่าวก็วน

กลบัไปทีเดิมเหมือนเมือปี  ทีจะไม่รับรองสิทธิชุมชนในป่าอนุรักษ ์ทาํให้เครือข่ายชุมชนทีอยู่ในเขตป่า

อนุรักษ์ เช่น สหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ

ออกมาคดัคา้นร่างดงักล่าว

ในขณะนีร่างกฎหมายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ซึงไม่ครอบคลุมป่าชุมชนในป่าอนุรักษ์ได้เขา้สู่การ

พิจารณาของสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ จนเมือวนัที  กุมภาพนัธ์  สนช.ก็ผ่านและประกาศใช้กฎหมาย

ป่าชุมชนทียืดเยือยาวนานมาไม่ตาํกว่า  ปี
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บทท ี

เปรียบเทียบกฎหมายป่าชุมชนฉบับแรกกับปัจจุบัน

น่าจะเป็นกฎหมายทีใช้เวลาเดินทางยาวนานทีสุดของประเทศไทย เมือร่างพรบ.ป่าชุมชนได้ผ่าน

การพิจารณาจากสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ปีนี หลงัจากทีร่างกฎหมายฉบบันีถูกยกร่าง

จากประชาชนทงัผูน้าํชุมชน นักพฒันาเอกชน และนักวิชาการทีขบัเคลือนปฏิรูปป่าไมต้งัแต่ปี  ในสมัย

ทียงัไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับให้ประชาชนเขา้ชือเสนอกฎหมายดว้ยตนเอง

กว่า  ปีทีเดินทางผ่านกระบวนการของรัฐบาล รัฐสภา และพรรคการเมืองครังแล้วครังเล่า ทาํให้

ร่างกฎหมายฉบับนีเป็นบทเรียนชัดเจนทีสุดของปัญหาประชาธิปไตยไทย ทีประชาชนยงัไม่มีส่วนกาํหนด

นโยบาย กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัตนอย่างแทจ้ริง

ข้อถกเถียงในกระบวนการพัฒนากฎหมายป่าชุมชนได้สะท้อนถึงเป้าหมาย และกระบวนการ

ทางการเมืองของรัฐและชุมชนทีมีต่อนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ประเด็นข้อ

ถกเถียงสําคญั ไดแ้ก่

) การจดัการป่าชุมชนเป็นสิทธิทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิทธิทางการเมืองอนัชอบธรรมของชุมชน (อยู่

กบัป่ามาดงัเดิม มีวฒันธรรมจดัการป่า มีความรู้ดูแลรักษา และพึงพาดาํรงชีพจากป่า) ทีรัฐพึงรับรอง ส่งเสริม

เพือประโยชน์ชุมชนและสาธารณะ หรือเป็นหน้าทีของชุมชนทีจะต้องทํา หากยังต้องการเข้าถึง ใช้

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าทีเป็นพนืทีและของหวงห้ามของรัฐ ภายใต้การควบคุมกาํกบัของรัฐ หรือผนวก

เขา้เป็นส่วนหนึงของโครงการ กลไกของรัฐ

) ป่าชุมชนมีคุณค่าในฐานะเป็นระบบการจดัการนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทีมีประสิทธิภาพ ยงัยืน เป็น

ธรรม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ด้วยฐานคิดของระบบการจัดการ

ทรัพยากรร่วมของชุมชน และการกระจายอาํนาจสู่ชุมชนท้องถิน หรือเป็นโครงการประชานิยมแกจ้น เปิด

ให้ชุมชนทีผ่านการยอมรับจากรัฐสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสาธารณะในบางระดบั ภายใต้ระบบรวมศูนย์ของ

รัฐ

เป็นทีคาดหวัง เส้นทางเดิน  ของพรบ.ป่าชุมชน น่าจะมีพัฒนาการทีก้าวหน้าไปตามการ

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม เรามาลองพิจารณาเปรียบเทียบหลักคิด เนือหา

ของร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบบัประชาชนซึงเป็นฉบบัแรกสุดกบัฉบบัล่าสุดทีผ่าน สนช.แลว้ว่า มีความกา้วหน้า

หรือไม่เพียงใด

“สังคมไทยมีรากเหงา้สังคมเกษตร อดีตทีป่าสมบูรณ์ ชุมชนเลยีงชีพบุกเบิกทาํกิน ผูกพนักบัป่า จน

เมือราชการมีนโยบายขยายพืนทีเกษตร ทงัดว้ยวิถีชุมชนและนโยบายรัฐทาํให้ชุมชนพึงพาผูกพนักับป่าเป็น

พืนฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทีมีคุณค่าต่อการพัฒนาทีย ังยืน  ป่าเขตร้อนของไทยยังอุดมด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพททีรงคุณค่า แต่กลบัผูกใช้ประโยชน์ผลิตไมอุ้ตสาหกรรมทาํให้ป่าลดลง ในสภาวะที
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ประเทศไทยเผชิญกบัความเสือมโทรมของป่า เราพบว่าป่าทีชุมชนปกปักรักษาหลายพนัแห่ง บนหลักสิทธิ

ร่วมของชุมชน ชุมชนจึงมีสํานึกร่วมกันถึงสิทธิและหน้าทีดูแลป่า สํานึกร่วมเป็นพืนฐานของการพัฒนา

วฒันธรรม กฎระเบียบการจัดการป่ามาหลายชัวอายุคน อย่างไรก็ตาม สิทธิและอาํนาจของชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรยงัไม่ไดถู้กยอมรับทางกฎหมาย รวมทงักฎหมายป่าไมไ้ม่เอืออาํนวยต่อการจัดการป่าโดย

ชุมชน เพือชุมชน และให้ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรป่า จึงสมควรให้มีกฎหมายป่าชุมชนเพือรับรองสิทธิ

ประเพณีของชุมชนในการจดัการป่าและไดร้ับประโยชน์จากป่าชุมชน ซึงจะส่งผลให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ

ป่า อนัจะช่วยรักษาระบบธรรมชาต ิและพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขนึ”

นีคือหลกัการและเหตุผลของร่างพรบ.ป่าชุมชน ฉบบัประชาชนปี ทีเริมดว้ยการยอมรับในการ

ดาํรงอยู่ของชุมชนในป่า และให้คุณค่ากบัวิถีวฒันธรรมชุมชนทีพงึพาผูกพนัป่า นันคือ การยอมรับในสิทธิ

พืนฐานทางวฒันธรรมของชุมชนทีมีมาดังเดิม สถานะของสิทธิเข้มแข็งขึนด้วยระบบการจัดการร่วมของ

ชุมชน ทีมีทงัความรู้ สํานึก การจัดการ และเป็นเจ้าของร่วม เกิดเป็นระบบสิทธิและหน้าทีของชุมชน (ที

สมาชิกมีต่อชุมชนและมีต่อสาธารณะ) ระบบการจัดการร่วมจึงเป็นสิทธิในขนัทีสองทีขยายสมรถนะแห่ง

สิทธิชุมชนยงิขนึ โดยสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ทงัคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสือมโทรมของป่า

ทีตอ้งอาศยัระบบการจดัการใหม่ทีกา้วหน้า ซึงการจดัการป่าชุมชนคือคาํตอบต่อสถานการณ์ดังกล่าว แต่จะ

เป็นไปไดด้ว้ยดีก็ตอ้งมีการยอมรับและสนับสนุนทางกฎหมาย เราจึงสรุปเจตนารมณ์ของกฎหมายป่าชุมชน

ไดว้่า การรับรองและส่งเสริมสิทธิการจดัการร่วมของชุมชนคือหลกัการ และกรอบนโยบายสาํคญัทีจะทาํให้

ทรัพยากรยงัยืน การดาํรงชีพของชุมชนมีคุณภาพ

หลักการทังหมดทีปรากฏในหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายดังกล่าวเมือ  ปีทีแล้ว

สอดคล้องทังกับหลักการสากลในปัจจุบัน  ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาทียงัยืน (SDGs) ทีเน้นเรือง

ประชาชน  นิเวศ ความรุ่งเรือง การมีส่วนร่วม  และสันติภาพ หลักเรืองการจัดการทรัพยากรร่วม

(Common Property Resources) ของอิลินอร์ ออสตรอม นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี

 และกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ปี 

ลองพิจารณาเหตุผลของกฎหมายป่าชุมชนปี  ว่าจะกา้วหน้าขึนไปหรือไม่ อย่างไร

“โดยทีเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟืนฟุ จัดการบาํรุงรักษา และ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าอย่างสมดุลและยงัยืน เพือให้ชุมชนจัดการป่าและไดป้ระโยชน์จากป่า อันจะ

ส่งผลให้ชุมชนดูแลป่าของประเทศให้สมบูรณ์และยงัยืน”

ไม่น่าเชือว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายจะมีหลักสําคัญอยู่น้อยมาก เหลือแต่เพียงหากชุมชนได้

ประโยชน์จากป่าก็จะช่วยดูแลป่า ชุมชนจะอยู่มาก่อนเขตป่าตามกฎหมายหรือไม่ จะมีสิทธิทางวฒันธรรม

หรือไม่ไม่สําคัญ จะมีสํานึกร่วม จัดการร่วม และเป็นเจ้าของร่วมหรือไม่ ไม่เป็นสิงทีกฎหมายนีให้ความ

สนใจ และการจัดการป่าชุมชนโดยให้ประโยชน์จากใช้ป่าระดับหนึงก็เพือจะทาํหน้าทีช่วยรัฐดูแลป่าของ

ประเทศ แต่เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจะดีขึนหรือไม่ ไม่ไดม้ีการระบุ
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เข้าสู่เนือหาในกฎหมาย ร่างกฎหมายฉบับประชาชน กล่าวถึงการกําหนดเขตป่าชุมชน โดย

ครอบคลุมพืนทีสาธารณะทุกประเภทรวมถึงเขตป่าอนุรักษ์ ทีหากมีชุมชนดํารงอยู่ มีสิทธิชุมชนในรูป

วฒันธรรมประเพณี หรือกฎระเบียบในการจดัการป่า และประสงค์จดัการป่าชุมชน ก็สามารถเสนอขอจดัตงั

ป่าชุมชนได  ้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คือ รักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในการยงัชีพของชุมชน ธาํรงรักษาสิทธิชุมชนตามวฒันธรรมประเพณี ทีสําคัญ

คือ ไม่ให้เจ้าหน้าทีรัฐอา้งเหตุจาํเป็นของราชการใดมาปฏิเสธ จาํกดั หรือตดัทอนเจตนารมณ์ของชุมชนทียืน

ขอจัดตงัป่าชุมชนตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว นันหมายถึงความว่า รัฐไม่สามารถมีขอ้อ้างอืนใด ไม่ว่าจะเป็น

เขตป่าอนุรักษ์ของรัฐ เขตสัมปทานเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ ในการรอนสิทธิชุมชนทีจะ

รักษานิเวศ ใช้ประโยชน์ยงัชีพ และรักษาวฒันธรรมประเพณีได้

ต่างจากพรบ.ป่าชุมชนล่าสุด ทีเริมต้นด้วยเหตุและความจาํเป็นในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล เพือส่งเสริมให้ชุมชนไดร่้วมกบัรัฐจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพ รูปธรรมเริมตน้ทีการขีดวงไวว้่า ป่า

ชุมชน หมายถึง ป่าหรือพืนทีทีอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ เพราะผูร่้างกฎหมายมองว่า ป่าชุมชนไม่มีคุณค่าของ

การจัดการป่าเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพทีสําคัญยิงยวด การจัดการป่าอนุรักษ์จึงถูกหวงกันไว้

เฉพาะรัฐเท่านนั แมจ้ะชุมชนทีถูกรัฐประกาศเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทบัเป็นจาํนวนมากจะมีศกัยภาพการจัดการ

ป่าทีดีเยียมเพียงใด แต่ก็ไม่มีนัยสําคัญในพืนทีป่าอนุรักษ์ ชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์จึงถูกควบคุมเข้มงวด

ภายใต้พรบ.อุทยานแห่งชาติ และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทีเพิงผ่านการแก้ไขจากสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติดว้ยเช่นกนั

พรบ.ป่าชุมชนจึงให้รัฐโดยกรมป่าไมเ้ลือกทีจะรับรองเฉพาะชุมชนในป่าสงวนแห่งชาต ิทีอยู่ภายใต้

เขตอาํนาจของกรม ส่วนชุมชนในป่าอนุรักษ์ก็ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทีดูแล

กฎหมายป่าอนุรักษ์

การจาํกดัป่าชุมชนไวน้อกป่าอนุรักษ ์ เป็นการเพิกเฉยต่อประวตัิศาสตร์ความลม้เหลวการจดัการป่า

ของรัฐ ทีประกาศเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับชุมชนโดยไม่สนใจการดาํรงอยู่ของชุมชน กฎหมายป่าชุมชนฉบับ

ล่าสุดจึงไม่ไดม้ีส่วนคลีคลาย แกไ้ขปัญหาความลม้เหลวดงักล่าว นอกจากนียงัเป็นเรืองการใช้เรืองป่าชุมชน

ในการแบ่งเขตอาํนาจระหว่างหน่วยงาน ป่าชุมชนจาํกัดเฉพาะอาณาจักรของกรมป่าไม ้ส่วนป่าอนุรักษ์อยู่

ในอาณาจักรของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึงไม่ยอมรับการดํารงอยู่ของชุมชนในพืนทีดังกล่าว มีเพียงบท

เฉพาะกาลผ่อนปรนทีตอ้งถูกรัฐกาํกบัอย่างเขม้งวด

ทงัหมดนีสะทอ้นถึงการไม่ยอมรับถึงสิทธิชุมชนทีอยู่ ชุมชนทีรัฐจะอนุญาตให้มีหน้าทีจัดการป่าร่วมกบัรัฐ

ไดม้ีเพียงป่าชุมชนทีอยู่นอกป่าอนุรักษ ์และหากพืนทีป่าทีชุมชนดูแลอยู่ถูกกรมอุทยานฯ เตรียมประกาศให้

เป็นป่าอนุรักษ์ ทางเลือกเพียงทางเดียวทีจะมีได ้คือ ต้องรีบเข้ากรอบอุปถมัภ์จากกรมป่าไม้ในรูปป่าชุมชน

แต่สําหรับชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ หากพืนทีป่าและชุมชนไม่ถูกกนัออกจากเขตป่าอนุรักษ์ ก็ยากจะมีสิทธิ

จัดการป่าตามวฒันธรรมประเพณีของตนเองได ้กฎหมายทีไม่มีสิทธิชุมชนเป็นฐาน จึงเหลือเพียงทางเลือก

ในการตกอยู่ภายใตร้ะบบอุปถมัภ์ทีละมุนละม่อนของกรมป่าไม ้หรือเขม้งวดของกรมอุทยานฯ
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หากนําเอาหลักสากลทีปรากฏใน SDGs จะพบว่า พรบ.ป่าชุมชน (รวมถึงพรบ.อุทยานแห่งชาติ

และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) ยงัไปไม่ถึงหลักการจัดการบูรณาการ (นิเวศ เศรษฐกิจ สังคม) การ

รับรองสิทธิชุมชน การจดัการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมอย่างทวัถึงและเท่าเทียม และธรรมาภิบาลนิเวศและ

สิงแวดลอ้ม

ในเรืองโครงสร้างการบริหารจัดการ มีความแตกต่างทีน่าสนใจ ร่างกฎหมายฉบับแรกมีแต่เพียง

คณะกรรมการป่าชุมชนระดับพนืที ซึงก็หมายถึงชุมชนจัดตังกรรมการขึนมาวางแผนและบริหารจัดการป่า

ชุมชน โดยมีพนักงานเจ้าหน้าทีทีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในสมัยนันกรมป่าไม้ขึนอยู่กับ

กระทรวงเกษตร) ซึงอาจเป็นเจ้าหน้าทีรัฐ หรือกระทังภาคสังคมก็ได้ ทําหน้าทีประมวลข้อมูล และช่วย

ประสานการจัดการให้ชุมชนจัดตงักรรมการป่าชุมชน การออกแบบเช่นนีให้อิสระกบัชุมชนในการบริหาร

จัดการค่อนข้างมาก และไม่ต้องอยู่ภายใต้การกํากับของกรมป่าไม ้ (สมัยนันดูแลทงัทังป่าสงวนฯและป่า

อนุรักษ์) แต่กฎหมายฉบับล่าสุด ได้ออกแบบให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (ระดับชาติ) และ

คณะกรรมการป่าชุมชนระดบัจงัหวดั ทีมีตวัแทนกระทรวงต่างๆ และภาคสังคมเขา้มากาํกบัดูแล หรือกระทงั

เพิกถอนได ้(โครงสร้างดงักล่าวถูกออกแบบมาตงัแต่ปี  เรือยมา)

การทีร่างกฎหมายฉบับประชาชน ตัดโครงสร้างระบบราชการออกไปเสียมาก ข้อดีคือ ความเป็น

อิสระและความหลากหลายของชุมชนในการบริหารจัดการ แต่ขอ้จาํกดัคือ การใช้อาํนาจในการบงัคบัใช้กับ

หน่วยงานต่างๆ และการบริหารแผนให้เป็นเอกภาพจะน้อย แต่กฎหมายล่าสุดจึงมีโครงสร้างทีชัดเจน มี

ระดบัชนัของอาํนาจในการบริหารจัดการมากกว่า การกาํกบัให้เป็นเอกภาพสูงกว่า แต่ก็จะทาํให้ตกอยู่ภายใต้

การควบคุมของระบบราชการไดเ้ขม้ขน้กว่า

ในเรืองของการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน กฎหมายทงัสองฉบบัจาํกัดอยู่ทีการใช้ประโยชน์เพือยงั

ชีพ โดยให้ขนึกบัความสมบูรณ์นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสําคญั ทงัสองฉบบัยงัขาดมิติการ

สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรให้มนัคง สร้างรายได้ทียงัยืน ทาํให้การจัดการป่าชุมชนยงัไม่ตอบ

ปัจจยัเรืองเศรษฐกิจทีชุมชนพงึพากบัตลาดเท่าใดนัก

กฎหมายฉบบัใหม่ยงัห้ามชุมชนใช้ประโยชน์จากไมท้รงคุณค่าทีเกิดขึนตามธรรมชาต ิ ส่วนไมอ้ืนๆ

ทีไม่ถูกนับว่าทรงคุณค่าก็ให้ใช้ตามความจาํเป็นเพือใช้สอยในครัวเรือนหรือกิจการสาธารณะภายในชุมชน

ดงันัน แมจ้ะอยู่บนหลกัการยงัชีพทีมีขอ้จาํกัดเช่นกนั แต่กฎหมายฉบบัใหม ่ควบคุมการใช้ประโยชน์มากยิง

กว่า โดยเฉพาะหากไม้ในป่าชุมชนจาํนวนมากถูกกาํหนดให้เป็นไม้ทรงคุณค่าตามธรรมชาต ิเท่ากับชุมชน

ใช้ประโยชน์จากไมเ้หล่านันไม่ไดเ้ลย

ยงัมีรูปธรรมบางอย่างทีน่าสนใจในการสร้างเสริมชุมชน ในร่างฉบับประชาชน ให้คณะกรรมการ

ป่าชุมชนสามารถตงักองทุนป่าชุมชนเพือบริหารจัดการได ้ขณะทีในกฎหมายฉบบัใหม่ไม่ไดก้ล่าวถึงการหา

รายไดโ้ดยตรง แต่ก็ให้มีการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ได้

ประเด็นเรืองความเป็นเจา้ของทรัพยากรชีวภาพในพืนทีป่าก็เป็นสิงทีน่าพิจารณา ในร่างพรบ.ฉบับ

ประชาชน คือ หากมีบุคคล หน่วยงานใดทังรัฐ เอกชน กระทังองค์กรระหว่างประเทศ หากจะเข้ามาใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าของชุมชน ต้องผ่านการยินยอมของชุมชน เป็นไปเพือประโยชน์สูงสุดของ

ชุมชน และชุมชนจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนด้วย ประเด็นดังกล่าวออกแบบมาตามหลักใน

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา  (J) ทีว่าด้วยการรับรองสิทธิชุมชนต่อทรัพยากร
ชีวภาพ การเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเป็นธรรมจากฐานทรัพยากรชีวภาพสู่ชุมชน แต่ใน

กฎหมายฉบับล่าสุด  การแบ่งปันผลประโยชน์กําหนดไว้เพียงให้กับผู ้ที เกียวข้อง ตามระเบียบที

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

แต่กฎหมายป่าชุมชนล่าสุดก็มีความกา้วหน้าบางอย่างทีร่างของประชาชนไม่มีคือ การฟ้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนกับผู ้ทีสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรในป่าชุมชน  ตรงกับหลักผู ้สร้างผลกระทบ

