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บทสรปุผู้บริหาร

ผูว้จิยัได้จดัทํารายงานประมวลองค์ความรู้และขอ้เสนอการปฏริูปฐานทรพัยากรเพอืความยงัยนื

และเป็นธรรม โดยมวีตัถุประสงคศ์กึษาสถานภาพทรพัยากร การเปลยีนแปลง สภาพปัญหา การเคลอืน

ทางนโยบายทังจากรัฐและสังคมให้รอบด้าน โดยได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงรากฐานปัญหาสําคัญเชิง

โครงสร้างการจดัการทรพัยากรซึงมีความเหลือมลํา นํามาสู่ความไม่เป็นธรรมและความไม่ยงัยืนของ

ระบบนิเวศ ฐานทรพัยากร ตลอดจนความอ่อนแอของชุมชนและสงัคม พรอ้มกนันียงัไดป้ระมวลขอ้เสนอ

ทางนโยบายจากแง่มุมต่างๆ เพือมานําเสนอให้เห็นว่ามีทางออกใดบ้างทีอาจเปลียนโครงสร้างความ

รุนแรงในด้านทรพัยากรดงักล่าวให้นํามาสู่สงัคมทีเข้มแขง็บนฐานของทรพัยากรธรรมชาติทียงัยนืและ

เป็นธรรม

จากประสบการณ์การทํางานเคลอืนไหวเชิงนโยบายด้านทรพัยากรมาตลอด จากการประมวล

ข้อมูล งานวิจัย และการเข้าพืนทีเพือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเป็นเลขานุการ

คณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดิน ฐานทรพัยากร สงิแวดล้อม และนํา ภายใต้คณะกรรมการปฏริูป ผู้วจิยัได้

ข้อสรุปเบืองต้นว่า ความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรกับความยังยืนของระบบนิเวศและ

ทรพัยากรเป็นเรอืงทีเชือมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เราไม่สามารถทีจะมุ่งปกป้องระบบนิเวศและฐาน

ทรพัยากรเพยีงอย่างเดยีวโดยไม่สนใจปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเขา้ถงึและจดัการทรพัยากรได ้นัน

หมายความว่า การปกป้องสงิแวดล้อมโดยทอดทงิปัญหาความยากจน คนยากจนทเีกดิจากการถูกกดีกนั

ไม่ให้เข้าถึงทรพัยากรจะยงิทําให้ทรพัยากรถูกทําลาย เนืองจากระบบรวมศูนย์อํานาจรฐั และระบบทุน

นิยมทีเปิดเสรใีห้กลุ่มทุนแสวงความมงัคงัจากทรพัยากรได้ทําลายทรพัยากร และทําลายพลงัสงัคมใน

การตรวจสอบ ถ่วงดุลอํานาจดงักล่าว การสร้างความเป็นธรรมในการจดัการทรพัยากรหรอืสร้างความ

เป็นประชาธิปไตยของสงิแวดลอ้มจงึเป็นทางออกของปัญหาความไม่ยงัยนืของฐานทรพัยากร

ในทางกลบักนั การมุ่งแต่เรอืงความเป็นธรรมในการจดัการทรพัยากรโดยละเลยเป้าหมายของ

การรกัษานิเวศและทรพัยากรให้สมดุลและยงัยนื กลบัทําใหส้งัคมถอยห่างจากความสุข เพราะอาจทําให้

ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิใช้ทรพัยากรอย่างเสมอหน้าโดยขาดเป้าหมาย ความรู้ในการรกัษาทรพัยากรให้

ยงัยืน เมอืทรพัยากรถูกทําลายสภาพความเดือดร้อน ความยากจนก็จะประสบกับทุกๆ ส่วนในสงัคม

อย่างหลีกเลียงไม่ได้ และนันเท่ากับสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนรุ่นหลังทีจะต้องตกอยู่ในสภาพ

วกิฤตทิรพัยากรโดยนํามอืของคนรุ่นปัจจุบนั

สภาพการณ์ของสงัคมไทยก็ไม่ต่างจากทีอนืๆ มากนัก ทีตกอยู่ในสภาวะวกิฤติด้านทรพัยากร

และสงิแวดล้อม มปัีญหาความเหลอืมลํา ความไม่เป็นธรรมในการจดัการทรพัยากร โดยทงัหมดมาจาก

ระบบการเมืองทีรวมศูนย์อํานาจอยู่ทีรฐั อันทําให้ท้องถินถูกกีดกันในการจดัการทรพัยากร และจาก

ระบบทุนนิยมเสรทีอีาศยัทงักลไกรฐัและกลไกทางเศรษฐกจิและสงัคมผลกัดนัใหแ้ปรรูปทรพัยากรใหเ้ป็น

วตัถุดบิ และสนิค้าแลกเปลียนในกลไกตลาด อนันํามาสู่การทําลายคุณค่าของทรพัยากรในแง่ทางนิเวศ

และสงัคม และทําให้คนทีมฐีานทางเศรษฐกจิน้อยถูกกีดกนัจากการเขา้ถงึทรพัยากร มหินําซําพวกเขา

ยงัถูกผลกัใหร้บัภาระความเสยีงทางเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม
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การออกจากปัญหาวิกฤติเชิงโครงสร้างด้านทรพัยากรดังกล่าวได้นัน งานศึกษาต่างๆ ระบุ

ตรงกนัว่า จะต้องกระจายอํานาจในการจดัการทรพัยากรจากทีรวมศูนย์อยู่ทีรฐัและทุนไปให้แก่ท้องถิน

ต้องส่งเสรมิระบบสทิธกิารจดัการทรพัยากรร่วมกนัของชุมชนท้องถนิภายใต้เพอืกํากบั ถ่วงดุลกบัระบบ

กรรมสิทธิแบบผูกขาดของรฐัและปัจเจก ต้องสร้างเงือนไขทังทางการเมือง และทางเศรษฐกิจเชิง

สนับสนุนแก่สงัคมทุกส่วนให้เกิดมีศักยภาพในการจดัการทรพัยากรให้เกิดความยงัยืน พร้อมไปกับ

เงอืนไขเชิงกดดนัไม่ให้เกิดการใช้ทรพัยากรทีทําลายล้าง พร้อมกับพฒันาองค์ความรู้ทีหลากหลายใน

การจดัการทรพัยากรอย่างยงัยนื โดยทงัหมดนีล้วนให้ความสําคญักบับทบาทของชุมชนท้องถินในการ

จดัการทรพัยากร เนืองจากชุมชนท้องถนิเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดซึงได้ประโยชน์และผลกระทบทางตรงจากการ

จดัการทรพัยากร

แต่ทงันชีุมชนทอ้งถนิจะไม่สามารถมอีํานาจในการปกป้องทรพัยากรไดเ้ลยหากการเปลยีนแปลง

เชิงโครงสร้างดงัทีกล่าวมานีไม่เกิดขนึ ดงันันการปฏิรูปการจดัการทรพัยากรต้องทําไปพร้อมกนัทงัการ

เปลยีนแปลงเชงิโครงสร้างให้เกดิการกระจายอํานาจ พร้อมไปกบัการเสรมิสร้างอํานาจแก่ชุมชนท้องถนิ

และการเปลยีนแปลงดงักล่าวนีลําพงัพลงัของท้องถนิย่อมไม่เพยีงพอ กลุ่มต่างๆ ในสงัคมจะต้องเขา้ร่วม

กระบวนการผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงขึน ทงันีผู้ว ิจยัได้ประมวลข้อเสนอเชิงหลักการของการ

ปฏริูปการจดัการทรพัยากรทงัระบบไวใ้นบทที 5

เพอืให้เหน็รูปธรรมของบทสรุปดงักล่าว ผู้วจิยัได้เรมิต้นจากประเดน็ทรพัยากร 4 เรอืง ได้แก่

การปฏิรูปทดีนิ ป่า นํา และแร่ธาตุ โดยมบีทสรุปในแต่ละเรอืงดงันี

การปฏิรูปทดีนิ

ปัญหาทดีนิกระจุกตวัสะทอ้นออกมาไดจ้ากสดัส่วนการถอืครองทดีนิ ทคีนจนและคนชนักลางทมีี

จํานวนร้อยละ   ของประเทศครอบครองทีดินเพียงร้อยละ   ของทีดินทงัประเทศ แต่คนรวยทีมี

เพียงร้อยละ  กลับครอบครองทีดินร้อยละ  ของพืนทีประเทศ เมอืเจาะจงไปทีเกษตรกรซึงเป็น

ผู้ผลิตอาหารให้แก่ประเทศก็พบว่า มีเกษตรกรไร้ทีทํากินหรือมีทีทํากินไม่เพียงพอถึง  แสนกว่า

ครวัเรอืน พวกเขาเช่าพนืท ีหรอืเป็นแรงงงานรบัจ้างผลติ การไม่มทีดีินทํากินเป็นของตนเองทําให้ขาด

แรงจูงใจในการพฒันาทีดินให้เจรญิงอกงาม

แม้พนืทีเกษตรส่วนใหญ่เป็นพนืทีนา หากแต่พบว่าพนืทกีารผลิตจํานวนมากกําลงัเปลียนจาก

พชือาหารเป็นพชืเศรษฐกิจทีไม่ใช่อาหาร เช่น ยางพารา มนัสําปะหลงั ข้าวโพดเลยีงสตัว์ ปาล์มนํามนั

ทําให้แม้ขอ้มูลภาพรวมจะเหน็ว่าชาวนายงัผลติขา้วได้เพยีงพอต่อการบรโิภคภายในและส่งออกขายเป็น

อนัดบัต้นๆ ของโลก หากแต่พชืพาณิชย์ทีไม่ใช่อาหารเหล่านีกําลงัขยายตวัและกระทบต่อการปลูกพืช

อาหาร และกระทบต่อความมนัคงอาหารของเกษตรกรและชุมชนไปดว้ย

เกษตรกรในปัจจุบนักําลงัประสบปัญหาวกิฤตรอบด้าน มเีกษตรกรทีไร้ทีทํากินต้องเช่านาเป็น

จํานวนมาก ปัญหาเศรษฐกจิบบีเค้นใหพ้วกเขาต้องเร่งการปลูกพชืโดยการใชปุ้๋ ยและยาปราบศตัรูพชืซึง

เป็นอนัตรายต่อนิเวศ ผู้ผลติและผู้บรโิภค ปัจจุบนัประเทศไทยมกีารใช้ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมกีําจดัศตัรูพชื

สูงมากทสีุดแห่งหนึงในโลก หากแต่ผลผลติทไีดก้บัตํากว่าประเทศอนืๆ
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ประเทศไทยประสบปัญหาทีดนิถูกกดัเซาะดนิเคม็ ดนิเปรยีว ดนิทราย ดินตนืเขนิ ซึงส่วนหนึง

เกดิจากการใช้ปุ๋ ยเคมเีป็นเวลานาน มกีารปลูกพชืททีําลายคุณภาพดนิ เช่น ยูคาลปิตสั และมกีจิกรรมที

ส่งผลกระทบคุณภาพดิน เช่น การทําเหมืองแร่เกลือและโปแตช ทีส่งผลปัญหาดินเค็มในภาคอีสาน

กระจายตวัมากขนึ หรอืการสร้างเขอืนขนาดใหญ่ และโครงข่ายทีเกยีวเนือง เช่น คนักนันํา ซึงแทนทจีะ

ทําให้มีนํามาป้อนการผลิตอาหารมากขึน กลับทําให้พืนทีทีอุดมสมบูรณ์ตามระบบนิเวศเสียหาย

กลายเป็นพนืทนํีาท่วม นําแลง้

นอกจากนียังมีการนําพืนทีทีอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรไปทํากิจกรรมอืนๆ เช่น นิคม

อุตสาหกรรม ท่าเรอื สนามบนิ การสรา้งทอียู่อาศยั และเมอืง ทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสยีทดีนิอนัอุดม

ทีเป็นฐานความมนัคงทางอาหารไป ขณะทเีกษตรกรก็ต้องเสยีทีดินทีเหมาะสมไปแสวงหาพนืทีใหม่ๆ

แม้จะไม่มปีระสทิธภิาพในการผลติกต็าม

ผลจากการประมวลสรุปเป็นประเดน็สําคญัทีต้องการเปลยีนแปลงการจดัการทีดนิก็คอื ) การ

ปฏริูประบบสทิธติ่อทดีนิ ) ปฏริูปการใชท้ดีนิ ด้วยการกระจายการถอืครองทดีนิ ผ่านแนวทางจํากดัการ

ถือครองทีดิน การใช้ระบบภาษีทีดินอัตราก้าวหน้า และการมีระบบกองทุนและวิชาการสนับสนุนให้

เกษตรกรเขา้ถงึและใช้ประโยชน์จากทดีนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยงัยนื พรอ้มไปกบัการปฏริูประบบ

กรรมสทิธใิหร้องรบัสทิธชิุมชนในการจดัการทดีนิและป่า ในรูปป่าชุมชน โฉนดชุมชน และอนืๆ การฟืนฟู

ฐานทรพัยากรทงัระบบ และการคุ้มครองพนืทีเกษตรกรรม  และการส่งเสรมิเกษตรกรรมยงัยนืให้เป็น

กลายเป็นเกษตรกรรมหลกัของเกษตรกรรายย่อย

การปฏิรูปป่า

การปฏริูปการจดัการป่ามคีวามเชอืมโยงกบัทดีนิอย่างแยกไม่ออก ตงัแต่ปี -  พนืทป่ีา

ทวัประเทศลดลงทุกภาค แต่แม้ในระยะหลงัๆ จะปรากฏตวัเลขพนืทีป่าทีเพิมขนึเป็นร้อยละ .  ของ

พนืทีประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท ี  ( - ) จนปัจจุบันเป็น

ร้อยละ .  ( .  ล้านไร่) แต่พนืทีป่าต้นน้าทอียู่ในขนัวกิฤตมถีงึ  ล้านไร่ ปัญหาคุณภาพดนิเสอืม

โทรมร้อยละ 

รฐัมนีโยบายป่าไมท้ผีดิพลาด เร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์โดยไม่ยอมรบัการดํารงอยู่ของชุมชนใน

พนืทป่ีาเหล่านันมาก่อนมกีฎหมายป่าไม้ ชุมชนท้องถินทงัทีอยู่อาศยัดงัเดิมมาก่อนการประกาศเขตป่า

สงวนแห่งชาตแิละป่าอนุรกัษ์ และชุมชนทบีุกเบิกเขา้มาอยู่ภายหลงัเพราะไร้ทีทํากนิ ประสบปัญหาการ

ผลิตทงัจากความแปรปรวนระบบนิเวศ (อากาศ นํา แมลงศตัรูพืช) ระบบการผลิตพืชเชิงเดียวบนฐาน

สารเคมทีไีม่ยงัยนื และการถูกเอารดัเอาเปรยีบจากกลไกตลาด ตลอดจนความไม่ชดัเจนในเสน้แบ่งเขต

พนืทีป่า ทําให้มชีุมชนอยู่อาศยัทงัสนิประมาณ .  ล้านคน ชุมชนอยู่ในเขตพนืทีอนุรกัษ์ประมาณ .

แสนครอบครวั, 1,  หมู่บ้าน,  .  แสนคน หากแต่สดัส่วนการครอบครองและทําลายพืนทีป่าโดย

ชุมชนนนักลบัน้อยมากเมอืเทยีบกบัโครงการของรฐั และกลุ่มทุนทบีุกรุกพนืทป่ีาทงัถูกและผดิกฎหมาย

ปัจจยัสําคญัทสี่งผลกระทบต่อป่าในปัจจุบนั ได้แก่ การขยายตวัของพชืพาณิชย ์เช่น พนืทปีลูก

ยางพารา  ล้านไร่ (อตัราเพิมร้อยละ ) พนืทีมนัสําปะหลงั .  ล้านไร่ (อัตราเพิมร้อยละ )  พนืที
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ขา้วโพดเลยีงสตัว ์ .  ลา้นไร่ (อตัราเพมิร้อยละ . ) พนืทปีาล์ม .  ลา้นไร่ (อตัราเพมิร้อยละ . ) การ

เพมิขนึของพชืพาณิชย์และพชืพลงังานเหล่านีมผีลต่อการลดลงของพนืทป่ีา

เมอืประมวลแล้วพบว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ทีรฐัมีนโยบายการจดัการป่าอย่างลกัลนั ด้าน

หนึงดําเนินการเพิมพืนทีป่าด้วยการเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ อีกด้านหนึงก็ส่งเสรมิการปลูกป่า ซึง

นโยบายทงัสองด้านมีทงัจุดทีร่วมกันและขดัแย้งกัน ในจุดทีร่วมกันคือ การใช้กลไกรฐัเป็นศูนย์กลาง

ดําเนินการทมีลีกัษณะสุดขวั เช่น ป่าอนุรกัษ์ (ห้ามประชาชนอยู่อาศยัและใช้ประโยชน์) และป่าพาณิชย์

(มุ่งปลูกป่าพาณิชย์โดยไม่สนใจการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ) และมีลกัษณะรวมศูนย์คือ

การเน้นทีกรรมสิทธิรฐัและเอกชน แต่ไม่ยอมรบัสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการป่า ด้วยเหตุนี แม้รฐัจะพยายามเพมิพนืทีป่า แต่ก็ปรากฏว่าพนืทป่ีาไม้ตงัแต่ปี  เป็นต้นมา

ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้จะมเีขตป่าอนุรกัษ์เพิมมากขนึก็ตาม จนมาในช่วงหลงัทีปรากฏว่าพนืทีป่าเพิม

มากขนึ

ทางออกของปัญหาดงักล่าวก็คือ การกระจายอํานาจการจดัการป่าจากทีรวมศูนย์อยู่ทีรฐัมาสู่

ท้องถิน การสร้างความมนัคงในระบบสิทธิชุมชน (มีระบบสิทธิการจดัการร่วมกันของชุมชน) พัฒนา

ระบบการจัดการป่าและทรัพยากรอืนทีเกียวข้องเชือมโยงร่วมอย่างเป็นบูรณาการ (ทังดิน นํา ป่า

ทรพัยากรชีภวาพ และอืนๆ) และส่งเสริมระบบการผลิตทีเกือกูลกับนิเวศและสร้างรายได้ให้ชุมชน

พงึตนเองทางเศรษฐกจิได้ไปพร้อมกนั ด้วยเหตุนีจงึทําให้ชุมชนโดยเฉพาะทอียู่ในพนืทป่ีาได้ผลกัดนัให้

รฐัมกีารรบัรองระบบสทิธกิารจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนในหลากหลายรูปแบบ และมแีนวทางการ

จัดการพืนทีป่าอนุรักษ์ทีซ้อนทับกับพืนทีชุมชนให้ชัดเจน พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถินในการจดัการป่าอนุรกัษ์ทงัระบบ ซึงหากดําเนินการได้ก็จะแก้ปัญหาความขดัแย้งในพืนทีป่า

อนุรกัษ์ระหว่างรฐัและชุมชนไปได้ และยงันําไปสู่การสร้างความมนัคงทางอาหารจากการเข้าถึงและ

จดัการป่าอย่างยงัยนืของชุมชนดว้ย

การปฏิรูปนํา

นํา เป็นปัจจยัสําคญัสําหรบัการดํารงอยู่ของทุกชีวิต มนุษย์เรยีนรู้ทีจะปรบัวถิีชีวิตของตนให้

สอดคล้องกบัธรรมชาตพิร้อมไปกบัดดัแปลงธรรมชาตมิารบัใช้การอยู่รอดของตน เกดิเป็นแบบแผนการ

จดัการนําทีหลากหลายตามนิเวศวฒันธรรมเพอืการผลติและการดํารงชีวติมาแต่โบราณ ชุมชนท้องถิน

ต่างๆ ได้สร้างกฎ กตกิาและองค์กรในการจดัการ จดัสรรนํา ขนึมาทงัทเีป็นลายลกัษณ์อกัษรและทีแฝง

ฝังอยู่ในจารตีประเพณีเป็นกลไกทางสงัคมเพอือยู่ร่วมและแบ่งปันกนัอย่างเป็นธรรม

ในรอบ  กว่าปีทีเกิดการชลประทานโดยรฐั การพัฒนามุ่งตอบสนองการเติบโตของเมือง

อุตสาหกรรม การคา้ การเกษตรอุตสาหกรรม รฐัสรา้งเขอืน ฝาย อ่างเกบ็นํา  คูคลอง  การผนันําขา้มลุ่ม

นํา การพัฒนาแหล่งนําและการจัดการนําโดยรฐัได้เสริมสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

พอสมควร แต่ก็ได้สร้างความเหลอืมลํา ความไม่เป็นธรรมและความขดัแย้งทางสงัคมขนึมามาก รวมทงั

การทําลายความสมดุลของระบบนิเวศ

สภาพปัญหาของโครงสรา้งจดัการนําของรฐั ได้แก่ โครงการพฒันาแหล่งนําเพอืให้ประโยชน์กบั

คนกลุ่มหนึง แต่สร้างความสูญเสยีให้กับคนอีกกลุ่มหนึง เกิดความขดัแย้งระหว่างรฐักบัชุมชนจนเสีย
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โอกาสในการพฒันา เกิดการเสยีภาวะสมดุลของธรรมชาติและกลไกหน่วยงานรฐัก็ไม่สามารถควบคุม

ผลกระทบจากโครงการจดัการนําได้ ความไม่คุ้มค่าและด้อยประสทิธภิาพของการจดัการนํา

เมอืพจิารณาถงึทศิทางและนโยบายของรฐัในการบรหิารจดัการนําแลว้พบว่าเป็นเหตุโดยตรงต่อ

การสร้างผลกระทบให้เกดิความเหลอืมลําและความไม่เป็นธรรมดงักล่าวขา้งต้น เพราะการรวมศูนย์การ

กําหนดนโยบาย และอํานาจการตดัสนิใจไว้ทีรฐัและหน่วยงานส่วนกลาง โครงการพฒันาแหล่งนําขนาด

ใหญ่มกัมคีวามเกยีวพนักบัวาระการดําเนินนโยบายของนักการเมอืงเพอืหาเสยีง และเกยีวพนัแนบแน่น

กับเครือข่ายธุรกิจก่อสร้าง การกําหนดแผนการใช้นําทีมากเกินความเป็นจริง ระเบียบกฎหมาย-

โครงสร้างการบรหิารงานด้านนําของหน่วยงานรฐั มคีวามซําซ้อนกนัเป็นจํานวนมาก และขาดเอกภาพ

ในการทํางานร่วม การกําหนดนโยบายด้านการเกษตรได้ทําลายพนืทีต้นนําเป็นจํานวนมาก รวมไปถึง

ทําให้ความต้องการใชนํ้ามปีรมิาณสูงมาก เกดิปัญหาการแย่งชงินําระหว่างเกษตรกรและขาดแคลนนําใน

การรกัษาระบบนิเวศ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีเกิดขนึโดยไม่ผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบอย่าง

รอบดา้นตามกฎหมายสงิแวดลอ้มและสุขภาพ

ขอ้เสนอด้านนโยบายปฏริูปการจดัการนําควรต้องเน้นการจดัการนําขนาดเล็ก ชุมชนมสี่วนร่วม

เป็นธรรมและเท่าเทียม ควรกําหนดนโยบายการจดัการนําให้เป็นไปตามศกัยภาพของลุ่มนํา รฐัควรมี

นโยบายสนับสนุนการจัดการแหล่งนําขนาดเล็ก  ทีเหมาะสมต่อระบบการเกษตร ภูมิปัญญาและ

ศกัยภาพดา้นการผลติของชุมชน ต้องคํานึงถงึศกัยภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ ปฏริูประบบการ

จดัการนําจากการจดัทําแผนบรหิารจดัการลุ่มนํา   ลุ่ม เป็นการจดัทําแผนยุทธศาสตร์พฒันาลุ่มนํา

ของประเทศ รฐัต้องมีนโยบายและกฎหมายคุ้มครองพืนทีลุ่มนํา พืนทีชุ่มนํา รฐัควรทบทวนโครงการ

พฒันาแหล่งนําขนาดใหญ่ทจีะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงิแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน โดยดําเนินการ

ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ หากจําเป็นทีจะต้องมี

โครงการผนันําข้ามลุ่มนํา การขุดคลองลดั การปิดกนัปากแม่นํา การสร้างสงิก่อสร้างขวางทางนํา การ