สิงแวดลอ้มตอ้งเป็นผูจ้่ายต่อมูลค่าของทรัพยากรทีเสียหาย การฟืนฟูดูแลทรัพยากร แต่ทงัหมดเป็นค่าคิดใช้

จ่ายทีรัฐได้จ่ายไปในการจัดการทังหมด ในส่วนของชุมชนซึงลงทุนลงแรงในการจัดการป่ามากกว่ารัฐ มี

บทบาทเป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้ในการฟ้องร้อง ซึงก็สะท้อนว่า ป่าชุมชนมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐ

มากกว่าชุมชน

จากการเปรียบเทียบเนือหาของกฎหมายป่าชุมชนฉบบัประชาชนทีเป็นจุดเริมตน้ กบัฉบบัปัจจุบันที

เป็นผลจากการต่อสู้ ต่อรองระหว่างชุมชนกับราชการ และประชาสังคมมาอย่างยาวนาน ทําให้เห็นว่า

กฎหมายป่าชุมชนฉบับปัจจุบันแตกต่างไปจากจุดเริมต้นพอสมควร และเป็นความแตกต่างทีมีนัยทาง

การเมืองต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม หรือกล่าวรวมคือ ประชาธิปไตยในการจัดการป่าของชุมชน

พอสมควร

กฎหมายของประชาชนเมือปี  วางอยู่บนหลักของการรับรองสิทธิชุมชน ซึงมีมิติทังสิทธิ

มนุษยชนทางเศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรม (ชุมชนจาํเป็นต้องดาํรงชีพในป่า) สิทธิในการบริหารจัดการ

(ระบบการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน) และสิทธิทางการเมือง (การกาํหนดข้อตกลง กติกา ของชุมชน

อย่างมีส่วนร่วม) แต่กฎหมายฉบับใหม่ ให้นาํหนักในเรืองการกาํหนดภาระหน้าทีของชุมชนเป็นหลัก การ

เข้าถึง และประโยชน์ทีได้เพือให้ชุมชนทาํหน้าทีภายใต้กรอบโครงสร้างของรัฐ รัฐจึงออกแบบโครงสร้าง

เป็นลาํดบัชนั มีอาํนาจกาํกบั ควบคุม เพิกถอนได้

กฎหมายฉบับประชาชน มองการจัดการป่าชุมชนในมิตินิเวศวฒันธรรม และนิเวศวิทยาการเมือง

ป่าชุมชนเป็นได้ทังป่าเศรษฐกิจ ป่าอนุรักษ์ ขึนอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี และเป้าหมายการจัดการของ

ชุมชน ป่าชุมชนจึงอยู่ได้ในทุกพืนทีทีชุมชนดาํรงอยู่และมีการจัดการป่าชุมชนอยู่ การอนุรักษ์นิเวศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพจึงไม่ได้ผูกขาดอยู่ทีรัฐ แต่ชุมชนก็สามารถบริหารจัดการได้ในแบบของชุมชน

เช่นกนั แต่กฎหมายล่าสุด ป่าชุมชนถูกจาํกดัวงเฉพาะนอกเขตป่าอนุรักษ ์มีฐานะเป็นป่ายงัชีพทางเศรษฐกิจ

เป็นส่วนเสริมของระบบการจดัการป่าแบบรวมศูนยข์องรัฐ

เทียบกันแล้ว ป่าชุมชนฉบับปี  เป็นพืนทีอาํนาจทีชุมชนมีอิสระในการจัดการ ซึงเป็นยูโธเปียที

ชุมชนอยากเห็น แต่ฉบบัล่าสุดเป็นสภาวะความเป็นจริงทางการเมืองทีพืนทีป่าก็ยงัเป็นพนืทีการควบคุมทาง

อาํนาจของรัฐ
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เส้นทางของกฎหมายป่าชุมชน จึงเป็นบทสะทอ้นโครงสร้างอาํนาจทางการเมือง ไม่ว่าการเมืองของ

ชนชนันาํจะเป็น “ประชาธิปไตย” หรือ “เผด็จการ” วาทกรรมเหล่านนัไม่ได้เปลียนโครงสร้าง กลไกอาํนาจ

ต่อการจัดการทรัพยากรทีเป็นฐานชีวิตของชุมชนแต่อย่างใด ในพืนทีทีดูไม่เป็นการเมือง อํานาจของรัฐ

ราชการยังแข็งแกร่ง แต่อํานาจชุมชนอ่อนแอลง ขาดความเชือมโยงกับสังคมภายนอกทีเชิดชูกระแส

เศรษฐกิจและสิงแวดลอ้มแบบรัฐนิยมและทุนนิยม

“ประชาธิปไตย” หรือ “เผด็จการ” ในวิถีชีวิตจึงไม่ไดดู้แค่โครงสร้างส่วนบน แต่ตอ้งดูถึงข่ายใยและ

ความสัมพนัธ์อาํนาจต่อทรัพยากรสาธารณะทีมีผลกระทบต่อประชาชนในระดบัล่าง

 ปีของกฎหมายป่าชุมชนจึงเป็นบทสะท้อนของความไม่เป็นประชาธิปไตยทีกฎหมายยงัไม่ให้

ชุมชนเป็นเจา้ของรับผิดชอบต่อฐานทรัพยากรของชุมชนอย่างแทจ้ริง หากสังคมตอ้งการสร้างประชาธิปไตย

ไปถึงระดับล่าง ควรจะต้องปฏิรูปอาํนาจประชาชนต่อทรัพยากรสาธารณะดงัเช่นการจัดการป่าของชุมชน

ดว้ย
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บทท ี

พัฒนาการของขบวนการป่าชุมชน

นับตงัแต่การยกร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับประชาชนในปี  ภายใต้การขับเคลือนของเครือข่าย

องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) สถาบันชุมชน

ท้องถินพฒันา โครงการฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ ตามมาด้วยเครือข่ายชุมชน เช่น

เครือข่ายป่าชุมชนทีก่อตัวขึนมาตามการผลักดันร่างกฎหมายในปี  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ

(คกน.) ซึงเป็นชุมชนทอ้งถินและกลุ่มชาติพนัธ์ุบนทีสูงในภาคเหนือทีผลกัดนัปัญหาป่าไมท้ีดิน และหลวม

รวมมาเป็นสมชัชาคนจน ในปี  (สมชัชาคนจนเกิดปี  แต่มาร่วมกบัเครือข่ายป่าไมท้ีดินในปี )

ในช่วงเวลานนัขบวนการป่าชุมชนมีความเขม้แข็งหลายดา้น ไดแ้ก่

1) เครือข่ายชุมชนทีปกปักรักษาป่าอย่างกวา้งขวางทุกภาค โดยจุดเริมต้นเมีอปี  เครือข่ายป่า

ชุมชนภาคเหนือมีสมาชิกไม่ตาํกว่า  แห่ง กระจายทุกจังหวัด ในภาคอีสานก็มีป่าชุมชน

หลายสิบแห่ง เกิดเครือข่ายป่าชุมชนในภาคเหนือตอนล่างและกลาง ภาคตะวนัตก (มีทงัชุมชน

ท้องถิน และกลุ่มชาติพนัธ์ุข่ายกะเหรียง) เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวดัภาคตะวันออก

เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ บวกกับเครือข่ายพันธมิตร เช่น สมัชชาคนจน สหพันธ์เกษตรกร

ภาคเหนือ เป็นตน้

2) มีฐานงานวิชาการทีเข้มแข็ง ปฐมบทจากงานวิจัยวิวัฒนาการบุกเบิกทีท ํากินในเขตป่า มาถึง

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชนเพือการพฒันาทียงัยืน โดยสถาบันชุมชนท้องถินพฒันา และ

งานวิจยัอืนๆ ต่อเนืองมา

3) มีภาคีทางวิชาการทีเข้มแข็ง ส่วนหนึงมานักวิชาการทีร่วมงานวิจัยป่าชุมชน และผนวกกับ

นักวิชาการทีร่วมขบัเคลือนปัญหาคนจนกบัสมชัชาคนจน

4) มีพืนทีสาธารณะทีเปิดกวา้ง ด้วยการรณรงค์สาธารณะ และมีประเด็นถกเถียงในเรืองคนกบัป่า

ผ่านสือและกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนือง ทําให้วาทกรรมเรืองคนกับป่าเป็นทีรู้จักและ

ยอมรับมากขึน

5) นโยบายและกฎหมายเปิดกวา้ง ทงัดว้ยการรับรองสิทธิชุมชน และการเขา้ชือเสนอกฎหมายจาก

รัฐธรรมนูญ ปี  ทําให้แนวคิดและรูปธรรมของสิทธิชุมชนในการจัดการป่า ได้รับการ

ยอมรับทางกฎหมาย

เพือให้เห็นภาพการเติบโตของเครือข่ายป่าชุมชน จึงขอพิจารณาไปทีละกลุ่มดงันี
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ขบวนการป่าชุมชนระดับชาติ

ขบวนการป่าชุมชนเริมต้นในปี  ขึนเมือองค์กรพฒันาเอกชนนําโดยโครงการฟืนฟูชีวิตและ

ธรรมชาติ อันเป็นองค์กรพฒันาเอกชนทีขบัเคลือนนโยบายป่าไม้ตงัแต่การคัดคา้นสัมปทานไม ้ได้ร่วมกับ

องค์กรพฒันาเอกชนภาคเหนือ คือ ชมรมนักพฒันาภาคเหนือ และอืนๆ ได้แสวงหาทางเลือกทางนโยบาย

และเมือเกิดกระแสแนวคิด และงานองค์ความรู้ป่าชุมชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนก็เข้าไปศึกษาและ

ประเมินความเป็นไปไดใ้นการยกระดบัสู่ขอ้เสนอทางนโยบาย

อย่างไรก็ตาม แมน้โยบายสัมปทานไมอ้นัเป็นนโยบายหลกัในการจดัการป่าของรัฐมานับร้อยปีต้อง

ถูกประชาชนคัดค้านจนยกเลิก แต่รัฐก็ไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างทางนโยบาย กรมป่าไม้ก็เร่งขับเคลือน

นโยบายป่าเศรษฐกิจ ดว้ยการส่งเสริมปลูกยูคาลิปตสัเพือป้อนอุตสาหกรรมกระดาษ และนโยบายป่าอนุรักษ์

โดยการเร่งประกาศเขตอุทยานแห่งชาต ิและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ โดยทีฝ่ายขบวนการประชาสังคม

ยงัไม่ไดพ้ฒันาขอ้เสนอทางนโยบายการจดัการป่าทงัระบบอย่างชัดเจน

บทบาทของขบวนการประชาสังคม นําโดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

(กป.อพช.) โครงการฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ สถาบันชุมชนท้องถินพัฒนา องค์กรอนุรักษ์สิงแวดล้อม

องค์กรพัฒนาเอกชนในแต่ละภาค และนักวิชาการสิงแวดล้อม จึงพุ่งเป้าไปทีการวิพากษ์นโยบายป่าไม้

2528 นโยบายส่งเสริมการปลูกป่า แผนแม่บทป่าไมแ้ห่งชาต ิ( - ) (ดาํเนินการโดยบริษทัจาโค โพ

รี โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก) โดยใช้ประเด็นเรืองการอนุรักษ์ป่าและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ซึงเคยประสบความสําเร็จในการคดัคา้นสัมปทานไม ้การคดัคา้นเขือนนาํโจนและเขือนแก่งกรุง เพือคดัคา้น

การจดัการป่าเชิงพาณิชยข์องรัฐ สถานะของป่าชุมชนในเวลานนัยงัเป็นเพียงตน้แบบทางเลือกการจดัการป่า

ในระดบัพนืที ไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายทางนโยบายหลกั

ในสถานการณ์ทีภาครัฐรุกทางนโยบาย ภาคประชาสังคมจําเป็นต้องพัฒนาทางเลือกนโยบาย

ระดับชาติขึนมา ประจวบเหมาะกับกระแสป่าไมส้ากลเริมให้ความสนใจป่าไมส้ังคม ป่าชุมชน มูลนิธิฟอร์

ดซึงเป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศทีมีบทบาทสนับสนุนงบประมาณแก่ประเทศกาํลังพฒันาในดา้นการ

จัดการทรัพยากร จึงได้สนับสนุนให้สถาบันชุมชนท้องถินพฒันา (อ.เสน่ห์ จามริก เป็นประธานสถาบันฯ

และยงัเป็นประธาน กป.อพช.) ให้ดาํเนินการวิจัยป่าชุมชนเพือเป็นฐานการพฒันานโยบาย (มูลนิธิฟอร์ดก็

สนับสนุนงบประมาณแก่กรมป่าไมใ้นเรืองการจดัการป่าดว้ย)

ด้วยการประสานงานของสถาบันชุมชนท้องถินพฒันาซึงเป็นองค์กรพฒันาเอกชนดาํเนินการโดย

นักวิชาการสังคมศาสตร์ จึงได้ดึงนักวิชาการ นักพฒันา และผูน้ําชุมชนมาร่วมกันทาํวิจัยเชิงปฏิบัติการป่า

ชุมชนร่วมกนัในภาคเหนือและอีสานเป็นเวลา  ปี ( - )

พร้อมๆ ไปกบัการขบัเคลือนตรวจสอบนโยบายรัฐดา้นป่าไม ้องคค์วามรู้จากงานวิจยัป่าชุมชนก็ได้

ถูกพฒันาเป็นร่างกฎหมายป่าชุมชน (ฉบับประชาชน) ขึนมาเป็นครังแรกในปี  นันทาํให้ขบวนการ

ประชาสังคมด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ มีข้อเสนอทางนโยบายทีเป็นเป้าหมายร่วมของขบวนการ
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ทาํให้เครือข่ายป่าชุมชนในแต่ละภาคเกิดการรวมตัวจัดตงัอย่างชัดเจนในทุกภาคเพือร่วมกันขับเคลือนร่าง

พรบ.ป่าชุมชน

การก่อรูปของเครือข่ายระดบัชาติเกิดขึนอย่างชดัเจนในช่วงราวปี -  ในนาม “เครือข่ายการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม” โดยมีโครงการฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติเป็นกลไกประสาน

ขับเคลือนทางนโยบาย ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช.)9 ขณะทีแต่ละ

ภาคก็เกิดเครือข่ายป่าชุมชนโดยเฉพาะภาคเหนือทีมีกลุ่มเครือข่ายเข้มแข็งทังด้านชุมชน วิชาการ และ

ขบัเคลือนนโยบาย เนืองจากเผชิญปัญหาหนักจากการขยายเขตป่าอนุรักษ์ทับพนืทีชุมชน

หากพิจารณาการก่อรูปของเครือข่ายระดับชาติจะพบว่า เครือข่ายป่าชุมชนเป็นเครือข่ายทีเกิดขึน

จากการมีเป้าหมายทางนโยบายร่วมกนัคือ กฎหมายป่าชุมชน เป็นตวัเชือมร้อยขบวนการ เครือข่ายป่าชุมชน

จึงเป็นองค์กรทางนโยบายโดยชัดเจน

เมือเป็นองค์กรทางนโยบาย รูปแบบความสัมพันธ์ของเครือข่ายจึงเป็นไปแบบหลวมๆ ไม่ได้มี

ระบบ โครงสร้างทีชัดเจน (ไม่ไดม้ีประธาน คณะกรรมการ ระบบสมาชิก ระบบหนุนเสริมในพืนที) มีเพียง

เวทีการพบปะเพือกาํหนดเป้าหมาย วางแผนขบัเคลือนทางนโยบาย และการสนับสนุนดา้นวิชาการ

จนเมือเครือข่ายสามารถผลักดันร่างกฎหมายป่าชุมชนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ ด้วยการ

ระดมรายชือประชาชน ,  ชือ เสนอร่างกฎหมายฉบบัประชาชน ในปี และมีการจดัเวทีสาธารณะ

การสือสารสาธารณะเพือรองรับ พร้อมกับส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายในสภา

ผูแ้ทนฯ ดว้ยความหวงัว่าร่างกฎหมายป่าชุมชนจะผ่านรัฐสภา

ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงรุ่งเรืองทีสุดของเครือข่าย มีความพร้อมทังฐานสมาชิกชุมชนที

ขับเคลือนป่าชุมชน มีเครือข่ายขับเคลือนทุกภาค มีฐานงานวิชาการทีเข้มแข็ง มีทรัพยากร(งบฯ) ในการ

ขบัเคลือน มีภาคีความร่วมมือทีกวา้งขวาง มีขอ้เสนอทางนโยบายทีชัดเจนทีสามารถผลกัดนัเขา้สู่กลไกของ

รัฐสภา และพืนทีสาธารณะทีกวา้งขวาง

แต่ปัจจัยความพร้อมทงัหมดก็ยงัไม่เพียงพอทีจะผลกัดันนโยบายได้สําเร็จ เมือวุฒิสภามีมติกลบัลาํ

ในปี  ไม่ยอมรับการจดัการป่าชุมชนในป่าอนุรักษ ์แมร่้างกฎหมายจะมีโอกาสถูกทบทวนอีกครงัในการ

พิจารณาร่วมของสองสภา แต่ก็ไม่มีความหวงัทีจะสามารถยืนหยดัสิทธิชุมชนในป่าอนุรักษ์ได้

ความล้มเหลวของพรบ.ป่าชุมชนมีหลายปัจจัย เช่น สังคมมองว่าเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มคนทีอยู่ใน

ป่าจึงไม่เห็นความเชือมโยงทีเป็นประโยชน์ของสาธารณะ สังคมไม่เชือมนัวา่ชุมชนในป่าอนุรักษ์จะจัดการ

ป่าได้ การออกแบบกฎหมายทีแยกส่วนระหว่างทีป่าและทีทาํกิน การสร้างเงือนไขเชิงอนุรักษ์ทีเขม้งวดแก่

ชุมชนเกินไป โครงสร้างอาํนาจทางการเมืองทีรัฐผูกขาดอาํนาจจดัการป่าอนุรักษ์อย่างเขม้งวด และอืนๆ

9 เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชนในเชิงประเด็นทีเกิดในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัคือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซึง

หลายองคก์รในเครือข่ายไม่เพียงขบัเคลือนเกษตรกรรมทางเลือก ยงัขบัเคลือนป่าชุมชนด้วย
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ผลกระทบทีร้ายแรงกว่าการไม่บรรลุเป้าหมายทางนโยบาย คือ การแตกสลายของเครือข่ายป่าชุมชน

ระดบัชาต ิเมือเป้าหมายทางนโยบายทีเป็นแกนกลางของเครือข่ายไม่บรรลุผล เครือข่ายเองก็ไม่ไดม้ีขอ้เสนอ

ทางนโยบายอืนๆ ทีเป็นเป้าหมายร่วมกนั ระบบความสัมพนัธ์ของเครือข่ายก็ไม่ไดม้ีการเชือมโยงหนุนเสริม

กันอย่างเป็นระบบต่อเนือง (ไม่ได้มีการเชือมโยงในด้านการผลิต การแบ่งปันทรัพยากร ฯลฯ) ปัจจัยความ

พร้อมต่างๆ ทีมีก็ล ้วนแต่พึงพาเป้าหมายทางนโยบายร่วมกนั นันจึงทาํให้ความลม้เหลวของพรบ.ป่าชุมชน

กลายเป็นความลม้เหลวของเครือข่ายไปดว้ย

การคลายตวัของเครือข่ายป่าชุมชนระดบัชาติ แมจ้ะดูเป็นความตกตาํ แต่ก็เป็นจุดสําคญัทีขบวนการ

ในทุกองคาพยพได้ทบทวนความผิดพลาด เพือออกแบบการขับเคลือนใหม่ให้ก้าวข้ามข้อจํากัดเดิม และ

สร้างการเปลียนแปลงทางสังคมไดจ้ริง

เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ

ในภาคเหนือ ป่าชุมชนเป็นวฒันธรรมชุมชนทีพึงพิงป่า ผ่านระบบ “หน้าหมู่” หรือระบบการจดัการ

ร่วมของชุมชนมาช้านาน ป่าชุมชนมีความหมายทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจทีเชือมโยงกบัระบบเหมืองฝาย

หรือกล่าวไดว้่าป่าชุมชนเป็นหนึงในระบบภูมิทศัน์การจดัการดิน นาํ ป่า

ตงัแต่ก่อนยุติสัมปทานไม ้ปี 2531 อนัเป็นจุดเริมตน้วาทกรรมป่าชุมชน ก็ปรากฏมีชุมชนร่วมมือ

กนัปกป้องป่า ดงัเช่น ป่าชุมชนทุ่งยาว จงัหวดัลาํพูน ทีผูน้าํชุมชนไดม้ีการกาํหนดกติกาเรียกว่า “สัญญารักษา

ป่า” ตงัแต่ปี 2496 เพือป้องกันการบุกรุกตัดไม ้ยึดพืนทีป่าของชาวบา้น ระบบการจัดการป่าทีก่อร่างจาก