ปรบัปรุงเปลยีนสภาพลํานําททีําลายสภาพนิเวศดงัเดมิของแหล่งนํา เป็นโครงการรุนแรงตามรฐัธรรมนูญ

มาตรา  วรรค  และจดัทํานโยบายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนท้องถนิ สภาองค์กรชุมชน เพอื

การส่งเสรมิศักยภาพในการวางแผนการจดัการนําในระดบัท้องถินทีสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนทแีทจ้รงิและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวถิชีวีติของชุมชน

การปฏิรูปเหมอืงแร่

ปัจจุบัน ฐานคิดหลักในการจัดการทรพัยากรแร่ยังมองว่า ทรัพยากรแร่ในเป็นของรัฐ และ

หน่วยงานรฐัทจีดัการนันเหน็ว่าคอื “แร่ธาตุเป็นสงิทมีูลค่าและเร่งทขีุดมาเพอืทําประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ส่วนปัญหาผลกระทบสงิแวดลอ้ม และสงัคมทจีะตามมานัน หน่วยงานรฐัเชอืว่าเป็นเรอืงทป้ีองกนั แก้ไข

หรอืบรรเทาได้ด้วยเทคโนโลย ีหรอืการจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ และชดเชยอย่างเป็นธรรม”

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ทีผ่านมาพบว่า ฐานคิดดังกล่าวมีปัญหาตรงทีคํานึงแต่ทุนทาง

เศรษฐกิจ ไม่ได้ประเมินหรอืนับเอาต้นทุนทางธรรมชาติ เช่น ความเสียหายต่อระบบนิเวศ มลภาวะ

สงิแวดล้อม ฐานทรพัยากรอนืๆ ทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสุขภาพของประชาชน เข้า

มาร่วมประเมนิความเหมาะสมในการตดัสนิใจดําเนินการอย่างเหมาะสม
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ขณะเดยีวกนั แนวคดิดงักล่าวกย็งัละเลยการประเมนิต้นทุนค่าเสยีโอกาสทอีาจจะเกดิขนึได ้เช่น

ทางเลอืกในการเก็บแร่เอาไว้ก่อนเพอืทจีะได้มมีูลค่าเพมิในภายหลงั เนืองจากในอนาคตมูลค่าของแร่จะ

เพมิขนึอกีมาก การผลติแร่เพอืใช้ประโยชน์ในประเทศเป็นหลกั การผลติและส่งออกแร่ทแีปรรูปแล้วเพอื

สร้างมูลค่าเพมิ แทนการส่งวตัถุดิบราคาถูกไปขายต่างประเทศ และการมนีโยบายจดัเก็บค่าภาคหลวง

ใหเ้หมาะสมกบัมูลค่าและประโยชน์ทปีระเทศชาตพิงึจะไดร้บั

ขอ้เสนอเชงิหลกัการก็คอื การปรบัเปลยีนฐานคดิ โดยให้ยดึหลกัความเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่

ร่วมกนัระหว่างรฐั ชุมชนท้องถนิ และสาธารณะ ให้นําเอาต้นทุนทางธรรมชาตเิขา้มาร่วมในการประเมนิ

ความเหมาะสมและความคุม้ค่าในการทําเหมอืงแร่ทุกชนิด โดยการจดัทําเหมอืงแร่ใดๆ จะต้องไม่ทําลาย

ทุนธรรมชาตทิมีอียู่เดิม และการพจิารณาทางเลอืกในการจดัการทรพัยากรแร่ โดยรวมถงึทางเลอืกทจีะ

เก็บทรัพยากรแร่ไว้ก่อน หรือรูปแบบและแนวทางการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมกับประโยชน์ที

ประเทศชาต ิชุมชนท้องถนิ และสาธารณะพงึจะได้รบั

ด้วยเหตุทีการจดัการทรพัยากรแร่อาจส่งให้เกิดผลกระทบทงัทางบวกและทางลบต่อคุณภาพ

ชวีติของประชาชนอย่างกว้างขวาง รฐัธรรมนูญได้กําหนดกตกิาต่างๆ ในกระบวนการตดัสนิใจ ทงัสทิธิ

ในการเขา้ถงึขอ้มูลและการร่วมรบัฟังความคดิเหน็ในการกําหนดนโยบายแร ่และสทิธขิองชุมชนในกรณี

โครงการหรอืกจิกรรมทอีาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ขณะเดียวกนั ก็ได้ระบุชดัถงึอํานาจของ

องค์การปกครองส่วนทอ้งถนิในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินพนืท ีและมสี่วนร่วมในโครงการ

ซึงอาจส่งผลกระทบต่อพนืทขีองตน

อย่างไรก็ด ีจากบทเรยีนการใช้สทิธติามรฐัธรรมนูญของประชาชนในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะใน

กรณีเหมอืงแร่โปแตช และเหมอืงแร่ทองคํา กลบัพบความยุ่งยากและอุปสรรคหลายประการ เนอืงจากยงั

ไม่มีการปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญในหลายมาตราด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกําหนดให้

เหมอืงแร่ใต้ดิน ไม่อยู่ในรายการประเภทโครงการทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา

 วรรคสอง เป็นต้น

รฐัควรดําเนินการตามมาตรา  ของรฐัธรรมนูญฯ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลแหล่งแร่ ศักยภาพ

แหล่งแร่ต่อชุมชนท้องถิน การจดัให้มกีารรบัฟังความคิดเห็น และการจดัทําการประเมนิผลกระทบเชิง

ยุทธศาสตร์ รัฐควรพิจารณารวมโครงการเหมืองแร่ทองคํา และเหมืองแร่ใต้ดิน เข้าไว้ในประเภท

โครงการทีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และต้องดําเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 ของ

รฐัธรรมนูญ รฐัควรประสานกับรฐัสภาเพือบัญญัติกฎหมายทีสนับสนุนหน้าทีและอํานาจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในการจดัการทรพัยากรแร่ ตามมาตรา 290 และอํานาจของประชาชนในการขอให้

องค์การปกครองสว่นท้องถนิจดัให้มกีารรบัฟังความเหน็และการลงประชามต ิในเรอืงทอีาจมผีลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมาตรา 287 ก่อนทจีะมกีารอนุมตัโิครงการเหมอืงแร่

รฐัควรปรบัปรุงพระราชบัญญัติแร่ โดยกําหนดหลกัการความเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกัน

ระหว่างรฐั ชุมชนท้องถิน และสาธารณะ ปรบัปรุงกระบวนการขออาชญาบัตรและประทานบัตรต่างๆ

ตามพระราชบัญญัติแร่ ให้สอดคล้องกับหลักการเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกัน ระหว่างรฐั ชุมชน

ท้องถนิ และสาธารณะ โดยปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ มาตรา 290 ว่าด้วยอํานาจขององค์การปกครองส่วน



vii

ท้องถนิในการจดัการทรพัยากรแร่ และมาตรา 287 ว่าด้วยการรบัฟังความคดิเห็นและการลงประชามติ

ของประชาชนในพนืททีมีทีรพัยากรแร่ และในพนืทไีดร้บัผลกระทบจากประกอบการเหมอืงแร่

รัฐควรให้มีระบบการรับรองมาตรฐานการดําเนินการ เพือเป็นประวัติการทํางานของ

ผู้ประกอบการ ซึงใช้หลกัฐานสําคญัประกอบการต่ออายุประทานบตัรรายปี รวมถึงสนับสนุนและเสรมิ

พลังของ อปท. และภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้ประกอบการ รัฐควร

พิจารณากลไกการจดัเก็บรายได้ใหม่ทงั ค่าภาคหลวง ส่วนแบ่งผลผลิตและส่วนแบ่งรายได้ แทนทีจะ

มุ่งเน้นแต่การเกบ็ค่าภาคหลวงเพยีงดา้นเดยีวเช่นทผี่านมา โดยระบบการจดัเก็บรายได้ใหม ่ต้องสะท้อน

ต้นทุนค่าเสยีโอกาสของแร่แต่ละชนิด และต้นทุนผลกระทบต่อสงัคม รฐัควรปรบัปรุงระบบการแบ่งสรร

รายได้ทีเป็นธรรมระหว่างรฐับาล องค์การปกครองส่วนท้องถิน และชุมชนท้องถิน และควรจัดทํา

ข้อกําหนดการนํารายได้สาธารณะจากทรพัยากรแร่ไปลงทุนทีให้ผลประโยชน์ต่อเนืองในระยะยาวที

ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการออมระยะยาว หรอืการลงทุนในการอนุรกัษ์และฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิหรอื

การลงทุนในทรพัยากรมนุษย์

สงัเคราะห์แนวทางปฏิรูปฐานทรพัยากร

การละเมดิสทิธชิุมชนต่อฐานทรพัยากรทีซบัซ้อนขนึครอบคลุมทงัทรพัยากรบนดิน ใต้ดิน และ

ในอากาศ พร้อมไปกับปัญหาความเสือมโทรมระบบนิเวศ ความยากจนและความขัดแย้งแย่งชิง

ทรัพยากรทีรุนแรงขึน โดยทีรากฐานปัญหาจากการพัฒนาทุนนิยมและการรวมศูนย์ของรัฐยังไม่

เปลยีนแปลง แม้หลกัการสทิธชิุมชนจะถูกบรรจุไวใ้นรฐัธรรมนูญปี 2550 (มาตรา 66, 76 และ 290) แต่ก็

ขาดพลังทางสงัคมร่วมขบัเคลือนเท่าทีควร การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างทงัในเชิงการเมือง (ระบบ

กฎหมาย การบรหิาร ระบบยุตธิรรม) ในเชงิเศรษฐกจิ และในเชงิสงัคมจงึเป็นไปอย่างล่าช้า

ขอ้เสนอเชงิหลกัการเพอืการปฏิรปูฐานทรพัยากรทงัระบบไดแ้ก่

1) เป้าหมายของการจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพอืความยงัยนืนิเวศ ประโยชน์สุขร่วมกนัของ

สงัคมอย่างยงัยนืและเป็นธรรม

2) ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นของสาธารณะ

3) ลําดบัความสําคญัของสทิธกิารจดัการทรพัยากรเพอืความเป็นธรรม กําหนดใหส้ทิธแิก่ผู้ทีมี

ความจําเป็นในการจดัการทรพัยากรเพือยงัชีพมากทีสุด เพือเสริมให้พวกเขามีสิทธิและ

อํานาจต่อรองมากขนึ และให้สทิธิแก่ผู้ทีทําหน้าทีดูแลรกัษาทรพัยากรโดยตรงเพอืให้เกิด

ความเป็นธรรม

4) หลกัการสนับสนุน ตรวจสอบ และถ่วงดุล ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัส่วนกลาง อปท. ประชา

สงัคม องค์กรชุมชน และปัจเจกชนจะเป็นไปในลกัษณะการสนับสนุนและถ่วงดุลซึงกนั ไม่

ว่าการจดัการทรพัยากรของสถาบนัใด

5) กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรสู่ท้องถิน อันประกอบด้วยชุมชนท้องถิน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ (อปท.)

6) เสริมสร้างสิทธิการเข้าถึงและการจัดการร่วมระดับท้องถินมากกว่ากรรมสิทธิแบบ

เบด็เสรจ็ไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนย์จดัการของรฐั หรอืกรรมสทิธขิองปัจเจกต่อทรพัยากร
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7) เสรมิสร้างระบบการจดัการทรพัยากรร่วมของภาคีต่างๆ ทีเกียวข้องกับทรพัยากรนันๆ

ในระดบัต่างๆ

8) การจดัการบนขดีจํากดัของทรพัยากรในพนืที คํานึงถงึปรมิาณต้นทุนทรพัยากรทมีจีํากดั

กําหนดการใช้ใหไ้ม่กระทบต่อสภาพความสมดุลของนิเวศ และไม่กระทบต่อความต้องการ

ของประชาชนในระบบนิเวศนันๆ การดึงดูดทรัพยากรข้ามพืนที ย่อมเป็นสิงทีควร

หลีกเลียง ยกเว้นแต่ว่าการโยกย้ายทรพัยากรข้ามพืนทีจะไม่กระทบต่อระบบนิเวศและ

สภาพการดํารงชีพของประชาชนในพืนที รวมทงัได้รบัความยินยอมจากประชาชนใน

พนืที

9) ออกแบบสถาบนัการจดัการทรพัยากรร่วมในระดบัย่อย สอดรบักบัภูมนิิเวศย่อย เพอืให้

ชุมชนท้องถินมสี่วนร่วมในสถาบนัจดัการทรพัยากรได้มากทสีุด โดยให้ยกเลกิระบบการ

จดัการทรพัยากรขนาดใหญ่ เช่น องค์กรลุ่มนํา เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธ์สตัว์

ป่า และอนืๆ และแทนทดีว้ยสถาบนัการจดัการทรพัยากรร่วมระดบัพนืทีในระดบัต่างๆ
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คาํนํา

สืบเนืองจากทีผู้ว ิจ ัยได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดิน ฐาน

ทรพัยากร สิงแวดล้อม และนํา ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ในช่วงเดือนกันยายน 2553 ถึง

พฤษภาคม 2554 ในช่วงเวลาดงักล่าวผู้วจิยัได้มโีอกาสศกึษาเพอืพฒันาองค์ความรูเ้พอืปฏริูปโครงสรา้ง

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิความยงัยนืและเป็นธรรมอย่างต่อเนือง ทงัโดยการศึกษาเอกสาร

ลงพนืทีเรยีนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดจนร่วมจดัเวทวีชิาการสาธารณะ และภายหลงั

หมดภารกิจดงักล่าว ผูว้จิยัก็ยงัไดศ้กึษาพฒันาองค์ความรู้การปฏิรูปฐานทรพัยากรอย่างต่อเนอืง

เพอืให้เกดิประโยชน์ต่อขบวนการปฏริูปสงัคมโดยเฉพาะฐานทรพัยากรในโอกาสต่อไป ผู้วจิยัจงึ

ไดป้ระมวลสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้เรอืงการปฏริูปฐานทรพัยากรโดยเลอืกฐานทรพัยากรทสีําคญั 4 เรอืง ก็

คอื 1) การปฏริูปทีดนิ 2) การปฏิรูปป่า 3) การปฏิรูปนํา 4) การปฏิรูปเหมอืงแร่ และ 5) การปฏริูปฐาน

ทรพัยากรองคร์วม เป็นการสงัเคราะห์จากฐานทรพัยากรในแต่ละประเภท

เนือหาสาระขององค์ความรู้เรืองทรัพยากรในแต่ละประเด็นจะประกอบด้วย สถานภาพ

ทรพัยากร สถานการณ์ ประเด็นปัญหา พัฒนาการนโยบายรฐัต่อการจดัการทรพัยากร แนวคิดและ

ปฏบิตักิารของท้องถนิต่อการจดัการทรพัยากร และขอ้เสนอทางนโยบาย

ผูว้จิยัได้รวบรวมองค์ความรู ้และขอ้เสนอเพอืการปฏริูปฐานทรพัยากรทปีรากฏในงานวจิยัชนินี

จากการทํางานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดิน ฐานทรพัยากร สงิแวดล้อม และนํา อนัประกอบด้วย

นักพฒันาเอกชน นักวชิาการ ผู้นําชุมชนทีร่วมในคณะอนุกรรมการ และจากการรบัฟังปัญหา ข้อเสนอ

ของประชาชนในแต่ละปัญหา และแต่ละภูมิภาค ดังนันงานวิจัยชินนีจึงเป็นผลงานร่วมกันของ

คณะอนุกรรมการฯ ผู้วจิยัเป็นเพียงแต่ทําหน้าทีประมวล เรยีบเรยีงให้ปรากฏเป็นระบบ และเขียนบท

สงัเคราะห์เพอืเป็นกรอบสําหรบัการวเิคราะห์ คุณูปการของงานชนินีจึงมาจากคณะอนุกรรมการฯ ทุก

ท่าน แต่หากมคีวามบกพร่องประการใด ผูว้จิยัก็ขอน้อมรบัไว ้และขออภยัมา ณ ทนีี
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บทที 1

สถานภาพองค์ความรู ้และข้อเสนอการปฏิรปูทีดิน

1.บทนํา

การพฒันาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมไทยในช่วง 100 กว่าปีทีผ่านมา ได้ทําให้ "ผนืดนิ", ทีเป็น

องค์ประกอบหนึงของระบบนิเวศอนัอุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นรากฐานทางวฒันธรรม

กสกิรรม เศรษฐกิจ ทีชุมชนท้องถิน กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรอืเป็นสญัลกัษณ์ของ

ระบบศกัดนิาสงัคมไทยสมยัก่อนกลายเป็น "ทดีนิ" อนัเป็นปัจจยัการผลติ และทรพัย์สนิส่วนบุคคล ทซีือ

ขายแลกเปลยีน ลงทุนการผลติ สร้างมูลค่าเพมิ ในกระบวนการสะสมทุนของระบบทุนนิยม

การเปลยีนมโนทศัน์จาก "ผนืดนิ" มาเป็น "ทดีนิ" ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสงัคมไทย ที

เป็นสงัคมนิเวศวฒันธรรม ตงัแต่เรมิการพฒันาประเทศเพอืความทนัสมยั รฐัได้นําเขา้ระบบความรู้และ

แนวทางการจดัการทดีนิโดยเน้นกรรมสทิธปัิจเจก โดยออกกฎหมายทดีนิหลายฉบบั แต่ในช่วงแรกก็ยงั

มแีนวคดิเรอืงป้องกนัการกระจุกตวัทดีนิ การถอืครองทดีนิจากต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ การเมอืง ในสมยัรฐับาลจอมพลสฤษด ิธนะรชัต์

อนัเป็นช่วงทีสหรฐัอเมรกิา และธนาคารโลกเข้ามาสร้างแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัแรก (2504-

2509) ซึงรฐัได้สร้างโครงสร้างพนืฐาน เช่น ถนน เขอืน เพอืเร่งรดัเศรษฐกิจส่งออก ชนชนันําในรฐัและ

ภาคทุนก็เขา้ยดึครอง จบัจองทดีนิของชุมชน กลุ่มอํานาจทางการเมอืงได้ผลกัดนัใหย้กเลกิการจํากดัการ

ถอืครองทีดนิเพอืเปิดเสรแีก่ทุนในการครอบครองทดีิน ปัญหาการสูญเสยีทดีินของชาวนาจนกระทงัถึง

ปัญหาการกระจุกตัวของทีดินซึงไปอยู่ทีรฐัและทุนจึงเกิดขนึ กลายเป็นปัญหาและวกิฤตความยากจน

อย่างรุนแรง

เมือทิศทางการเมืองเริมเปิดพืนทีแก่ประชาชน ขบวนการชาวไร่ชาวนาในช่วงปี 2517 ได้

เรยีกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาค่าเช่านา และผลกัดนัการปฏิรูปทีดิน แม้รฐัจะยอมออกกฎหมายปฏิรูป

ทดีนิเพอืเกษตรกรรมในปี 2518 แต่ก็ไม่สามารถกระจายการถอืครองทดีนิออกมาได้มากนัก เพราะรฐัได้

วางทิศทางการพฒันาประเทศทีเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิส่งออก โดยให้ภาคเอกชน อุตสาหกรรมมี

บทบาทนํา

เมือมูลค่าภาคเกษตรถูกกดให้ตํา ขณะทีรัฐสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเต็มที ทําให้มูลค่า

อุตสาหกรรมสูง ทีดินจึงเริมหลุดจากมือชาวนาไปสู่กลุ่มทุน การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม การ

ลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ ทําให้ปัญหาทดีนิทวคีวามซบัซ้อนและรุนแรงขนึ ทงัการใชท้ดีนิผดิ

ประเภท ผืนดินอันสมบูรณ์สําหรบัภาคเกษตรถูกเปลียนไปเป็นพืนทีอุตสาหกรรม ดงัเช่น เขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก
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ในอีกด้านหนึงหน่วยราชการต่างๆ เช่น กรมป่าไม้ ราชพสัดุ การรถไฟ ทหาร และอนืๆ เกือบ

ทุกหน่วยงานก็ยึดครองพนืทีโดยอาศยักฎหมายทีแต่ละหน่วยถืออยู่เพอืความมนัคงและมงัคงัของรฐั

เช่นกนั

ในภาคเมืองเอง ปัญหาการกระจุกตัวทีดิน การสูญเสียทีดินก็เกิดขนึอย่างรุนแรง ชุมชนเมือง

จํานวนไม่น้อยทงัทีเป็นชุมชนเก่าแก่ หรอืเป็นชาวบ้านอพยพเข้ามาใช้แรงงานในเมอืงได้กลายสภาพ

เป็นชุมชนทีไม่มีทีดินของตนเอง เป็นชุมชนแออัด ชาวสลัม คนใต้สะพาน เพราะถูกหน่วยงานรฐัและ

กลุ่มทุนครอบครอง และเปลยีนสภาพทีดินโดยกีดกนัชุมชนออกไป

รฐับาลทุกยุคสมยัไม่ได้มีนโยบายกระจายการถือครองทีดินเพอืแก้ไขปัญหาความยากจนและ

ความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด เพราะรฐัมีป้าหมายให้ทีดินกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มทุนเพือสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ สงิทีรฐัทํา เช่น การเร่งออก สปก.4-01 ในช่วงสมยัรฐับาลชวนปี 2536 เป็นเพยีงให้สทิธิตาม

กฎหมายแก่เกษตรกรในผนืดนิทตีนเองครอบครองอยู่แล้ว แม้หน่วยงานรฐับางส่วนจะมคีวามพยายาม

ศกึษาปัญหาและแนวทางการกระจายการถอืครองทดีนิ แต่กย็งัไม่ส่งผลในทางปฏบิตัิ หรอืนโยบายแปลง

สนิทรพัย์เป็นทุนในสมยัรฐับาลทักษิณ ก็สะท้อนแนวคิดของการแปลงทีดินให้เป็นสนิค้าโดยไม่สนใจ

ปัญหาการกระจุกตวัของทดีนิ และปัญหาการไร้ทีดินทํากนิและอยู่อาศยัของประชาชน

เมอืปัญหาสงัสมเรอืรงัเช่นนี ทําให้เศรษฐกจิ สงัคมของประเทศอยู่ในภาวะง่อนแง่นยงิ มชีาวนา

ไร้ทีทํากนิถึง 8 แสนครอบครวั แต่ปรากฏว่าทีดนิกระจุกตวัและใช้อย่างไม่มปีระสทิธิภาพถงึร้อยละ 70

การเก็งกําไรทีดินทีเกิดขนึตงัแต่สมยัรฐับาลชาติชาย ได้ทําให้ทีดินส่วนมากหมดบทบาทจากการเป็น

ปัจจยัการผลติอกีต่อไป แต่เป็นสนิคา้เพอืเก็งกําไร ไม่ว่าภาคเกษตรหรอือุตสาหกรรมก็ถดถอย นํามาซึง

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 อันทําให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ผลักดนัให้รฐัออก

กฎหมาย 11 ฉบบั ทเีปิดโอกาสใหต้่างชาตเิขา้ครอบครองและประกอบธุรกจิอย่างเสรี

ณ ห้วงเวลานี ปัญหาการกระจุกตวั และปัญหาการใช้ทดีนิทีสร้างผลกระทบ ได้ทําให้ประชาชน

ในภาคต่างๆ ลุกขนึต่อสู ้เคลอืนไหว เรยีกร้องให้รฐัมนีโยบายกระจายการถอืครองทีดนิอย่างเป็นธรรม

ชาวนาทลีําพูนบุกยดึพนืทดีนิทงิรา้งของเอกชน ชาวนาภาคอสีานเดินขบวนให้แก้ปัญหาทดีนิสาธารณะ

ประชาชนในกาญจนบุรีเรียกร้องให้ทหารคืนทีดิน ในฝังตะวนัออก ขบวนการประชาชนต่อต้านการ

ขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรม และเรยีกร้องให้ชุมชนมสีทิธกิําหนดผงัการใช้ทีดนิของตนเอง ในภาคใต้

ธุรกิจท่องเทียวต่างชาติทีเข้าครอบครองทีดิน ทําให้ประชาชนเริมต้นต่อสู้ แต่ละกลุ่มแต่ละภาคได้

เชอืมโยงกนัเป็นเครอืข่าย ในปี พ.ศ. 2543 ผลกัดนัให้เกดิการกระจายการถือครองทีดิน และสร้างมโน

ทศัน์ "ผนืดนิ" ทชีุมชนร่วมจดัการให้กลบัมาอกีครงั ซึงเป็นวาระหลกัของ "วาระประชาชน" ทีขบวนการ

ประชาชนทวัประเทศนําเสนอในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิ

สภาพปัญหาอันเกิดจากทิศทางนโยบาย จนทําให้เกิดขบวนการเคลือนไหวประชาชนในช่วง

ต่างๆ ทําให้เกดิการบุกเบิกแนวคดิ งานศึกษาจํานวนมากทีพยายามหาคําตอบต่อการจดัการทีดินจาก
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ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเศรษฐศาสตร์เสรนีิยมซึงเป็นกลุ่มวชิาการกระแสหลกัทสีรา้งความรู้สนับสนุน

การใช้ประโยชน์จากทีดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึงก็ถูกวิพากษ์วจิารณ์จากสํานักเศรษฐศาสตร์เชิง

สถาบนั และนักวชิาการสายสงัคมศาสตร์อนืๆ ว่าละเลยการสร้างแนวทางกระจายการถอืครองทดีนิ การ

ใช้ทีดินทีเป็นธรรมและยงัยืน- งานวิชาการเหล่านีมีบทบาทต่อนโยบายรฐัและขบวนการเคลือนไหว

ประชาชนในแต่ละช่วงสมยั

การยกเลิกการจํากดัการครองทีดินของรฐัในสมยัรฐับาลจอมพลสฤษดิ การเร่งรดัออกเอกสาร

สทิธทิีดิน ก็ได้รบัการสนับสนุนจากสํานักเศรษฐศาสตร์เสรี ขณะทีข้อเสนอของฝ่ายประชาชนเรอืงการ

กระจายการถือครองทีดิน ระบบกรรมสทิธริ่วมของชุมชนต่อการจดัการทีดิน ก็ได้รบัการสนับสนุนจาก

นักวชิาการทงัเศรษฐศาสตรส์ถาบนั และสายสงัคมศาสตรต์่างๆ

บทความชินนีจึงมีเป้าหมายทีจะประมวลภาพนโยบายรัฐ ในการจัดการทีดินตังแต่อดีตถึง

ปัจจุบนั โดยวเิคราะห์ถงึบทบาทของฝ่ายต่างๆ ต่อการผลกัดนัเรอืงทดีนิ สถานภาพองค์ความรู้เกยีวกบั

การจดัการทดีนิ และขอ้เสนอแนะในทางยุทธศาสตรเ์พอืการปฏิรูปทีดินต่อไป

2. สถานภาพเรืองทีดินในสงัคมไทย1

1. ภาพรวมการถือครองทีดิน

ประเทศไทยมพีนืททีงัหมด .7 ลา้นไร ่เป็นพนืททีะเลอกีกว่า  แสนตารางกโิลเมตร

สามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ทดีินได้ดงันี  พนืทป่ีาตามกฎหมาย  ล้านไร่ มสีภาพป่าปกคลุม 

ลา้นไร่ (ราว %) พนืทีเพกิถอนป่าเพอืใช้ประโยชน์ ลา้นไร่ พนืนํา /ทะเลและทขีองรฐัอนืๆ  ลา้น

ไร่ พนืทเีกษตร  ลา้นไร่2

ทดีินทีมเีอกสารสทิธติามกฎหมาย  ล้านไร่ คนจนและชนชนักลางร้อยละ  ของประเทศ

หรอืประมาณ  ลา้นคน เป็นผูถ้อืครองทดีนิน้อยกว่าหรอืเท่ากบั  ไร ่(คนรวย  %  ครอบครองทดีนิ

%  คนจน %  ครอบครองทดีนิ %) คนไทย ,  ครอบครวัยงัไม่มทีดีนิเป็นของตนเอง3

การศกึษาโดยมูลนิธิสถาบนัทีดนิ4 พบว่าทีดนิทีมกีารครอบครองโดยประชาชนทวัไป  ล้าน

ไร่ มากกว่าร้อยละ   ของจํานวนนีกระจุกตวัอยู่ในมอืของคนเพยีงร้อยละ   หรอืประมาณ  ล้าน

คน ตรงกบังานศกึษาของโครงการวจิยันโยบายและมาตรการการคลงัเพอืความเป็นธรรมในการกระจาย

1 ประมวลจาก กฤษฎา บุญชยั (2554) สถานการณ์ สภาพปัญหา ขอบเขตและความรุนแรงของปัญหาความมนัคงทาง

อาหารในดา้นทดีนิและป่า, โครงการประมวลขอ้มูลความมนัคงทางอาหารเพอืพฒันากรอบยุทธศาสตร์การจดัการด้าน

อาหารของประเทศ, กรุงเทพฯ:  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
2 คณะทํางานด้านทดีนิและทรพัยากร คณะกรรมการปฏิรูป,  ประเด็นปัญหาและเคา้โครงความคดิในการปฏิรูปการ

จดัการทดีนิ,  ตุลาคม , เอกสารอดัสําเนา.
3 ปรชีา วทญั ู นโยบายเศรษฐกจิทดีนิของไทยในศตวรรษใหม่ กรมพฒันาทดีนิ, 
4 www.lif.or.th



4

รายได้ ทีพบว่า เจ้าของทีดิน  รายแรก จาก .  ล้านราย ถือครองทีดินร้อยละ  ของทีดินใน

กรงุเทพมหานครทงัหมด

การวจิยัของมูลนิธิสถาบนัทีดิน พบว่า ร้อยละ  ของทีดินทีมกีารถือครองในประเทศไทยถูก

ปล่อยทงิไว้ให้รกรา้งว่างเปล่า ไมไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืใช้ประโยชน์ไม่ถงึรอ้ยละ  ประเมนิความสูญเสยี

มูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ,  ล้านบาทต่อปี แสดงให้เหน็ว่ามคีนจํานวนหนึงในสงัคมไทยถือ

ครองทดีนิจํานวนมาก โดยไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ หากแต่เกบ็ทดีนิไวเ้พอืเก็งกําไร

ดงันัน อาจกล่าวได้ว่า วกิฤตการถือครองทีดินและการใช้ประโยชน์ทีดินของประเทศส่วนหนึง

เกดิจากการซือขายทดีนิและการลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัย ์โดยไม่มกีารควบคุมการเก็งกําไรซือขาย

ทดีนิและการวางแผนการใช้ทีดินอย่างเป็นระบบ ขณะทเีกษตรกรมากกว่าร้อยละ   เป็นผู้ไม่มทีดีนิทํา

กนิ หรอืมทีดีนิทํากนิน้อยกว่า  ไร่ โดยมตีวัเลขการขนึทะเบยีนคนจนทวัประเทศ พบว่า คนทตี้องการ

ความช่วยเหลอืเรอืงทีดินทํากิน จํานวน , ,  ราย หรอืสะท้อนอีกนัยว่า คนกว่า .  ล้านคนไร้

ทีดินทาํกิน

นอกจากนี ปัญหาทีดนิหลุดมอือนัเนืองมาจากความล้มเหลวในการส่งเสรมิการผลิตการเกษตร

และผลกระทบจากการค้าเสร ีทําให้มทีีดินจาํนวน  ล้านไร่ ของเกษตรกรทเีป็นสมาชกิกองทุนฟืนฟู

หนีสนิฯอยู่ในระหว่างการถกูฟ้องร้องดาํเนินคดี และยดึทรพัยข์ายทอดตลาด ดนิมปัีญหาเพมิจาก 

ลา้นไร่เป็น .  ลา้นไร่หรอื %

การถือครองทีดินของครวัเรือนเกษตรกร5

โดยภาพรวมครัวเรือนเกษตรกรไทยในปีเพาะปลูก -  มีจํานวนทังสิน .  ล้าน

ครวัเรอืน กระจายอยู่ในภูมภิาคต่างๆของประเทศ เรยีงลําดบั ดงันี

ตารางที 1 : จาํนวนครวัเรือนเกษตร ในปีเพาะปลูก /

ภาค จาํนวน (ครวัเรือน) ร้อยละ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,688,561 46.53

เหนือ 1,326,019 22.95

ใต้ 886,448 15.34

กลาง 577,310 15.18

ทงัประเทศ 5,778,338 100

ทมีา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, ภาวะเศรษฐกจิสงัคมครวัเรอืนและแรงงานเกษตร ปี 2549-2550

การถอืครองทดีนิของครวัเรอืนเกษตรขา้งต้น พบว่า มขีนาดเนือทถีอืครองโดยเฉลยีทงัประเทศ

.  ไร่ ต่อครวัเรอืน ในปีเพาะปลูก -  ซึงลดลงเล็กน้อยจากจาก .  ไร่ต่อครวัเรอืน เมอื

5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ภาวะเศรษฐกจิสงัคมครวัเรอืนและแรงงานเกษตร ปี -
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เทียบกบัการถือครองทดีิน ในปีเพาะปลูก -  ในภาคกลางครวัเรอืนเกษตรจะมขีนาดเนือทีถือ

ครองสูงกว่าภาคอนืๆ หรอืเฉลียครอบครวัละ .  ไร่ รองลงมาได้แก่ ขนาดถือครองของครวัเรือน

เกษตรในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลําดบั (ดงักราฟภาพที 1)

ตารางภาพที      ขนาดเนือทีถือครองทีดินของครัวเรือนเกษตรเป็นรายภาค ปีเพาะปลูก

2549/50

ทมีา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, ภาวะเศรษฐกจิสงัคมครวัเรอืนและแรงงานเกษตร ปี 2549-2550

· ลกัษณะการถือครองทีดินและประเภทกรรมสิทธิในทีดินของครวัเรือนเกษตร

ในช่วงปี พ.ศ. -  (  ปี) มกีารถือครองทดีินทําการเกษตรในภาพรวม ดงันี สดัส่วนการถือ

ครองทดีินทําการเกษตร ทงัประเทศ แบ่งเป็น เช่าทดีนิทําเกษตร ร้อยละ เป็นเจ้าของทดีนิ ร้อยละ

80

สดัส่วนการถือครองทดีนิทําการเกษตร แยกเป็นภาค ในภาพรวม

Ø ภาคกลาง : เช่าทดีนิ ร้อยละ    เป็นเจ้าของทดีนิ ร้อยละ 

Ø ภาคเหนือ : เช่าทดีนิ ร้อยละ เป็นเจ้าของทดีนิ ร้อยละ 

Ø ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : เช่าทดีนิ ร้อยละ  เป็นเจ้าของทดีนิ ร้อยละ 0

Ø ภาคใต้ : เช่าทดีนิ ร้อยละ  เป็นเจ้าของทดีนิ ร้อยละ 

· ลกัษณะการถอืครองทดีนิ มรีูปแบบกรรมสทิธกิารถอืครองทดีนิของครวัเรอืนเกษตร ในปีเพาะ

ปลูก /  ในระดับประเทศคือ เป็นเจ้าของทีดินตนเองมากทีสุด ถึงร้อยละ .  โดยภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มจีํานวนครวัเรอืนเกษตรเป็นเจ้าของทดีินตนเองสูงทสีุด ร้อยละ 50.96 รองลงมา
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คอืภาคใต้ ร้อยละ .  ภาคกลาง ร้อยละ .  และภาคเหนือ ร้อยละ .  ตามลําดบั ในลกัษณะ

ของการเช่าทําเกษตรอย่างเดียวมจีํานวนตําทสีุด โดยภาคใต้ ไม่ปรากฏว่ามคีรวัเรอืนเกษตรทเีช่าทดีิน

ทําเกษตรเลย ในขณะทีภาคกลางมีอตัราการเช่าทีดินอย่างเดียว ร้อยละ .  มากทีสุด เมอืเทียบทุก

ภาค

· ประเภทเอกสารสทิธทิดีนิทคีรอบครอง พบว่า ครวัเรอืนทถีอืครองเอกสารสทิธใินรูปของโฉนด

และ นส. /นส.  ก มสีดัส่วนทีสูงร้อยละ .  กลุ่มครวัเรอืนทีมเีอกสารสทิธปิระเภทอนืๆ (ในรูปของ

ส.ค.  น.ส.  น.ค.  น.ค.  ก.ส.น.  ก.ส.น.  ภ.บ.ท. /ภ.บ.ท.  ส.ท.ก. และใบไต่สวน (ส.น. ) เป็นต้น)

คดิเป็นร้อยละ . และกลุ่มทไีม่มเีอกสารสทิธ ิซึงรวมถงึผู้ทเีช่าและผู้ทีไดท้ําฟรคีดิเป็นร้อยละ .

ทงันีในภาคกลาง และภาคเหนือมกีลุ่มผู้ไม่มเีอกสารสทิธ ิซึงรวมถงึผู้ทีเช่าและผู้ทีไดท้ําฟร ีอยู่ในสดัส่วน

ทสีูงกว่าภาคอนืๆ

· ลกัษณะการจํานองและขายฝาก พบว่า ครวัเรอืนเกษตรโดยเฉลยีรวมร้อยละ .

ปลอดการจํานองและการขายฝาก  ในระหว่างภูมิภาคต่างๆ  พบว่า ครัวเรือนเกษตรในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือปลอดการจํานองและขายฝากทดีนิน้อยกว่าภาคอนืๆ แต่ยงัมสีดัส่วนทสีูงถงึร้อยละ

.  ภาคกลางจะมีการปลอดการจํานองและขายฝากมากกว่าภาคอืนๆ หรือร้อยละ .  ส่วน

ภาคเหนือและภาคใต้มคีรวัเรอืนทปีลอดการจํานองและขายฝากทดีนิใกลเ้คยีงกนัคอื ร้อยละ .  และ

79.86

ต่อมาจากการสํารวจลกัษณะการถือครองทีดินเพอืการเกษตรปี 2551 ของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร พบภาพรวม มพีนืทีทงัสนิ 131,785.671 ไร่ เป็นพนืทขีองเกษตรกรเอง 66,540,513 ไร่ โดย

เป็นพนืทีเช่า 65,245,158 ไร่ ในจํานวนพนืทีของเกษตรกรนันเป็นทีดินติดจํานอง 28,934,123 ไร่ ขาย

ฝาก 39,572 ไร ่เหลอืพนืททีไีม่มสีญัญาผูกพนัใดๆ 37,566,638 ไร่

เมอืแยกเป็นรายภาค พบว่า ภาคเหนือ มีพืนทีการเกษตรรวม 28,366,575 ไร่ เป็นพืนทีของ

ตนเอง 11,030,711 ไร่ เป็นพนืทเีช่า 17,305,864 ไร่ และตดิจํานองผู้อนื 5,358,630 ไร่ ขายฝาก 3,796

ไร่ และพนืทีไม่มีสญัญาผูกพันอืนใด 5,668,284 ไร่ ภาคอีสานมีพืนทีการเกษตร 57,647,268 ไร่ เป็น

พืนทีของตนเอง 34,477,572 ไร่ พืนทีเช่า 23,169,696 ไร่ ในจํานวนพืนทีของตนเองติดจํานอง

14,386,648 ไร่ ขายฝาก 32,081 ไร่ เหลือทีดินทีไม่มีสญัญาผูกพันอืนใด 20,058,843 ไร่ ภาคกลางมี

พนืทีการเกษตรรวม 25,941,680 ไร่ เป็นพนืทีของตนเอง 10,037,752 ไร่ พนืทีเช่า 15,903,928 ไร่ ใน

จํานวนพืนทีของตนเองเป็นพืนทีติดจํานอง 3,852,385 ไร่ ขายฝาก 3,875 ไร่ เป็นทีดินทีไม่มีสญัญา

ผูกพนัอนืใด 6,181,492 ไร่ และ ภาคใต้ มพีนืทีภาคการเกษตรรวม 19,860,147 ไร่ เป็นพนืทขีองตนเอง

10,994,477 ไร่ พนืทเีช่า 8,865,670 ไร่ ในส่วนของพนืทีตนเอง ทตีดิจํานอง 5,336,459 ไร่ ในภาคใต้ไม่

มพีนืทขีายฝาก และเป็นทดีนิทไีม่ตดิขอ้ผูกพนัใดๆ 5,658,018 ไร่
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ตารางที 2 ลกัษณะการถือครองทีดินเพือการเกษตร ปี 2551

หน่วย : ไร ่(ร้อยละ)

รายการ ระดบั

ประเทศ

ภาคเหนือ ภาตะวนัออก

เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้

1.พืนทีการเกษตรรวม 131,785,671

(100)

28,366,575

(21.52)

57,647,268

(43.73)

25,941,680

(19.68)

19,860,147

(15.07)

2.พืนทีของเกษตรเอง 66,540,513 11,030,711 34,477,572 10,037,752 10,994,477

2.1 ทดีนิตดิจํานอง 28,934,123 5,358,630 14,386,648 3,852,385 5,336,459

2.2 ขายฝาก 39,752 3,796 32,081 3,875 0

2.3 ไม่มสีญัญาผูกพนัใดๆ 37,566,638 5,668,284 20,058,843 6,181,492 5,658,018

3.พืนทีเช่า 65,245,158 17,305,864 23,169,696 15,903,928 8,965,670

ทมีา : สงัคมเมอืงยดึพนืทปีลูกขา้ว ชาวนาเกนิ 50% จํานอง-เช่า, กรุงเทพธุรกจิ ฉบบัที 8272 วนัองัคาร

ที 17 พฤษภาคม พ.ศ.2554

ขอ้มูลการถือครองทีดินเพอืการเกษตร จาก ปี 2550 มาถึง ปี 2551 ภาพรวมของการถือครอง

ทดีินการเกษตร มลีกัษณะเปลยีนไป ครวัเรอืนเกษตรมจีํานวนการถอืครองทีดนิของตนเองไม่แตกต่าง

จากการเช่าทีดนิ และในพนืทีดนิของตนเอง ยงัมทีดีนิตดิจํานองและทีดนิขายฝากรวมกนัแล้ว มจีํานวน

แตกต่างจากทีดินทีไม่มีส ัญญาผูกพันใดห่างกันแค่ 8,592,763 ไร่เท่านัน ถือว่าไม่แตกต่างมากนัก

ตัวเลขดังกล่าวสามารถชีให้เห็นแนวโน้มลักษณะการถือครองทีดินเพือการเกษตรได้ว่า ทีดินเพือ

การเกษตรมแีนวโน้มจะเปลยีนมอืไปจากเกษตรกรมากขนึ
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ตารางที 3: การกระจายการถือครองทีดินของครวัเรือนทีทาํการเกษตรในประเทศไทย

ภมิูภาค

จาํนวนครวัเรือน

ไม่ มี ที ดิ น

เลย

น้อยกว่า

2 ไร่

ระหว่าง

2-4ไร่

ระหว่าง

5-9ไร่

ระหว่าง

10-19 ไร่

ระหว่าง

20-39 ไร่

มากกว่า

40 ไร่
รวม

กรุงเทพฯ 3,849 527 545 1,497 1,407 - 1,015 8,840

กลาง

185,367 31,510 31,195 60,982 91,528 92,425 79,586

572,59

3

เหนือ 335,217 46,758 81,530 138,060 186,246 173,416 105,557

1,066,7

84

ต ะ วั น อ อ ก

เฉียงเหนือ 197,962 37,358 95,543 261,442 563,516 529,485 162,587

1,847,8

93

ใต้

27,204 17,179 48,565 121,801 171,221 134,748 53,400

574,11

8

รวม 749,599 133,332 257,378 583,782 1,013,918 930,074 402,145

4,070,2

28

ร้อยละของ

ทงัประเทศ 18.42 3.28 6.32 14.34 24.91 22.85 9.88 100.00

ทมีา: การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  สํานักงานสถติแิห่งชาติ

จะเห็นได้ว่าการกระจายการถือครองทีดินในประเทศไทย ยังมีความเหลือมลําค่อนข้างมาก

ระหว่างคนทีมฐีานะดีทีสามารถมทีรพัย์สนิหรอืมทีีดนิถือครองเป็นจํานวนมาก และคนทีมฐีานะยากจน

ซึงเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรงซึงมีทรพัย์สินหรือมีทีดินถือครองเป็นจํานวนน้อย ไม่

เพยีงพอกบัการนําทดีนินันมาเป็นปัจจยัการผลติเพอืการดํารงชพี ดงันันรฐับาลจงึมคีวามจําเป็นทจีะต้อง

มนีโยบายหรอืมาตรการบางอย่างในการทจีะช่วยเหลอืเกษตรกรทยีากจนไม่มทีดีนิทํากนิ เช่น มาตรการ

ทางภาษี และการจดัตงัธนาคารทดีนิ

การถือครองทีดินของรฐั6

ทดีินของรฐั  หมายถึง ทีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1304 ว่าด้วยสาธารณสมบัติของแผ่นดินนัน รวมทรพัย์สนิทุกชนิดของแผ่นดิน ซึงใช้

เพือสาธารณประโยชน์ หรอืสงวนไว้เพือประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทีดินรกร้างว่างเปล่า และทีดินซึงมีผู้

เวนคนื หรอืทอดทงิ หรอืกลบัมาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอนืตามกฎหมายทดีนิ และทรพัยส์นิสําหรบั

พลเมอืงใชร้่วมกนั เป็นต้นว่า ทชีายตลงิ ทางนํา ทางหลวง ทะเลสาบ

6 http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/template/allot_develop.jsp?provCode=47

http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/template/allot_develop.jsp?provCode=47
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ทดีนิของรฐั ทนํีามาปฏิรปูทดีนิ ไดแ้ก่

- ทีป่าสงวนแห่งชาติทีเสือมโทรม ไม่สามารถฟืนฟูเป็นป่าได้ และทีดินมีสภาพเหมาะสมกับ

การเกษตร และคณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้ําเนินการปฏริูปทดีนิ

- ทีจําแนกฯ ออกจากป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีทีเป็นพืนทีแปลงใหญ่ มีความ

เหมาะสมต่อการเกษตร และยงัไม่มเีอกสารสทิธใินทดีนิ คณะกรรมการจดัทดีนิแห่งชาตจิะพจิารณามอบ

ให ้สํานักงานการปฏริูปทดีนิเพอืเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นํามาปฏิรปูทดีนิ

- ทีสาธารณประโยชน์ เช่น ทุ่งหญ้าเลยีงสตัวท์ปีระชาชนเลกิใชร้่วมกนัหรอืไดเ้ปลยีนสภาพไป

ส.ป.ก.จะดําเนินการเมอืสภาตําบลเห็นสมควรให้นํามา ปฏิรูปทีดิน และผ่านความเห็นชอบจากอําเภอ

และจงัหวดัแลว้

- ทีสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ทรีกรา้งว่างเปล่า หรอืทสีงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทาง

ราชการ เช่น ทีหวงห้ามทหารทีราชพัสดุ ซึงกระทรวงการคลังดูแล เมือได้รบัความยินยอมจากทาง

ราชการไม่จําเป็นต้องใชท้ดีนินันแลว้ ส.ป.ก.จะนํามาปฏิรปูทดีนิ

จากพระราชบญัญัตกิารปฏริูปทดีนิเพอืเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 การปฏิรูปทดีนิ มวีตัถุประสงค์

3 ประการ คอื

1. เพอืปรบัปรุงเกยีวกับสิทธิและการถือครองทีดินเพอืเกษตรกรรม ทําให้เกษตรกรผู้เช่าทีดิน ผู้ไร้

ทดีนิทํากนิ และผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกร ได้มโีอกาสเป็นเจ้าของทดีนิหรอืมทีดีนิสําหรบัทําการเกษตร

เป็นของตนเองอย่างถาวรต่อไป

2. เพอืพฒันาอาชีพเกษตรกรรม และใช้ทรพัยากรทีดินให้มีประสทิธิภาพด้วยการปรบัปรุงการผลิต

ใหบ้รกิารด้านสนิเชอืและการตลาดใหเ้กษตรกร

3. ส่งเสรมิให้มกีารจดัตงัสถาบันเกษตรกร พฒันาอาชีพนอกการเกษตร บรกิารสาธารณูปโภค เพอื

เพมิสวสัดกิารและเสรมิสร้างความเจรญิในทอ้งถนิทําใหเ้กษตรกรมคีวามเป็นอยู่ทดีขีนึ

เมอืวนัที 13 มกราคม 2554 ทาง ส.ป.ก ได้มกีารปรบัปรุงข้อมูลจํานวนการถอืครองทดีนิ พบว่า รฐัได้มี

การรบัมอบทีดินทงัหมด จํานวน 149,972 ไร่ มีการมอบเป็นทีดิน ส.ป.ก 4-017 จํานวน 75,127 ไร่

3,510 ราย 4,286 แปลง

7 ส.ป.ก.4-01 คอื หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปทดีนิในทขีองรฐัไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสทิธใินทดีนิ
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ตารางที 4 จาํนวนทีดินของรฐัทีจดัสรรเพือการเกษตร

เนือทีรบัมอบ 149,972.00 ไร่

เนือทีประกาศเขต 149,972.00 ไร่

ผลงานรงัวดัทีดิน

75,127.00 ไร่

3,510.00 ราย

4,286.00 แปลง

ผลงานมอบส.ป.ก.4-01

75,127.00 ไร่

3,510.00 ราย

4,286.00 แปลง

ที ม า : http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/template/allot_develop.jsp?provCode=4 7

นายศุภชัย โพธิสุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชีแจงเมือวันที 19

พฤศจิกายน 2553 กรณีแจกแจงผลการแก้ไขปัญหาทีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคว่า ส.

ป.ก.ได้ดําเนินการจดัหาทดีนิทํากนิให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ใน 20 จงัหวดัแล้ว โดยรบัคํา

เสนอขายทีดิน จํานวน 20 จงัหวดั เนือทีประมาณ 23,130 ไร่ให้เกษตรกรตามมต ิครม. จํานวน 1,889

ราย มาตรวจสอบสทิธิจํานวน 1,546 ราย คงเหลือเกษตรกรทียงัไม่มาตรวจสอบสทิธจิํานวน 343 ราย

โดยเกษตรกรทมีคีุณสมบตัคิรบ 1,399 ราย พงึพอใจในทดีนิและคดัเลอืกแปลงทดีนิแลว้ 802 ราย เนือที

11,528 ไร่ แต่เนืองจากในแปลงทดีนิที ส.ป.ก. จดัซือเพอืนํามาดําเนินการแก้ไขปัญหาทดีนิทํากนิให้แก่

เกษตรกร ยงัขาดโครงสร้างพนืฐานและปัจจยัต่างๆ ทีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพการเกษตร จึงให้มี

การจดัทําแผนงานในการบูรณาการเพือพัฒนาแปลงทีดิน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย

มอบหมายให้ ส.ป.ก. จงัหวดั ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือจดัทําแผนและ

นําเสนอ คณะกรรมการปฏริูปทดีนิจงัหวดั (คปจ.) พจิารณาดําเนินการต่อไป8

ทังนี ทีดิน ที ส.ป.ก. ได้มา เพือจะนํามาจัดสรรนันมีการกําหนดขนาดของทีดินทีจัดให้

เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรขนัสูงทกีฎหมายกําหนด มดีงันี9

1. ไม่เกนิ 50 ไร่ สําหรบัเกษตรกรแต่ละครอบครวั ใชป้ระกอบเกษตรกรรม

2. ไม่เกนิ 100 ไร่ สําหรบัเกษตรกรแต่ละครอบครวั ใช้ประกอบเกษตรกรรมประเภทเลยีงสตัว์

ใหญ่ ตามทรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ

3. จํานวนตามทีคณะกรรมการเหน็สมควร สําหรบัสถาบนัเกษตรกร

8 ส.ป.ก.เร่งจดัหาทดีนิเกษตรใหเ้สรจ็ภายในปี54, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 19 พย.2553.
9 http://www.alro.go.th/alro/intranet/files/LandThree/20101231.htm

http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/template/allot_develop.jsp?provCode=47
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ส.ป.ก.
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ส.ป.ก.
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ส.ป.ก.
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ส.ป.ก.
http://www.alro.go.th/alro/intranet/files/LandThree/20101231.htm
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4. ถ้าเป็นทีดินของรฐัและเกษตรกรครอบครองอยู่แล้วก่อนเวลาทีคณะกรรมการกําหนด จดัให้

ตามทคีรอบครองแต่ไม่เกนิ 100 ไร่

1.2 การใช้ประโยชน์ทีดิน

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสงิแวดล้อม ปีพ.ศ. 10 พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินของ

ประเทศไทยมสีถานภาพไม่คงท ีมกีารเปลยีนแปลงตลอดเวลา จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ขอ้มูล

จากดาวเทียมและการสํารวจภาคสนาม พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. -  ซึงเป็นช่วงก่อนแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ. - ) พืนทีเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิมขึน เมือ

เปรยีบเทยีบกบัช่วงถดัมาคอื ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี -  (พ.ศ. - )

พบว่า พนืทเีกษตรกรรมมแีนวโน้มลดลง ส่วนพนืทีชุมชนและพนืทแีหล่งนํามแีนวโน้มเพมิขนึมากตลอด

ช่วงปี พ.ศ. –  กล่าวคอื พนืทชีุมชนในปี พ.ศ.  เพมิขนึจากปี พ.ศ.  ประมาณ  เท่า

และพนืทแีหล่งนําเพมิขนึประมาณ  เท่า รายละเอยีดดงัตาราง

ตารางที 5 พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดินของประเทศไทย พ.ศ. -

หน่วย: ลา้นไร่

ประเภทการใช้ทีดิน ปี พ.ศ.

2523 2529 2533 2544 2550

เกษตรกรรม

ชุมชน

แหล่งนํา

ป่าไม้และพนืทอีนืๆ

148.5

1.5

2.5

168.2

168.6

1.6

2.5

148.0

184.1

1.6

4.1

130.9

180.4

11.4

5.1

123.8

168.9

14.8

7.9

129.1

รวม 320.7 320.7 320.7 320.7 320.7

ทมีา : กรมพฒันาทีดิน ม.ป.ป.

เมือพิจารณาการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเป็นรายภาคจากช่วงปลายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  (พ.ศ. - ) ถึงช่วงเริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที  (พ .ศ . - ) พบว่า ในปี พ .ศ .  พืนทีเกษตรกรรมลดลงทุกภาค

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่พนืทชีุมชนและพนืทีแหล่งนําเพมิขนึมากทุกภาค

ทงันี เนืองจากช่วงหลงัจากปี พ.ศ.  ประเทศมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ชุมชนเมอืงขยายมาก

ขนึ เนืองจากมกีารเคลอืนย้ายของแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม และมกีารพฒันาแหล่งนํา

10 สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม, รายงานสถานการณ์คุณภาพสงิแวดล้อม ปีพ.ศ.

2552
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มากขนึ เพอืรองรบัความต้องการใช้นําสําหรบัดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ พนืทกีารใช้ทีดนิเป็น

รายภาค

ตารางที 6 พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดินเป็นรายภาค พ.ศ.  และ 

หน่วย : ลา้นไร่
ประเภทการใชท้ดีนิ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ ภาคใต้

2544 2550 2544 2550 2544 2550 2544 2550 2544 2550

เกษตกรรรม

ชุมชน

แหล่งนํา

ป่าไมแ้ละพนืทอีนืๆ

23.6

3.1

0.9

15.9

21.9

3.4

1.4

16.8

14.2

1.1

0.3

5.9

13.6

1.4

0.5

6.0

74.5

3.8

2.3

24.9

69.8

5.1

3.3

27.3

40.4

2.4

0.8

62.4

37.0

3.5

1.3

64.2

27.7

1.0

0.7

14.8

26.5

1.5

1.5

14.7

รวม 43.5 43.5 21.5 21.5 105.5 105.5 106.0 106.0 44.2 44.2

ทมีา : กรมพฒันาทีดิน ม.ป.ป.

1.2 ภาพรวมการใช้ทีดินทําการเกษตร

เมอืปี พ.ศ. 2549 กรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม11 ได้มกีารทําสํารวจ

การใชท้ดีนิเพอืการเกษตรของประเทศไทย พบว่า จากเนือททีงัประเทศ มเีนือทถีอืครองทางการเกษตร

ประมาณ 130,290,717 ไร่ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเนือทีถือครองทางการเกษตรมากทีสุด คือ

11 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต,ิ http://www.oae.go.th/download/article/article_20090417181149.html
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57,735,688 ไร่ รองลงมาคือ  ภาคเหนือ 27,455,963 ไร่ ภาคกลาง 25,830,885 ไร่ และภาคใต้

19,268,181 ไร่

ตารางที 7 การใช้ทีดินเพือการเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ.2549

จงัหวดั เนือที เนือที 1/ เนือทถีอืครอง ทรีกรา้ง เนือที

ทงัหมด ป่าไม้ ทางการเกษตร

น อ ก

การเกษตร

รวมทงัประเทศ 320,696,888 104,744,331 130,290,717 2,290,823 85,661,840

ภาคเหนือ 106,027,680 57,542,692 27,455,963 153,162 21,029,025

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 105,533,963 17,559,817 57,735,688 1,616,447 30,238,458

ภาคกลาง 64,938,253 18,427,193 25,830,885 248,672 20,680,175

ภาคใต้ 44,196,992 11,214,629 19,268,181 272,542 13,714,182

ตารางที 8 รายละเอียดการใช้ทีดินเพือการเกษตรในเนือทีถือครองการเกษตร ปี พ.ศ.2549

จงัหวดั ทนีา ทพีชืไร่ ทไีมผ้ลและ ทสีวนผกัและ ททีุ่งหญ้า เนือที

ไมย้นืต้น ไมด้อก เลยีงสตัว์ ทําการเกษตรอนืๆ

รวมทงัประเทศ 63,551,124 27,249,969 28,626,646 1,236,938 1,132,083 2,593,136

ภาคเหนือ 13,478,645 8,599,425 3,387,531 386,420 236,317 275,596

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 37,116,642 11,252,219 4,403,869 288,186 564,064 1,097,090

ภาคกลาง 10,396,507 7,350,771 5,741,806 444,148 206,237 695,384

ภาคใต้ 2,559,330 47,554 15,093,440 118,184 125,465 525,066

ทมีา : กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

http://www.oae.go.th/download/article/article_20090417181149.html

เนือทีถือครองทางการเกษตรของประเทศ ปี พ.ศ.2549 ถูกนําไปเป็นพืนทีนามากทีสุดคือ

63,551,124 ไร่ รองลงมาคือปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 28,626,646 ไร่ เป็นทีพืชไร่ จํานวน 27,249,969

ไร่

ในพืนทีนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการทํานามากทีสุด จํานวน 37,116,642 ไร่ รองลงมาคือ

ภาคเหนือ 13,478,645 ไร ่ภาคกลาง 10,396,507 ไร่

ทีพืชไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยงัคงปลูกพชืไร่มากทสีุด คอื 11,252,219 ไร ่รองลงมาคอื ภาคเหนือ

8,599,425 ไร ่ภาคกลาง 7,350,771 ไร่

ทีไม้ผลและไม้ยืนต้น ภาคใต้มกีารใช้พนืทีมากทีสุด จํานวน 15,093,440 ไร่ รองลงมาคือ ภาคกลาง

5,741,806 ไร ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,403,896 ไร่

ทีสวนผกัและไม้ดอก พบว่า ภาคกลางมีการใช้พืนทีมากทีสุด จํานวน 444,148 ไร่ รองลงมาคือ

ภาคเหนือ 386,420 ไร่
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ทีทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพืนทีเลียงสัตว์มากทีสุดคือ 564,064 ไร่

รองลงมาคือภาคเหนือ 236,317 ไร่ ภาคกลาง 206,237 ไร่ และภาคใต้มีพืนทีเลียงสัตว์น้อยทีสุด

125,465 ไร่

ภาพรวมการใช้ทีดินปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 อย่าง

ระหว่างปี 2551-2553 ทีผ่านมา ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญทีใช้เนือทีปลูกมากทีสุดใน

ประเทศ คอื ประมาณ 72 ล้านไร่ (รวมการปลูกขา้วนาปี และนาปรงั) รองลงมาคอื ยางพารา 17.3 ล้าน

ไร ่ มนัสําปะหลงั ขา้วโพด และออ้ย มกีารใชพ้นืทปีลูกไม่ต่างกนัมากนักอยู่ประมาณ 6-7 ลา้นไร่ สําหรบั

ปาล์มนํามนัใช้พนืทปีลูกน้อยทสีุด คอื ประมาณ 4 ล้านไร่ ดงัตารางที 20 และกราฟภาพท ี  หากพชืที

ให้ผลผลติมากทสีุด คอื ยางพารา ประมาณ 261 ล้านตนั รองลงมาคอื อ้อย 68.81 ล้านตนั ส่วนขา้ว ซึง

ใช้พนืทปีลูกมากทสีุด แต่กลบัให้ผลผลติโดยเฉลยีเพยีงแค่ 32 ล้านตนั (รวมผลผลติจากขา้วนาปีและนา

ปรงั)

ตารางที 9 : พืนทีปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 อย่าง หน่วย : ลา้นไร่

ปี ขา้วนาปี ขา้วนาปรงั ขา้วโพด มนัสําปะหลงั อ้อย ปาล์มนํามนั ยางพารา

2551 57.38 12.80 6.36 7.40 6.59 3.68 16.72

2552 57.42 12.40 6.69 8.29 6.02 3.89 17.25

2553 57.49 15.22 7.10 7.30 6.31 4.20 17.32

ทมีา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ตารางภาพที 2 : เนือทีปลูกของพืชเศรษฐกิจสาํคญั 6 อย่าง
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1.3 สภาพของคณุภาพดินในการทาํเกษตร

ขอ้มูลจากมูลนิธเิกษตรกรรมยงัยนื12 ประเทศไทย ในเรอืงความมนัคงทางอาหาร พบว่า ปัจจยั

หนึงทมีผีลต่อเรอืงความมนัคงทางอาหาร คอื ความเสอืมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิทชีใีหเ้หน็ว่า ใน

ปี  ประมาณร้อยละ  ของทดีนิถูกกดัเซาะ และร้อยละ  มสีารอนิทรยี์ตํา นอกจากนี ร้อยละ 

ของทีดินทงัหมดโดยเฉพาะทป่ีา พนืทีสูงและทีดินการเกษตรถูกนําไปใช้ผดิประเภทในกิจกรรมทไีม่ใช่

การเกษตร เช่น การท่องเทยีว ทอียู่อาศยัและการพาณิชย์

ประเด็นสําคัญคือ ปัจจัยการผลิตเรืองการเกษตรคือ คุณภาพดิน พบว่า ทีดินร้อยละ  มี

ปัญหาดินเค็ม ดินเปรยีว ดินทราย ดินตนืเขนิ ดนิลาดข้น ซึงไม่เหมาะกบัการเกษตร ความเสอืมโทรม

ของทดีนิเหล่านทีําให้เกดิการสูญเสยีแร่ธาตุในดนิ ส่งผลใหผ้ลติผลทางการเกษตรลดลง

จากการสํารวจขอ้มูลของสํานักสํารวจดนิและวางแผนการใช้ทดีนิ 13 พบว่า ประเทศไทยมี

พนืทีทีมีปัญหาด้านเกษตรกรรมประมาณ  ล้านไร่ หรอืประมาณร้อยละ .  ของพืนทีทงัประเทศ

ปัญหาสําคญัคอื ดินเคม็ มปีระมาณ .  ล้านไร ่(ร้อยละ  ของพนืทีทงัประเทศ) ส่วนมากอยู่ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื มอียู่ประมาณ .  ลา้นไร่ สําหรบัดนิเปรยีวมทีงัหมดประมาณ .  ลา้นไร่ อยู่

ในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้  ส่วนดนิอนิทรยี์ (พรุ) พบในทีลุ่มภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ และใน

ภาคกลางบางแห่ ง ส่วนดินตืนและดินทรายส่วนใหญ่ เป็นปัญหาในพืนทีภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัแสดงในตารางที 21

ตารางที 10: พืนทีดินทีมีปัญหาด้านการเกษตรกรรม จาํแนกตามภาคและสภาพปัญหา ปี พ.ศ.

2547

หน่วย: ล้านไร่

สภาพปัญหา ภาคกลางและ

ภาตะวนัออก

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคใต้ รวม ร้อยละของ

พื น ที ทั ง

ประเทศ

ดนิเค็ม

ดนิเปรยีว

ดนิทราย

ดนิตนื

ดนิอินทรยี์(พร)ุ

1.6

5.2

1.7

9.2

*

0.0

0.0

0.6

19.9

0.0

17.8

0.0

4.1

17.9

0.0

2.3

0.1

0.8

4.4

0.5

21.7

5.3

7.1

51.3

0.5

6.8

1.7

2.2

16.0

0.2

รวม 17.7 20.5 39.8 8.0 86.0 26.8

หมายเหตุ : ภาคกลางและภาคตะวนัออกมพีนืทดีนิอินทรยี์ (พร)ุ ประมาณ .  ไร่

ทมีา : สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชท้ดีนิ 

12 สถานการณ์ความมนัคงทางอาหารของไทย ภายหลงัปี , http://www.sathai.org/
13 สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม รายงานสถานการณ์คุณาภพสิงแวดล้อมปี 

http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=51&Itemid=70

http://www.sathai.org/
http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=51&Itemid=70
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จะเหน็ไดว้่า ดนิเคม็เป็นปัญหาหลกัทางการเกษตรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วยมพีนืทดีนิ

เคม็จํานวนมากถงึ 17.8 ลา้นไร ่โดยมรีะดบัความรุนแรงของความเคม็ 3 ระดบั ไดแ้ก่

(1) พนืทดีนิเคม็จดั 1.5 ลา้นไร ่ส่วนใหญ่เป็นพนืทรี้างว่างเปล่า ทําการเกษตรไม่ได้

(2) พนืทดีนิเคม็ปานกลาง 3.7 ลา้นไร ่เป็นพนืททีําการเกษตรได ้แต่ต้องปรบัปรุงบํารุงดินก่อน

(3) พนืทดีนิเคม็น้อย 12.6 ลา้นไร ่ส่วนใหญ่เป็นพนืทนีาขา้ว

นอกจากนยีงัมพีนืททีมีศีกัยภาพในการแพร่กระจายดนิเคม็อกี 19.4 ลา้นไร ่มกัพบตาม

บรเิวณเนินดนิทมีกีารปลูกพชืไร่ (กรมพฒันาทดีิน 2547) รวมพนืทดีนิเคม็และพนืททีีมศีกัยภาพในการ

แพร่กระจายดินเค็มทงัสนิประมาณ 37.2 ล้านไร่ ในจํานวนนีประมาณร้อยละ 76 เป็นพืนทีนาข้าว จึง

ส่งผลให้คุณภาพและผลผลิตข้าวลดลง จากข้อมูลปี  พ .ศ .2552 พบว่า จํานวนหมู่บ้ านภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีปัญหาดินเค็มจัด มีมากถึง 7,027 หมู่บ้าน (ร้อยละ 21.80 ของหมู่บ้านทัง

ประเทศ) ในจํานวนนีเป็นหมู่บ้านทีประสบปัญหาด้านผลผลิตข้าวมากถึง 2,150 หมู่บ้าน (กรมพฒันา

ชุมชน 2552)

สาเหตุททีําให้เกดิความเสอืมโทรมของดนิ จําแนกเป็น 3 สาเหตุ14 คอื

(1) การใช้ประโยชน์ทดีนิตดิต่อกนัเป็นเวลานานโดยไม่ถูกต้องตามหลกัการอนุรกัษ์ดนิ

และนํา รวมถงึขาดการปรบัปรุงบํารุงดนิ ก่อใหเ้กดิการชะล้างพงัทลายของดนิส่งผลใหค้วามอุดมสมบูรณ์

ลดลง การสูญเสยีโครงสร้างของดนิทําให้เกดิการอดัแน่นและนําไปสู่ปัญหาการทงิร้างทดีนิ

(2) การเสอืมโทรมโดยคุณสมบตัขิองดนิทางดา้นกายภาพทางเคม ีและชวีภาพ

(3) พบิตัภิยัธรรมชาต ิไดแ้ก่ การเกดิภยัแลง้ อุทกภยั ดนิถล่ม แผ่นดนิไหว ไฟป่า หรอื

พายุต่างๆ ทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืนทีทีประสบภัย ซึงบางพืนทีสามารถฟืนฟูให้กลับมาใช้

ประโยชน์ได้อีกครงั บางพนืทตี้องใช้เวลานานในการฟืนฟู หรอืบางพนืทอีาจเกิดความเสยีหายทรีุนแรง

มากจนยากแก่การฟืนฟู

จากการประเมนิพนืทีเสอืมโทรมของดินของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2550 ของกรมพฒันาทีดิน

พบว่า มพีนืทเีสอืมโทรมแบ่งเป็น 4 ระดบั คอื

(1) พนืทีเสอืมโทรมระดบัดุลธรรมชาติ มีเนือที 151,353,757 ไร่ หรอืร้อยละ 47.29 ของพืนที

ประเทศ

(2) พืนทีเสือมโทรมระดับเฝ้าระวัง มีเนือที 132,710,526 ไร่ หรือร้อยละ 41.47 ของพืนที

ประเทศ

(3) พนืทเีสอืมโทรมระดบัรุนแรง มเีนอืที 35,793,455 ไร ่หรอืรอ้ยละ 11.18 ของพนืทปีระเทศ

(4) พนืทเีสอืมโทรมระดบัวกิฤต ิมเีนอืที 183,542 ไร ่หรอืรอ้ยละ 0.06 ของพนืทปีระเทศ

14 สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม, ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสงิแวดล้อม พ.ศ.