วฒันธรรมไดเ้ป็นตน้แบบขยายตวัไปในระดบัลุ่มนาํ และจงัหวดั เกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนจงัหวดัลาํพูน ใน

ปี 2542 โดยมีพ่อจรัล ขาสัก เป็นผูน้าํจดัการป่าทุ่งยาว ในพนืที 2,500 ไร่

จนเมือหลังสัมปทาน ปี 2532 มีเหตุการณ์เอกชนบุกรุกพืนทีป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว อาํเภอสัน

กาํแพง จงัหวดัเชียงใหม ่ผูน้าํคือ ครูนิด ไชยวนันะ นายทวีศิลป์ ศรีเรือง และกลุ่มชุมชนไดค้ดัคา้นการตดัไม้

และประกาศต่อสาธารณะให้ป่าดังกล่าวเป็นป่าชุมชน และเสนอให้รัฐออกกฎหมายป่าชุมชน จนนาย

ไพโรจน์ สุวรรณกร อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนนัมาประกาศให้เป็นพืนทีทดลองโครงการทดลองป่าชุมชน

ห้วยแกว้ ในเดือนธันวาคม 2532
การทาํงานวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชนในภาคเหนือ เป็นการเปิดภาพความเข้าใจป่าชุมชนได้อย่าง

ลุ่มลึก เป็นแรงเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการขบัเคลือนนโยบาย กระบวนการวิจยัดงักล่าวเน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ด้วยเหตุนีงานวิจัยจึงเป็นการสร้างความรู้ไปพร้อมกบัความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการป่า

ผลจากการศึกษาเบืองตน้เมือปี 2534 พบวา่ มีป่าชุมชนภาคเหนือทีสํารวจไดใ้นขณะนนัถึง 150 ป่า และ

กาํลงัขยายตวัมากขึน

ป่าชุมชนทีเกิดขึนตามจุดต่างๆ เป็นต้นแบบให้ชุมชนต่างๆ สถาปนาการจัดการป่าชุมชนขยายตัว

เป็นเครือข่ายกวา้งขวาง แรงหนุนเสริมสําคัญมาจากองค์กรพฒันาเอกชนภาคเหนือ ในช่วงแรกคือ ชมรม

นักพฒันาภาคเหนือ นาํโดยคุณชัชวาล ทองดีเลิศ และพฒันามาเป็นมูลนิธิพฒันาภาคเหนือ ทีทาํทงังานจดัตงั
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ชุมชน งานวิชาการ งานสือสาร งานเชือมสาธารณะอย่างรอบดา้น ต่อมามีคุณเดโช ไชยทพั เป็นหัวหอกหลัก

ในการขบัเคลือนร่างกฎหมายป่าชุมชน

สถานการณ์ทีทาํให้ป่าชุมชนเติบโตอย่างรวดเร็ว มาจากนโยบายการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ของรัฐ

ทีไปครอบทับพืนทีชุมชน ทาํให้ชุมชนในพืนทีป่าทวัภาคเหนือต่างผลักดันป่าชุมชนในฐานะการยืนหยดั

สิทธิชุมชนในการจดัการป่าและการดาํรงชีพ

เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ จดัรูปเครือข่ายตามลุ่มนาํ เป็นเครือข่ายลุ่มนาํย่อยๆ ทีเชือมร้อยกนั เกิด

เป็นสมชัชาป่าชุมชนภาคเหนือในปี  โดยมีพ่อหลวงจรัล ขาสัก ผูน้าํป่าชุมชนบา้นทุ่งยาว จงัหวดัลาํปาง

และยงัมีเครือข่ายของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนทีสูง คือ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ทีรวมตวักนัตงัแต่

ปี นําโดยนายจอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ปกากะญอภาคเหนือ และต่อมายงัมีสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ร่วมกนัขบัเคลือน

เนืองจากภาคเหนือเผชิญปัญหาการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับชุมชนมากทีสุด ทาํให้เครือข่ายป่า

ชุมชนภาคเหนือ โดยมีมูลนิธิพฒันาภาคเหนือ และมูลนิธิเพือการพฒันาทียงัยืน (ภาคเหนือ) มีบทบาทหลกั

ในการผลักดันให้รัฐแก้ไขปัญหาป่าอนุรักษ์กับชุมชน และขับเคลือนป่าชุมชนทงัในเรืองการเสริมความ

เข้มแข็งชุมชน การขับเคลือนขบวนการเคลือนไหวทางนโยบาย การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างภาคี

นักวิชาการและภาคสังคมส่วนต่างๆ การสือสารสาธารณะ และการขบัเคลือนทางนโยบายกฎหมายป่าชุมชน

ด้วยบทบาทขับเคลือนเชิงรุกอย่างรอบด้านดังกล่าว ทาํให้เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือเป็นแกนหลักของ

ขบวนการป่าชุมชนทงัประเทศ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังทีขบวนการผิดหวงักับการผลักดันร่างพรบ.ป่าชุมชน สิงทีชุมชนวิตกก็คือ

สิทธิตามวฒันธรรมประเพณีของพวกเขาจะถูกรับรองได้อย่างไร ท่ามกลางกระแสการรุกรานของของรัฐ

ดว้ยการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทบัทีชุมชน และการรุกของทุนผ่านธุรกิจพืชพาณิชย ์การจบัจองทีดินเพือเก็ง

กาํไร และอืนๆ

ในด้านหนึงเครือข่ายชุมชนทีเข้าร่วมขับเคลือนกับขบวนการประชาชนเพือสังคมทีเป็นธรรม (P

Move) อันเป็นเครือข่ายประชาชนจากทุกภาคทีมีบทบาทหลักผลักดันการแก้ไขปัญหาทีดินของชุมชน ก็

พฒันาข้อเสนอต่อยอดจากป่าชุมชนเป็น “โฉนดชุมชน” อันหมายถึง ระบบกรรมสิทธิการจัดการทรัพยากร

ร่วมของชุมชนเพือความมนัคงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม ซึงสามารถผลกัดนัให้เกิดเป็นระเบียบสํานักรัฐมนตรี

ได้ในปี  แต่การดาํเนินการของภาครัฐทีให้เกิดโฉนดชุมชนก็เป็นไปอย่างล่าช้า รัฐยงัไม่ยอมรับให้มี

โฉนดชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ดังเช่นเดียวกบัป่าชุมชน

เครือข่ายชุมชนยงัปฏิบตัิการสร้างนโยบาย กฎหมายระดบัทอ้งถิน นาํโดย อบต.บา้นแม่ทา ตาํบลแม่

ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ ซึงเป็นแกนนําของขบวนการป่าชุมชนได้เป็นต้นแบบของการริเริมทาํข้อบัญญัติ

ท้องถิน จากจุดดังกล่าวทาํให้ชุมชน และนักพฒันาในเครือข่ายได้เห็นความสําคญัทีจะนํามาปฏิบัติการใน

บริบททีรัฐธรรมนูญไดเ้ปิดให้ อปท.ออกขอ้บัญญตัิตนเองได ้ชุมชนทาเหนือทีเป็นเครือญาติกบัแม่ทาจึงได้
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เริมกระบวนการขอ้บญัญตัิทอ้งถินในปี2550 ตามมาดว้ยตาํบลแม่วินในปี 2553 ตาํบลแม่แดด กบัตาํบล

แสนไหในปี 2556 และตาํบลแม่นาจรในปี 2557
เงือนไขเริมต้นของชุมชนท้องถิน มาจากการตระหนักว่ารัฐกาํลังใช้นโยบายป่าไม้ลิดรอนสิทธิ

ชุมชน และเมือเห็นโอกาสทางนโยบายจากรัฐธรรมนูญ และการริเริมของตาํบลแม่ทา เครือข่ายนักพฒันา

และชุมชนจึงเขา้ไปหนุนสร้าง สร้างความคิด กระบวนการเรียนรู้ในการทาํขอ้บญัญตัิทอ้งถิน

แต่ภายหลังการรัฐประหารในปี  รัฐบาลมีแนวโน้มทีจะไม่กระจายอํานาจสู่ท้องถิน การ

ขบัเคลือนขอ้บญัญตัิทอ้งถินจึงไม่ไดค้ืบหน้ามากนัก

เครือข่ายป่าชุมชนอีสาน10

การเคลือนไหวเรืองป่าไมข้องชาวบา้นอีสานไม่ใช่เรืองการคดัคา้นสัมปทานไมด้งัเช่นภาคเหนือ แต่

มาจากการคดัคา้นการปลูกยูคาลิปตสัในพนืทีดินอีสาน อนัเป็นส่วนหนึงของนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ  ที

กําหนดให้มีป่าเศรษฐกิจร้อยละ  ของพืนทีประเทศ และพืนทีเป้าหมายของป่าเศรษฐกิจก็คือภาค

ตะวนัออกและอีสาน โดยรัฐบาลให้เอกชนเช่าพืนทีป่าไม้เสือมโทรมเพือปลูกยูคาลิปตสั พืนทีเหล่านนัก็มา

จากการยึดทาํลายพืนทีป่าไมห้รือป่าชุมชนของชาวบา้น

ความขัดแยง้เรืองการคัดค้านปลูกป่าพาณิชย์ขยายตัว พืนทีปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(ออป.) ถูกชาวบา้นทาํลายเพือเอาทีดินคืน ในช่วงนนัเองก็มีคณะวิชาการ นาํโดยอาจารย์เจิมศกัดิ ปินทอง มา

ศึกษาเรืองวิวฒันาการบุกเบิกทีทาํกินในเขตป่า ได้เข้ามาเรียนรู้และให้ข้อมูลกับชาวบ้าน พร้อมกันนันก็มี

นักพฒันาเอกชนในอีสาน เช่น ภาคภูมิ วิธานติรวฒัน์ มงักร เต็งประวตั ิและอืนๆ ไดเ้ขา้มาสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ทางนโยบายกับชาวบ้าน และผลักดันให้ชาวบ้านมีบทบาทเคลือนไหวสาธารณะ ด้วยการเปิดเวทีรับ

ฟังความคิดเห็นและเสนอต่อสาธารณะในเรืองปัญหาการปลูกป่าพาณิชย์ทีกรุงเทพฯ จนทาํให้ในปี 

รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ไดช้ะลอการให้เอกชนเช่าทีปลูกยูคาฯ

การเคลือนไหวทางการเมืองครังสําคัญเกิดในช่วงทีรัฐบาลดาํเนินโครงการจัดสรรทีทาํกินให้แก่

ราษฎรผูย้ากไร้ในพนืทีป่าสงวนเสือมโทรม (คจก.) โดยอพยพชุมชนในพนืทีป่าไปอยู่ในพืนทีจดัสรรนําร่อง

จาํนวน 352 ป่า หลายบา้น เช่น ชาวบา้นดงสะคร่าน ถูกอพยพไปที อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น แตก่็มีประชาชน

ถือครองทีดินอยู่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ชุมชนป่าทัวภาคอีสาน ประมาณ 30,000 คน ชุมนุมปิด

ประตูเขา้สู่อีสาน ทีปากช่อง ในวนัที 3 ก.ค. 2535 ส่งผลให้มีการยกเลิกโครงการ และมีขอ้ตกลง “คืนถิน

แผ่นดินแม่” หลังจากนัน ชาวบ้านในพืนที47 ป่ามีการจัดตงั “สมัชชาชาวนาชาวไร่ภาคอีสาน (สดท.)” มี

เป้าหมาย 1) ติดตามการคืนถิน 2) ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชุมชน) และ 3) กระจายการถือครองทีดิน

10 ประมวลจากการสัมภาษณ์ ภาคภูม ิวิธานตริวฒัน์, อดีตผูป้ระสานงานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอีสาน, ธันวาคม

2561
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เมือชาวบ้านเดินขบวนจนสามารถยุติโครงการดังกล่าว ก้าวต่อไปของชุมชนก็คือฟืนฟูทีดินทาํกิน

และป่า โดยเกิดเป็นเครือข่ายพฒันาป่าชุมชนเพือการดาํรงชีพของชาวบา้น และร่วมขับเคลือนป่าชุมชนกบั

เครือข่ายป่าชุมชนในทุกภาค

ในช่วงนนั มีผูน้าํชาวบา้นตืนตัวปัญหาป่าไม้หลายคน เช่น นายสมยั ผูใ้หญ่บา้นป่าชุมชนโนนใหญ่

กิงอาํเภอโพธิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ แม่ฤทธิ บุญประกอบ ดงขุมคาํ จ.อุบลราชธานี ผูใ้หญ่วง แห่งป่าชุมชน

บา้นหนองเยาะ หรือผูน้าํจากป่าดงเค็ง จงัหวดัสุรินทร์ เป็นตน้

ตามมุมมองของราชการ ป่าชุมชน เป็นพืนทีป่าเล็กตามบ้าน วัด โรงเรียน แต่ชาวบ้านอธิบาย

ความหมายป่าชุมชนให้สอดรับกับวิถีชีวิตชาวบา้น ว่าคือ ระบบนิเวศทีชุมชนพึงพาใช้ประโยชน ์ เช่น ป่าช้า

ป่าหัวไร่ ซึงแมไ้ม่มีรูปแบบการจดัการทีชัดเจน แต่เป็นวฒันธรรมทีชุมชนสัมพนัธ์กบัป่า

ในช่วงแรกของการทาํงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน นักพฒันาเอกชนเขา้ไปส่งเสริมการจัดการ

ป่าในรูปแบบทีมีองค์กรชัดเจน เช่น มีกรรมการ มีการเลือกตงั มีการหมุนเวียนผูน้ํา แต่ก็พบต่อมาว่าบาง

พืนทีล้มเหลว ผูน้ําติดกับการทาํงานองค์กร ไม่ได้ทาํงานฐานรากกับชุมชน จึงต้องพฒันาผูน้ําธรรมชาติใน

เรืองป่าขึนมาโดยเอาวิถีวฒันธรรมเป็นตวัตงั

จากการทํางานและศึกษาวิจัยขององค์กรพัฒนาเอกชนพบว่า ผู ้ได้ประโยชน์จากป่าชุมชนเป็น

ชาวบ้านทีมีฐานะปานกลาง มีข้าวกิน แต่สําหรับชาวบ้านทียากจน พวกเขาไม่ได้ดาํรงชีพกบัฐานทรัพยากร

และไม่มีเวลา ความพร้อมทีจะมาร่วมจดัการ ตอ้งไปรับจา้งหาเงิน

ผลการดาํเนินงานป่าชุมชนของชาวบ้าน ได้สร้างความมนัคงอาหารให้ชุมชนมากขึน สร้างรายได้

ตามฤดูกาลของทรัพยากรจากป่า แม้พนืทีป่าจะไม่ได้เพิมขึน แต่ป่าปู่ ตา ป่าโคก ป่าบุ่งทามซึงแต่เดิมไม่เคย

ได้รับความสําคัญ ถูกราชการตัดโค่นทิงหรือทําลายพืนที ก็ถูกให้ความสําคัญว่าเป็นป่าชุมชนขึนมา เกิด

ความตืนตัวในภาครัฐ วิชาการเข้ามาศึกษา ป่าชุมชนยงัถูกใช้เป็นตัวชีวัดผลกระทบการพัฒนาด้วย เช่น

ชาวบา้นใช้เรืองป่าบุ่งทามในการคดัคา้นและชีผลกระทบจากเขือนราศีไศล เป็นตน้

กระแสป่าชุมชนได้เปลียนโนบายพัฒนาอีสานจากทีจะปลูกยูคาฯ ทังแผ่นดิน เพือตอบสนอง

อุตสาหกรรมกระดาษ ป่าชุมชนไดช่้วยยืนยนัว่าอีสานไม่ใช่โรงงานกระดาษ ไม่ใช่พนืทีทีมีแต่ความแห้งแล้ง

เสือมโทรม

การขับเคลือนป่าชุมชนเป็นประเด็นสําคัญระดับภาค ควบคู่ไปกับเรืองการคัดคา้นเขือนและการ

จัดการนาํโดยชุมชน ในเรืองป่าชุมชนมีองค์กรพฒันาเอกชนทีขบัเคลือนโดยตรง ได้แก่ โครงการป่าชุมชน

สุรินทร์ นําโดยคุณสนัน ชูสกุล นักพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน โดยร่วมขับเคลือนกับเครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอีสาน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช.อีสาน)

แต่กระนันป่าก็เป็นเพียงส่วนหนึงของฐานทรัพยากรของชุมชน ขบวนการอีสานได้คิดไปถึงการ

จัดการทีดินซึงเป็นฐานทรัพยากรทงัหมดร่วมกนัของชุมชน ตามแนวคิดการตงัถินฐานทีพีบาํรุง บุญปัญญา

นักพฒันาอาวุโสได้นําเสนอว่าการตงัถินฐานของอีสานมีทงับ้านบนโคก นารอบโคก และถัดไปก็เป็นป่า
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กล่าวอีกทางหนึงก็คือ ภูมิทัศน์การดาํรงชีพของชาวอีสานทีต้องมองความสัมพนัธ์ทุกฐานทรัพยากรอย่าง

บูรณาการ

แต่กระนันปัญหาป่าไมท้ีดินอีสานก็ไม่ได้สินสุด ชาวบ้านดงสะคร่านเป็นหมู่บ้านแรก ๆ  ทีกลับเขา้

หมู่บา้น และทาํสําเร็จในเดือน ส.ค. 2535 แต่ต่อมามีการประกาศอุทยานแห่งชาติภูผาม่านทบัซ้อนชุมชน

จากการเขา้ร่วมกบัสมชัชาชาวนาชาวไร่ และสมชัชาคนจน รัฐบาลมีมติ ค.ร.ม. 17 เม.ย. 2540 จาํแนกการ

ใช้ทีดิน11

ในพนืทีบา้นดงสะคร่าน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทรัพยากรป่าไม ้ฯ จงัหวดัขอนแก่น

มีมติให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยาน ฯ ออกจากทีอยู่อาศัยและทีดินทาํกินของชาวบ้าน และออก สปก. แต่ก็ถูก

ยกเลิกโดย มติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541
ชุมชนได้เข้าร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสาน (ก่อตัง 29 พ.ค. 2549) และขบวนการ

ประชาชนเพือสังคมทีเป็นธรรม (พีมูฟ) จัดทําแผนจัดการทีดินและทรัพยากรโดยชุมชน ร่วมโครงการ

อุทยาน ฯ นาํร่อง (จอมป่า) และโฉนดชุมชน

แต่เมือเข้าสู่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในปี  ชาวบ้านอีสานก็เผชิญปัญหาจาก

นโยบายทวงคืนผืนป่า ทีรุกเขา้แย่งยึดพืนทีป่าของชุมชน ไม่ต่างจาก คจก.ในอดีต ทาํให้เครือข่ายชาวบา้นใน

นามเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคีสานได้ร่วมขับเคลือนกับพีมูฟต่อสู้ปกป้องสิทธิ และนําเสนอเรืองการจัดการ

ทรัพยากรร่วมของชุมชนในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” แต่ก็ยงัมีความคืบหน้าไม่มากนัก

เครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มอืนๆ

จากกระแสป่าชุมชนทีเริมตน้การรณรงค์พรบ.ป่าชุมชน ในช่วงทศวรรษ  ทาํให้ชุมชนทีอยู่กับ

ป่าในภาคต่างๆ เริมตืนตวั จดัการป่าชุมชนมากขึน ส่วนหนึงเป็นเพราะสถานการณ์ความเสือมโทรมพืนทีป่า

จากการพฒันาเศรษฐกิจ ส่วนหนึงมาจากการขยายพืนทีป่าอนุรักษ์ของรัฐซ้อนทบัพืนทีชุมชน ทาํให้ชุมชน

สร้างระบบการจัดการป่าชุมชนขึนอย่างหลากหลาย และด้วยการส่งเสริมขององค์กรพัฒนาเอกชนและ

สถาบนัวิชาการต่างๆ ป่าชุมชนทีเขม้แข็งหลายจุดก็เกิดขึน เกิดการรวมเป็นเครือข่ายทงัในระดบัทอ้งถิน และ

ระดบัภาค เรามาลองสํารวจป่าชุมชนกลุ่มต่างๆ ทีมีความโดดเด่น

11 ขบวนการประชาชนเพือสังคมทีเป็นธรรม, 2018, จาก คจก. ถึงทวงคืนผืนป่า เรืองเล่าจากบ้านดงสะคร่าน จ.ขอนแก่น, 10 มกราคม,

https://www.facebook.com/Pmove2011/posts /จาก-คจก-ถึงทวงคืนผืนป่าเรืองเลา่จากบ้านดงสะคร่าน-จขอนแก่นบ้านดงสะ

คร่าน-เป็นชุมช/1911774272208465/



35

ชุมชนกะเหรียงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี

ชุมชนกะเหรียงตาํบลไล่โว่ (  หมู่บ้าน) อาํเภอสังขละบุรี จังหวดักาญจนบุรี อยู่ในพืนทีเขตรักษา

พนัธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ตะวนัตก) เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเก่าแก่ทีมีวฒันธรรมการอยู่ร่วมกับป่ามาอย่าง

ลึกซึงยาวนานทีสุด วิถีวฒันธรรมนิเวศของพวกเขาเชือมโยงภูมิทศัน์การดาํรงชีพทงัหมดไม่ว่าจะเป็นผืนป่า

ขุนเขา ลาํห้วย สายนาํ ไร่หมุนเวียน พืนทีนา ทีตงัหมู่บ้าน ล้วนเป็นวิถีนิเวศร่วมกัน ในสภาพการณ์ดงักล่าว

ชุมชนจึงไม่ไดม้ีแบ่งประเภททรัพยากรเพือจดัการออกมาต่างหาก ทีนีจึงไม่มี “ป่าชุมชน” ในความหมายของ

ผืนป่าแห่งหนึงทีชุมชนร่วมจดัการ แต่นิเวศวฒันธรรมดาํรงอยู่ในทุกพนืทีชีวิต

สถานการณ์ทีทาํให้เรืองราวชุมชนกะเหรียงทุ่งใหญ่โดดเด่นขนึมา เมือในช่วงปี -  กรมป่า

ไมเ้ห็นว่าวิถีไร่หมุนเวียนของชาวบ้านจะทาํให้ป่าถูกทาํลาย จึงมีเป้าหมายจะอพยพชาวบา้นออกจากเขตป่า

ทุ่งใหญ่ฯ เพราะต้องการเสนอพืนทีป่าดังกล่าวให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ด้วยการสนับสนุนของ

เจ้าหน้าทีป่าไมใ้นพนืที องค์กรพฒันาเอกชน นักวิชาการ จึงทาํให้ชุมชนไดม้ีบทบาทนาํเสนอเรืองวิถีชุมชน

ป่า เพือเป็นส่วนหนึงของมรดกโลกดว้ย มีการจดักิจกรรมทางประเพณี เช่น พิธีทาํบุญขา้วใหม ่ซึงแต่เดิมจัด

วนไปแต่ละหมู่บ้าน ก็ประยุกต์มาจัดรวมกัน และเชิญโลกภายนอกเข้ามาสัมผัสเรียนรู้วิถิชุมชน จาก

เหตุการณ์ดังกล่าว ทาํให้เกิดกระแสแนวคิด “คนกับป่า” ทีโดดเด่น แม้ว่าชุมชนกะเหรียงทุ่งใหญ่จะไม่ได้

ร่วมเคลือนไหวผลกัดนักฎหมายป่าชุมชนร่วมกบัขบวนการป่าชุมชนโดยตรง แต่กระแสดคนกบัป่าจากทุ่ง

ใหญ่ก็ไดห้นุนเสริมไปถึงขบวนการป่าชุมชนในภาคต่างๆ ดว้ย

เมือวิถีนิเวศวฒันธรรมของชุมชนกะเหรียงเป็นทียอมรับต่อสาธารณะ หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐ

และเอกชนก็เขา้มามีบทบาทส่งเสริม เช่น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกบักรมอุทยานแห่งชาต ิจดัทาํโครงการ

จัดการพืนทีคุ ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวนัตก (Joint Management of Protected Area: JoMPA) ที

ทาํงานกบัชุมชนขอบผืนป่าตะวนัตก  แห่ง ในช่วงปี 

ในเวลานี ดว้ยกระแสการพฒันาการอนุรักษ์ป่าแบบเขม้งวดของรัฐและเอกชน และการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ ส่งผลให้นิเวศวฒันธรรมของกะเหรียงเผชิญปัญหา การทาํไร่หมุนเวียนของพวกเขาทีต้องการ

หมุนเวียน พกัฟืนพืนทีไร่ให้คืนความสมบูรณ์ไม่สามารถทาํได้ตามวิถีประเพณีดงัเดิม ชุมชนต้องปรับตัว

ภายใต้แรงกดดนั ทาํให้สุ่มเสียงต่อความมนัคงนิเวศ อาหารและวฒันธรรม แมค้ณะรัฐมนตรีจะมีมติเรืองการ

ฟืนฟูวิถีชีวิตคนกะเหรียงในปี  แต่ก็ยงัขาดการดาํเนินการอย่างจริงจงั ชุมชนกะเหรียงแห่งป่าทุ่งใหญ่จะ

ธํารงวิถีวฒันธรรมนิเวศทีเป็นต้นแบบของประเทศและภูมิภาคได้หรือไม่ เป็นสิงทีสังคมจะต้องเรียนรู้และ

สนับสนุนชุมชนบนวิถีวฒันธรรมอย่างจริงจงั
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เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ  จงัหวดัภาคตะวนัออก12

มองไปภูมิทศัน์ป่าภาคตะวนัออก ผืนป่าทีครอบคลุมเชือมโยง  จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

ระยอง จันทบุรี และชลบุรี มีเนือที .  ล้านไร่ ผืนป่าแห่งนีมีชุมชนอยู่รอบป่าทงัสิน  ชุมชน มีความ

หลากหลายชาติพนัธ์ุ อยู่ในพืนทีป่าต่างช่วงเวลากัน บางชุมชนเป็นชุมชนดงัเดิมในภาคตะวนัออก ชุมชน

เหล่านีจะทาํสวนผลไม ้ยางพารา พบในเขตตอนใต้ของจังหวดัจันทบุรี ระยอง และชลบุรีบางส่วน และก็มี

ชุมชนชาวไร่จากอีสานทีเข้ามาบุกเบิกป่าช่วงสัมปทานไม้เพือปลูกอ้อย มันสําปะหลัง พบในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สระแกว้ ชุมชนทีอยู่รอบผืนป่ามีทงัชุมชนทีจัดการป่าชุมชน และชุมชนทีไม่มีการจัดการป่าเลย

บางหมู่บ้านรวมตัวหลวมๆ จัดตังองค์กรชุมชนได้ยาก บางบ้านไม่ได้กันพืนทีส่วนรวมของชุมชน บาง

หมู่บา้นถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ป่ารอยต่อ  จงัหวดัภาคตะวนัออกและชุมชนทีนีก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับภาคอืนๆ เมือผืน

ป่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นจากการสัมปทานป่าไม้ของกรมป่าไม ้ตามมาด้วยการส่งเสริมพืชพาณิชย์ และ

แรงผลักดันของกลุ่มทุนทีเข้ามาจับจองพืนที ครอบครองทรัพยากร ส่งผลต่อระบบนิเวศ การเปลียนแปลง

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนจากยงัชีพสู่การค้า ชุมชนต้องการทีดินเพือปลูกพืชเศรษฐกิจ และ

สูญเสียทีดินให้กบันายทุน

อุตสาหกรรมใหญ่น้อยเข้ามาจับจองใช้ประโยชน์ทรัพยากรทังทีดินและป่าไม ้และสร้างมลภาวะ

สิงแวดลอ้ม เช่น นาํเสีย การพฒันาพืชพาณิชย์ และการเขา้มาใช้ประโยชน์ของอุตสาหกรรม ทาํให้ผืนป่าถูก

ทาํลายลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบนิเวศ ในอีกดา้นหนึงรัฐก็ประกาศเขตป่าอนุรักษ์ครอบคลุมพนืทีหลาย

แห่ง

เมือกระแสป่าชุมชนกําลังเบ่งบาน ในปี  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก (RECOFTC) อันเป็นองค์กรวิชาการด้านการอบรมและส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ก็ได้เข้ามา

สนับสนุนการจัดการป่าของชุมชนรอบป่ารอยต่อห้าจังหวัด ทาํให้ชุมชนรอบป่าจาํนวนหนึงทีเห็นปัญหา

ผลกระทบทีป่าถูกทาํลาย และต้องการฟืนฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากป่าให้ยงัยืนได้แนวคิดและแรง

บนัดาลใจ จึงเกิดความร่วมมือกนัสร้างป่าชุมชนของตนเอง และเชือมโยงกนัเป็นเครือข่ายร่วม  ชุมชนใน

ปี  เกิดเป็นกลไกกาํหนดการเรียนรู้ทีองค์กรชุมชนตอ้งการ พวกเขาจึงไดข้นานตวัเองอว่า “เครือข่ายป่า

ชุมชนรอยต่อ  จังหวดัภาคตะวนัออก” มีเป้าหมายเพือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพชุมชน

ให้สามารถจดัการป่าชุมชนตนเองให้เขม้แข็ง ปัจจุบนัสามารถจดัการป่าไดท้งัหมด  ชุมชน รวมเนือทีกว่า

25,  ไร่ ป่าชุมชนเหล่านีอยู่นอกพืนทีป่าอนุรักษ์ ซึงไม่เพียงแต่จะสร้างป่าทีเป็นฐานชีวิตของชุมชนแลว้

ยงัเป็นแนวป้องกนัพืนทีป่าอนุรักษ์ไม่ให้ถูกรุกรานอีกดว้ย

12 สุวิน พ่วงแพ, , โครงการพฒันาฟืนฟูภูมิทศัน์ป่ารอยต่อห้าจงัหวดัภาคตะวนัออกเพือเศรษฐกิจชุมชน และสุขภาวะ

ชุมชนทีด,ี เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจงัหวดัภาคตะวนัออก, สสส.
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จุดเด่นป่าชุมชนของเครือข่ายฯ ก็คือ ความแตกต่างหลากหลายทังในเชิงความสัมพนัธ์ทีมีต่อป่า

หลายชุมชนไม่ได้พงึพาป่าเป็นอาหารเหมือนป่าชุมชนแถบเหนือและอีสาน แต่มีป่าเป็นพืนทีสีเขียว และ

สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเทียวนิเวศ และเป็นพืนทีความร่วมมือกบัสาธารณะ การจดัการป่าทีนียงัมีทัง

ระดบัป่าชุมชนและป่าครอบครัว

ปัญหาทีชุมชนเผชิญอาจไม่ใช่การประกาศเขตป่าอนุรักษ์เหมือนดังในภาคเหนือ แต่เป็นเรืองการ

ขยายตัวพืชพาณิชย ์การรุกรานของนายทุนทีเข้ามาจับจองและเปลียนสภาพพืนที ปัญหาการลกัลอบตดัไม้

และปัญหาความขดัแยง้ระหว่างช้างป่ากบัชุมชนในพนืที ซึงทงัหมดนีก็ต้องการจัดการของชุมชนทีเขม้แข็ง

เครือข่ายฯ ไดส้ร้างกลไกการจดัการหลายระดบั ระดบัหมู่บา้น มีทงัหมด 83 หมู่บา้น ครอบคลุมห้าจงัหวดั

รอบผืนป่า สูงขึนไปคือ ระดบัเขตพนืที โดยแบ่งกลุ่มหมู่บา้นออกเป็น 10 โซนพนืที โดยอาศยัภูมินิเวศเป็น

ฐาน และระดับเครือข่าย โดยให้ตัวแทนเขตโซนพืนทีมาร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายเพือทาํหน้าทีก ําหนด

ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกนั

เครือข่ายฯเห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งสร้างความเชือมโยงทงัในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยใน

เชิงนิเวศมุ่งจดัการป่าในเชิงภูมิทศัน์ คือ จดัการป่าเป็นผืนต่อเนืองเชือมโยงกนั เพือให้เกิดความสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศ และสร้างขีดความสามารถในการบริการทางนิเวศทีดี การจัดการป่าต้องแก้ปัญหาความยากจน

และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรของชุมชน อาศัยความร่วมมือของชุมชนและ

ภาคีทีเกียวข้องทีมีความหลากหลาย จึงต้องสร้างความสัมพนัธ์ ระบบการจัดการทีเชือมโยงกลุ่มต่างๆ ให้มี

เอกภาพในเป้าหมาย แต่คงความหลากหลายตามวิถีและปัจจัยทีเกียวข้องกับป่าไว้ เป้าหมายต่อไปจะขยาย

จากชุมชนทีลุกขึนมาจัดการป่าและป่าครอบครัวแลว้ 83 ชุมชน ไปให้เชือมโยงครบ 170 ชุมชนรอบป่า

และเอือประโยชน์แก่สังคมในวงกวา้งทีจะได้ประโยชน์จากต้นนาํ ความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ

ฐานทรัพยากรของชุมชน

เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ชัยนาท13

ป่าชุมชนบา้นเขาราวเทียนทอง อยู่ในเขตพนืทีป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง อ.เนินขาม และอ.

หันคา จ.ชัยนาท มีพืนทีมากกว่า ,  ไร่ ชาวบ้านรอบป่าเขาราวเทียนทองรุ่นแรกๆ อพยพมาจาก

สุพรรณบุรี และชัยนาท ช่วงปี  ซึงเป็นช่วงแรกๆ ของการตงัหลักแหล่ง มีบ้านเรือนประมาณ  กว่า

ครอบครัว

ช่วงก่อตงัชุมชนใหม่ๆ สภาพป่ายงัอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม ชาวบ้านทีมาบุกเบิกพากันจับจอง

พนืทีทาํมาหากินในป่า ตดัไมท้าํฟืนและเผาถ่านขาย แลว้ยงัมีคนจากขา้งนอกเวียนเขา้มาหากินจากทรัพยากร

13ธีรยุทธ สายทอง คณะทาํงานส่วนกลาง, , รางวลัลูกโลกสีเขียว ครังท ี ,

https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2551/community-02.html
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ของบา้นเขาราวเทียนทอง การใช้ประโยชน์จากป่าโดยขาดการจดัการ ทาํให้ป่าเสือมโทรม สัตวป่์าลดจาํนวน

และตน้ไมใ้หญ่ก็ร่อยหรอลง

การเสือมโทรมของป่าทาํให้ชาวบ้านทียากจน และอาศัยป่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได ้เริมเกิด

ความตระหนักในเรืองการแกไ้ขและคิดหาวิธีบริหารจัดการป่า โดยเริมจากกลุ่มคนเล็กๆ มาช่วยกนัดบัไฟป่า

จากนนัเริมขยายวงพูดคุย เกิดเป็นขอ้ตกลงในการจดัการป่าร่วมกนั

ช่วงปี  เศรษฐกิจบ้านเมืองตกตาํ ชาวบ้านทีเคยออกไปรับจ้างนอกพืนทีพากันกลับบ้าน แต่

ผลผลิตทีเท่าเดิม เพราะพนืทีเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ทาํให้ตอ้งหาหนทางสร้างรายได้

เสริม ทรัพยากรทีอยู่ใกลต้ัวทีสุดก็คือ ป่าไผ่รวก เห็ดโคน และนาํผึงป่า ผลผลิตเหล่านี นอกจากเหลือกินใน

แต่ละวันแล้ว ยงัมีการแปรรูปเพือถนอมไว้กินทังปี เหลือก็ขายเพือเป็นรายได้ กลุ่มสตรีทีผละจากงาน

โรงงานในเมือง และหวนคืนบา้นเกิดนีเอง ทีเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือนเรืองนี โดยม ีนางสายชล พวง

พิกุล ผูใ้หญ่บา้น บา้นเขาราวเทียนทอง เป็นแกนนาํหลกั

ปี  ชุมชนไดร้ับคาํปรึกษาจาก ดร.ประทีป พฒันนิรันดร์ มูลนิธิบูรณชนบทประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ์จังหวดัชัยนาท เรืองการจดัการป่าควบคู่กบัการแปรรูปและเพมิมูลค่าผลผลิตจากป่า จึงมีการ

เปิดเวทีหารือกนัและนาํมาสู่การจดัตงัคณะกรรมการป่าชุมชน เริมทาํกิจกรรมอนุรักษ ์ไดแ้ก่ การทาํแนวกัน

ไฟ การดับไฟป่า การปลูกต้นไม้เสริมและพืชอาหารในพืนทีว่าง การลาดตระเวนตรวจตราผืนป่า มีการ

กาํหนดช่วงเวลาการเก็บหาหน่อไมใ้นป่ารวก โดยให้เดือนมิถุนายน-สิงหาคม เป็นช่วงเก็บหาหน่อไม ้แต่ละ

คนตอ้งไม่เก็บหน่อในกอซาํกนั และแต่ละคนทีเก็บหน่อ จะเก็บไดเ้พียง  ใน  เพือเหลือไวเ้ป็นหน่อเชือ พอ

ถึงเดือนกันยายน ก็จะเป็นช่วงเวลาปิดฤดูกาลเก็บหน่อไม ้เพือให้พืชอาหารชนิดนีได้มีโอกาสเติบโตใน

ฤดูกาลต่อไป เป็นวิธีบริหารจัดการ "ฟู้ดแบงค"์ ของทอ้งถินอย่างยงัยืน

เครือข่ายร่วมกนัดูแลอย่างแข็งขัน ปัจจุบนั เครือข่ายฯ มีสมาชิก  หมู่บา้น ใน  ตาํบล  อาํเภอ (ต.

เนินข้าม ต.กะบกเตีย ใน อ.เนินข้าม, ต.เด่นใหญ่ ต.นกยูง ใน อ.หันคา) และแนวคิดเรืองการปิดฤดูหา

หน่อไม้ ก็กลายเป็นชุดความรู้ทีเดินทางข้ามเขา ข้ามจังหวัดไปถึงอีกหลายชุมชนในบริเวณภาคเหนือ

ตอนล่าง

เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต1้4

การจดัการป่าภาคใตม้ีทงัทีเป็นป่าบก และป่าชายเลน หญา้ทะเล ปะการัง โดยในป่าบก มีป่าชุมชนที

กระจายตวัเป็นหย่อมๆ เป็นระบบนิเวศเกษตรทีมีป่าและสวนผสมผสานกนั และมีทรัพยากรชายฝังทีจัดการ

โดยชุมชน

เรืองราวของขบวนการป่าชุมชนภาคใต ้ เริมต้นสถานการณ์การคุกคามพืนทีป่าซึงกระทบต่อการ

ดาํรงชีพของชุมชน ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขือนแก่งกรุง สุราษฎร์ธานี ทีชาวบ้านคัดค้านสําเร็จในปี 

14 ประมวลจากคาํสัมภาษณ ์ดร.ประวีณ จุลภกัดี ประธานมูลนิธิป่าทะเลเพือชีวิต สุราษฎร์ธานี  เมษายน 
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ในห้วงเวลานันเป็นช่วงทีกระแสป่าชุมชนเริมเติบโตขึนในภาคเหนือแพร่มาทวัประเทศ ชุมชนในผืนป่าก็ใช้

แนวคิดเรืองป่าชุมชนในการคัดค้านเขือน และใช้ยืนยนัสิทธิชุมชนเนืองจากกรมป่าไมใ้นขณะนันก็เตรียม

ประกาศเขตป่าอนุรักษ์หลายพืนทีครอบทบัชุมชน

กลุ่มชุมชนทีสุราษฎร์ธานีจึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านรักษ์ป่า  องค์กร นับเป็น

เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวดัเกิดขึนแห่งแรกในภาคใต ้การใช้ชือว่า “รักษ์ป่า” ชุมชนต้องการสือความ

หมายถึงการปกป้องป่าอนัเป็นวิถีชุมชน

จากสุราษฎร์ธานี กลุ่มป่าชุมชนก็ได้เกิดขึนหลายจังหวดั ได้แก่ ชุมพร กระบี ตรัง พทัลุง สงขลา

ยะลา ปัตตานี โดยมีนักพฒันาเอกชนทีทาํงานทงัดา้นเกษตรกรรมยงัยืนขบัเคลือนป่าชุมชนดว้ย

การเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาคเกิดขึนอย่างจริงจัง ราวปี ด้วยการสนับสนุน

งบประมาณและความร่วมมือจากสถาบันชุมชนท้องถินพัฒนา (งบฯ จาก CIDA) ผ่านกลไกทีเรียกว่า

“คณะกรรมการการพิจารณาโครงการขนาดเล็ก” (PRC) ทีมีภาคีทงันักวิชาการ องค์กรพฒันาเอกชน และ

ผูน้าํชุมชนสนับสนุนงบประมาณการพฒันาและขับเคลือนป่าชุมชนในภาคใต ้นักวิชาการทีมีบทบาทสําคัญ

ได้แก่ อ.นิธิ ฤทธิพรพนัธ์ุ นักวิชาการผูค้ลุกคลีกบังานชุมชนมานาน ได้พฒันาองค์ความรู้และขบัเคลือนป่า

ชุมชน15

การพฒันาป่าชุมชนได้สร้างผูน้ําชุมชนหลายคน เช่น บังยา แห่งลุ่มนาํปัตตานี พีสิงห์ ผูใ้หญ่ละมอ

จากจงัหวดัตรัง น้าจบั เย็นทิว และคุณสันติ สังข์ผุด จากพทัลุงน้าโรจน ์ชูวงศ์กรจาก ป่าพรุ นครศรีธรรมราช

ผูใ้หญ่บุญทนั คุณปิติพงษ์ คิดการเหมาะ ผูใ้หญ่วิไล ป่าชุมชนชายเลน คุณประนอม ฤทธี ผูใ้หญ่ฟืน ฤทธิวงศ์

ป่าพรุ สุราษฎร์ธานี น้าสุภาพ ผูท้บัทิม จงัหวดักระบี

ในส่วนนักพฒันาเอกชน เช่น ประวีณ จุลภักดี มูลนิธิป่าทะเลเพือชีวิต สุราษฎร์ธานี ไชยณรงค์ คง

เกอื สวาท จนัทมาศ กาํราบ พานทอง สินธุ แกว้สิน เอกชัย อิสระทะ เสรี จุย้พริก และอืนๆ เป็นตน้

กระบวนการขับเคลือนของเครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ช่วงปลายทศวรรษ 2530 ต่อเนืองถึง

2540 มีความเข้มข้น ในทางสังคมและการขับเคลือนนโยบาย เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้เติบโตไปพร้อม

กับการขบวนการเคลือนป่าชุมชนระดับประเทศ มีการจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนขับเคลือน

กฎหมายป่าชุมชน และการจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างต่อเนือง ในด้านทรัพยากรการขับเคลือน เมือ

หมดงบประมาณจาก CIDA ทางเครือข่ายก็ได้งบฯ สนับสนุนจากโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล

เดนมาร์ก (โดยกองทุน DANCED) ในช่วงกลางทศวรรษ 2540
ตัวอย่างของการพฒันาป่าชุมชนทีโดดเด่น เช่น กลุ่มป่าอนุรักษ์ต้นนาํคลองคราม สุราษฎร์ธานี นํา

โดยคุณปิติพงษ ์คิดการเหมาะ เริมจากแต่เดิมชุมชนอยู่ในสภาพป่าสมบูรณ ์แต่มีกิจกรรมทีสร้างกระทบจาก

ป่า เช่น การเหมืองแร่ การขยายตวัของพืชพาณิชยย์างพารา กาแฟ การสัมปทานไม ้การปลูกสร้างสวนป่า ทาํ

15 อาจารยนิ์ธิ ยงัมีคุณูปการในการส่งเสริมนักวิชาการเขา้มาสนบัสนุนชุมชน เช่น อ.นุกูล รัตนดากุล นักวิทยาศาสตร์ มอ.