2553
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3. สถานการณ์ปัญหาทีดิน

ในช่วง  ปีทีผ่านมา การจดัการทรพัยากรทีดินของไทยมีปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ

กระจุกของทรพัยากรทีดิน การขาดแคลนทีดินทํากิน การขาดความมนัคงในทรพัยากรทีดิน เป็นต้น

หากกล่าวในภาพรวม สถานการณ์ปัญหาสําคญัด้านทีดนิในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านเกษตร “ทดีนิ”

ถอืเป็นปัจจยัสําคญัต่อการสรา้งความมนัคงทางอาหาร ปัญหาดงักล่าวประกอบดว้ย

(ก) การขาดแคลนทีดินการเกษตร

ประเทศไทยมีพืนทีทงัหมดประมาณ 321 ล้านไร่ โดยทีดินทีมีการครอบครองโดยประชาชน

ประมาณ 120 ล้านไร่ แต่เนืองจากการกระจุกตัวของการถือครองทีดิน เป็นผลให้ครวัเรอืนเกษตรกร

ประมาณ 750,000 ครวัเรอืนไม่มีทีดินทํากินเลย (คิดเป็นร้อยละ18.4 ของครวัเรอืนเกษตรกรทงัหมด)

และมีครวัเรือนอีกประมาณ 975,000 ครวัเรือนมีทีดินทํากินไม่ถึง 10 ไร่ (ประมาณร้อยละ 23.9 ของ

ครวัเรอืนเกษตรกรทงัหมด)15 ซึงเกษตรกรกลุ่มน ี(รวมกนัประมาณ 1.74 ล้านครวัเรอืน) เป็นผู้ทสีุ่มเสยีง

กบัภาวะความยากจนมากทสีุด

(ข) การสูญเสียทีดินของเกษตรกร

ขณะเดยีวกนั สถานการณ์การขาดแคลนทดีนิทํากนิสําหรบัเกษตรกรกย็งัทวคีวามรุนแรงเพมิขนึ

ในอนาคต เนืองจากเกษตรกรทีเป็นสมาชิกของกองทุนฟืนฟูเกษตรกรจํานวนมากกําลงัตกอยู่ในภาวะ

หนีสนิ และกําลงัถูกบงัคบัให้เดินเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเพอืยดึทรพัย์ขายทอดตลาดอกีไม่น้อยกว่า

30 ล้านไร่16 ซึงหากทดีนิต้องหลุดมอืไป เกษตรกรกลุ่มนีก็จะกลายเป็นเกษตรกรไร้ทีดนิทํากินกลุ่มใหม่

ในทสีุด

(ค) การปล่อยทีดินทิงร้างว่างเปล่า

ในทางตรงกนัข้าม ประเทศไทยกลบัปล่อยให้มทีีดินทงิร้างว่างเปล่าเป็นจํานวนมาก เนืองจาก

การเก็งกําไรในราคาทดีิน และการตดิภาระจํานองหรอืกลายเป็นหนีทีไม่เกินรายได ้โดยจากการสํารวจ

ในปีพ.ศ.2543 พบว่า มีทีดินทวัประเทศทีถูกทิงร้างหรอืทําประโยชน์ไม่เต็มทีมากถึง 48 ล้านไร่ หรือ

ประมาณร้อยละ 40 ของทีดินทีถือครองโดยประชาชน17 ซึงการปล่อยทีดินให้รกร้างว่างเปล่าเช่นนี

นับเป็น “การสูญเสยีโอกาส” ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทงัยงัถือเป็นการกีดกนัมใิห้เกษตรกรทีขาด

แคลนทดีนิทํากนิสามารถเข้าถงึทดีนิโดยทางออ้มอกีดว้ย

15 ขอ้มูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน ปีพ.ศ. 2549 โดยสํานักงานสถิตแิห่งชาติ
16 ขอ้มูลจากคณะทํางานศกึษาโครงสรา้งระบบภาษีทดีนิ มาตรการการเงนิการคลงั และแนวทางการจดัตงัธนาคารทดีนิ

สภาทปีรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
17 ขอ้มูลจากคณะทํางานศกึษาโครงสรา้งระบบภาษีทดีนิ มาตรการการเงนิการคลงั และแนวทางการจดัตงัธนาคารทดีนิ

สภาทปีรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
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(ง) การเก็งกําไรในราคาทีดิน

การเก็งกําไรในราคาทดีนิจงึกลายเป็นปัญหาสําคญัของการจดัการทดีนิในประเทศไทย จากการ

วเิคราะหข์องมูลนิธสิถาบนัทดีนิพบว่า หากเศรษฐกจิโดยรวมมกีารขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 1 จะส่งผลให้

ราคาทดีนิเพมิขนึร้อยละ 1.26 ซึงการทรีาคาทีดนิมอีตัราสูงขนึมากกว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ แสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงทรพัยากรทีดินจะเป็นเรอืงทียากขึนเรอืยๆ สําหรบั

ประชาชนจํานวนมาก เพราะราคาทีดินเติบโตเร็วกว่าอัตราการเพิมขึนของรายได้ของเศรษฐกิจใน

ภาพรวม

(จ) กรณีพิพาทและปัญหาการจดัการทีดินของรฐั

ความขดัแย้งเรอืงทีดินของรฐั ส่วนหลกัมสีาเหตุจากการทีรฐัประกาศเขตพนืทีของรฐั เช่น ป่า

อนุรกัษ์ ป่าสงวนแห่งชาต ิทีสาธารณะ ซ้อนทบัพนืทอียู่อาศยัและทํากนิของประชาชนทีดํารงชพีอยู่เดิม

แต่อกีส่วนหนึงเกดิจากนโยบายของรฐั และกลไกตลาดทผีลกัดนั สนับสนุนให้ประชาชนบุกเบกิพนืทเีพอื

หาพนืทีทํากนิ แต่รฐัก็มนีโยบายหวงกนัพนืท ีหรอืปิดกนัไม่ใหป้ระชาชนเหล่านันดํารงชพีบนทดีนิของรฐั

อกีต่อไป จะมบีางส่วนทปีระชาชนทถีูกทําให้ยากไรเ้พราะถูกแย่งชงิทรพัยากรหรอืประสบความล้มเหลว

ทางเศรษฐกจิ ไม่สามารถรกัษาททีํากนิเดมิไวไ้ด ้จําเป็นต้องขายทดีนิและบุกเบกิททีํากนิใหม่

สภาพปัญหาทงัหมดนีสะทอ้นความล้มเหลวการจดัการทรพัยากรของรฐั ทยีงัคงรวมศูนย์อํานาจ

ผูกขาดทีดินและทรพัยากร และปล่อยให้กลไกตลาด กลุ่มทุนแย่งชิงทีดินไปจากเกษตรกร คนยากจน

อย่างเสร ีทําให้ทรพัยากรของชุมชนต้องถูกแปรเป็นทรพัยากรของรฐัและทุน

ขอ้มูลล่าสุดพบว่า ชาวบ้านอยู่อาศยัและทํากนิในเขตป่าอนุรกัษ์ถึง 4.6 แสนครวัเรอืน และยงัมี

ชาวบา้นทอียู่อาศยัในทสีาธารณะของรฐัอกีมาก ปัจจุบนั ความขดัแย้งทีดินของรฐัยงิทวคีวามรุนแรงมาก

ขนึทุกขณะ หน่วยงานรฐั เช่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ และอนืๆ ได้ดําเนินคดีฟ้องร้องกบัชาวบ้านหลาย

ราย จากข้อมูลเครอืข่ายปฏิรูปทีดนิแห่งประเทศไทย (คปท.) ระบุว่า มชีาวบ้านในเครอืข่ายถูกฟ้องร้อง

ดําเนินคดถีงึ 131 คด ีเป็นจํานวน 500 ราย เช่นเดยีวกบัขอ้มูลของเครอืข่ายชุมชนเพอืการปฏริูปสงัคม

และการเมือง (คป.สม.) ทีระบุเช่นกนัว่า มชีาวบ้านในเครอืข่ายทีถูกดําเนินดคเีรอืงทีดิน 163 คดี เป็น

จํานวน 142 ราย

สถานการณ์ในอนาคตอนัใกล้น่าจะรุนแรงยงิขนึ เมอืกรมอุทยานฯ เตรยีมประกาศเขตอุทยาน

แห่งชาตมิากยงิขนึ ขณะทยีงัไม่มกีารแก้ไขปัญหาเรอืงหลกัเกณฑ์ กลไกการพสิูจน์สทิธทิดีนิเนืองจากที

ผ่านมากรมอุทยานฯ ยงัคงยดึแต่มตคิณะรฐัมนตรี 30 มถิุนายน 2541 ทีกําหนดการพสิูจน์สทิธทิีดินใน

เขตป่าให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลกั ทําให้หลกัฐานอนืๆ ของชุมชนไม่ได้ถูกใช้ร่วมในการพสิูจน์

เมือปัญหาเหล่านียงัไม่คลีคลาย แต่การใช้อํานาจจบักุมชาวบ้านยงัคงดําเนินต่อไป ทําให้ปัญหาการ

ละเมดิสทิธชิุมชนต่อทดีนิและทรพัยากรจะทวคีวามรุนแรงขนึในอนาคต

ตารางที 11 ประเภทและลกัษณะของปัญหา

ประเภทปัญหา ลกัษณะปัญหา
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1.การกระจุกตวัทดีนิ

- การกว้านซือและเกง็กําไร -กลุ่มทุนทังในประเทศและต่างประเทศกว้านซือทีดิน ทําให้

ทีดินมีมูลค่าสูงขึน จนคนจน และคนชนักลางทังในเมืองและ

ชนบทไม่สามารถเขา้ถงึได้

-ปัญหาการกว้านซือเกิดขึนในภาวะเศรษฐกิจเติบโตฟองสบู่

และการเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการในประเทศ

อย่างเสรมีากขนึ

-ร้อยละ 10 ของคนทงัประเทศเป็นผู้ถือครองทีดนิมากกว่า 100

ไร่ ส่วนทีเหลือร้อยละ 90 ถือครองทีดินน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1

ไร่

-เกดิการสูญเสยีทางเศรษฐกจิ

- หน่วยงานรฐัครอบครองทีดิน

ขนาดใหญ่จํานวนมาก

-หน่วยงานสําคญัเช่น กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ หน่วยงานทหาร

สํานักงานทรพัย์สนิฯ กรมธนารกัษ์ การรถไฟ การท่าเรอื และ

อนืๆ ครอบครองพนืทจีํานวนมาก

-มชีาวบ้านอยู่ในพนืทป่ีาอนุรกัษ์ (อุทยานฯ เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์

ป่า เขตลุ่มนําชนั 1 เอ) 4.6 แสนครวัเรอืน (กรมป่าไม้ 2543)

2.ปัญหาความขดัแย้งระบบสทิธิ

- เน้นกรรมสิทธิของรัฐและ

ปัจเจก

-ทําให้ทีดินผูกขาดโดยรฐั ขณะทีกรรมสิทธิปัจเจกทําให้ทีดิน

เป็นสนิค้าซึงเออืให้กลุ่มทุนกว้านซือ ทีดินสาธารณะทชีุมชนใช้

ประโยชน์ร่วมกนัหายไป

-สิทธิในทีดินของชาวบ้านทีซ้อนทับของรัฐ เช่น เขตป่า ที

สาธารณะ และอืนๆ  ถูกละเมิด ชาวบ้านถูกปิดกันในการ

ครอบครองและใชป้ระโยชน์จากทดีนิจนเกดิความขดัแย้ง

-สิทธิในทีดินของประชาชนถูกจํากัดเฉพาะผิวดิน จากกรณี

พรบ.แร ่ทใีหห้น่วยงานรฐัและเอกชนขุดแร่ใต้ดนิได้

3.ปัญหาการเช่าทีดิน ปี 2514 พนืทเีช่านา 11.6 ลา้นไร่

ปี 2535 พนืทเีช่านา 14.4 ล้านไร่ (พนืทีเช่าภาคเหนือและภาค

กลางลดลง เพราะเกษตรกรทงินาออกนอกภาคเกษตร)

4.ปัญหาการไร้ทีดินทํากนิของชาวนา

และคนจนอนืๆ

ปี 2532 ครอบครวัไม่มทีทีํากนิ 454,810 ครอบครวั

ปี 2544 ค รอบครัว ไม่ มีที ทํ ากิน เพี ย งพ อ 800,000 กว่ า

ครอบครวั

ปี 2548 ขนึทะเบียนคนจน มีประชาชนลงทะเบียนว่าตนเองมี

ปัญหาทีดินทํากินและทีอยู่อาศัย 4.2 ล้านปัญหา แบ่งเป็น 1)

ไม่มทีดีนิเลย 1.2 ล้านคน 2) มทีดีนิไม่พอทํากนิ 1.6 ลา้นคน 3)
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ขอเช่าทดีนิรฐัและครอบครองทดีนิรฐั 3 แสนคน

5.ปัญหาการใช้ทดีนิผดิประเภท -ทดีนิป่า ทเีกษตรกรรม ถูกให้เช่าเพอืกจิการอุตสาหกรรม การ

ท่องเทยีว บ้านจดัสรร

-ทีดินทีสมบูรณ์ทางการเกษตร ถูกเปลียนเป็นพืนทีเมือง

อุตสาหกรรม

-นโยบายการวางผงัเมอืงล้มเหลว เพราะไม่มผีลบังคบัใช้อย่าง

จรงิจงั และรฐัมีการเปลียนแปลงผังเมืองตามแรงผลักดันทาง

เศรษฐกจิ มากกว่าความเหมาะสมในการใช้พนืที

6.ปัญหาการผูกขาดป่าไม้ของรฐั -รฐัประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ และผูกขาดอํานาจจดัการ โดยปิด

กนัการดํารงอยู่ การเขา้ถงึทรพัยากรของชุมชนทตีกอยู่ในพนืที

ป่า

-รฐัไม่ให้ความสําคญัต่อการสนับสนุนชุมชนจดัการป่า และการ

มสี่วนร่วมชุมชนจดัการป่า

-รัฐกระชับอํานาจต่อพืนทีป่า โดยการจับกุม ปราบปราม

ชาวบ้านในพืนทีป่า เช่น การฟ้องร้องชาวบ้านเรอืงการใช้ป่า

ของชาวบา้นทําให้เกดิภาวะโลกร้อน เป็นต้น

7.ปัญหาป่าเสือมโทรมจากโครงการ

พัฒ นาและจากการให้ เอกชน ใช้

ประโยชน์

-รฐัอนุญาตให้ทําโครงการพฒันาทสี่งผลกระทบต่อป่า เช่น การ

สร้างเขอืน การตดัถนน

-รฐัเปิดให้เอกเชนเช่าพืนทีปาเพือทําธุรกิจ เช่น รีสอร์ต การ

ลงทุนปลูกป่าเพอืประโยชน์ธุรกจิ หรอือา้งคาร์บอนเครดติ

8.ปัญหาพชืพาณิชย์บุกพนืทป่ีา -รัฐส่งเสริมพืชพาณิชย์ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย

ยางพารา ปาล์ม และอนืๆ สร้างแรงผลักดนัให้เอกชนรุกพนืที

ป่า

ข้อถกเถียงต่อปัญหาทีดิน

· การเช่านาเป็นปัญหาหรอืไม่ ฝ่ายหนึงมองว่าผู้เช่าไม่มคีวามมนัใจ ต้องแบกภาระสูง

ประสทิธภิาพการผลติตําลง แต่อกีฝ่ายหนึงมองว่า การเช่านาเป็นประโยชน์ต่อการขยายตวัเชงิพาณิชย์

· การปฏิรูปทดีนิ (จํากดัการถอืครองดา้นมาตรการต่างๆ และกําหนดประเภทผู้ถอืครอง และการ

ใช้ทีดนิ) จะช่วยทําให้เกดิการใช้ทีดนิให้เกดิประโยชน์หรอืไม่ บางฝ่ายเสนอว่าควรให้กลไกตลาดทํางาน

อย่างอสิระ

· การเร่งออกเอกสารสทิธใิหแ้ก่ชาวนา (แบบปัจเจก) จะทําให้ชาวนามคีวามมนัคงทดีนิหรอืไม่

ฝ่ายหนึงเสนอให้เร่งแจกเอกสารสทิธ ิอกีฝ่ายบอกว่าควรมกีลไกทางสงัคม เช่น ชุมชนมาร่วมกํากบัในรูป

ของโฉนดชุมชน และการจดัการทรพัยากรรร่วม

· ระบบกรรมสทิธริ่วมชุมชนจะช่วยป้องกนัการขายทดีนิได้หรอืไม่ หรอืปิดกนัเสรภีาพในการ
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แปลงทดีนิเป็นทุนของเกษตรกร

· นโยบายจํากดัการถอืครองทดีนิ ควรจะทดีําเนินการเพอืไม่ให้เกดิการกระจุกตวัของทดีนิ หรอื

จะเป็นการรอนสทิธเิสรภีาพในทรพัย์สนิของประชาชน

· กําหนดชุมชนท้องถนิจะมสีทิธใินการจดัการป่าได้ในวตัถุประสงคใ์ดบ้าง ต้องอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์เพอืยงัชพีเท่านัน หรอืสามารถใช้ทรพัยากรเพอืเป็นทุนหรอืสงัสมทุนจากทรพัยากรโดยไม่ทํา

ใหท้รพัยากรเสอืมโทรมได้หรอืไม่

· กฎหมายหรอืนโยบายทรีองรบัสทิธชิุมชนต่อป่ายงัแยกส่วน เช่น กฎหมายป่าชุมชนรองรบั

เฉพาะสทิธิในการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากป่าแต่ไม่นับรวมทีดินทํากินของชุมชน ขณะทีกฎหมาย

ทีดินก็รบัรองเฉพาะทีดินอยู่อาศยัและทํากินไม่นับพนืทีป่าชุมชน แต่เจตนารมย์พนืฐานของชุมชน คือ

ต้องการมสีทิธทิมีนัคงในการดํารงอยู่อาศยั ทํามาหากนิ และอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ นํา ป่า พนัธุกรรมทงั

ระบบ

· ทศิทางการออกกฎหมายรบัรองสทิธชิุมชนต่อทรพัยากร โดยเฉพาะทรพัยากรทรีฐัหวงกนั เช่น

ป่าอนุรกัษ์ กําลงัไปในทศิทางเรยีกร้องใหป้ระชาชนพสิูจน์ตนเองอย่างยากลําบากมากขนึทุกขณะ (ต้องมี

แผนท ีต้องมแีผนจดัการ ต้องวจิยัว่าไม่ทําให้โลกร้อน และอนืๆ ทีจะตามมาอีกมาก) และเพมิอํานาจรฐั

ในการควบคุม สอดส่องอย่างเข้มงวด ซึงเป็นการรอนสทิธิชุมชนมากกว่าส่งเสรมิสทิธ ิดงันันหากจะมี

กฎหมายหรือนโยบายสิทธิชุมชนควรเน้นการจํากัดอํานาจรฐั แต่เพิมอํานาจต่อรองของชุมชนในการ

จดัการป่า

ผลสงัเคราะห์ลกัษณะปัญหาทีดิน

· ปัญหาการกระจุกตวัทดีนิและการใช้ทดีนิผดิประเภทสมัพนัธ์กบัแรงผลกัดนัทางเศรษฐกจิทงัใน

ระดบัประเทศและโลก การกว้านซือทดีนิเกดิขนึตลอดเวลา โดยชนชนันําทางเศรษฐกจิทมีกีําลงัทุน และ

เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารได้มากกว่าประชาชนทวัไป

· ปัญหาการผูกขาดทีดินของรฐัยงัไม่คลคีลาย เพราะหน่วยงานรฐั เช่น กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ

กองทพั กรมธนารกัษ์ สํานักงานทรพัย์สนิฯ และอนืๆ ยงัคงผูกขาด

· นโยบายรฐัทผี่านมาเน้นส่งเสรมิให้ทุนขนาดใหญ่ครอบครองทดีนิเพอืการอุตสาหกรรมและ

ธุรกจิบรกิาร เป็นหลกั การแก้ปัญหาทดีนิใหแ้ก่ประชาชนเป็นเรอืงรอง

· นโยบายรฐัในเรอืงการจํากดัการถอืครองทดีนิ และการจดัสรรทดีนิใหแ้ก่เกษตรกรลม้เหลว

เพราะขาดเจตจํานงทางการเมืองทีจะจํากดัการถือครองทีดินของรฐัและกลุ่มทุน ขาดแรงผลักดนัจาก

สงัคมเท่าทคีวร ในด้านมาตรการ รฐัขาดความเขา้ใจในเรอืงระบบสทิธชิุมชนต่อทดีนิ และขาดความรู้ว่า

จะทําอย่างไรให้เกษตร (ตวัจรงิ) ไดท้ดีนิ และทําอย่างไรให้เกษตรกรไม่ขายทดีนิ และเมอืจดัสรรทดีนิให้

เกษตรกรแลว้จะส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมคีวามมนัคงในการผลติไดอ้ย่างไร

· รฐัไม่ได้รบัรอง ปกป้อง และสนับสนุนสทิธชิุมชนในการจดัการป่าตามเจตนารมย์ของ
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รฐัธรรมนูญ ทําให้การจดัการป่าของชุมชนต้องเผชิญแรงกดดนัจากรฐัเพราะซ้อนทบัในพนืทีป่าของรฐั

และแรงกดดนัจากตลาดทตี้องการเปลยีนป่าเป็นทดีนิเพอืการพาณิชย์

· หน่วยงานรฐัขาดขอ้มูลหรอืไม่แสดงขอ้มูลการถอืครองทดีนิทงัระบบ ทําให้การตรวจสอบการ

ถอืครองทําไดย้าก และขาดเอกภาพในการทํางานร่วมกนั

4. นโยบายรฐักบัการจดัการทีดิน

พัฒนาการนโยบายของรัฐต่อการจัดการทีดินสัมพันธ์กับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

การเมอืงของประเทศและของโลก โดยสามารถจําแนกเป็นยุคแห่งการเปลยีนแปลงไดด้งันี

ยุคศกัดนิาล่มกบัการเรมิต้นทุนนิยมไทย (พ.ศ.2325-2500)

“ทีดิน” ในมโนทัศน์ของรฐัตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสญัลักษณ์การแบ่งช่วงชนัอํานาจใน

ระบบศกัดนิา โดยถอืว่าทดีนิทงัหมดเป็นของกษตัรยิ์ซึงได้ประทานให้แก่เจ้าขุนมูลนายตามลําดบัชนัของ

อํานาจ ในระบบศกัดนิาดงักล่าวมกีารกําหนดไว้อย่างตายตวัว่าสมเดจ็เจ้าพระยา ขุนนาง ไปจนถงึไพร่

มศีกัดคิรอบครองทีดินกไีร่ แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนไร่อนัแสดงฐานะทางอํานาจดงักล่าว มไิด้มคีวาม

หมายถึงการครอบครองพนืทีจรงิๆ เพราะในสมยัก่อนยงัไม่มีวธิีคดิระบบกรรมสิทธิทีดิน ทีต้องมีการ

สํารวจรงัวดั ปักปันเขต และประการทีสําคญั อํานาจทีแท้จรงิของชนชนัต่างๆ อยู่ทีการควบคุมไพร่พล

หาใช่การครอบครองทดีนิ ทดีนิจงึไม่ไดม้นีัยของทรพัยส์นิ เป็นเพยีงหน่วยแสดงฐานะอํานาจเท่านัน ผดิ

กบัระบบศกัดนิาในยุโรปท ีเจ้าขุนมูลนายแสวงหาและแสดงอํานาจจากการครอบครอบผูกขาดทดีนิ

ในความเป็นจรงิการครอบครองจบัจองทีดิน เป็นเรอืงกําลงัความสามารถในการบุกเบิกและใช้

ประโยชน์จากทีดนิ เจ้าขุนมูลนายทีมไีพร่ในการอุปถมัภ์ก็ได้ให้ไพร่บุกเบิกทดีินให้ตน ส่วนชุมชนต่างๆ

ก็ใช้ทีดินตามความสามารถ ตามจารตีประเพณีของตนเอง ซึงเป็นเพียงสิทธิในการทํากินไม่มีสทิธิซือ

ขายกนั จนต่อมาในสมยัรตันโกสนิทร ์รฐัพงึพาผลประโยชน์จากการคา้ต่างประเทศมากขนึทดแทนระบบ

ไพร่ ทาสทีเรมิเสอืมประสิทธิภาพลง รฐัได้ออกโฉนดก็เพือประโยชน์ในการเสยีภาษี แต่ภายหลังแรง

กดดนัของประเทศมหาอํานาจ เช่น อังกฤษ จนมาถึงสนธิสญัญาเบาว์รงิในปี 2398 ทีประเทศไทยเรมิ

ก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยม รฐัก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับเพอืปกป้องผลประโยชน์ของชาติ กฎหมายทีดิน

ฉบับแรกทีเน้นการปกป้องมิให้ต่างชาติถือครองทีดินได้เสรีก็คือ การออกประกาศ พ.ศ.2399 เพือ

ป้องกนัมใิหช้าวต่างชาตถิอืกรรมสทิธทิดีนิของประเทศไดง้่าย

รฐัไทยสมยัรชักาลที 5 เรมินําเอาระบบกรรมสิทธทิีดินแบบใหม่เข้ามา ชือว่า “ทอแรนส์” จาก

ประเทศออสเตรเลีย มาใช้ในการสํารวจรงัวดัทีดินเพอืออกโฉนดแบบใหม่ โดยออกเป็นประกาศโฉนด

ทดีนิ ร.ศ.120 (2444) ซึงเป็นการรบัรองกรรมสทิธปัิจเจกต่อทดีนิเป็นครงัแรก เมอืระบบอุปถมัภ์ทางการ

ทเีน้นการควบคุมคนดงัเช่น ไพร่ ทาส ต้องเสอืมลง ชนชนัสูงได้เปลยีนรูปแบบการสงัสมความมงัคงัทาง

อํานาจไปสู่การครอบครอบทรพัยากรมากขนึ ระบบกรรมสทิธทิีดินเอกชนทีรฐัเอามาใช้ จึงตอบสนอง
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ความต้องการชนชนัสูงทพีลกิตวัเองเขา้สู่ทุนนิยม ดงันันชนชนัสูงจงึเร่งจบัจองทดีนิ โดยเฉพาะในพนืทีที

รฐัมกีารก่อสร้างโครงสร้างพนืฐาน เช่น โครงการขุดคลองเพอืขยายพนืทนีาข้าว โดยพากนัจบัจองทดีิน

เป็นจํานวนมาก เช่น โครงการขุดคลองรงัสติ ตระกูลสนิทวงศ์ ซึงเป็นเจ้าของบรษิัทขุดคลองแลคนันา

สยามได้เป็นเจ้าของทีดินถึง 8 แสนไร่ในจงัหวดัปทุมธานี อยุธยา และสระบุร ี ภาวการณ์ดงักล่าวเป็น

จุดเรมิต้นของการสงัสมทีดินโดยเจ้าขุนมูลนาย และการไร้ทีทํากินของชาวนาชาวไร่ เห็นได้ชดัว่าในปี

2470 ร้อยละ 36 ของชาวนาภาคกลางได้ประสบปัญหาไรท้ดีนิทํากนิ

ยุคนโยบายการพฒันากบัการใชท้ดีนิเป็นปัจจยัการผลติ (พ.ศ.2500-2517)

การทีรัฐผูกพันการเกษตรไว้กับตลาดต่างประเทศ ทําให้เมือเกิดวิกฤติการณ์ในตลาดโลก

ปรากฏว่าชาวนาประสบภาวะหนีสนิ ทดีินหลุดมอืจากชาวนาไปเรอืยๆ แต่รฐัก็ยงัดําเนินการออกโฉนด