ปัตตานี
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ให้พืนทีป่าเสือมโทรม รวมถึงการประกาศเขตอุทยานฯ ของรัฐ ทงัหมดสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน

ชุมชนจึงลุกขึนคดัคา้นโครงการต่างๆ ทีกระทบต่อป่าและวิถีชุมชน

ในช่วงปี -  อันเป็นช่วงเดียวกบัทีขบวนการป่าชุมชนภาคเหนือและอีสานกาํลังขับเคลือน

กฎหมายป่าชุมชน กลุ่มป่าอนุรักษ์ต้นนาํคลองครามและป่าชุมชนอืนๆ ในจังหวดัและภาคใต้ก็เริมจัดตงัป่า

ชุมชนอย่างจริงจัง มีการร่างกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าจากนันได้มีการส่ง

ตวัแทนของกลุ่มอนุรักษ ์ไปประสานงานกบัหน่วยราชการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง กรณีหากตอ้งถูกอพยพจากทีดิน

ทีอุทยานประกาศทบั

เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต ้เริมทีจะถดถอยตงัแต่ปี 2550 มาจากหลายปัจจัยซึงเป็นปัจจัยร่วมของ

ทุกภาค คือ 1) ความยืดเยอืของการผลกัดนัร่าง พรบ.ป่าชุมชน จนส่งผลให้ชุมชนในพนืทีป่าอนุรักษ์ถูกตัด

สิทธิการจัดการป่าชุมชนออกไปจากร่างกฎหมาย 2) การขาดประเด็นทางนโยบายร่วมทีจะเชือมร้อย

ขบวนการให้ขับเคลือนร่วมกัน 3) ขาดแหล่งงบประมาณสนับสนุนสําหรับการขับเคลือนงานระดับ

เครือข่าย

แมข้บวนการระดบัภาคจะอ่อนลง แต่การขบัเคลือนป่าชุมชนระดบัพนืทีแต่ละจงัหวดัก็ดาํเนินต่อไป

และมีความกา้วหน้ายิงขึน องค์กรพฒันาเอกชนก็ยงัทาํงานต่อเนือง เช่น มูลนิธิป่า ทะเลเพือชีวิต ขับเคลือน

ส่งเสริมเครือข่ายลุ่มนาํคลองยนัและเครือข่ายอ่าวบา้นดอนในสุราษฎร์ธานี สมาคมคนรักษ์ลุ่มนาํ ขบัเคลือน

ในนครศรีธรรมราช เครือข่ายเทือกเขาบรรทัดขบัเคลือนในจังหวดัตรัง พทัลุง เครือข่ายภาคพลเมืองรักษ์นํา

รักษ์ป่าชุมพร

แม้จะล้มเหลวในการผลักดันกฎหมายป่าชุมชนให้รับรองสิทธิชุมชนในป่าอนุรักษ์ แต่ขบวนการก็

ยงัสานต่อประเด็นนโยบายฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชน โดยมีหลายพืนทีร่วมกับขบวนการประชาชน

เพือสังคมทีเป็นธรรม (P Move) ขับเคลือนเรืองโฉนดชุมชน ซึงหลายกลุ่มมาจากกลุ่มขับเคลือนป่า

ชุมชน มีเพียงบางกลุ่มทีสุราษฎร์ธานีทีเกิดขึนใหม่เพือต่อสู้กบัปัญหาทีดิน

ในเวลานี สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) ไดผ้่านพรบ.ป่าชุมชนแล้ว แต่ขอบเขตการคุม้ครองสิทธิ

ชุมชนมีจาํกดัยิง เพราะในระบบนิเวศตงัแต่ยอดเขาถึงทะเล หน่วยราชการต่างๆ ก็มีกฎหมายของตนเอง ใน

เขตป่าอนุรักษ ์มีกรมอุทยานแห่งชาติดูแลภายใต ้พรบ.อุทยานแห่งชาติ พรบ.สงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า ใน

ชายฝังและทะเล ก็มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังดูแล ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 2558 ซึงกฎหมายของแต่ละกรมก็มีอาณาเขตพืนทีของตน กฎหมายป่า

ชุมชนก็เพียงเป็นอาณาเขตหนึงของกรมป่าไม ้ไม่สามารถไปรับรองสิทธิชุมชนทีอยู่ตามระบบนิเวศ และ

พนืทีตามกฎหมายอืนๆ ได้

ทงัจากสถานการณ์ทางนโยบายทีตอ้งการเครืองมือทางนโยบายทีรับรองสิทธิชุมชนต่อการจัดการ

ป่าและทรัพยากรอย่างบูรณาการ ซึงการผลกัดนัให้มีพลงัไดจ้าํเป็นตอ้งรือฟืนเครือข่ายป่าชุมชนภาคใตข้ึนมา

ใหม่ให้มีพลังยิงไปกว่าเดิม ซึงไม่เพียงแต่ผลักดนันโยบายสาธารณะ ยงัต้องหนุนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
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สร้างรูปธรรมการดาํรงชีพ การจดัการทรัพยากรให้สอดคลอ้งกบันิเวศ วฒันธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน

การรือฟืนและยกระดบัเครือข่ายป่าชุมชนภาคใตจึ้งมีความสําคญัยงิในสถานการณ์ปัจจุบัน
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บทท ี

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพือคนกับป่ากับบทบาทขับเคลือนป่าชุมชน

ความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากต่อการเคลือนไหวทางสังคม ขบวนการป่า

ชุมชนมีความเขม้แข็งทางวิชาการขึนมาได ้ส่วนสําคญัมาจากบทบาทของศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) (ต่อมาเปลียนชือเป็น ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพือคนกบัป่า) โดยมีอาจารย์

สมศักดิ สุขวงศ์ นักวิชาการวนศาสตร์อาวุโสเป็นหัวเรียวหัวแรงในการบุกเบิกสร้างสรรค์วิชาการป่าชุมชน

ตงัแต่ยุคแรก ด้วยเหตุนีบทบาทของ RECOFTC ในยุคแรกจึงศึกษาผ่านเรืองราวของอาจารย์สมศักดิ และ

วิเคราะห์ต่อเนืองมาถึงยุคปัจจุบนั

ฐานคิดป่าไมส้ังคม กบัจุดเริมตน้ของ RECFOCTC16

อาจารยส์มศกัดิเล่าให้ฟังว่า วิชาการวนศาสตร์พฒันามาจากหลกัสูตรต่างประเทศ จนมาถึงโรงเรียน

ป่าไม้แพร่ของกรมป่าไม้ทีเน้นการฝึกเจ้าหน้าทีป่าไม้ ประกอบกับความรู้วิทยาศาสตร์ป่าไม้เล็กน้อย

ขา้ราชการกรมป่าไมจึ้งเป็นอาจารยส์อนในคณะวนศาสตร์

อาจารย์ได้เข้ามาเป็นคณบดีคณะวนศาสตร์ในช่วงปี  มีความเห็นว่าหลักสูตรป่าไม้ทีใช้อยู่ใน

ประเทศไทยยงัไม่สอดคล้องกับการเปลียนแปลงความรู้สากลและสถานการณ์ในพืนที จึงได้ติดต่อไปที

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) อนัเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทีผลกัดนันโยบายป่า

ไมร้ะดบัสากล อาจารยไ์ดร้ับบทสะทอ้นจากคุณเคนเนท จอร์แดน เจ้าหน้าที FAO ว่า วิชาการป่าไมท้ีเป็นอยู่

ทวัโลก ทาํหน้าทีรับใช้ผูม้ีอาํนาจ (การหาประโยชน์จากไม้และผืนป่า) มากกว่าประชาชน และท่ามกลาง

ปัญหาป่าไมถู้กทาํลายอย่างหนักทวัโลก เกิดวิกฤติหลายด้านทงัเรืองพลงังาน ความยากจนในชนบท ป่าไม้

ซึงเป็นทรัพยากรสําคัญในการดาํรงชีพของประชาชน จึงเริมถูกมองว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีแกปั้ญหา

ความยากจนได ้ทาํให้เกิดแนวคิดเรือง “ป่าไมส้ังคม” (Social Forestry) ขึนมา

แนวคิดป่าไม้สังคมปรากฏอย่างชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ จากการประชุมสภาป่าไม้โลกที

ประเทศอินเดีย เมือปี ทีไดเ้ปิดประเด็นป่าไมเ้พือคนยากจน ป่าไมก้บัการพฒันาชนบท จากทีก่อนหน้า

นีแวดวงป่าไมถู้กจาํกดัเฉพาะเรืองธุรกิจไม้

จากการสนับสนุนของ FAO (ให้คาํปรึกษา ส่งอาจารย์ไปดูงานป่าไม้สังคมทีเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์) และการสอบถามกบัภาคส่วนต่างๆ ทีเกียวกบัป่าไม้ในประเทศไทย เช่น กรมป่าไม ้ออป.บริษทั

ไมอ้ดัไทย ว่ามีความเขา้ใจป่าไมส้ังคมหรือไม่ ทุกองค์กรตอบว่ารู้จกั จึงเป็นโอกาสอนัดีทีอาจารยส์มศักดิจะ

ได้พฒันาหลักสูตรป่าไม้สังคม เพือนําเรียนรู้ทีคณะวนศาสตร์ โดย FAO กล่าวว่าทีเป็นหลักสูตรแรกของ

เอเชีย

16 สัมภาษณ์อาจารยส์มศกัดิ สุขวงศ ์ทีปรึกษาศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ,  กนัยายน 
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แต่การสร้างหลกัสูตรทีถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์ และศาสตร์สําหรับกลไกรัฐให้มีมิติสังคมไม่ใช่

เรืองง่าย ในบรรยากาศสงครามเย็นทีรัฐหวาดกลัวกระแสคอมมิวนิสต์ อาจารย์สมศักดิต้องชีแจงกับ

ทบวงมหาวิทยาลยัเพือทาํความเขา้ใจว่าเป็นการพฒันาวิชาการ

เมือกระแสป่าไม้โลกเริมขยบัสู่ป่าไม้สังคม ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ก็ได้มีนโยบาย

สนับสนุนให้มีการจดัการศูนยฝึ์กอบรมดา้นวนศาสตร์ชุมชนในเอเชีย ขณะนนัตวัเลือก  ประเทศ คือ อินเดีย

ฟิลิปปินส์ และไทย ในทีสุด ADB ตดัสินใจสนันสนุนไทย โดยติดต่ออาจารย์สมศักดิซึงไดบุ้กเบิกหลักสูตร

ป่าไมส้ังคมขึนมา พร้อมกับช่วยประสานแหล่งทุนให้ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ จึงเกิดขึนได้ในปี

ภายใต้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โดยอาจารย์สมศกัดิก็ได้พน้วาระจากคณบดีคณะวนศาสตร์ มาดาํรง

ตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการศูนยฯ์

ศูนยฯ์ ไดเ้ริมตน้สร้างความรู้ หลกัสูตรฝึกอบรม และเครือข่ายป่าไมส้ังคมในระดบัภูมิภาค เริมจาก

การประกาศตัวให้นานาชาติรับทราบว่าเกิดศูนย ์มีการจัดประชุมนานาชาติ เพือพฒันาความรู้ป่าไม้สังคม

และป่าชุมชน

บทเรียนทีอาจารย์ได้คือ หลักสูตรต้องมาจากความรู้ของผู ้ปฏิบัติการจริง ในยุคแรกทีเน้นสอน

วิชาการ ความรู้ความเข้าใจเรืองป่าไม้สังคมซึงเป็นเรืองใหม่ หรือเป็น Frontier Science ทีไม่มีอยู่ในตาํรา

และยงัไม่เป็นทีแพร่หลายยอมรับเท่าใดนัก จนอาจารยไ์ด้จัดสัมมนาระหว่างประเทศและเอาผูป้ฏิบัติการ

สนามจากประเทศต่างๆ มาร่วมพฒันาหลกัสูตรและเป็นวิทยากร ดว้ยเหตุนีความรู้ การฝึกอบรมจึงสัมพนัธ์

กับเครือข่าย ทังการให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และใช้หลักสูตรไปสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชน

สังคม สถาบนัฯ ในปรารถนาของอาจารยจึ์งไม่ใช่สถาบนัวิชาการทีไม่สัมพนัธ์กบัสังคม แต่เป็นองค์กรสร้าง

ความเขม้แข็งสังคมผ่านงานวิชาการ การฝึกอบรม และเครือข่ายทางสังคม

องค์ความรู้ป่าไม้สังคมทีเกิดขึนจึงเป็นการผสมผสานทีหลากหลาย ด้านหนึงมาจากความรู้

วิทยาศาสตร์ป่าไม ้อีกดา้นมาจากสังคมศาสตร์ทงัในดา้นวิธีการศึกษาและแนวเสริมความเขม้แข็งชุมชน โดย

ศูนยฯ์ ไดเ้อาเครืองมือการประเมินชุมชนชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) ทีทางองค์การ

เพือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (CIDA) ได้เข้ามาส่งเสริมกับสถาบันวิจัยเพือการพัฒนา

มหาวิทยาลยัขอนแก่นมาประยุกต์ใช้เป็นหนึงในเครืองมือการศึกษาป่าไมส้ังคม

ชุดความรู้สําคญัทีศูนย์ฯ ไดพ้ฒันาขึนมา เช่น การจดัการความร่วมมือแบบปรับประยุกต ์ (Adaptive

Collaboration Management: ACM) การวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรทางสังคมใน

การจดัการป่าชุมชน การจดัการพืนทีคุม้ครองอย่างมีส่วนร่วม (JoMPA)
ศูนยฯ์ ไม่เพียงบุกเบิกความรู้ป่าชุมชน ยงัพฒันาดา้นความรู้นิเวศเกษตร เช่น ไร่หมุนเวียน ของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุบนทีสูงในมิตินิเวศวิทยา ทาํให้ไร่หมุนเวียนซึงเคยถูกรัฐและสังคมมองว่าเป็นต้นเหตุทาํลายป่า

ไดร้ับการทบทวนถึงบทบาทความสําคญัในทางนิเวศวิทยามากยิงขนึ
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จนมาถึงปี  ศูนย์ได้ดาํเนินการมา  ปี มีข้อสรุปว่าศูนย์ฯ ควรยกระดับเป็นสถาบันวิชาการ

ระหว่างประเทศทีเป็นอิสระ จนปัจจุบนัไดเ้ป็นองค์กรระดบัภูมิภาคทีไดร้ับการยอมรับในบทบาทเสริมสร้าง

ความรู้ ความเขม้แข็งจดัการป่าชุมชน

บทบาท RECOFTC ต่อขบวนการป่าชุมชน

“สิงทีผมภูมิใจจากการทํางานรีคอฟอันหนึงก็คือ การสร้างศักยภาพของคนไทย ในคอร์สแรกสุดมี

นักพัฒนาเอกชนซึงต่อมาเป็นผู้นาํทีมีบทบาทขับเคลือนป่าชุมชนในระดับภาคและประเทศ”

นักพฒันาเอกชนทีอาจารย์สมศักดิ กล่าวถึง ได้แก่ คุณภาคูมิ วิธานติรวฒัน์ (แกนนําขับเคลือนป่า

ชุมชนอีสานในช่วงแรก และพัฒนาเครือข่ายอันดามันภาคใต้) คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู ้อํานวยการ

มูลนิธิเพือการพฒันาทียงัยืน (สนับสนุนมูลนิธิเพือการพฒันาทียงัยืนภาคเหนือ ขับเคลือนป่าชุมชน และ

เครือข่ายประมงพืนบ้าน เพชรบุรี) คุณพรพนา ก๊วยเจริญ (อดีตนักพัฒนามูลนิธิฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ

ปัจจุบนัเป็นผูป้ระสานงาน Land Watch) และยงัมีนักพฒันาและผูน้าํชุมชนอีกหลายคน

การเขา้หาเอ็นจีโอ ส่วนหนึงมาจากขอ้แนะนาํของธนาคารพฒันาเอเชียทีเสนอให้อาจารยส์มศักดิไป

ทํางานร่วมกับนักพัฒนาเอกชน และในช่วงตังแต่ 2535 เป็นต้นมา อาจารย์สมศักดิ จึงได้มารู้จักกับ

อาจารย์เสน่ห์ จามริก และอีกหลายๆ ท่าน ทีขับเคลือนแนวคิดและนโยบาย กฎหมายป่าชุมชน อาจารย์

สมศกัดิ และศูนยฯ์ จึงไดเ้ป็นทีปรากฏ รับรู้กบัสังคมทีขบัเคลือนเรืองฐานทรัพยากรในวงกวา้ง

ไม่เพียงแต่ติดอาวุธทางปัญญาให้กบันักพฒันา ความภูมิใจของอาจารย์สมศกัดิทีมากทีสุดก็คือ การ

สร้างความมนัใจของชุมชน ชุมชนสามารถมีความมนัใจ มีวิธีการศึกษาและจดัการป่า เช่น การสํารวจป่า การ

คาํนวณคาร์บอนในป่าชุมชน เมือชุมชนสังสมความรู้ก็จะเสริมสิทธิชุมชนเขม้แข็งขึน เช่น เครือข่ายกะเหรียง

กลา้ทีจะยืนหยดัประกาศเขตวฒันธรรมพิเศษจากความรู้การจดัการทรัพยากรทียงัยืน

ศูนย์ฯ ได้มีบทบาทเข้าไปส่งเสริมความเขม้แข็งชุมชนจัดการป่าทงัในระดับหมู่บา้นและระดบัภาค

โดยส่งเจ้าหน้าทีภาคสนามเข้าไปดาํเนินการทงังานส่งเสริม ฝึกอบรม วิชาการ และร่วมขับเคลือนนโยบาย

เช่น เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวดัภาคตะวนัออก เครือข่ายชุมชนในพืนทีป่าตะวนัตก เครือข่ายป่า

ชุมชนชายเลน จงัหวดัตราด เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง เครือข่ายป่าชุมชนภาคอีสาน กลุ่มกะเหรียง

บา้นห้วยหินดาํ สุพรรณบุรี เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ และอืนๆ เป็นตน้

แม้ในวันนี อาจารย์สมศักดิ จะหมดวาระการเป็นผู ้อํานวยการ RECOFTC ในปี 2545 แต่

อาจารย์ก็ยงัมองทิศทางชุมชนกับป่าในอนาคตว่ามีความสําคัญ เมือสังคมเปลียนแปลงไป คนสัมพนัธ์กับ

นิเวศ ป่าน้อยลง ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพทีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกับป่าก็จะ

เปลียนไป ดงันัน การสร้างวฒันธรรมทีเกือกูลระหว่างชุมชนกับป่าไม่เพียงแต่จะช่วยแกปั้ญหาความยากจน

สร้างการพฒันาทียงัยืนแลว้ ยงัสร้างสรรค์ระบบนิเวศให้มีชีวิตต่อไปอีกดว้ย

“เมือคนทําไร่ นา จะมีนกกระติบมากินแมลง ผสมเกสรดอกไม้ แต่เมือพืนทีถูกทิงร้าง ความ

หลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ทีมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจะหมดไป ป่าในอนาคตอาจจะ
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เพิมขึน แต่ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลง ไม่มีคนตัดไม้ใหญ่ ไม่มีใครตัดไม้ฟืน กลายเป็นป่าทีไม่มี

ชีวิต”

RECOFTC ในยุคหลงัอาจารยส์มศกัดิ17

ภายหลังจากอาจารย์สมศักดิพน้วาระผูอ้าํนวยการ ศูนย์ฯ ในปี  ได้มีการปรับโครงสร้าง โดย

ส่วนงานประเทศไทยมีฐานะเป็นแผนงานหนึงทีต้องหาทุนมาดาํเนินการเอง ในช่วงดังกล่าวศูนย์ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการความช่วยเหลือระหว่างประเทศแห่งประเทศเดนมาร์ก (DANIDA)
ในการทาํงานสร้างความร่วมมือจดัการป่าชุมชน โดยมีโจทยส์ําคญัคือ การสนับสนุนชุมชน การสร้างความรู้

และการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน

ช่วงปี คุณสมหญิง สุนทรวงศ์ เข้ามาเป็นผูป้ระสานงานส่วนประเทศไทย โดยเข้ามาพฒันา

หลักสูตร จัดทาํแผนการประเมินป่า (Forest Asssessment) แม้จะพฒันางานความรู้ได ้แต่ในการสร้างความ

ร่วมมือภาคีไม่ง่ายนัก เพราะศูนยฯ์ กับกรมป่าไมย้งัไม่ได้ทาํงานร่วมกันอย่างจริงจัง ส่วนในภาคสังคมก็มี

เครือข่ายป่าชุมชนในภาคต่างๆ ทีขับเคลือนอยู่แล้ว ศูนย์ฯ ก็ได้แสวงหาภาคีใหม่ๆ เพิมขึน เช่น มูลนิธิรักษ์

ไทย ร่วมมือกบั IUCN ในช่วงฟืนฟูผลกระทบจากสึนามิในภาคใต ้โดยร่วมพฒันางานดา้นป่าชายเลนชุมชน

ให้เขม้แข็งขึน

นอกจากนีศูนย์ฯ ยงัได้พฒันาเครืองมือการทาํงานชุมชนใหม่ๆ เช่น Participatory Assessment การ

ทาํ Forest Inventory โดยจดัทาํเป็นคู่มือการสํารวจป่าชุมชน

จนต่อมากรมป่าไมไ้ดเ้ปลียนแนวความคิดให้การยอมรับบทบาทป่าชุมชนมากขึนในฐานะเป็นหนึง

ในภูมิทัศน์ป่าไม ้ศูนย์ฯ จึงได้ทาํข้อตกลงร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการทาํงานวิชาการ และการเสริมความ

เขม้แข็งชุมชน

แต่ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติฯ (แยกตัวออกมาจากรมป่าไม้ในปี ) ซึงดูแลป่าอนุรักษ์

และมีชุมชนในป่าอนุรักษ์จาํนวนมาก ศูนยฯ์ ยงัไม่ไดม้ีขอ้ตกลงร่วมมือกบักรมอุทยานฯ อย่างจริงจงั แต่ก็ได้

มีบทบาทช่วยงานอบรมจดัทาํแผนให้กบัอุทยานแห่งชาติหลายพนืที เช่น ประจวบคีรีขนัธ ์และในภาคอีสาน

ภาคตะวนัตก และภาคใต ้กรณีทีเด่นชัดคือทีอุทยานแห่งชาติทับลาน ชาวบ้านขัดแยง้กบัเจ้าหน้าทีอุทยานฯ

ชาวบ้านขาดข้อมูล ส่วนเจ้าหน้าทีอุทยานฯ ขาดความเข้าใจชุมชน ทางศูนย์ฯ จึงได้เข้าไปร่วมอบรม เก็บ

ขอ้มูลและนาํมาวางแผนการจดัการ

สําหรับสถานการณ์ทางนโยบาย ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงทีร่างพรบ.ป่าชุมชนได้ผ่านการ

พิจารณาจากวุฒิสภาโดยตัดสิทธิชุมชนในป่าอนุรักษ์ออกไป ส่งผลให้พลังการขับเคลือนของขบวนการป่า

ชุมชนแตกกระสานซ่านเซ็น จากความหมดหวงัในการใช้พรบ.ป่าชุมชนรับรองสิทธิชุมชน ศูนย์ฯ ก็ได้มี

17 ประมวลจากคาํสัมภาษณ์คุณสมหญิง สุนทรวงศ ์ผูป้ระสานแผนงานประเทศไทย RECOFTC ในช่วงปี - , วนัที

3 ธันวาคม 



46

บทบาทฟืนฟูเครือข่ายป่าชุมชนขึนมาใหม่ โดยจัดตงัเป็นสมัชชาป่าชุมชน ศูนย์ฯ ได้ส่งเสริมผูน้ําขบัเคลือน

ป่าชุมชน เช่น ของงบประมาณจาก Global Alliance of Community Forestry พาผูน้ํานักพฒันาเอกชนและ

ผูน้าํชุมชนไปดูงานป่าชุมชนประเทศต่างๆ เช่น เนปาล เป็นตน้

แมศู้นยฯ์ จะพฒันาเครืองมือการเก็บขอ้มูล การเสริมความเขม้แข็งชุมชน และการเชือมภาคี แต่โดย

ภาพรวมแลว้ บทบาทความเป็นผูเ้ชียวชาญของศูนย์ฯ ลดลง เมือก่อนรัฐบาลประเทศต่างๆ จะส่งคนมาอบรม

กบัศูนยฯ์ เมือบทบาทลดลง จึงมีการทบทวนว่าแผนงานประเทศไทยจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ ซึงไดข้อ้สรุปว่า

แผนงานประเทศไทยมีทุนความรู้สูง น่าจะพฒันาความรู้ต่อ

ส่วนบทบาทในเรืองการขบัเคลือนนโยบาย  ขบวนการป่าชุมชนเผชิญกบัปัญหาเชิงโครงสร้างทาง

นโยบายทีไม่สามารถผลกัดนักฎหมายป่าชุมชน และยงัถูกรุกจากรัฐเพมิอาํนาจคุมเขม้ในพืนทีป่าอนุรักษ ์ทาํ

ให้ความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัขบวนการป่าชุมชนมีสูง ศูนยฯ์ จึงมีขอ้จาํกดัให้การเชือมประสานความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกบัประชาสังคม ท่ามกลางความขดัแยง้ดงักล่าว ศูนยฯ์ ไดย้ึดเป้าหมายทีวางไว ้คือ พฒันางาน

วิชาการ สร้างความเขม้แข็งชุมชน และสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการจดัการป่าชุมชน

คุณสมหญิง ทีไดข้บัเคลือนแผนงานประเทศไทยของศูนยฯ์ ตงัแต่ปี -  เป็นเวลาสิบปี ก็ได้

สะท้อนภาพรวมของงานป่าชุมชนไวว้่า  ปีของการขับเคลือนป่าชุมชน โดยเฉพาะในช่วงทีคุณสมหญิง

ทาํงานอยู่ ชาวบ้านมีความเชือมนัในการจัดการป่ามากขึน มีองค์ความรู้ วิธีการหาข้อมูล ทาํให้สือสารและ

ต่อรองเพือการจัดการป่าชุมชนได้เข้มแข็ง และในโอกาสทีสถานการณ์สากลให้ความสําคัญกับบทบาท

ชุมชนจัดการป่าในมิติต่างๆ (ความมนัคงอาหาร สภาวะโลกร้อน ฯลฯ) จึงเอือต่อการสนับสนุนทิศทางป่า

ชุมชนในประเทศไทย ส่วนนโยบายรัฐก็มีความกา้วหน้าขึน มีมติคณะรัฐมนตรีทีเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจดัการป่า ในส่วนภาควิชาการวนศาสตร์ ก็มีคนรุ่นใหม่หัวกา้วหน้าทีสนับสนุนชุมชนสูงขึน

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมก็เป็นทงัปัจจัยท้าทายและโอกาส ชาวบ้านมีความตอ้งการใช้

ไม้เพือเศรษฐกิจสูงขึน เปิดโอกาสให้มีการพฒันาป่าชุมชนและการจัดการทีดินในเชิงเศรษฐกิจมากขึน แต่

คนยากจนทีมีปัญหาสิทธิการเขา้ถึง ถือครองทีดินและทรัพยากรจะมีความมนัคงไดอ้ย่างไร ดงันันการพฒันา

ป่าทงัในเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจก็จะตอ้งไปให้ถึงคนขา้งล่าง

คุณสมหญิงไดท้ิงทา้ยไวว้่า กา้วต่อไปของเครือข่ายป่าชุมชน ควรจะตอ้ง

“คนเป็นผู้นําต้องทํางานกับชุมชน การต่อรองสิทธิอย่างเดียวไม่พอ จะต้องมองว่าชาวบ้านจะดาํรง

ชีพอย่างไรด้วย เครือข่ายควรจะต้องวิเคราะห์นโยบาย กฎหมายทีมีอยู่หรือทีจะออกมาเช่น พรบ.ป่าชุมชน ว่า

จะนาํไปสนับสนุนความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างไร และควรจะต้องคิดประเด็นใหม่ๆ สร้างการทาํงานเชิงรุก

เชือมโยงป่าชุมชนกับมิติทางสังคมต่างๆ เช่น การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพือตอบโจทย์การสร้าง

ความเข้มแขง็ชุมชน”
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บทท ี

ฟ้าวันใหม่ของขบวนการป่าชุมชนของพลเมืองไทย

“ ยีสิบปีทีผมอยู่กรมป่าไม้ หลายประเทศมาดูงานการจัดการป่าไทย ศรีลังกา เนปาล อินโดนีเซีย

อินเดีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ แต่ตอนนีทุกประเทศไปไกลมาก เกาหลีเคยเป็นเขาหัวโล้นตอนนีสมบูรณ์ เนปาล

จากทีรัฐต้องคอยสงเคราะห์ ชาวบ้านไม่มีฟืน อาหาร แต่เมือรัฐให้สิทธิชุมชนจัดการป่า ไม่เกินห้าปี ป่าสร้าง

รายได้พัฒนาชุมชนเป็นหมืนแห่ง อินเดียรัฐให้ชาวบ้านร่วมจัดการ แบ่งปันรายได้ ภาษีจากป่า ลาวกับ

เวียดนามมีการวางแผนจัดการทีดิน แบ่งดินแบ่งป่า แต่ปัญหาของไทยคือ  เราก้าวไม่พ้นทัศนคติทีขวางการ

พัฒนา ทีมองว่า ชาวบ้าน ชุมชนเป็นผู้ทําลายป่า ทังทีบ้านเรา ชุมชนอยู่ตามวิถีประเพณี แต่เมือเราล็อคด้วย

กฎหมาย ชุมชนไม่สามารถใช้ฐานทรัพยากรในการพัฒนาได้ หลายพืนทีชุมชนจัดการป่าได้ดีระดับโลก แต่

เราไม่สามารถเชือมโยงประสบการณ์ดีของชุมชนไปสู่การเปลียนแปลงนโยบายได้ จากโอกาสเลยกลายเป็น

ความขัดแย้ง” (เพมิศกัดิ มกราภิรมย,์ )

เสียงสะทอ้นจากเพมิศกัดิ อดีตขา้ราชการกรมป่าไม้ผูผ้นัตัวเองมาทาํงานภาคสังคมถึงสภาวะ “พาย

เรือในอ่าง” ของการจัดการป่าไมไ้ทย สอดคล้องกบัโครงสร้างนโยบายการจัดการป่าทียงัติดกบัอยู่ในวงัวน

ระบบราชการรวมศูนยม์าตงัแต่การก่อตงักรมป่าไมใ้นปี พ.ศ.  ซึงเป็นยุคกาํเนิดรัฐ-ชาติสมัยใหม่ทีนํามา

สู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชทีเอาระบบการจดัการองค์กรและทรัพยากรสมยัใหม่จากตะวนัตกมาเป็นฐาน

แม้ปัจจุบัน ทิศทางการจัดการป่าของโลกได้เปลียนไปมาก จากยุคอุตสาหกรรมทําไม้ มาสู่ยุค

อนุรักษ์ป่าสุดขวัและการจัดการป่าเชิงพาณิชย์โดยเอกชน และจึงคลีคลายมาสู่ยุคการจัดการป่าบูรณาการ

แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ดังทีปรากฏในเป้าหมายที  ของการพัฒนาทียงัยืน (SDGs) ของโลกที

ประกาศเมือปีทีผ่านมา แต่นโยบายการป่าไมไ้ทยยงัมีการเปลียนแปลงในเชิงโครงสร้างน้อยมาก18

ในอีกด้านหนึง ความก้าวหน้าของการจัดการป่าไม้ไทยตามทีเพิมศักดิกล่าว กลับมาจากการ

เคลือนไหวของชุมชนและประชาสังคมทีสร้างรูปธรรมการจัดการป่าของชุมชน พร้อมไปกับการผลักดัน

ทางนโยบาย มาตงัแต่ทศวรรษ  เป็นตน้มา

ป่าชุมชน จากจุดเริมต้นทีเป็นทางเลือกในการพัฒนาระดับพืนที ถูกยกระดับให้เป็นข้อเสนอ

นโยบายในรูปกฎหมายป่าชุมชน และยงัมีฐานะเป็นเป้าหมายแกนกลางของขบวนการป่าชุมชนทีเคยเฟืองฟู

ในช่วงปลายทศวรรษ ถึงตน้ทศวรรษ 

18 นิวตั ิเรืองพานิช ( ) ไดแ้บ่งวิวฒันาการป่าไมไ้ทยออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเน้นทาํไม ้( - ) ช่วงจดัการอเนกประโยชน์

( - ) ช่วงจดัการป่าไม้เพือชุมชน ( - ) และช่วงป่าไม้ในเมืองและป่าไมเ้อกชน ( -ปัจจุบนั) โดยบอกว่าแตล่ะเชือม

เหลือมซอ้นไม่แยกขาดกัน แตผู่เ้ขียนกลบัเห็นว่า การแบ่งช่วงดงักล่าวเป็นการแบ่งในเชิงหน้าทีของป่าไม ้แตโ่ครงสร้างจัดการป่ายงัรวม

ศูนยท์รีัฐโดยไม่เปลียนแปลง
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ข้อจํากัดทางยุทธศาสตร์ของขบวนการป่าชุมชน

ประการแรกคือ ข้อจาํกัดโครงสร้างทางการเมืองของรัฐทีปิดแคบ แม้จะมีรัฐธรรมนูญปี  และ

ฉบับต่อมาจะเปิดกวา้งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน และอํานาจทางการเมืองทีแท้จริงในการ

จัดการป่ายงัคงรวมศูนย์ทีรัฐ รูปธรรมทีชัดเจนคือ เมือร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกเสนอเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาในรัฐสภา ( -ปัจจุบนั) หลกัการพืนฐานทีเน้นสิทธิชุมชน และระบบการจดัการร่วม สําหรับป่า

ชุมชนในพืนทีทุกประเภทจะถูกกระบวนการของรัฐ จํากัด ตีกรอบ ให้เหลือเพียงป่าชุมชนทีรัฐอนุญาต

เฉพาะในป่าสงวน และเป็นระบบอาํนาจรัฐควบคุมชุมชนให้ทาํตามหน้าทีมากกว่าจะเป็นการส่งเสริมสิทธิ

ประการทีสอง พืนทีทางสังคมของขบวนการป่าชุมชนทีหดแคบลง ทงัจากการถูกปิดล้อมโดยรัฐ

และเป็นขอ้จาํกดัในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์เชิงเดียวทาํให้ไม่สามารถเชือมต่อกบัสาธารณะ โดยมีประเด็น

รายละเอียด ดงันี

1) ชุมชนทีจดัการป่าจาํนวนมากตกอยู่ในวงลอ้มป่าอนุรักษ ์ตอ้งเผชิญกบัการถูกรัฐละเมิดสิทธิการ

ดาํรงชีพในป่า ยุทธศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการจึงมุ่งไปทีการปกป้องสิทธิของตนเอง ขณะที

สังคมเองกาํลังให้ความสําคญักบัป่าในมิตินิเวศธรรมชาติทงัดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

และสภาวะโลกร้อน ประเด็นเรืองสิทธิทีถูกละเมิดโดยลาํพงัยงัไม่มีพลังพอต่อการดึงดูดสังคม

ให้มาสนับสนุนได ้และการทีขบวนการป่าชุมชนไม่สามารถเชือมโยงระหว่างสิทธิการดาํรงชีพ

ของชุมชนกับการมีบทบาทในการปกป้อง และสร้างสรรค์นิเวศให้มากขึนได้ ทําให้การ

เคลือนไหวของขบวนการป่าชุมชนถูกมองว่าเป็นเพียงกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ ไม่มีนาํหนักทงั

การสร้างสรรค์นิเวศ และก็ไม่ใช่ปัญหาหลกัของคนจนชนบท (ซึงส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในพนืทีป่า

อนุรักษ)์

2) รัฐผูกขาดความชอบธรรมในการจัดการป่าเพือการอนุรักษ์ วิธีการสําคัญคือ การสร้างบทบาท

อันเข้มแข็ง ดุดันในการปราบปรามผู ้บุกรุกป่า ซึงสามารถสร้างการยอมรับจากสังคมทีกําลัง

ห่วงกังวลต่อตัวเลขพืนทีป่า ข่าวคราวการลักลอบตดัไม ้และภาพสือเขาหัวโลน้ แม้ในอีกดา้น

หนึงรัฐจะมีนโยบายหรือโครงการทีสร้างผลกระทบต่อป่าหลายดา้นก็ตาม เช่น โครงการเหมือง

แร่ ตดัถนน อ่างเก็บนาํ และอืนๆ ดว้ยเหตุนีแมข้บวนการป่าชุมชนจะแสดงผลงานการจดัการป่า

ทีโดดเด่นหลายพนืทีทีตอบโจทยท์งัความมนัคงอาหาร การสร้างภูมินิเวศทอ้งถิน ฯลฯ แตด่้วย

กลไกอุดมการณ์ของรัฐผ่านสือและปฏิบัติการต่างๆ ทีผูกขาดความเป็นผูอ้นุรักษ์ป่าไว้อย่าง

เบ็ดเสร็จ ก็ทาํให้สังคมยงัไม่เชือถือการจัดการป่าชุมชนในป่าอนุรักษ์ว่าจะปกป้องป่าไดย้งัยืน

และจะสร้างบริการทางนิเวศและสังคมจากป่าให้กบัสาธารณะอย่างไร

3) กระบวนการจดัการป่าชุมชนเป็นเรืองภายในชุมชน (Exclusive) ชุมชนค่อนขา้งมาก สาธารณะ

ไม่ได้เข้ามาเกียวข้องในกระบวนการจัดการ ทําให้ขาดความเข้าใจเรืองสิทธิร่วมทีไม่ใช่

กรรมสิทธิ ระบบการจัดการหน้าหมู่ และความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกับป่า ทงัหมดนีทาํให้
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ภาพความเข้าใจสาธารณะต่อป่าชุมชนมีแต่เรืองผลทีเกิดขึนไม่ว่าบวกหรือลบ ไม่ เห็น

กระบวนการ ไม่เขา้ใจกลไกเชิงสถาบนั และไม่สามารถเรียนรู้หรือเขา้มามีส่วนร่วมไดโ้ดยตรง

เท่าใดนัก (ต่างจากการไปเทียวอุทยานแห่งชาติ ทีถูกออกแบบมาเพือการท่องเทียวนิเวศเป็น

หลกั)

4) การลดบทบาทยุทธศาสตร์เชิงรุกในการตรวจสอบระบบการจัดการป่าของประเทศทีมีปัญหา

เมือขบวนการป่าชุมชนตอ้งมุ่งปกป้องสิทธิในเชิงลบ (negative rights) หรือในเชิงตงัรับป้องกัน

การละเมิดสิทธิเป็นหลัก บทบาทการแสดงสิทธิในเชิงบวก (positive rights) ทงัการส่งเสริม

สิทธิ และการมีส่วนร่วมกาํกบั ตรวจสอบนโยบายการจดัการป่าของรัฐเพือประโยชน์สาธารณะ

ซึงเคยเป็นยุทธศาสตร์ทีโดดเด่นเมือครังคดัคา้นสัมปทานไมก้็แผ่วลงไปด้วย เหลือแต่เพียงรัฐที