ส่งเสรมิการขยายทนีา แต่กระบวนการถ่ายโอนทดีนิจากมอืชาวนาไปสู่กลุ่มทุนก็ยงัไปเป็นแบบเดมิ และ

รุนแรงยงิขนึ เมอืรฐัสร้างโครงสร้างพนืฐาน เช่น ถนน เขอืน ไฟฟ้า และอนืๆ ทไีหน กลุ่มทุนก็จะเข้าไป

กว้านซือทดีนิจากชาวนาในราคาถูก ผสานกบัทชีาวนาทผีนัตวัเองเขา้สู่ระบบการผลติการค้าตามแรงชกั

จูงจากนโยบายรฐัต่างประสบความล้มเหลวทงัในด้านการผลติ การตลาด ตามมาด้วยภาวะหนีสนิ ทดีิน

จึงเป็นทรพัยากรสุดท้ายทีชาวนาจําเป็นต้องขายเพอืเอาชีวติรอด ทําให้กลุ่มทุนสามารถกดราคาทีดิน

ของชาวนาได้ตํา ภาวะการสูญเสยีทดีนิของชาวนาจึงเป็นไปอย่างรุนแรงทสีุด

แรงบบีคนัด้านทดีนิอกีทางหนึงมาจากนโยบายการจดัการป่าของรฐัเอง ทผีูกขาดครอบครองพนื

ทีดินในนาม “พนืทีป่า” ของรฐัไม่ตํากว่าครงึหนึงของพนืทีประเทศทงัหมด สาเหตุการผูกขาดทีดินป่า

ดงักล่าวเพอืการแสวงหาประโยชน์ของรฐัโดยตรง เช่น การสมัปทานป่าไม้ โดยออกพระราชบญัญัติป่า

ไม้ 2484 ทีนิยามไว้ว่า "ป่าคือทีดินรกร้างว่างเปล่าโดยไม่มีกรรมสิทธถิือครองตามกฎหมายทีดิน" อัน

เป็นการประกาศอย่างชดัแจ้งว่า ทีดินทงัหมดเป็นกรรมสทิธริฐั ประชาชนจะมสีทิธิต่อทีดินได้ ก็เฉพาะ

ได้รบัเอกสารสทิธจิากรฐั ทําให้สิทธิหน้าหมู่ สิทธิชุมชนทีมตี่อทีดินถูกลบเลือน เหลือเพียงสทิธิรฐักับ

สทิธปัิจเจกเท่านนั

เมอืกฎหมายป่าไม้รบัรองสิทธิรฐัไว้ชดัเจน รฐัก็ได้ออกกฎหมายทีดินหลายฉบับ โดยยืนยัน

ระบบกรรมสทิธเิอกชนต่อทดีนิอย่างเบด็เสรจ็ เมอืทดีนิจํานวนมากถูกจบัจองโดยชนชนันํา จงึเป็นเหตุให้

ชนชนันําเท่านันทีมเีอกสารสทิธทิีดนิ แต่ประชาชนกลายเป็นผู้ไร้สทิธทิดีินตามกฎหมาย ตกอยู่ในพนืที

ป่าอนัเป็นกรรมสทิธขิองรฐั

หลงัการเปลียนแปลงการปกครอง 2475 ได้มคีวามพยายามจากนายปรดี ีพนมยงค์ ทีจะแก้ไข

ปัญหาชาวนาไร้ทีดิน โดยเค้าโครงเศรษฐกิจทีนายปรีดีเสนอ ได้กําหนดให้รัฐบาลซือทีดินทีเป็น

กรรมสิทธิเอกชนมาเป็นของรฐัเพือจดัสรรให้ชาวนา แต่ก็ถูกชนชนัสูงคดัค้านเนืองจากจะกระทบต่อ

ผลประโยชน์
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รฐัดําเนินการแก้ไขปัญหาชาวนาไร้ทีทํากนิบ้าง โดยจดัตงันิคมสหกรณ์เช่าซือทดีนิ จดทะเบยีน

ในปี 2478 โดยเอาทีดินราชพสัดุมาจดัสรรให้ชาวนาเช่าซือ หรอืการจดัทีดินในรูปนิคมสร้างตนเองและ

นิคมอพยพราษฎรออกจากเขตนําท่วมให้แก่ราษฎรตามพระราชบญัญัตจิดัทีดนิเพอืการครองชพี 2485

มาตรการเหล่านีเป็นเพยีงการบรรเทาปัญหาเล็กน้อยและกระทําเฉพาะจุด ไม่ได้ปฏริูปเพอืกระจายการ

ถอืครองทดีนิททีวัถงึแต่อย่างไร

ความเดือดร้อนดงักล่าวทําให้ชาวนาชาวไร่ต่อสู้เร ียกร้องให้แก้ไขปัญหาทีดิน ในทีสุดรฐัออก

ประมวลกฎหมายทดีนิ 2497 อนัเป็นการรวบรวมกฎหมายทดีนิก่อนหน้านี แม้กฎหมายดงักล่าวจะไม่ได้

รบัรองสทิธชิุมชนต่อทดีนิ แต่ก็ได้มมีาตรการจํากดัการถอืครองทดีนิไว้ชดัเจนว่า ห้ามถือครองทีดนิเกิน

50 ไร่ และห้ามคนต่างด้าวถอืกรรมสทิธทิดีนิ แต่ด้วยสภาพทชีนชนันําต่างยดึกุมทดีนิไว้แน่นหนา ทําให้

มาตรการเหล่านไีม่มผีลบงัคบัในเชงิปฏบิตัิ

จนรฐับาลจอมพลสฤษด ิธนะรชัต์ ไดอ้อกประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที 19 เมอื 13 มกราคม 2503

ยกเลกิการจํากดัการถอืครองทีดนิทีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายทดีนิ 2497 เพอืส่งเสรมิให้เอกชนได้

แสวงประโยชน์จากทรพัยากร ดงัในการจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 2504 ทีธนาคารโลกมาย

กร่างให้นํา ก็เร่งรดัให้เอกชนเตบิโตจากโครงสรา้งพนืฐาน และทรพัยากรดนิ นํา ป่า ทรีฐัจดัสรรไว้ให้ จงึ

อาจกล่าวได้ว่า ชนชนันําไทยโดยการผลักดันของต่างประเทศได้เปลียนแปลงโครงสร้างการจัดการ

ทรพัยากรโดยเฉพาะทีดิน เพอืผลประโยชน์ของตนเอง

มปัีจจยัแวดล้อมจํานวนมากจากนโยบายรฐัทีทําให้ชาวนาสูญเสยีทีดิน ทีสําคญัคือ มาตรการ

เก็บค่าพรเีมยีมขา้ว ตงัแต่ปี 2498 ชาวนายากจนต้องเสยีภาษถีงึร้อยละ 22 ของรายได ้แต่ผลประโยชน์

ทีได้ไปตกอยู่ก ับรฐัทีต้องการสร้างเมือง อุตสาหกรรม เมอืราคาข้าวในเมอืงถูก แต่ส่งออกได้รายได้สูง

ขณะทีชาวนาเริมทิงนาเข้ามาเป็นแรงงานในภาคเมืองมากยิงขึน ปรากฏว่า ระหว่างปี 2510-2516

ชาวนาต้องสูญเสยีทดีนิจากการขายฝากและจํานองเพราะเป็นหนีสนิคดิเป็นมูลค่า 251.2 ล้านบาท พนืที

ทหีลุดมอืจากชาวนาไปประมาณ 92,410 ไร ่(เอกสารรําลกึ 27 ปี สหพนัธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย

, 2544)

ยุคปฏริูปทดีนิทลีม้เหลวของรฐั (พ.ศ.2518-2530)

ความเดอืดรอ้นของชาวไร่ชาวนาทวัประเทศทสีูญเสยีทดีนิ หรอืไม่สามารถเขา้ถงึทรพัยากรทดีนิ

เพอืการยงัชพีภายใต้ทศิทางการพฒันาดงักล่าว จนชาวนาผู้เดอืดรอ้นต้องเดนิขบวนใหร้ฐัแก้ปัญหา ในปี

2517 ชาวไร่ชาวนาชุมนุมในกรุงเทพฯ ให้รฐับาลช่วยเหลือเรอืงนายทุนโกงทีนา และให้ช่วยไถ่ถอน

หนีสนิ แต่รฐับาลสญัญา ธรรมศกัดิ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ จนชาวนาชาวไร่ได้รวมตวักนัเป็น "สหพนัธ์

ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย" เมอืวนัที 19 พฤศจกิายน 2517
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จากการกดดันของสหพันธ์ฯ รัฐจึงได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา 2517 และ

พระราชบญัญัติการปฏิรูปทีดินเพอืเกษตรกรรม 2518 โดยกําหนดให้รฐันําทีดินของรฐัและทีดินจดัซือ

หรอืเวนคนืจากเอกชนทมีอียู่เกนิกําหนดในกฎหมาย มาจดัให้แก่เกษตรกรทไีม่มทีดีนิทํากนิหรอืมไีม่พอ

ต่อการยงัชีพได้เช่าหรอืซือ และเมอืเขตปฏิรูปทีดินใช้บังคบัทีใด ห้ามบุคคลถือครองทีดินเกิน 50 ไร่

หรอื 100 ไร่กรณีเลยีงสตัว์ใหญ่ และหากถือครองไว้โดยไม่ทําประโยชน์เกิน 20 ไร่ รฐัก็จะเข้ามาจดัซือ

หรอืเวนคนื

แต่ในความเป็นจรงิปรากฏว่า รฐัไม่สามารถปฏิรูปทีดินเอกชนได้เลย ไม่เคยมกีารเวนคนืทีดิน

เพราะการเติบโตของกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรมภายใต้รฐัอุปถมัภ์ต้องการครอบครองทีดินจํานวนมาก

และรฐัก็สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจเพอืการส่งออก หน่วยงานปฏิรูปทีดินจึงไม่ได้รบัการสนับสนุน

ในทางนโยบาย และงบประมาณ

เมือการปฏิรูปทีดินไร้ผล พืนทีชาวนาเช่าทีดินได้เพิมขึน โดยในปี 2514 มีพืนทีเช่ารวมทัง

ประเทศ 11.6 ล้านไร่ มาจนถึงปี 2535 พืนทีเช่าขยายตัวเป็น 14.4 ล้านไร่ จุดทีน่าสังเกตคือ หลังปี

2531 พนืทีเช่าภาคเหนือกบัภาคกลางลดลง เนืองจากเกษตรกรเรมิละทงิอาชีพเกษตรกรรมไปทํางาน

รบัจ้างมากขนึ ผลการสํารวจของสํานักงานปฏริูปทดีนิเพอืเกษตรกรรมในปี 2532 พบว่ามคีรอบครวัทไีม่

มีทีดินทํากินถึง 454,810 ครอบครัว มีครอบครัวมีทีทํากินเพียง 5 ไร่ ถึง 565,799 ครอบครัว แต่มี

ครอบครวัซงึมพีนืทมีากกว่า 10 ไร่ถงึ 3,908,141 ครอบครวั (มูลนิธสิถาบนัทดีนิ, 2544)

จุดเปลียนแปลงทีทําให้ทีดินทํากินหลุดจากมอืชาวนารวดเรว็ดงัข้อมูลที ส.ป.ก.สํารวจ เรมิต้น

จากนโยบายสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเพอืส่งออกตงัแต่ปี 2523 เป็นต้นมา โดยทีรฐัออกกฎหมาย

สําคัญ 2 ฉบับ ทีเอือให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนและครอบครองทีดินเพือประกอบอุตสาหกรรม คือ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 2520 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2522 เงนิทุนต่างชาตไิดไ้หลเขา้มาลงทุนเกยีวกบัทดีนิมากถงึรอ้ยละ 50 ของการลงทุนทงัหมด

ยุคทดีนิเป็นสนิค้าเพอืเก็งกําไรในกระแสโลกาภวิตัน์ (พ.ศ.2531-ปัจจุบนั)

การลงทุนเกยีวกบัทดีนิโดยต่างชาตทิเีชอืมต่อกบัทุนในประเทศได้สร้างกระแสการกว้านซอืทดีนิ

อย่างกว้างขวาง ทังเพือการลงทุนโดยตรง ทําให้ทีดินราคาสูง จนทําให้กลุ่มทุนต่างๆ เริมเปลียน

แนวทางมากว้านซือทดีนิเพอืเก็งกําไรโดยตรง อนัทําให้ทีดนิมใิช่เป็นแค่ปัจจยัการผลติแบบเดมิ แต่เป็น

สินค้าโดยตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลชาติชาย ปี 2531 ทีชูนโยบายเปลียนสนามรบเป็นสนาม

การค้า การกกัตุนทดีนิเพอืเก็งกําไรเป็นไปอย่างกวา้งขวาง มูลค่าทดีนิถูกปันสูงขนึนับ 10 เท่า
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แม้รฐัจะมีนโยบายทีดิน 2530 ทีกําหนดให้มีกฎหมายคุ้มครองพืนทีเกษตรกรรม การจดัเก็บ

ภาษีอตัราก้าวหน้า และการจดัตงัธนาคารทดีนิ แต่นโยบายดงักล่าวไม่ได้หยบิมาใชอ้ย่างจรงิจงั มกีารตงั

กองทุนทดีนิปี 2535 โดยความร่วมมอืของธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ

สํานักงานปฏริูปทดีนิฯ เพอืดําเนินการจดัซือทดีนิของเอกชนมาจดัสรรใหแ้ก่เกษตรกรในเขตปฏริูปทดีนิ

แต่ผลสํารวจในปี 2544 สามารถจัดทีดินให้เกษตรกรได้เพียง 3,266 ครอบครัวเท่านัน มีเกษตรกร

มากกว่า 296,734 ครัวเรือนทียังไม่ได้รบัการสนับสนุน (สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2544)

ทังหมดนี เป็นไปด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจของรัฐกับกลุ่มทุน ทีต้องการครอบครองทีดินเพือ

ผลประโยชน์เศรษฐกจิ ทําให้มาตรการเพอืการปฏิรปูทดีนิไร้ผลเช่นเคย

ปัญหาทดีนิในภาคชนบทเชอืมโยงกบัปัญหาทดีนิในเขตเมอืง การสร้างโครงสร้างพนืฐานในเขต

เมอืงทําให้กลุ่มชนชนันํา กลุ่มทุนเขา้ยดึครองพนืทเีมอืง ขณะทแีรงงานจากชนบททอีพยพเขา้มาเมอืงก็

มากระจุกตวัเป็นแรงงานในภาคเมอืงโดยไม่มกีรรมสทิธใินทดีนิ เพราะทดีนิมรีาคาแพง ทําให้เมอืงขยาย

ตวัอย่างไร้ทิศทาง แม้รฐัจะมมีาตรการควบคุมการใช้ทดีินให้เป็นไปตามผงัเมอืง แต่พลงัการเติบโตทาง

เศรษฐกจิทกีระจุกตวัในเมอืงทําใหก้ารวางผงัเมอืงไรผ้ล

ในช่วงระหว่างปี 2520-2523 ความหนาแน่นของประชากรและการก่อสร้างต่างๆ เพมิขนึอย่าง

มากทงัฝังตะวนัออกและตะวนัตกของกรุงเทพฯ เมอืคนชนบทอพยพเข้าเมอืงสูง แต่เมอืงเป็นพนืทีทีมี

ราคาแพง จงึเกิดชุมชนแออดัทีไร้ทอียู่อาศยัจํานวนมาก ซึงเขา้อยู่อาศยัในพนืทขีองรฐั เช่น การรถไฟฯ

ทรีาชพสัดุ การท่าเรอื ทดีนิใต้ทางด่วน เป็นต้น

นอกจากเกษตรกรจะบ่ายหน้าเข้าเมืองกลายเป็นชุมชนแออดัแล้ว อีกด้านหนึงคอืเข้าบุกเบิก

พนืทีป่า เมอืนับรวมทงัทีชาวบ้านซึงอยู่มาก่อนเขตป่าสงวนและการบุกเข้ามาภายหลงัปรากฏมคีนอยู่

อาศยัในเขตป่าสงวนจํานวนมาก ทําให้ปัญหาการจดัการป่าและทดีนินอกป่ายงิซบัซ้อนมากขนึ

ด้วยความต้องการพนืดินทงันอกเขตป่าและในเขตป่า เพอืเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรฐัและ

กลุ่มทุน ทําให้ปัญหาความขดัแย้งเรอืงทีดนิระหว่างรฐั ทุน และประชาชนเป็นไปอย่างรุนแรง นโยบาย

ป่าไม้แห่งชาติ 2528 กําหนดชดัเจนใหม้พีนืทป่ีาเศรษฐกจิรอ้ยละ 25 ของพนืทปีระเทศ นํามาสู่โครงการ

จดัสรรทดีนิทํากนิแก่ราษฎรผู้ยากไรใ้นเขตป่าสงวนเสอืมโทรม (ค.จ.ก.) ในปี 2534 โดยอพยพชาวบ้าน

ออกจากเขตป่าเพอืเอาพนืทีมาให้เอกชนเช่าปลูกยูคาลิปตสั จนทําให้ชาวบ้านอีสานลุกฮือประท้วงจน

โครงการดงักล่าวยุตใินท้ายทีสุด

ในปี 2536 รัฐบาลชวน หลีกภัย ต้องการแก้ไขปัญหาราษฎรในพืนทีป่าสงวน จึงได้มีมติ

คณะรฐัมนตรเีมอืวนัที 4 พฤษภาคม โดยออก ส.ป.ก.4-01 ในพนืที 44 ล้านไร่ ซึงถือเป็นการบิดเบือน

เจตนารมณ์ของกฎหมาย เนืองจากไม่ได้มีการดําเนินการเวนคืนหรอืซือทีดินของเอกชนมาปฏิรูป แต่

เป็นการเอาพนืทีป่าของรฐัไปแจกจ่าย ซึงจํานวนมากก็เป็นเพยีงการให้สทิธติามกฎหมายแก่เกษตรกร

ในพนืทีทํากนิของตนเอง จนเมอืเกดิวกิฤตกิารณ์ ส.ป.ก.4-01 ทจีงัหวดัภูเก็ต รฐับาลบรรหาร ศลิปอาชา
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ได้มีมติครม. 22 สิงหาคม 2538 มาแทนทีมติเดิม แต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการปฏิรูปทีดินในส่วนของที

เอกชนแต่อย่างใด

นโยบายการใช้กลไกตลาดเสรเีพอืเปลยีนทดีนิให้เป็นสนิค้าได้ปรากฏชดัเจนทสีุดในรฐับาลสมยั

ทักษิณ ชินวัตรทีออกนโยบายแปลงสินทรพัย์เป็นทุน ในปี 2547 ซึงได้รับอิทธิพลความคิดจากนัก

เศรษฐศาสตร์เสรนีิยมชาวเปรู ทีชือว่า เออนันโด เดอโซโต เป้าหมายของนโยบายดงักล่าว ได้แก่ การ

แปลงเอกสารสทิธใินสนิทรพัย์ต่างๆ เพอืเป็นหลกัทรพัยค์ําประกนัในการกู้เงนิจากธนาคาร และการเก็บ

ภาษีทดีนิทปีล่อยว่าง เพอืเป็นการชกัจูงให้นําทดีนิดงักล่าวมาใช้ในการผลติทจีะเพมิรายได ้และการจ้าง

งานในประเทศ ทังหมดนีเพือนําไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการเร่งเร้าให้

ประชาชนเปลียนทรพัยากรสาธารณะให้เป็นของปัจเจก ดงันันนโยบายแปลงสนิทรพัย์เป็นทุนจะไม่ได้

สร้างแนวคดิใหม่เลย เพยีงแต่ทําใหร้ะบบทุนนิยมกลไกตลาดภายใต้การกํากบัของรฐัทํางานมากขนึ และ

ทรัพยากรทงัหมดก็จะไหลไปสู่มือกลุ่มทุน การจัดการทรัพยากร ก็เพือประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

เท่านนั

ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาทีดินทงัในภาคชนบทและเมอืง ทําให้ระบบโครงสร้างพนืฐาน

เศรษฐกจิ-สงัคมของประเทศอ่อนแอ เมอืเผชญิกบัการเปิดเสรทีางการเงนิ และการคา้ตงัแต่ปี 2535 เป็น

ต้นมา จึงเป็นส่วนสําคญัทําให้เกิดวกิฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ทีรฐับาลชวน หลีกภัยกู้เงนิจากกองทุน

การเงนิระหว่างประเทศ (ไอเอม็เอฟ) พร้อมด้วยเงอืนไขออกกฎหมายจํานวน 11 ฉบบั ซึงมกีฎหมาย 2

ฉบบัเกยีวกบัการถอืครองทดีนิคอื พระราชบญัญตัแิก้ไขเพมิเตมิประมวลกฎหมายทดีนิ (ฉบบัที 8) 2542

พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที 3) 2542 และพระราชบญัญัติการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพอืพาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรม 2542 ซึงมวีตัถุประสงคเ์พอืให้คนต่างดา้วสามารถถอืครองทดีนิเพอืประกอบธุรกจิ

ไดถ้งึ 100 ปี

ทงัๆ ทกี่อนหน้านีปี 2540 "สมชัชาคนจน"ได้เดนิขบวนเรยีกร้องให้รฐับาลแก้ปัญหาทดีินทํากิน

จนมมีติคณะรฐัมนตรี 4 กุมภาพนัธ์ 2540 ให้ตงัคณะกรรมการศึกษานโยบายการกระจายการถือครอง

ทีดิน ซึงได้มกีารจดัเวทีรบัฟังความเห็นประชาชนทุกภาค และได้ข้อเสนอว่าให้ใช้มาตรการภาษีอตัรา

ก้าวหน้า การคุม้ครองพนืทเีกษตรกรรม และดําเนินการจดัเกบ็ภาษรีายไดจ้ากคนทมีเีงนิทุนและกระจาย

ทีดินจํานวนมากไปสู่คนทีไร้ทีดิน แต่ข้อเสนอเหล่านีกลับไม่ได้รับการปฏิบัติเมือเปรียบเทียบกับ

กฎหมาย 11 ฉบบั จากเงอืนไขเงนิกู้ไอเอ็มเอฟ ทีเปิดให้ทุนต่างชาติเขา้ยดึครองทีดินได้อย่างเสรี และ

มาส่งเสรมิให้ชดัขนึจากนโยบายแปลงสนิทรพัย์เป็นทุนอนัทําให้ปัญหาการกระจุกตวัของทดีินทสีมัพนัธ์

กบัปัญหาการไรท้อียู่อาศยัและทํากนิของคนยากจนในชนบทและเมอืงนอกจากจะไม่ได้รบัการแก้ไขแล้ว

ยงัทําให้วกิฤตทิดีนิรุนแรงขนึ

วกิฤติเศรษฐกิจยงัได้นําไปสู่การเปิดเผยเบอืงหลงัปัญหาการกกัตุนทีดินจํานวนมาก ปรากฏมี

ทดีินทีตดิจํานองกบัธนาคารและกลายเป็นหนีเสยีหรอืไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) อนัเกิดจากการกกัตุน

เก็งกําไรทีดินในทุกภาค โดยทีดินเหล่านีไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการผลิตอย่างแท้จรงิ ซึงจากการประเมิน
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เบอืงต้นของมูลนิธสิถาบนัทดีนิก่อนหน้าน ี(2543) พบว่า มทีดีนิทไีม่ได้ใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ทถีงึร้อยละ

70 ของพืนทีทงัหมด อันเป็นเหตุแห่งการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 127,384 ล้านบาท. ในอีก

ด้านหนึงประชาชน 8 แสนครอบครวัไร้ทีทํากิน จนทําให้นโยบายการสร้างเศรษฐกิจชุมชนทียงัยืน

เป็นไปได้ยาก เนอืงจากประชาชนไร้ทดีนิทํากนิ ขาดสทิธใินการจดัการทดีนิ

แม้ปัจจุบันสภาพปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้เปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึเลย ทําให้เกษตรกรใน

หลายพืนทีได้ลุกขึนต่อสู้ เพือเรียกร้องสิทธิทีดินอย่างจริงจัง วัดจากสถิติการชุมนุมเรียกร้องของ