แสดงบทบาทตรวจสอบ กาํกับ และปิดล้อมชุมชนเพียงด้านเดียว ส่วนบทบาทการตรวจสอบ

การจัดการป่าของรัฐถูกขบัเคลือนดว้ยขบวนการสิงแวดลอ้มของคนชันกลาง เช่น การคัดค้าน

เขือนแม่วงก์ จนมาถึงขบวนการขอคืนพืนทีป่าดอยสุเทพ หรือ “ป่าแหว่ง” ของชุมชนเมืองและ

คนชนักลาง

ประการทีสาม การกาํหนดเป้าหมายนโยบายเชิงเดียวคือร่างพรบ.ป่าชุมชนไวเ้ป็นแกนกลางยึดโยง

เครือข่าย เมือการผลกัดันกฎหมายเผชิญกบัโครงสร้างการเมืองทีปิดแคบจนการผลกัดันลม้เหลวในปี 

เมือเป้าหมายทางนโยบายทีเป็นแกนกลางของขบวนการป่าชุมชนถูกทาํลาย ขบวนการถึงกับแตกกระสาน

ซ่านเซ็น

ขบวนการป่าชุมชนมีชุดข้อเสนอนโยบายน้อย และโครงสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผ่านเรือง

นโยบายเป็นหลัก ขาดการพึงพา หนุนเสริมในด้านต่างๆ เช่น การระดมทุน การสร้างฐานเศรษฐกิจ การ

พฒันาองค์ความรู้ เป็นต้น เมือเปรียบเทียบกับขบวนการเคลือนไหวอืนๆ เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมยงัยืน

ขบวนการความมนัคงอาหาร ขบวนการสุขภาพ ฯลฯ เครือข่ายเหล่านีจะมีชุดข้อเสนอนโยบายหลายด้าน

และมีความสัมพันธ์เกือกูลกันหลายมิติ ดังนันการไม่ประสบความสําเร็จในการผลักดันนโยบายหรือ

กฎหมายเรืองใดเรืองหนึงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเครือข่าย ต่างจากขบวนการป่าชุมชนเมือแกนกลางคือการ

ผลกัดนันโยบายถูกทลายลง ทาํให้ความเป็นเครือข่ายระดบัชาติสลายไปดว้ย

อย่างไรก็ดี ความล้มเหลวของนโยบายเชิงเดียวดังกล่าวกลับส่งผลดีในเรืองการสร้างความ

หลากหลายทังการผลักดันนโยบายและการขับเคลือน บางกลุ่มในภาคเหนือหันไปขับเคลือนข้อบัญญัติ

ทอ้งถิน ซึงเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ทีบ่งบอกถึงการพยายายามสร้างความเป็นสถาบนัให้สิทธิชุมชนในระดับ

ทอ้งถิน หรือกลุ่ม P-Move ไปขบัเคลือนผ่านประเด็นการจดัการทีดินโดยเอาเรืองนิเวศ ทรัพยากรแฝงเข้าไป

อยู่ในการจัดการทีดินในรูปโฉนดชุมชน หรือกรณีกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรียงทีหันไปขับเคลือนเรืองเขต

วัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  สิงหาคม  ขณะทีบางกลุ่มหันไปสร้างรูปธรรมการจัดการ

ทรัพยากรในพืนที และตรึงพนืทีไวไ้ม่ให้รัฐมาละเมิดสิทธิ โดยไม่สนใจการมีกฎหมายมาคุม้ครอง
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ความหลากหลายเหล่านีได้เปิดพืนที จินตนาการ และปฏิบัติการทีหลากหลายซึงครังหนึงเคยถูกตี

กรอบไวด้ว้ยเรืองร่างพรบ.ป่าชุมชน แต่กระนนัการขาดจุดยึงโยงกนั ก็ทาํให้เครือข่ายต่างๆ ไม่สามารถระดม

พลังเพือการขับเคลือนนโยบายระดับชาติ และสร้างพืนทีสาธารณะได ้ดังนันหากขบวนการป่าชุมชนซึง

ต่อไปอาจจะพฒันาไปสู่ฐานขบวนการชุมชนทรัพยากรอย่างองค์รวมจะสานพลงัขนึมาใหม่จาํเป็นหาจุดร่วม

ทางยุทธศาสตร์ทีแข็งแกร่ง โดยดูบทเรียนเรืองการต่อสู้นโยบายเชิงเดียวทีผ่านมา

ประการทีสี การถดถอยภาคีหลกัคือองค์กรพฒันาเอกชนและนักวิชาการซึงเคยมีบทบาทสําคัญต่อ

ขบวนการป่าชุมชน ภาวะถดถอยดังกล่าวเป็นสถานการณ์ร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนทัวประเทศทีมี

ข้อจาํกัดเรืองแหล่งทุน และปัญหาทางยุทธศาสตร์ทีการเชือมต่อสาธารณะ หากแต่ขบวนการเคลือนไหว

อืนๆ เช่น ขบวนการความมนัคงอาหาร ขบวนการสุขภาพ ยงัสามารถปรับตวัพงึพาแหล่งทุนในประเทศ เช่น

สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอืนๆ ได้

และสามารถเชือมต่อกบักลไกภาครัฐไดม้ากขึน แต่องค์กรพฒันาเอกชนดา้นฐานทรัพยากรไม่สามารถเขา้ถึง

แหล่งทุนและกลไกภาครัฐได้มากนัก ทาํให้ขบวนการป่าชุมชนขาดกลไกเชิงยุทธศาสตร์ การพฒันาองค์

ความรู้สร้างนวตักรรมทงัการจัดการทรัพยากร และการสร้างสรรค์ประเด็นนโยบายสาธารณะใหม่ๆ และที

สําคัญคือ ขาดการทาํงานปฏิบตัิการเชิงรุกในการตรวจสอบนโยบาย โครงการจัดการป่าของรัฐทีมีขอบเขต

กว้างไปกว่าพืนทีทีชุมชนถูกละเมิดสิทธิ ดังนัน หากขบวนการป่าชุมชนจะฟืนความเข้มแข็งขึนใหม่

จาํเป็นต้องออกแบบกลไกเชิงยุทธศาสตร์ และการสร้างองค์ความรู้ให้มีความเขม้แข็ง หลากหลาย สามารถ

เชือมต่อกบัแหล่งทุน และกลไกรัฐให้ไดม้ากยิงขนึ

การเติบโตขบวนการป่าของคนเมือง

ในขณะทีขบวนการป่าชุมชนเริมซบเซาลง ในช่วง  ปีทีผ่านมาภาคสังคมเมืองก็มีความตืนตัวใน

เรืองการปกป้องป่าธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างพืนทีป่าในเมืองขนึมาอย่างหลากหลาย ดงัตวัอย่าง การเกิด

กลุ่มปกป้องต้นไม้ใหญ่ในเมืองทีชือว่า “Big Tree” ในปี  ทีมีบทบาทคัดค้านการตัดต้นไม้ใหญ่ใน

กรุงเทพฯ การวิพากษ์กรณีกลุ่มผูม้ีอิทธิพลบุกรุกป่าทับลาน วงันาํเขียว จังหวดันครราชสีมาในปี  ซึง

เป็นช่วงเดียวกบันาํท่วมใหญ่ในภาคกลางและกรุงเทพฯ ทีทาํให้ความตืนตวัการฟืนฟูป่าตน้นาํสูงขนึ ต่อดว้ย

การเดินเท้าคดัคา้นเขือนแม่วงก์นําโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรโดยชูประเด็นเรืองสัตว์ป่าในช่วงปี  หรือ

กระแสการฟืนฟูเขาหัวโล้นในภาคเหนือ เช่น จังหวัดน่าน ในปี  ทีคนชันกลางกระโดดเข้าไปทํา

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า การคัดค้านการเช่าป่าของบริษทักระทิงแดงทีห้วยเม็ก จังหวดัขอนแก่นในปี

 เรือยมาจนถึงปีนีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทีคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริษทัอิตาเลียนไทยทีฝ่า

ฝืนกฎหมายเขา้ไปล่าเสือดาํในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร และขบวนการขอคืนพืนทีป่าดอยสุเทพ

หรือ “ป่าแหว่ง” ทีออกมากดดนัให้รัฐบาลรือถอนบา้นพกัศาลตุลาการออกจากพืนทีป่า
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หากประมวลการเคลือนไหวของขบวนการป่าประชาสังคมเมือง หรือขบวนการป่าของคนเมือง เรา

จะเห็นว่า โจทย์สําคัญคือการปกป้องป่าหรือฟืนฟูพืนทีป่าทีเป็นระบบนิเวศสาธารณะ หรือเป็นทรัพยากร

ส่วนรวม (Common Pool Resources) เช่นเดียวกบักบัการจดัการป่าชุมชน

ความต่างอยู่ทีชุมชนเมืองทีห่วงใยป่าวางบทบาทในเรืองการทาํกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการฟืนฟู

ป่า แต่ไม่ไดม้ีบทบาทเขา้ไปออกแบบจดัการแบบป่าชุมชน เนืองจากคนชนักลางให้ความสําคญักบัป่าในเชิง

สัญลักษณ์ หรือการพึงบริการป่าทางอ้อม เช่น การมีอากาศบริสุทธิ การลดโลกร้อน การสร้างความชุ่มชืน

และการมีตน้นาํสมบูรณ์ ขณะทีชุมชนพึงพาป่าทางตรงทงัเป็นปัจจัยดาํรงชีพ ความมนัคงอาหาร รายได ้และ

บริการด้านนิเวศจากตน้นาํลาํธารเพือการผลิต ด้วยความสัมพนัธ์ต่อป่าทีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์การขบัเคลือนทีแตกต่างกนั

หรือในกรณีทีเป็นปัญหา ขบวนการป่าของคนเมืองจะมีบทบาทติดตาม ตรวจสอบโครงการรัฐและ

เอกชนทีกระทบต่อป่า โดยมุ่งส่งเสริมให้รัฐมีอาํนาจทีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการปกป้องป่า แต่

ไม่ได้พฒันานโยบายทีจาํกดัอาํนาจรัฐ และกระจายอาํนาจไปสู่ภาคพลเมืองในการมีส่วนร่วมจัดการเท่าใด

นัก ดังเห็นได้จากกระแสสนับสนุนนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ( -

ปัจจบุนั) ทงัๆ ทีเป็นนโยบายทีกระทบต่อชุมชนในพนืทีป่าอย่างรุนแรง

แต่กระนนัความต่างระหว่างขบวนการป่าในเมืองกบัขบวนการป่าชุมชนก็เริมหดแคบและเชือมต่อ

กนัมากขึน นอกเหนือจากหลกัคิดเรืองการจัดการทรัพยากรสาธารณะร่วมแลว้ กรณีป่าแหว่ง ขบวนการทวง

คืนป่าดอยสุเทพทีนอกจากความห่วงใยต่อป่าธรรมชาติแล้ว ขบวนการก็ยงัใช้มิติประเพณีความเชือของ

ท้องถินเรืองดอยสุเทพ ซึงถือเป็นกรณีทีน่าสนใจมาก เมือมิติเชิงนิเวศมาบรรจบกับวฒันธรรม ซึงเป็นฐาน

คิดสําคัญของการจัดการป่าชุมชน ทาํให้เห็นขบวนการป่าเมืองซึงครังหนึงเคยวิพากษ์วิจารณ์การดาํรงอยู่

ของชุมชนในป่า เริมเห็นความซับซ้อนของปัญหา เห็นมิติเชิงวฒันธรรมทีไม่เคยปรากฏในมโนทัศน์ของ

ขบวนการมาก่อน และเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการผูกขาดอาํนาจรัฐในการจดัการป่าว่าเป็นสาเหตุสําคัญ

ทีทาํให้ป่าเสือมโทรม

การเปลียนแปลงแนวคิดและนโยบายป่าไม้ในระดับสากล

ประเด็นป่าไมเ้ป็นประเด็นสําคญัในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมาช้านาน นับตงัแต่การเกิดขึน

ของสภาป่าไม้โลก (WFC) ในปี ซึงเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครังที สภาป่าไม้โลกเกิดขึนจากกลุ่ม

ประเทศซีกโลกเหนือทีต้องการสร้างนโยบายการทําไม้เชิงพาณิชย์ ผลกระทบเชิงนโยบายปรากฏใน

แนวนโยบายป่าไม้แต่ละประเทศ กระแสอนุรักษ์ป่ากระแสการธรรมชาติได้เริมเป็นประเด็นระดบัโลก จาก

การเกิดขึนของ IUCN ในปี (พ.ศ. ) ในช่วงเวลาต่อมาก็เริมเกิดแนวนโยบายดา้นการอนุรักษ์ป่าใน

ประเทศต่างๆ จนเมือเข้าสู่ทศวรรษ ประเด็นป่าไม้เพือสังคมก็เริมปรากฏขึน ในเวทีประชุมสภาป่าไม้

โลกปี (พ.ศ. ) โดยมองมิติป่าไม้กับการแก้ปัญหาความยากจนหรือการพฒันาชนบทในประเทศ

กาํลังพฒันา และพฒันาขึนมาเรือยๆ จนเกิดเป็นแนวคิดและการเคลือนไหวป่าชุมชนจากขบวนการทอ้งถิน
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ในประเทศกาํลังพฒันา การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิงแวดล้อมและการพฒันาในปี (พ.ศ. ) ที

กาํหนดหลกัการการพฒันาทียงัยืน วาระ และหลกัการป่าไมท้ีเชือมโยงมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สังคม โดยให้

ความสําคญักบับทบาทหน้าทีป่าไมท้ีหลากหลาย ป่าไมก้บัการแกปั้ญหาความยากจน และความมนัคงในการ

ดาํรงชีพของชุมชนทอ้งถิน การจดัการป่าทียงัยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดบั

พฒันาทางนโยบายป่าไมร้ะดับโลกมาสู่บทสรุปเรืองป่าไมใ้นมิติทีหลากหลาย และการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและประชาชนในการจัดการป่า ดังทีสหภาพยุโรปร่วมกับธนาคารโลกพฒันาแนวทางการบงัคบั

ใช้กฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล (FLEGT) ในปี ทีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุกระดบั และ อง์กร UNFF ทีถูกตงัขนึเพือสานต่อหลกัการป่าไม ้จากวาระที ไดจ้ดัทาํแนวทางเครืองมือ

ทีไม่ใช่ข้อผูกมัดทางกฎหมายสําหรับป่าทุกประเภท และวตัถุประสงค์ป่าของโลก ในปี (พ.ศ. )

หรือการประชุมสภาป่าไม้โลกในปี ก็กาํหนดวาระเรืองคนกับป่าอย่างชัดเจน ตามมาด้วยการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ป่าและการป่าไมข้อง FAO ในปี (พ.ศ. ) ให้ความสําคญัของป่าโยงกบัสถานการณ์ใหม่

เช่น สภาวะโลกร้อน ความมนัคงอาหาร ป่าเพือการดาํรงชีพของชุมชนอย่างมนัคง และล่าสุดคือ การจัด

ประชุมสภาป่าไมโ้ลกทีจะเกิดขึนในปี ก็กาํหนดวาระเพือป่ากบัคน การลงทุนเพืออนาคต

หลกัหมายสําคญัทีบ่งบอกถึงการปฏิรูปแนวทางการจดัการป่าสู่การพฒันาทียงัยืนก็คือ เป้าหมายการ

พฒันาทียงัยืน (SDGs) ทีสหประชาชาติไดป้ระกาศเมือเดือนกนัยายนปี  ทีผ่านมา โดยชูหลกัการสําคัญ

5 P คือ People (ประชาชน) Prosperity (ความรุ่งเรือง) Peace (สันติภาพ) Participation (การมีส่วนร่วม) และ

Planet (ความยงัยืนของนิเวศธรรมชาติ) จากหลักการดังกล่าวได้แปรออกมาเป็นเป้าหมาย  ประการที

ครอบคลุมทุกมิติของการพฒันาทียงัยืน โดยในส่วนป่าไมน้นัอยู่ในเป้าหมายที  ทีมีสาระสําคญัคือ ปกป้อง

ฟืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยงัยืน จัดการป่าไม้อย่างยงัยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพ

เป็นทะเลทราย หยุดการเสือมโทรมของทีดินและฟินสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยกาํหนดให้ภายในปี  ประเทศภาคีจะต้องมีหลกัประกนัการอนุรักษ์ป่าและ

ทรัพยากร และมีระบบการบริหารจัดการป่าทุกประเภททียงัยืน19

หลักการสากลดา้นป่าไม ้รวมถึงเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน มีหลักการสําคญัอยู่ทีการให้คุณค่ากบั

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติคือคุณค่าความสําคญัของมนุษยชาติ แมจ้ะเคารพหลักสิทธิอธิปไตยของรัฐ แต่ก็

เรียกร้องให้รัฐมีความรับผิดชอบในการจดัการป่า เชือมโยงกบัหลกัการพฒันาทียงัยืน ใช้หลกัการจดัการเชิง

บูรณาการทงันิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ตระหนักยอมรับสิทธิและบทบาทของชุมชนท้องถิน

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างระบบการจดัการร่วมของภาคีทีเกียวขอ้ง สร้างแรงจูงใจและ

สนับสนุนชุมชนและประชาชนให้มีศักยภาพการจัดการป่าทียงัยืน และมีหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ที

เกิดขึนจากป่าอย่างเป็นธรรมให้กบัชุมชนและสังคม

19 โครงการประสานงานการวิจยัเพือสนับสนุนการพฒันาทียงัยืน (SDG), https://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-

land/
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ป่าชุมชนในมิติป่าพลเมือง ยุทธศาสตร์เชือมเมืองและชนบท

ขบวนการป่าชุมชนได้สร้างประวตัิศาสตร์ป่าไม้ภาคพลเมืองด้วยการคัดค้านสัมปทานไม ้นํามาสู่

การพฒันาแนวคิด รูปแบบ และการขบัเคลือนนโยบายป่าชุมชนมาไม่ตาํกว่า  ปี สามารถสถาปนาหลกัการ

สิทธิชุมชนทังในรัฐธรรมนูญ และสร้างการยอมรับทางสังคม แต่พลังการเคลือนไหวของชุมชนยังไม่

สามารถเปลียนแปลงโครงสร้างการรวมศูนย์อาํนาจรัฐได ้ขณะทีขบวนการป่าของคนเมือง ก็ยงัเป็นหน่อ

อ่อนเริมตน้ แมจ้ะเพมิบทบาทในการตรวจสอบอาํนาจรัฐ แต่ก็ยงัไม่สามารถยกระดับเครือข่ายให้มีพลังการ

เปลียนแปลงเชิงนโยบายได้

การสานพลังขบวนการป่าชุมชนและขบวนการป่าของคนเมืองจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคญัทีจะสร้าง

การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้าง และกาํหนดวาระทางสังคมได้ ด้วยเหตุนีจึงเริมเกิดแนวคิด “ป่าพลเมือง”

เนืองจากแนวคิด “พลเมือง” (citizen) มีนัยทางการเมืองทีกวา้งขวาง ในดา้นหนึงคือวางอยู่บนฐานของสิทธิ

มนุษยชน ดังนันการจัดการป่าชุมชนเพือการดํารงชีพ เพือความมันคงอาหาร รายได้ และเพือสืบสาน

วฒันธรรมประเพณีก็เป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชน ในอีกด้านหนึง “พลเมือง” ให้ความหมายถึงการมี

สิทธิในเชิงกวา้ง ทงัสิทธิในการมีสิงแวดลอ้มและสุขภาพทีดี สิทธิทีจะเขา้ถึงทรัพยากรสาธารณะ มีส่วนร่วม

กําหนด ตรวจสอบ และผลักดันนโยบายสาธารณะ นอกจากนี “พลเมือง” ยงัครอบคลุมทงัประชาชนใน

ชนบทและภาคเมือง ครอบคลุมฐานชุมชนตามวฒันธรรมไปจนถึงปัจเจกชน กลุ่มประชาสังคมอิสระ

เงือนไขปัจจัยการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างของป่าชุมชนและพลเมือง

การเคลือนไหวขบวนการป่าชุมชนและขบวนการป่าคนเมืองได้สะท้อนถึงเงือนไข ปัจจัยการ

เปลียนแปลงเชิงโครงสร้างหลายประการ ดงันี

1. รัฐและกลไกอาํนาจรัฐ บทเรียนป่าชุมชนและป่าพลเมืองทีชีให้เห็นโครงสร้างอาํนาจรัฐทีรวม

ศูนยอ์ย่างเขม้ขน้ “ป่า” เป็นพืนทีอาํนาจและผลประโยชน์ทีรัฐพยายามควบคุมผูกขาด รัฐเองได้