ประชาชน พบว่าประเดน็ทดีนิเป็นประเดน็ทมีกีารชุมนุมบ่อยครงัทสีุด

ในภาคเหนือชาวบ้านทลีําพูน เชยีงราย พะเยา เชยีงใหม่ ได้บุกเขา้ยดึทดีนิรกร้างว่างเปล่าเพอื

ยงัชีพ ซึงหลายกรณีเป็นทีดินทีชาวบ้านทํากินมาก่อนแต่ถูกนายทุนใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาออก

เอกสารสทิธซิ้อนทบัทีทีดนิของชาวบ้าน เพอืนํามาใช้ทํากินยงัชพี ไม่ต่างจากชาวบ้านทีสุราษฎร์ธานีที

ต้องเข้าบุกยดึทีดนิป่าสงวนซึงเอกชนเคยเช่ากรมป่าไม้ปลูกสวนปาล์มมาก่อนแต่ได้หมดสญัญาไปแล้ว

หรอืในแถบภูเก็ต ทีธุรกิจท่องเทียวต่างชาติครอบครองทีดิน ทําให้ชาวบ้านเรมิต่อสู้เคลือนไหว, หรือ

กรณีชาวบ้านในภาคตะวนัออกทถีูกนิคมอุตสาหกรรม และรฐัยดึแย่งทดีินจากประชาชน อกีทงัลกัษณะ

การใช้ทีดินได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกยูคาลิปตสั การขยายเขตพนืทีนิคม

อุตสาหกรรมภาคตะวนัออกช่วงที 2 (Eastern Seaboard ช่วงที 2) จนชาวบ้านภาคตะวนัออกลุกขึน

ต่อต้าน และเรยีกร้องสทิธชิุมชนในการกําหนดเขตการใช้ทีดิน, ส่วนชาวบ้านอสีานทีประสบปัญหาเขต

ป่า และการประกาศทีสาธารณประโยชน์ทับพืนทีชาวบ้าน ก็กลายเป็นปัญหาทีชุมชนเริมต่อสู้

เช่นเดยีวกนัชมุชนแออดัในเมอืงทุกภาคกเ็คลอืนไหวใหม้กีารปฏริูปทดีนิ จดัสรรทดีนิทอียู่อาศยัให้แก่คน

จนเมอืง

ขบวนการประชาชนทตี่อสูเ้รอืงทดีนิหลายกรณีไดร้วมตวักนัภายใต้ชือว่า “เครอืข่ายปฏริูปทดีนิ”

(คปท.) เครอืข่ายชุมชนเพอืการปฏิสงัคมและการเมือง (คปสม.) และขบวนการประชาชนเพอืสงัคมที

เป็นธรรม (P Move) โดยชูประเด็นทางนโยบายให้มกีารกระจายการถือครองทีดินอย่างเป็นธรรม ทงันี

โดยอาศยัหลกัการตามรฐัธรรมนูญปี 2540 มาตรา 84 ทกีําหนดให้รฐัจดัระบบการถอืครองทดีนิและการ

ใช้ทีดินอย่างเหมาะสม และมาตรา 46, 56, 79 และ 290 เรอืงสทิธิชุมชน การมสี่วนร่วมประชาชน และ

องคก์รปกครองทอ้งถนิในการจดัการทรพัยากร และรฐัธรรมนูญปี 2550 มาตรา 66, 67 และ

สรุปได้ว่า ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมอืง ทีรฐัมนีโยบายเร่งรดัการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

เพอืส่งออก ในระบบทุนนิยมเสรโีดยพงึพาทุนต่างประเทศ และกลุ่มทุนได้มบีทบาทสูงต่อการกําหนด

ทศิทางนโยบายรฐั ทําให้ทศิทางนโยบายด้านทดีนิมุ่งเน้นการสนับสนุนใหเ้อกชนและต่างชาตคิรอบครอง

ทดีนิ ประกอบกบัภาวะล่มสลายในภาคเกษตรทําให้เกษตรกรสูญเสยีทดีนิทํากนิ ละทงิไร่นาเข้าเมอืง
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ในด้านตรงขา้มกลุ่มทุนได้เขา้ถอืครองทดีนิเพอืเก็งกําไร จนเกดิภาวะกระจุกตวัของทดีนิ ความ

เดือดร้อนของเกษตรกร ชุมชนเมอืง ได้นํามาสู่การต่อสู้เรยีกร้องให้รฐัมีนโยบายกระจายการถือครอง

ทดีนิอย่างจรงิจงั ท่ามกลางสถานการณ์ททีุนต่างชาตเิรมิเขา้มาครอบครอง ผูกขาดทดีนิมากขนึทุกขณะ

จาํแนกประเภทและปัญหานโยบายรฐัในการจดัการทีดิน

1. นโยบายของรฐัทีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทีดิน และนโยบายการอนุรกัษ์พืนที18 ซึงมีการ

ดําเนินการคู่ขนานกันไป และสร้างปัญหาความขดัแย้งต่อสิทธิในทีดิน และมีผลต่อการ

ทําลายพนืทเีกษตรกรรม นโยบายเหล่านนัได้แก่

ตารางที 12 : นโยบายของรฐัทีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทีดิน และนโยบายการอนุรกัษ์พืนที

นโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทีดิน นโยบายการอนุรกัษ์พืนที

1) นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือ

เปิดประเทศเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  ด้วย

การสร้างโครงสร้างพืนฐาน เช่น ถนน เขือน

แล ะเปลียนพืนที เกษ ต รก รรม เป็ นพืนที

อุตสาหกรรม พืนทีเมือง การบรกิารท่องเทียว

และพาณิชยกรรม และใชน้โยบายเวนคนืทดีนิ

1) นโยบายการเพิมพืนทีป่าอนุรกัษ์ให้ได้ร้อย

ละ 25 ของเนือทีประเทศ  จงึทําให้มกีารขยาย

พืนทีป่าอนุรักษ์  เช่น อุทยานแห่งชาติ วน

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่า เขต

ห้ามล่าสตัว์ เป็นต้น  ซึงไม่ได้มีการตรวจสอบ

การถอืครองทดีนิและทําประโยชน์ทดีนิมาก่อน

ในระดับพืนที แต่ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  จึง

ทําให้ เกิดความขัดแย้งกับประชาชนทีทํ า

ประโยชน์ในทีดินมาก่อนการประกาศเขตป่า

อนุรกัษ์

2) นโยบายเร่งรดัออกโฉนดทีดิน และเอกสาร

สทิธทิดีนิ  เพอืสรา้งหลกัประกนัให้บุคคลมสีทิธิ

ในทดีนิอย่างมนัคง โดยไม่มกีารวางแผนการใช้

ทีดินอย่างเหมาะสม  การควบคุมการเก็งกําไร

ซือขายทดีนิ  และไม่มมีาตรการกระจายการถอื

ครองทีดิน  จึงทําให้มีการกระจุกตัวการได้

เอกสารสิทธิทีดินสําหรบับุคคลทีเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์    และผู้มี

อทิธพิลในทอ้งถนิ

2) นโยบายความมันคงของประเทศ   เพือ

ควบคุมพนืททีํากนิและปกครองประชาชน  เช่น

นโยบายควบคุมพืนทีชายแดน และชนเผ่าบน

พนืทสีูง

18 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ เสยีงจากประชาชน การต่อสูเ้พอืสทิธใินทดีนิ กรณีร้องเรยีน 2545 – 2550

และบทเรยีนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีดนิและป่า, สุน ีไชยรส และศยามล  ไกยูรวงศ์

บรรณาธกิาร, สํานักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ กรุงเทพฯ, 2551, หน้า 57-59.
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3) นโยบายส่งเสริมการท่องเทียวทีกระตุ้นให้

เกิดแย่งชิงพืนทีป่า พืนทีชายฝังทะเล มาเป็น

พนืทอีุตสาหกรรมท่องเทียว ซึงมผีลกระทบต่อ

การแย่งชงิทรพัยากรทดีนิ/นํา

3) นโยบายการอนุรกัษ์พนืทีสาธารณประโยชน์

ทีไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกําหนด

แ น ว เข ต ให้ ชั ด เจ น  แ ล ะส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์การใช้ทีดินในปัจจุบนั

4) นโยบายส่งเสรมิการทําสวนป่าในทีดินของ

รัฐ เพือทําสวนป่าเชิงพาณิชย์  ซึงเป็นการ

ทําลายทรพัยากรธรรมชาติและมีความขดัแย้ง

ระห ว่ างสิท ธิ ในทีดินของป ระชาชนทีทํ า

ประโยชน์ในพนืทป่ีา

4) นโยบายการหวงห้ามทีราชพัสดุไว้ให้กับ

หน่วยงานของรฐัใช้ประโยชน์  โดยมปัีญหาการ

กําหนดแนวเขตทับซ้อนการทําประโยชน์ใน

ทีดินของประชาชน หรือการไม่อนุญาตให้

ประชาชนใช้ประโยชน์ในทีราชพสัดุ หรอืมีการ

ใหเ้ช่าทําประโยชน์ในระยะสนั

2. มาตรการทางกฎหมายและการใชอ้ํานาจของเจ้าหน้าทรีฐั

โดยยดึถอืหลกัการปกป้องทดีนิของรฐั และประชาชนต้องมาพสิูจน์สทิธใินทดีนิ ตลอดจนการให้

ดุลพนิิจแก่เจ้าหน้าทรีฐัในการดําเนินการ จงึทําให้เกดิปัญหาการคอรปัชนั และการเลอืกปฏิบตัิอย่างไม่

เท่าเทยีมและไม่เป็นธรรม  กระบวนการแก้ไขปัญหาทดีนิของรฐัโดยสรุปมดีงันี

(1) กลไกของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทดีนิของรฐั (ก.บ.ร.) ในการพสิูจน์ในทดีนิ

และแก้ไขปัญหาความขดัแย้งต่อสทิธใินทีดนิ แต่ปรากฏว่าการแก้ไขปัญหาของ ก.บ.ร.ล่าช้า  ก.บ.ร.ไม่

สามารถชขีาดผลการพสิูจน์สทิธใินทดีนิ หรอืบงัคบัให้น่วยงานของรฐัทเีกยีวขอ้งปฏบิตัติามผลการชขีาด

ได้  เพราะไม่มอีํานาจตามกฎหมาย  แต่ต้องประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐัทีเกยีวข้อง ซึง

หน่วยงานของรฐัยงัใชแ้นวทางการพสิูจน์สทิธิ

(2) การพสิูจน์สทิธใินทดีินทุกประเภท ประชาชนไม่มสี่วนร่วมในทุกกระบวนการ การพสิูจน์

สทิธใินทดีนิล่าช้า  ทําใหป้ระชาชนในพนืทีไม่มคีวามมนัคงในการทําประโยชน์ในทดีนิ และส่วนมากต้อง

สูญเสยีสทิธใินทดีนิ จากการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจา้หน้าทรีฐั และหลายกรณีถูกเลอืกปฏบิตัิ

(3) การให้เช่าทีดินของรฐัในระยะเวลาสนั และสญัญาเช่าไม่เป็นธรรม  จึงทําให้คนทีไม่มี

เงนิทุนจึงไม่มสีทิธใินการใช้ประโยชน์ในทดีนิ

(4) กระบวนการออกเอกสารสทิธทิีดิน โดยประชาชนไม่มสี่วนร่วมตรวจสอบ ทําให้นําไปสู่

ขบวนการคอรปัชนั และพบว่ามีการออกเอกสารสิทธทิีดินในทีดินของรฐัอย่างผิดกฎหมาย ในขณะที

ประชาชนททีําประโยชน์มานานอยู่จรงิ กลบัไม่ได้เอกสารสทิธทิดีนิ

(ซ) การหวงห้ามทีดินไม่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ในขณะทีหน่วยงานของรฐัไม่มี

ความจําเป็นในการใช้ทดีนิ เช่น กรณีปัญหาความขดัแย้งระหว่างทหารกบัประชาชน สถาบนัการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือหน่วยงานของรฐัหวงห้ามไม่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในทีดิน

สาธารณประโยชน์ หรอืทรีาชพสัดุ

3. นโยบายของรฐัและผลการดําเนินการ
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นโยบาย เจตนารมณ์ ผล

1.น โยบ าย ระบ บ สิ ท ธิ แ ล ะ

แก้ปัญหาการกระจุกตวัทีดิน

- ประกาศโฉนดทีดิน ร.ศ.

120 (พ.ศ.2444)

ใหส้ทิธทิดีนิแก่ประชาชน ชนชนัสูงครอบครองทีดิน เร่งขอ

กรรมสทิธิ ขณะทีชาวบ้านไม่กล้า

ขอเอกสารสทิธ ิกลวัเสยีภาษ ีและ

ไม่อยากยุ่งกบัทางการ

ในปี 2470 ชาวนาภาคกลางไร้

ทดีนิทํากนิถงึร้อยละ 36

-พรบ.ป่าไม้ 2484

-พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504

-พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507

-พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

2535

-พรบ.สวนป่า 2535

-กําหนดให้ทีดินสาธารณะที

ไม่มีเอกสารสิทธิเป็นพนืทีป่า

ของรฐัตามกฎหมาย

-ใหอ้ํานาจรฐัอย่างเบ็ดเสรจ็ใน

การควบคุมพืนทีป่าทังเพือ

การพาณิชย์และการอนุรกัษ์

-ป่าไม้ลดลง และเสือมคุณภาพ

อย่างรุนแรง เพราะรฐัมีอํานาจแต่

ขาดความสามารถในการดูแล

-เกิดความขดัแย้งกับประชาชนที

อยู่ ในพืนที ป่ามาก่อนประกาศ

กฎหมาย เพราะทําให้ประชาชน

กลายเป็นผู้ผดิกฎหมาย

-เปิดทางให้เอกชนเข้าใช้พืนทีป่า

อย่างค่อนข้างเสรโีดยถูกต้องตาม

กฎหมาย

-ละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการ

ป่า

-ประมวลกฎหมายทีดิน  พ .ศ .

2497

รวบรวมกฎหมายทดีินให้เป็น

ระบบเดยีว จํากดัการถอืครอง

ทีดิน ห้ามต่างชาติถือครอง

ทดีนิ

มาตรการจํากัดการถือครองทีดิน

ไร้ผล เมอืรฐับาล (จอมพลสฤษด)ิ

ออกประกาศคณะปฏิวัติ 2503

ยกเลกิการจํากดัถอืครองทีดนิ ชน

ชนันํายงัควบคุมทดีนิไวอ้ย่างมาก

-นโยบายแปลงสนิทรพัย์เป็นทุน แปลงพืนทีทีไม่มีกรรมสิทธิ

ชัดเจน หรือมีแต่ไม่มีฐานะ

เป็นสนิทรพัย์ให้เป็นสนิทรพัย์

ได้

เป็นเพียงการเร่งออกโฉนดแต่ไม่

แก้ปัญหาคนจนไม่มทีีทํากิน หรอื

ปัญหาการกระจุกตวัของทดีนิ

-รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 85

เรืองกระจายการถือครองทีดิน

กระจายการถือครองทีดิน

อย่างเป็นธรรม ดําเนินการให้
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อย่างเป็นธรรม ดําเนินการให้

เกษตรกรมกีรรมสทิธใินทีดินเพอื

ประกอบเกษตรกรรมอย่างทวัถึง

โดยการปฏิรูปทดีนิหรอืวธิอีนื

เกษตรกรมีกรรมสิทธใินทีดิน

เพือประกอบเกษตรกรรม

อย่างทัวถึงโดยการปฏิรูป

ทดีนิหรอืวธิอีนื

-ร่างพรบ.ป่าชุมชน รบัรองสทิธชิุมชนจดัการป่า ยั ง ไม่ บั งคั บ ใช้  เพ ร าะอ ยู่ ใน

ระหว่างการพิจารณาของศาล

รฐัธรรมนูญว่า ปิดกันสิทธิชุมชน

ตามเจตนารมย์ขอรัฐธรรมนูญ

หรอืไม่

-ระเบยีบสํานักนายกฯ โฉนดทดีนิ

ชุมชน 2553

รับรองระบบกรรมสิทธิร่วม

ทดีนิชุมชน

เพิงดําเนินการนําร่อง และยังมี

ห น่ ว ย ง า น บ า งห น่ ว ย  เช่ น

กระทรวงทรัพยากรฯ ไม่ยอมรับ

ใหม้โีฉนดชุมชนในเขตป่า

2.นโยบายจัดสรรที ดินให้แก่

เกษตรกรและแก้ปัญหาค่าเช่า

นา

-นิคมสหกรณ์เช่าซือทีดิน พ.ศ .

2478

-พรบ.จัดทีดินเพือการครองชีพ

พ.ศ.2485

แก้ปัญหาชาวนาไร้ทีทํากิน

โดย เอ าที ดิน ราชพัสดุ ม า

จดัสรรให้ชาวนาเช่าซือ

บรรเทาปัญหาเลก็น้อย เฉพาะจุด

-พรบ.ควบคุมค่าเช่านา 2517

-พรบ.ปฏริูปทดีนิเพอืเกษตรกรรม

2518

แก้ปัญหาค่าเช่านาสูง และ

จดัสรรทีดินให้แก่เกษตรกรที

ไร้ทีทํ ากิน  โดยเอาทีดินรัฐ

และเอกชนมาจดัสรร

และจํากัดการถือครองในเขต

ปฏริูป

-รฐัเอาแต่ทดีนิทรีฐัยนิยอมมาออก

สปก . แต่ เพิ ก เฉยจะเอาทีดิน

เอกชนมาจดัสรร

-รฐัเอาทีป่าเสือมโทรมมาจัดสรร

สปก.ซึงเป็นพืนทีทีมีคนอยู่อาศัย

แล้ว และเป็นทีเสอืมโทรมผลผลิต

ตํา ซึงแนวทางดงักล่าวเป็นเพียง

การแก้ ปัญหาทีทํากินชาวบ้าน

ซ้อนทับในทีป่า แต่กลับเปิดช่อง

ให้ ผู้ ไม่ ใช่ เกษ ตรก รที แท้ จ ริง

ครอบครองทดีนิและบุกรุกป่าได้

-พ รบ .ป ฏิ รู ป ฯ  มี ข้ อ ย ก เว้ น

ม า ก ม า ย เกิ น ไ ป  แ ล ะ ข า ด

แรงผลักดันทางการเมือง จึงไม่
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สามารถกระจายทดีนิ

-เกษตรกรทีได้รบัการจัดรรได้นํา

ทดีนิไปจํานองหรอืขายต่อนายทุน

-กองทุนทดีนิ 2535 จัดซือทีดินเอกชนมาจัดสรร

ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูป

ทดีนิ

ปี 2544 จัดทีดินได้เพียง 3,266

ครอบครัว มีเกษตรกร 296,734

ค ร อ บ ค รั ว ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร

สนับสนุน

3.นโยบายส่งเสริมเอกชน และ

ต่างชาติครอบครองทีดิน

-พรบ.ส่งเสรมิการลงทุน 2520

-พรบ.นิคมอุตสาหกรรมฯ 2532

ส่งเสรมิการลงทุนเอกชนด้าน

อุตสาหกรรม

กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมมากยิงขึน เกิด

การครอบครองทีดินขนาดใหญ่

และการใช้ทีดินทีไม่ เหมาะสม

สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

-พรบ .แก้ ไข เพิม เติมประมวล

กฎหมายทีดิน 2542

ส่งเสริมคนต่างด้าวสามารถ

ถือครองทีดินเพือประกอบ

ธุรกจิได้ 100 ปี

ไ ม่ ป ร า ก ฏ ข้ อ มู ล ชั ด เจ น ว่ า

กฎหมายดังกล่าวทําให้นายทุน

ต่างชาติเข้ามาครอบครองทีดิน

มากขนึกว่าเดมิ

-นโยบายส่งเสรมิพชืพาณิชย์ เช่น

ออ้ย ยางพารา ปาล์ม และอนืๆ

ส่ ง เส ริมพื ชพ ลัง งาน แล ะ

อุตสาหกรรม

เกดิการบุกรุกป่าอย่างกวา้งขวาง

พระราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบัน

บรกิารจดัการธนาคารทดีนิ 2554

-ตงัสถาบนัเพอืจดัทํานโยบาย

กระจายการถอืครองทดีนิ

-ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ล ะ

ประสานงาน

-จัดหาทีดินให้แก่เกษตรกร

และผูย้ากจน

-สนับส นุนการเงินแก่ ก าร

ปฏริูปทดีนิเพอืเกษตรกรรม

รฐับาลยงัไม่ไดด้ําเนินการ

ร่างพระราชบญัญัติภาษีทีดินและ

สงิปลูกสรา้ง

-เก็บภาษีทีดินและสิงปลูก

สร้าง

รัฐบ าลยิงลักษณ์ ไม่ยืนยันต่ อ

รฐัสภา จงึตกไป

5. หลกัการสาํคญัในการปฏิรูปทีดิน
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เพอืให้อุดมคตใินการจดัการทรพัยากรทีดินทีจะเออืโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างฐานชีวติของ

ตนไดจ้ะต้องมหีลกัการทสีําคญั ดงันี

1) ทดีนิเป็นสมบตัขิองชาต ิทพีงึจดัการภายใต้หลกัการ การเป็นเจ้าของร่วมระหว่างรฐั องค์กร

ชุมชนสาธารณะ และปัจเจกบุคคล การเคารพสทิธิของประชาชนและของชุมชน ในการมี

ส่วนร่วมกบัรฐัเพอืกําหนดกลไกในการเขา้ถงึ การใช้ประโยชน์ การอนุรกัษ์ บํารุงรกัษา และ

การได้รบัประโยชน์ จากทีดิน อีกทงัในการคุ้มครองส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสงิแวดล้อม

ตามบทบญัญัตแิห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  มาตรา  และ  โดย

การสร้างและส่งเสริม การมีส่วนร่วม และกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรโดย

ประชาชน ชุมชน และทอ้งถนิ

2) การจัดการต้องเป็นไปในลักษณะของการ “เอือโอกาส” ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง/เป็น

เจ้าของทีดิน (หรอืการเป็นเจ้าของทีอยู่อาศยัทีดี) เพอืเป็น “ฐานชีวิต” ได้ ตามศักยภาพ

ตามระบบนิเวศน์วฒันธรรม และตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มคน

3) เพอืสนับสนุนการ “เออืโอกาส” สําหรบัประชาชนทุกกลุ่ม รฐับาลและสงัคมไทยจะต้องไม่

ปล่อยให้การจัดการทีดินเป็นไปตามกลไกการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่จะต้อง

ร่วมกนัพฒันากลไกการจดัการทเีหมาะสมกบัศกัยภาพ เงอืนไขและข้อจํากดัของประชาชน

แต่ละกลุ่ม

4) ขณะเดียวกัน สังคมไทยควรสนับสนุนการกระจายอํานาจในการจัดการทีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มาสู่บุคคลและชุมชน ตามเจตจํานงของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย โดยสามารถจดัตงัองค์กรหรอืกระบวนการเพอืมาทําหน้าทใีนการจดัการ

หรอืบรหิารทดีนิและทรพัยากรนนั โดยมีหน้าที ความรบัผิดชอบ และประสิทธิผลในการ

ดาํเนินงานทดัเทียมกบัภาครฐั

6.ข้อเสนอต่อการปฏิรูปทีดิน

1. ข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูป

(1) ให้โอกาสและสิทธิคนจนต้องคดีทีดินเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

เพอืให้การพจิารณาคดทีดีนิทํากนิของเกษตรกรยากจนทถีูกจบักุมคุมขงัขณะยงัอยู่ระหว่างการ

แก้ปัญหาทางนโยบายของรฐั มคีวามเป็นธรรม โดยเกษตรกรได้รบัโอกาสและสทิธิในการเข้าถึงความ

เป็นธรรมในกระบวนการยุตธิรรมทหีลากหลายและสอดคลอ้งกบักรณีพพิาท  จงึมขีอ้เสนอดงันี

1.คดีทีดินทีศาลพิพากษาถึงทีสุดแล้ว ขอให้มกีารพกัโทษ ลดโทษ และคุมประพฤต ิโดยให้ผู้

ต้องโทษกลับไปอยู่ดูแลครอบครัว ทําการเกษตรเลียงครอบครัวในทีดินเดิม และให้ทํางานเป็น

อาสาสมคัรดูแลรกัษาทรพัยากรในท้องถนิแทนการจําคุก
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2 คดีทีดินอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอให้มีการจําหน่ายคดีชวัคราว อนุญาตให้เกษตรกร