ใช้กลไกทางการปราบปราม และกลไกทางอุดมการณ์ในการควบคุมและสร้างความชอบธรรม

ต่อการจัดการป่า แต่ระบบรวมศูนย์อ ํานาจรัฐกําลังถูกสันคลอนจากการเคลือนไหวของป่า

ชุมชนและป่าเมือง ดว้ยการเปลียนจากระบบรวมศูนยม์าเป็นระบบธรรมาภิบาลการจดัการร่วม

ระหว่างรัฐกบัประชาสังคม ทีมีระบบบริหารเชิงซ้อน

2. สถานะของกฎหมาย ในระบบรวมศูนย์อ ํานาจ รัฐใช้กฎหมายเป็นเครืองมือในการผูกขาด

อาํนาจจัดการพืนทีป่า แต่การเคลือนไหวป่าชุมชนและป่าพลเมือง กาํลังทาํให้เห็นว่า การใช้

อาํนาจทางกฎหมายของรัฐจะอ่อนพลงัลงเมือขาดความชอบธรรมทางสังคม ทงัการละเมิดสิทธิ

ชุมชน การสร้างความไม่เป็นธรรม ความไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องป่า และการปิดกนัการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ในดา้นกลบักนั ขบวนการป่าชุมชนได้สร้างพฒันาการดว้ยการเสนอ

ให้กฎหมายเป็นเครืองมือการส่งเสริมสิทธิชุมชนให้เข้มแข็งยิงขึน หากสามารถขยายไปสู่
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ขอบเขตสิทธิประชาชนและเชือมประสานให้ขบวนการป่าคนเมืองร่วมขับเคลือนจะนําไปสู่

การปฏิรูปกฎหมายครังใหญ่

3. การกระจายอาํนาจสู่ท้องถินและสังคม และการสร้างความเป็นสถาบันให้สิทธิการจัดการป่า

ของประชาชน ขบวนการป่าชุมชนไดพ้ฒันาขอ้บญัญตัิทอ้งถินเป็นเพือทาํให้สิทธิชุมชนมีความ

เป็นสถาบัน และเป็นนวตักรรมของการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินทีกา้วหน้า และเป็นต้นแบบที

ขบวนการป่าคนเมืองสามารถนาํไปออกแบบการจดัการเชิงสถาบนัได้

4. กระบวนการทางนโยบาย ขบวนการป่าชุมชนทีกาํลงัพฒันาแนวทางขับเคลือนนโยบายใหม่ๆ

ได้ทาํให้เห็นภาพของกระบวนการนโยบายทีหลากหลายมากขึน กระบวนนโยบายไม่ได้จาํกดั

อยู่การผลักดันทางดิงจากระดับล่างสู่ระดับบน แต่เปิดพืนทีการขับเคลือนนโยบายไปในแนว

ระนาบ และหากเชือมกับขบวนการป่าคนเมืองก็สามารถพัฒนากระบวนการนโยบายที

หลากหลายยงิขนึ

5. การสร้างวาระทางนโยบายและสังคม ขบวนการป่าชุมชนไดใ้ช้ประเด็นการปกป้องสิทธิชุมชน

ในการสร้างพลังทางสังคม ใช้มิตินิเวศท้องถิน เศรษฐกิจชุมชน และวฒันธรรมในการสือสาร

แต่ก็มีข้อจาํกัดในการเชือมต่อกับสาธารณะ แต่เมือขบวนการใช้มิติเชิงรุกในการปกป้องป่าที

ให้บริการนิเวศแก่สาธารณะ และการใช้อ ํานาจทีไม่เป็นธรรมของรัฐก็ทาํให้พลังทางสังคม

ขยายตัวขึน และจากตัวอย่างของขบวนการป่าคนเมืองทีใช้มิติสิงแวดล้อมทีประชาชนมีส่วน

ร่วม ก็ยิงทาํให้เห็นว่าการกาํหนดวาระทางนโยบายและสังคมทีมีพลังต้องใช้มิติทีหลากหลาย

เพือตอบโจทย ์สถานการณ์ทีแตกต่างกนัไป

เงือนไข ปัจจยัทงั  ประการ นาํมาสู่ความเขา้ใจต่อเป้าหมายความเป็นประชาธิปไตย และความเป็น

การเมืองของขบวนการป่าชุมชนและป่าคนเมืองทีแจ่มชัดขนึ

ประชาธิปไตยบนฐานนิเวศและทรัพยากร ต้องเป็นประชาธิปไตยทีรับรองสิทธิในการจัดการ

ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการปกป้องนิเวศสาธารณะ โดยกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินและสังคม เกิดเป็น

กลไกพหุภาคีเชิงสถาบันทีเปิดกวา้งต่อการจัดการในหลากหลายรูปแบบ สร้างระบบการจัดการทรัพยากร

ร่วมทีภาคีต่างเข้ามามีส่วนร่วมกาํหนด และตอบโจทย์ของสังคมอย่างบูรณาการทงัด้านนิเวศ เศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองไปพร้อมกนั

ความเป็นการเมืองทีเป็นเป้าหมายและปมขัดแยง้ทีขบวนการป่าชุมชนและป่าพลเมืองมุ่งบรรลุก็คือ

อาํนาจประชาชนในการปกป้องทรัพยากรสาธารณะเพือสิทธิมนุษยชน และประโยชน์ร่วมของสังคมจาก

บริการทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมจากการจดัการป่าทียงัยืน
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ปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์สร้างขบวนการป่าพลเมือง20

เพือให้ยทุธศาสตร์สานพลังขบวนการป่าชุมชนกับขบวนการป่าคนเมืองบรรลุเป้าหมาย ปฏิบตัิการ

ยุทธศาสตร์ทีสําคญัมีดงัต่อไปนี

1. การชูเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (SDGs) และหลักการจัดการป่าระดับสากล ทีครอบคลุมทงั

มิติความยงัยืนทางนิเวศ การต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน การพฒันาความมนัคงอาหาร เศรษฐกิจ

จากทรัพยากรป่า ความเป็นธรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมชุมชน

ท้องถิน การสร้างเสริมสุขภาพ การมีนิติธรรมการจัดการทรัพยากร ด้วยการมีเป้าหมายที

หลากหลายและเป็นไปเพือประโยชน์สาธารณะมากกว่าตัวชุมชนผูจ้ัดการป่า จะทาํให้ชุมชน

สามารถเชือมต่อ สานพลงักบัสาธารณะ และมีบทบาทเชิงรุกต่อสาธารณะไดม้ากยิงขนึ

2. ขบวนการป่าชุมชนและป่าคนเมืองควรมีบทบาทเชิงรุกเขา้ไปเชือมต่อพลงัทางสังคมกลุ่มต่างๆ

เกิดเป็นขบวนการป่าพลเมืองทีมีเป้าหมายร่วม โดยอาศัยประเด็นเรืองการพัฒนาทียงัยืน

หลกัการจดัการทรัพยากรร่วม และความเป็นธรรมทางสังคม เป็นตน้

3. การสร้างความตระหนักว่าขบวนการป่าชุมชนและป่าคนเมืองอยู่ในโครงสร้างทีเป็นปัญหา

ร่วมกัน  ทังโครงสร้างอํานาจรัฐรวมศูนย์ ความเหลือมลําด้านนิเวศ ฐานทรัพยากร และ

เศรษฐกิจ การสร้างความตระหนักร่วมจะเป็นฐานการเชือมต่อพลงัทางสังคมต่างๆ ไดม้ากขึน

4. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เห็นถึงคุณค่า และวิถีความสัมพันธ์ต่อป่าทีหลากหลาย

ขบวนการป่าชุมชนกับขบวนการป่าคนเมืองมีความแตกต่างในการให้คุณค่า  และวิถี

ความสัมพันธ์กับป่าทีแตกต่างกัน การเรียนรู้เพือเข้าใจความแตกต่าง แต่อยู่บนห่วงโซ่ของ

ปัญหาและห่วงโซ่ของการเปลียนแปลงร่วมกันจะสร้างแนวคิด ความรู้ นวตักรรมใหม่ๆ ต่อ

การจดัการป่า

5. การทาํให้สิทธิของชุมชนและพลเมืองมีความเป็นเจ้าของหรือสถาบัน ดังเช่นทีขบวนการป่า

ชุมชนใช้เรืองขอ้บญัญตัิทอ้งถินในการสร้างความเป็นสถาบนัให้สิทธิชุมชน นับเป็นจุดเริมต้น

ทีจะขยายไปสู่การสร้างความเป็นสถาบนัให้กบัพลเมืองจดัการป่าดว้ย

6. การกาํหนดสิทธิชุมชนเป็นไปเพือตอบโจทย์ชุมชนและประโยชน์สาธารณะไปพร้อมกัน ใน

การตอบโจทยชุ์มชนเรืองสิทธิดาํรงชีพ การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความมนัคงอาหาร

ฯลฯ พร้อมกับตอบโจทย์สาธารณะเรืองการปกป้องนิเวศ การสร้างบริการทางนิเวศให้กับ

สาธารณะ สิทธิชุมชนทีสร้างบริการสาธารณะจะมีพลังมากกว่าการปกป้องสิทธิในเชิงรับทีไม่

เชือมโยงกบัสาธารณะ

7. การเสนอภาพการจดัการป่าหลายระดบั การจดัการป่าร่วมหลายรูปแบบ หลายระบบสิทธิ และ

หลากหลายหน้าที จะทาํให้ไม่เกิดภาพการจัดการป่าเชิงเดียวทีเป็นปัญหาดังทีผ่านมา ซึงการ

20 ประมวลจากเวทีเสวนา “จากป่าชุมชนสู่ป่าพลเมือง” วนัท ี  สิงหาคม  ทีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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จัดการป่าหลายระดับหลายหน้าที และมุ่งการมีส่วนร่วม (inclusive) ของผู ้มีส่วนเกียวข้อง

หลายประเภท เช่น ป่ารัฐ ป่าชุมชน ป่าเอกชน ป่ารัฐร่วมชุมชน ป่าชุมชนร่วมกบัเอกชน หรือป่า

พหุภาคี เพือตอบโจทย์ทีหลากหลายทังเรืองนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม ความยงัยืน การยงัชีพ

การค้า เป็นต้น โดยทงันีชุมชนหรือฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องก็ยงัคงอัตลกัษณ์วิถีความสัมพนัธ์ต่อ

ป่าทีหลากหลาย ซึงจะเป็นจุดแข็งมากกว่าการสลายให้กลายเป็น “พลเมือง” ปัจเจกทีไม่มีความ

แตกต่างหลากหลาย

8. การสร้างเครือข่ายการขับเคลือนทีมีความหลากหลาย ไม่วางอยู่บนนโยบาย กลไกขับเคลือน

เชิงเดียว และทีสําคัญคือ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคีทีหลากหลายในการกําหนด

ยุทธศาสตร์ สร้างกลไกการจัดการความรู้ทีเข้มแข็ง สร้างกระบวนการเชือมต่อ สานพลังทีมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยการอาศยันวตักรรมการจดัการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือให้เป็นเครือข่ายที

เป็นระบบเปิด (Inclusive network) หนุนเสริมปฏิบัติการได้หลากหลาย และระดมพลังเพือ

ขบัเคลือนยุทธศาสตร์ร่วมได้

เป้าหมายและตัวชีวัดการพัฒนาขบวนการป่าชุมชนในมิติป่าพลเมือง

1. สิทธิและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการป่าไดร้ับการรับรองส่งเสริม

- ป่าชุมชนทุกประเภท (ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าวฒันธรรม) ทุกหน่วยการจัดการ (ป่าชุมชน

ภูมินิเวศ ตําบล หมู่บ้าน ครอบครัว) และในทุกพืนที (ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ทีสาธารณะ ที

กรรมสิทธิ ฯลฯ) ทีชุมชนดูแลจัดการได้รับการรับรองอย่างถูกกฎหมาย และได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐและสังคม

- เกิดการจดัการป่าร่วมกนัระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และสังคม

2. ชุมชนมีความเขม้แข็ง

- ชุมชนมีความรับผิดชอบร่วม ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน ์ร่วมติดตามประเมินผล

- ตน้แบบพนืทีเรียนรู้ป่าแต่ละประเภทอย่างน้อยจังหวดัละ 1 แห่ง

- เกิดผูน้าํรุ่นใหม่ขบัเคลือนงานในทุกจงัหวดั

- สตรีมีส่วนร่วมมากขึน

- เกิดหลกัสูตรทอ้งถินดา้นสิทธิชุมชน การจดัการป่า การพฒันาศกัยภาพเครือข่าย

3. พนืทีและความสมบูรณ์ของป่า

- พนืทีป่าเพมิมากขึน (อีสานเพิมจากร้อยละ  เป็น )

- ป่าชุมชนสร้างบริการทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมให้กบัชุมชนและโลก

- แนวเขตป่าชัดเจน เพือป้องกนัความขดัแยง้และบุกรุก
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4. เกิดกลไกการจดัการของชุมชนและประชาสังคมทีหนุนเสริม เชือมโยง และไดร้ับการยอมรับ

- เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งทงัในระดับจังหวดั ภาค และได้รับการรับรองทาง

กฎหมาย

- เป็นกลไกทีสร้างการเรียนรู้ อาํนาจ ความเขม้แข็งให้ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

5. นโยบายและกลไกรัฐคุม้ครองและสิงเสริมสิทธิชุมชน

- รัฐปฏิรูปนโยบาย กฎหมาย และโครงการของรัฐทีกระทบต่อสิทธิการจัดการป่าชุมชน เช่น

กฎหมายป่าอนุรักษ ์การส่งเสริมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และธุรกิจพืชพาณิชย ์เป็นตน้

- มีกฎหมายทีปกป้อง คุม้ครอง ส่งเสริมสิทธิและความศกัยภาพการจดัการป่า ฐานทรัพยากร และ

วิถีวฒันธรรมของชุมชน ทงัในมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สังคมอย่างรอบดา้น

- เป็นกฎหมายทีกระจายอาํนาจ สร้างกลไก กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดบั

- รัฐสนับสนุนทงัดา้นกองทุน ความรู้ ประสานความร่วมมือภาคีต่างๆ หนุนเสริมชุมชน

- ชุมชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมการดาํเนินการของรัฐในเรืองป่าชุมชน

6. สังคมเขา้ใจ ยอมรับวิถีวฒันธรรม สถานการณ์ บทบาทการจดัการป่าของชุมชน และหนุนเสริม

ความเขม้แข็งชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

- เกิดความเชือมโยงแนวคิด ความรู้ ความร่วมมือระหว่างชุมชนทีจัดการป่ากับพลเมืองที

ขับเคลือนพืนทีสีเขียว กลายเป็น “ขบวนการป่าพลเมือง” โดยทงัชุมชนในป่าและกลุ่มประชา

สังคมเมืองก็ยงัคงอตัลกัษณ์ของตนเอง

- เกิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมทีหนุนเสริมการจัดการป่าชุมชน เช่น ธุรกิจเพือสังคมใน

รูปแบบ Start UP. Social Enterprise เป็นตน้

ยุทธศาสตร์

1. พฒันาแนวคิด “ป่าพลเมือง” เพือเชือมโยงขบวนการป่าชุมชนและขบวนการพลเมืองสร้างพืนทีสี

เขียวเกิดเป็นพืนทีการเรียนรู้ กาํหนดเป้าหมาย และขบัเคลือนร่วมกนั

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตัลพัฒนาระบบฐานข้อมูลป่าชุมชน (ทะเบียน แนวเขต ทรัพยากร

ชีวภาพ บทเรียนการจดัการ) ทีเชือมโยงทงัประเทศ

3. พฒันาตน้แบบการจดัการป่าชุมชนในหลายดา้น เพือให้เป็นพืนทีปฏิบตัิการเรียนรู้ร่วมกนั

4. พฒันาศกัยภาพคนรุ่นใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการจดัการทรัพยากรให้มากขึน

5. พฒันากระบวนการเรียนรู้ ถอดบทเรียนการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นทุกมิติ ทุกประเภทปัญหา ใช้

กรณีศึกษาในพืนทีจริง

6. พฒันากองทุนป่าชุมชน จากคาร์บอนเครดิต จากการปลูก-ขายไมเ้ศรษฐกิจในป่าชุมชน
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7. ส่งเสริมให้เกิดกลไกหนุนเสริมการจัดการป่าชุมชนระดับจังหวดั โดยมีการจัดทาํแผน ยุทธศาสตร์

ของตนเอง

8. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ สร้างการสือสารทีมีประสิทธิภาพ เท่าทันสถานการณ์ และสร้าง

ประโยชน์การเรียนรู้เพือพฒันาป่าชุมชน

9. พฒันาการสือสารสาธารณะทีมีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทีหลากหลาย เพือมุ่งสร้างความ

เขา้ใจ ความร่วมมือจากภาคีมาร่วมขบัเคลือนป่าชุมชน

10. ส่งเสริมนวตักรรมทางเศรษฐกิจสังคมเพือหนุนเสริมชุมชน เช่น ธุรกิจเพือสังคมในรูปแบบ Start
UP. Social Enterprise เป็นตน้

บทส่งท้าย

แมจ้ะผ่านมา  ปี ขบวนการป่าชุมชนทีก่อเกิดในยุครุ่งอรุณแห่งการแสวงหาแนวทางการจดัการป่า

อย่างยงัยืน เจิดจรัสในช่วงผลักดันกฎหมายป่าชุมชนจนเป็นขบวนการระดับประเทศ และอัสดงในยามที

กฎหมายป่าชุมชนทีรับรองสิทธิชุมชนอย่างแทจ้ริงถูกปฏิเสธ

แต่ขบวนการป่าชุมชนยงัไม่สูญสลาย แมข้าดความโดดเด่นในการขับเคลือนสาธารณะ แต่ชุมชนที

จดัการป่ายงัคงดูแลรักษาป่าดว้ยชีวิต พฒันาความรู้ ระบบ รูปแบบการจดัการให้เข้มแข็งขนึ ในหลายจังหวดั

ป่าชุมชนไม่ได้ลดลงเลย เช่น จังหวดัน่านทีมีป่าชุมชนนับร้อยแห่ง จังหวดัลาํปาง ชุมชนดูแลป่าไม่ตาํกว่า

 แห่งไดร้วมตวัเป็นสมาคมป่าชุมชนระดบัจงัหวดั หลายพนืทีในภาคเหนือใช้กลไกปกครองส่วนท้องถิน

ออกระเบียบรับรองการจัดการป่าชุมชน ในภาคตะวนัออก เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวดัรวมตัวกัน

เกือบ  ชุมชน ในภาคใต ้ป่าชุมชนทีสุราษฎร์ธานีและจงัหวดัอืนๆ ก็ยงัขยายตวัไปไดด้ี เกิดนวตักรรมใหม่

มากมาย และสามารถพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ป่าไม้ไทยจะไปรอดจะต้องส่งเสริมป่าชุมชน ดังเช่น วิกฤติ

หมอกควนัไฟป่าในภาคเหนือและอีสาน สังคมไดเ้ห็นบทบาทของชุมชนออกมาปกป้องป่าดว้ยชีวิต

ทงัหมดบ่งชีไดว้่า ป่าชุมชนไม่ใช่แค่วาทกรรมทางนโยบายทีเปลียนไปตามยุคสมยั แต่คือฐานชีวิต

ของชุมชน ตราบใดทีชุมชนยงัพึงพา ผูกพนักับป่า เมือนันพวกเขาย่อมปกป้องดูแลและพฒันาป่าชุมชนให้

เป็นฐานชีวิตของพวกเขาให้มนัคงขึนไป

ขบวนการป่าชุมชนอันประกอบด้วยภาคีทีหลากหลายก็กาํลังรือฟืน ยกระดับเครือข่ายให้เข้มแข็ง

ขึนใหม่ สรุปบทเรียนเดิมทีเป็นจุดเด่นและขอ้จาํกัด และออกไปขบัเคลือนก้าวต่อไปเพือสร้างการพฒันาที

ยงัยืนโดยชุมชนและสังคมอย่างแทจ้ริง

“ป่าชุมชนมันมีพัฒนาการ ทาํให้เกิดอะไรใหม่ๆ มากมายใน  ปีทีผ่านมา ป่าชุมชนไม่ได้อยู่แค่ป่า

มันเพิมอํานาจต่อรองให้ชาวบ้าน ทังดึงงบประมาณรัฐ เข้าไปมีบทบาท อบต. รวมตัวกันฟืนระบบนิเวศ

สร้างแหล่งท่องเทียว และเจรจาให้เทศบาลมาจัดการขยะเพือแลกกับการดูแลป่า ป่าชุมชนทําให้คู่ตรงข้าม
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หมดความหมาย ทังคู่ตรงข้ามป่ากับเกษตร หรือการอนุรักษ์กับการพัฒนา ป่าชุมชนสามารถทาํให้ไปด้วยกัน

เคลือนไปไกลกว่าทีคิด” (อานันท ์กาญจนพนัธ์ุ, )
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