ผู้ต้องหาและครอบครวัอยู่อาศยัทํากินในทีดนิเดิม และให้ทํางานเป็นอาสาสมคัรดูแลรกัษาทรพัยากรใน

ท้องถนิ จนกว่าการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรฐับาลจะแลว้เสรจ็

3.กรณีปัญหาทียงัไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เนืองจากยงัมชีุมชนทอียู่ในเขตป่าอย่างผดิ

กฎหมายจํานวนมากทีอยู่ระหว่างการดําเนินการไขปัญหาตามนโยบายของรฐับาล  จงึสมควรระงบัการ

ดําเนินการใดๆ ทีเป็นการเพิมความเดือดร้อนและความรุนแรงกบัคนจน โดยขอให้ระงบัการขยายเขต

พนืทอีนุรกัษ์ ระงบัการจบักุมประชาชนททีํากนิอยู่ในพนืทีขดัแย้งเดมิทไีม่ใช่การถางป่าใหม่ รวมทงัระงบั

การจํากัดการพฒันาชุมชนขนัพืนฐานทีจําเป็น จนกว่าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรอืงทีดินทํากินตาม

นโยบายของรฐับาลจะแล้วเสรจ็

4 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคดีทีดินทํากินทีอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย เพอื

ลดจํานวนคดแีละความรุนแรงของคดลีง โดย

(1) ปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้เกษตรกรผู้ต้องหาคดีทีดินทํากินสามารถนํา

เงินกองทุนมาใช้จ่ายเป็นค่าประกันตัวผู้ต้องหา ค่าทนายในการต่อสู้คดี และเป็นค่าใช้จ่ายเยียวยา

ผูต้้องหาและครอบครวัซงึเป็นคนจนทีไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากคดทีดีนิ

(2) แก้ไขความไม่เป็นธรรมทตี้นทาง  เสนอให้รฐัสนับสนุนสถาบนัวชิาการและผู้

ทีเกยีวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายทําการศึกษาวเิคราะห์เพอืปรบัปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมาย

เกยีวข้องกบัทีดินการเกษตรทุกฉบบัทีไม่เป็นธรรมและขดัรฐัธรรมนูญ และการบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง

เท่าเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ

(3) การแก้ไขความไม่เป็นธรรมทปีลายทาง โดยนํากระบวนการวธิพีจิารณาคดทีี

หลากหลายทไีม่ใช่การกล่าวหามาใช้ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้พพิาท ได้แก่ การเดนิเผชญิสบืของ

ผูพ้พิากษา การพจิารณาจากหลกัฐานบุคคลหรอืหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ทอ้งถนิ การเจรจาไกล่เกลยี

โดยคนกลาง กระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือการจดัตังศาลเฉพาะทีมีความเชียวชาญในปัญหาข้อ

พิพาทเกียวกับทีดินทํากิน  ตลอดจนให้มีการกลนักรองคดีในระดบัชุมชนก่อนการเข้าสู่กระบวนการ

ยุตธิรรมทางศาลเพอืลดจํานวนคดทีมีจีํานวนมากใหน้้อยลง

อนึง กลยุทธ์ในการขบัเคลอืนการปฏริูปกระบวนการยุตธิรรมคดทีดีนิทํากนิของเกษตรกร เสนอ

ให้รฐัจดัเวทีสานเสวนาอย่างต่อเนืองของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่นักการเมือง ผู้

พพิากษา อยัการ เจ้าหน้าทีตํารวจ ทนายความ นักวชิาการด้านกฎหมาย บุคลากรกระทรวงยุติธรรม

และเครอืข่ายภาคประชาชน  เพอืนําไปสู่การศกึษาทําความเขา้ใจกบัปัญหาทดีนิทํากนิและการพจิารณา

ปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมให้มคีวามเป็นธรรมร่วมกนั

(2) การแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ทีทาํกินหรือมีทีดินไม่พอทํากิน
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1 จดัระบบข้อมูลทีดินเพือการเกษตรทงัประเทศให้เป็นข้อมูลสาธารณะ โดยบูรณาการข้อมูล

การถือครองทีดินการเกษตร ทงัข้อมูลการถือครองทีดินและข้อมูลแผนทีทวัประเทศให้ทนัสมยัตรงกับ

ขอ้เทจ็จรงิในปัจจุบนั และเขา้ถึงได้ง่าย เพอืใช้ในการวางแผนกระจายการถอืครองทีดิน การตรวจสอบ

การถอืครองและใชท้ดีนิเพอืการเกษตรใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั

2 การกาํหนดเขตการใช้ทีดินและแผนการใช้ทีดินเพือการเกษตรขึนใหม่ ใช้ฐานขอ้มูลทดีนิและ

การมีส่วนร่วมของชุมชนกําหนดเขตและการทําแผนทีการใช้ทีดินขึนใหม่ เริมจากแผนทีดินเพือ

การเกษตรระดบัชุมชน โดยแบ่งพนืทีหลกัออกเป็นพนืทีเพอืการเกษตร พนืทีเมอืง พนืทีอุตสาหกรรม

พนืทีเพอืคุ้มครองรกัษาระบบนิเวศและสงิแวดล้อม และทีสาธารณะประโยชน์ทีประชาชนใช้ร่วมกนัให้

ชดัเจน ซึงรวมทงัเขตทดีนิของชุมชนดงัเดมิทกี่อตงัมาแต่บรรพบุรุษเพอืรกัษาวถิชีวีติและวฒันธรรมอนัดี

งามในการดูแลรกัษาและใช้ประโยชน์ทดีนิและทรพัยากรอย่างยงัยนืไว้ด้วย แลว้จงึบูรณาการแผนระดบั

ชุมชนเป็นแผนระดับจังหวัดและแผนระดับชาติให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  แล้วออกกฎหมายว่าด้วย

แผนการใช้ทดีนิหลกัของประเทศและแผนการใชท้ดีนิระดบัชุมชนใหม้ผีลบงัคบัใช้ทนัที

สําหรบัทีดินของส่วนราชการต่างๆ ทีขอกันไว้เป็นจํานวนมากแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม

ภารกิจหลกัของหน่วยงาน  ขอให้รฐันําทีดินเหล่านันกลบัคนืมาวางแผนใช้ประโยชน์ในการพฒันาด้าน

อนืๆ ทจีําเป็น ส่วนทดีนิทเีหมาะสมกบัการเกษตรขอใหม้อบให้กองทุนธนาคารทดีนินําไปบรหิารจดัการ

ต่อไป

3 คุ้มครองทีดินเพือเกษตรกรรม ออกกฎหมายคุ้มครองทดีนิเพอืเกษตรกรรมเพอืช่วยหยุดยงั

การกว้านซือทดีนิเพอืซือขายเกง็กําไรรายใหม่ๆ ซึงจะทําให้ราคาทดีนิลดลง ลดค่าใชจ้่ายในการซือทดีนิ

คนื และเป็นการคุ้มครองทดีนิเพอืการเกษตรไม่ให้นําไปใชผ้ดิประเภท

4 กําหนดเพดานการถือครองทีดินทีเหมาะสม เพือให้ทีดินเพือการเกษตรทีจําแนกไว้แล้วได้

กระจายไปยงัเกษตรกรรายย่อยผู้ทําการเกษตรด้วยตนเองได้อย่างทวัถงึ เกษตรกรสามารถใช้ทีดนิเพอื

การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องกําหนดเพดานการถือครองทีดินไว้ให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัจํานวนพนืทีการเกษตรทมีอียู่อย่างจํากดั ตลอดจนใหเ้หมาะกบัศกัยภาพและความสามารถ

ของครวัเรอืนเกษตรกรรายย่อยในการใช้ทีดนิสร้างเศรษฐกจิในครอบครวัและชนบทให้เข้มแขง็ รวมทงั

การสรา้งความมนัคงด้านอาหารให้กบัประเทศ และการดูแลรกัษาระบบนิเวศและสงิแวดล้อมอย่างสมดุล

ยงัยนื

ควรจํากดัเพดานการถอืครองทดีินทีเหมาะสมไม่ให้เกนิครวัเรอืนละ 50 ไร่  กรณีกลุ่มองค์กร

เกษตรกรหรอืสหกรณ์การเกษตร ใหม้กีารถอืครองทดีนิตามสดัส่วนของจํานวนสมาชกิองคก์ร โดยเฉลยี

ไดไ้ม่เกนิรายละ 50 ไร่ โดยใช้อตัราภาษีเป็นกลไกควบคุม

5 ให้กรรมสิทธิในทีดินเพือการเกษตรกบัเกษตรกรทีทําเกษตรด้วยตนเอง ผู้ทีมีสทิธิถือครอง

กรรมสทิธทิดีนิเพอืการเกษตรจะต้องเป็นผู้ทคีรอบครองและทําการเกษตรด้วยตนเองเท่านัน ห้ามไม่ให้

ผู้อนืเช่า หรอืปล่อยทงิร้าง หรอืกระทําการเป็นการอําพรางโดยไม่มเีจตนาทําการเกษตรจรงิ และควรใช้

มาตรการทางภาษีอตัราก้าวหน้าสูงเป็นกลไกควบคุมการใชท้ดีนิเพอืการเกษตรดงักล่าว
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กรณีทดีนิของรฐัตามโครงการจดัสรรทดีนิในรูปแบบต่างๆ ทจีดัให้เกษตรกรไร้ทีทํากนิแล้วถูกเปลยีนมอื

ไปยงัผู้อนืโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รฐันํากลบัคนืมาเป็นทดีนิส่วนกลางเพอืให้กองทุนธนาคารทดีนิฯ

ไดนํ้าไปจดัสรรอย่างเป็นธรรมใหเ้กษตรกรผูไ้รท้ทีํากนิหรอืผูม้ทีดีนิไม่พอทํากนิต่อไป

6 กําหนดมาตรการทางภาษีเพือจดัเก็บภาษีทีดินทีถือครองเกินขนาดจาํกดัในอัตราก้าวหน้า

ทีดินขนาดตํากว่า 10 ไร่ซึงเป็นขนาดทีจําเป็นต่อการทํากินยงัชีพ ให้เสยีภาษีในอตัราตําร้อยละ 0.03

ทดีนิ 10-50 ไร่ เสยีภาษีอตัราปานกลาง ร้อยละ 0.1 สําหรบัทีดนิปล่อยทงิร้างหรอืส่วนทเีกนิจาก 50 ไร่

ใหเ้สยีภาษีอตัราก้าวหน้าสูงร้อยละ 5

7 จดัตงักองทุนธนาคารทีดินเพือการเกษตร เสนอให้รฐัจดัตงักองทุนธนาคารทดีนิเพอืการเกษตร

เพอืนําเงนิทุนไปซือทีดินทีถือครองเกินขนาดจํากดั รวมทงัจดัซือทีดินทีเป็นทรพัย์ประกนัหนีเสยีของ

ธนาคารและสถาบนัการเงนิมาบรหิารใหก้ระจายไปยงัเกษตรกรทไีรท้ดีนิและทมีทีดีนิไม่พอทํากนิ

กองทุนธนาคารทีดนิควรมโีครงสร้างการบรหิารแบบกระจายอํานาจ ในระดบัตําบล  ระดบัจงัหวดั และ

ระดบัชาต ิเพอืกระจายภารกจิความรบัผดิชอบและการมสี่วนร่วมไปยงัชุมชนและทอ้งถนิทุกระดบั

เพอืให้การบรหิารกองทุนธนาคารทีดินฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  จงึเสนอใหร้ฐั

(1) จัดตังสถาบันบริหารจัดการทีดินและกองทุนธนาคารทีดินเพือ

การเกษตร เพอืมารบัผดิชอบบรหิารกองทุนฯ และการจดัการทดีนิเพอืการเกษตร

(2) จดัตงัคณะกรรมการนโยบายทดีนิเพอืการเกษตรแห่งชาตมิากํากบัดูแล

ทศิทางและยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และสถาบนับรหิารจดัการทีดนิและกองทุนฯ โดยมนีายกรฐัมนตรี

เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานของรฐัจาก กระทรวงเกษตร กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง

ตวัแทนเครอืข่ายเกษตรกรทีมปีระสบการณ์ด้านการปฏิรูปการจดัการทีดิน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

จดัการทดีนิเพอืการเกษตร เป็นคณะกรรมการ

(3) จดัหาเงนิทุน ปีละ 1 แสนลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงนิ 5 แสน

ล้านบาท มาให้กองทุนฯ จดัซือทดีนิเพอืกระจายไปให้เกษตรกรผู้ไร้ทดีนิหรอืมทีดีนิไม่พอทํากนิจํานวน

ประมาณ 1 ลา้นครวัเรอืน

8 การจดัตงัหน่วยงานบริหารจดัการทีดินและกองทุนธนาคารทีดินเพือการเกษตร เสนอใหร้ฐั

(1) มอบหมายให้สํานักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม เป็นเจ้าภาพ

รบัผดิชอบจดัตงัและบรหิารสถาบนับรหิารจดัการทดีนิและกองทุนธนาคารทดีนิเพอืการเกษตรทจีะจดัตงั

ขึนใหม่  โดยให้บูรณาการหน่วยงานย่อยของรฐัภายใต้กระทรวงและกรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับการ

บริหารจัดการทีดินเพือการเกษตร ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม เขา้ด้วยกนั



38

(2) ให้สถาบนับรหิารจดัการทีดินและกองทุนธนาคารทีดนิเพอืการเกษตร

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรองรับอํานาจการบริหาร โดย

มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรี 1 ท่านเป็นผูก้ํากบัดูแล

(3) ให้สถาบนับรหิารจดัการทีดินและกองทุนธนาคารทีดนิเพอืการเกษตร

ทําหน้าทีอํานวยการ กํากับดูแล และประสานความร่วมมือ (facilitation & coordination) ในระดับ

นโยบาย

(4) จดัตังกองทุนธนาคารทีดินฯ ในระดบัภูมิภาคและระดับท้องถิน เพือ

สนับสนุนการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการจัดการทีดินเพือ

การเกษตรในแต่ละท้องถิน โดยประชาชนและองค์กรท้องถินร่วมกันคิด วางแผน ตัดสินใจ และ

ดําเนินการไปอย่างสอดคล้องกบัระบบนิเวศและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถนิใหม้ากทสีุด

(5) ใช้เงนิกองทุนธนาคารทีดนิฯ จดัซือทีดนิจากผู้ประสงค์ต้องการขายให้

รฐัในราคาไม่สูงกว่าราคาประเมนิ แล้วนําทดีนิทซีือมาจดัสรรให้กบัเกษตรกรทไีร้ททีํากนิและเกษตรกรที

มทีดีนิไม่พอทํากนิโดยวธิกีารผ่อนส่งระยะยาว 20 ปี คดิดอกเบยีอตัราตําร้อยละ 1

(6) เมอืสถาบนับรหิารจดัการทดีนิเพอืการเกษตรและกองทุนธนาคารทดีนิ

เพอืการเกษตรดําเนินการไปได้ครบ 5 ปี ให้สถาบนัฯ จดัทําขอ้เสนอการปรบัปรุงกองทุนธนาคารทีดิน

เพอืการเกษตร และสถาบนับรหิารจดัการทีดนิและกองทุนธนาคารทดีินเพอืการเกษตร พร้อมทงัจดัทํา

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจดัการทีดินเพือการเกษตร เสนอต่อรฐับาลเพือมารองรบัการบริหาร

จดัการทดีนิเพอืการเกษตรอย่างมนัคงในระยะยาวต่อไป

9 ปรบัปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ.2497 และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องเพือให้การ

จํากดัการถอืครองทดีินเพอืการเกษตรและมาตรการอนืๆ ทเีกยีวข้องกบัการปฏริูปการจดัการทีดนิเพอื

การเกษตรมผีลบงัคบัใช้ตามขอ้เสนอดงักล่าวนี

10 สร้างกลไกประกนัการสูญเสียทีดิน เพอืไม่ให้ทดีนิเปลยีนมอืไปอยู่กบันายทุนอีก  โดยเสนอให้

(1) ยกเลกิการขายฝากทีดินเพอืการเกษตรซึงไม่เป็นธรรมกบัเกษตรกร

(2) สนับสนุนเกษตรกรทีได้รบัการจดัทีดินให้รวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเครอืข่ายที

เขม้แขง็ มคีวามช่วยเหลอืเกอืกูลกนั และมอีํานาจต่อรองในการประกอบอาชพีการเกษตรไดอ้ย่างมพีลงั

กล่าวโดยสรุป ได้เสนอให้รฐัดําเนินการปฏิรูปใน 5 ประเด็นหลกั ได้แก่ ปฏิรูประบบข้อมูล

ทีดินเพือการเกษตร ให้มคีวามทนัสมยัเป็นเอกภาพ และเป็นขอ้มูลสาธารณะทโีปร่งใสประชาชนเขา้ถงึ

และตรวจสอบได้ ปฏิรูปการถือครองทีดินเพือการเกษตรให้มุ่งกระจายการถอืครองทีดนิสู่ประชาชน

ระดบัล่าง และมมีาตรการจํากดัการถอืครอง มาตรการการแทรกแซงกลไกตลาด และมาตรการทางภาษี

เพอืป้องกนัการผูกขาดทดีนิและสร้างความเป็นธรรมในการถอืครองทดีนิ ปฏิรูประบบกรรมสิทธิทีดิน

เพือการเกษตร โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายรองรบัระบบการจดัการทีดินและทรพัยากรโดย

ชุมชนควบคู่ไปกบัระบบกรรมสทิธทิถีอืครองโดยปัจเจกและโดยรฐั เพอืความสมดุลเชงิอํานาจระหว่างรฐั



39

เอกชน และชุมชน  และปฏิรูปการใช้ทีดินเพือการเกษตร โดยกําหนดเขตพืนทีการใช้ทีดินและ

ทรพัยากรอย่างเหมาะสมและได้ดุลภาพทงัทางเศรษฐกิจ สงัคม และระบบนิเวศ  และให้การคุ้มครอง

พืนทีเกษตรและเกษตรกรรายย่อยให้มีความมนัคง  และปฏิรูประบบการบริหารจดัการทีดินเพือ

การเกษตร ใหเ้ป็นเอกภาพและมปีระสทิธภิาพ

กลยุทธการขบัเคลอืนขอ้เสนอปฏริูปการจดัการทดีนิเพอืการเกษตร ควรเรมิต้นด้วยการจดัตงั

คณะกรรมการนโยบายทดีนิเพอืการเกษตรแห่งชาต ิและกองทุนธนาคารทดีนิเพอืการเกษตรขนึมาก่อน

เพือช่วยกําหนดกรอบ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การทํางาน พร้อมกันนันควรมอบหมายให้สํานักงาน

ปฏิรูปทีดินเพอืเกษตรกรรมเป็นเจ้าภาพจดัตงัสถาบนับรหิารจดัการทีดินเพอืการเกษตรขนึมาโดยเร็ว

ภายใน 3 เดอืน และขอให้รฐับาลจดังบประมาณเรมิแรกในปีแรกจํานวน ๑ แสนล้านบาท และงบบรหิาร

จดัการอกีจํานวนหนึงให้เพยีงพอ ประเดมิให้กบัสถาบนัฯ มาขบัเคลอืนกองทุนฯ บรหิารจดัการทดีนิเพอื

การเกษตรใหส้ําเรจ็ลุล่วงต่อไป

2. ข้อเสนอจากเครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย (คปท.)

(1) มาตรการระยะสนั

1.1 การจดัการทีดินในรูปแบบของโฉนดชุมชน หมายความถงึ การจดัการทดีนิโดยชุมชน

ซึงมคีวามหลากหลายในรูปแบบการจดัการ  ทงันีขนึอยู่กบัสภาพเงอืนไขขององค์กรชุมชนในแต่ละพนืที

ระบบนิเวศ วฒันธรรมของชุมชน และเงอืนไขในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งต่อสิทธิในทีดิน  การ

จดัการทีดินต้องเรมิต้นจากแต่ละชุมชนทีรฐัธรรมนูญได้รบัรองสิทธิชุมชน และให้บทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตริ่วมกนักบัชุมชน

ปัจจยัสําคญัในการจดัการทดีนิโดยชุมชนมดีงันี

(1) ขอบเขตพนืทีทดีนิในการจดัการมคีวามแตกต่างกนัในทางระบบนิเวศ และสภาพการใช้

ประโยชน์ทีดินและฐานทรพัยากรร่วมกัน มีทงัรูปแบบของพืนทีเขตการปกครอง พืนทีหลายหมู่บ้าน

หลายตําบล และพนืทใีช้ประโยชน์และจดัการร่วมกนัได้จรงิ  เนืองจากสภาพพนืทแีละความสมัพนัธ์ทาง

วฒันธรรมมคีวามแตกต่างกนัไปแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์

(2) องค์กรชุมชนทีมีกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกัน และการควบคุมตรวจสอบกันเองอย่าง

สมําเสมอ  ซึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหน่วยงานของรฐัต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ชุมชนมีศักยภาพทีเข้มแข็ง  ทังนีรูปแบบขององค์กรชุมชนต้องมีความหลากหลายในรูปแบบของ

คณะกรรมการ สภา สหกรณ์ หรอืร่วมกบั อปท.โดยตรง เป็นต้น  เพอืให้เกดิความยดืหยุ่นสอดคล้องกบั

ศกัยภาพขององคก์รชุมชน

(3) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลียนอย่างสมําเสมอ ระหว่างองค์กรชุมชนและ

สมาชิกในชุมชนเพือให้เกิดการสือสารและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายในชุมชน ตลอดจนการวาง

แผนการจดัการทดีนิ การสร้างกฎกตกิาควบคุมการซือขายทดีนิ การออกกฎหมายภาษีทีดนิโดยร่วมกบั
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ  และการคุ้มครองพนืทเีกษตรกรรมโดยการตรวจสอบโครงการพฒันาต่างๆ

ทจีะกระทบต่อพนืทป่ีาและพนืทเีกษตรกรรม

(4) การทําฐานขอ้มูลการถอืครองทดีนิ การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรของสมาชกิใน

ชุมชน และการจดัการทดีินของชุมชนในแปลงรวม  เพอืให้มกีารตรวจสอบการควบคุมการซือขายทดีิน

ควบคุมการเข้าถึงทรพัยากรในทีดินทีชุมชนจดัการ  โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันทําฐานข้อมูลแผนที

ขอบเขตการจัดการทีดินของชุมชน ทังทีครอบคลุมถึงทีดินส่วนบุคคล ทีอยู่อาศัย ทีดินทําการ

เกษตรกรรม และทํากิจกรรมอืนๆ  ทีสาธารณะทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ป่าชุมชน จํานวนประชากรใน

ชุมชน ซึงจะพบว่ามีผู้ไร้ทีดิน และมีผู้ถือครองทีดินจํานวนมากน้อยต่างกนั เพอืเป็นฐานข้อมูลในการ

จดัการทีดินของชุมชน และเป็นฐานข้อมูลของการกระจายการถือครองทีดินและการคุ้มครองพืนที

เกษตรกรรมในระดบัประเทศ

(5) ลกัษณะของสทิธใินการถอืครองทดีนิและการใช้ประโยชน์ทดีนิต้องอยู่บนฐานของดูแล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มใหส้มดุลและยงัยนื และเคารพสทิธขิองบุคคลและชุมชนร่วมกนั

เพือเป็นแนวทางในการสร้างกฎกติกาควบคุมการใช้ประโยชน์ทีดินและการทํากิจกรรมในพืนทีของ

ชุมชน ตลอดจนการวางแผนการใช้ทดีนิ และการวางผงัเมอืงของชุมชน

(6) ชุมชนร่วมกบั อปท. พฒันาระบบภาษีและจดัเก็บภาษีทีดนิในอตัราก้าวหน้า และการ

คุ้มครองพืนทีเกษตรกรรม  โดยให้มีธนาคารทีดินในระดับพืนทีเพือซือทีดินทีไม่ได้ทําประโยชน์มา

จดัสรรทีดินให้กบัคนไร้ทีดินในชุมชน  และการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมาทําเกษตรกรรม และร่วม

รกัษาพนืทเีกษตรกรรม

1. 2 การดําเนินการดงักล่าวให้เรมิทนัทีในพนืทีของชุมชนทีมคีวามพร้อม นําร่องให้เห็นเป็น

ตวัอย่างแล้วจงึขยายผล โดยใช้มาตรการทางนโยบายมมีติคณะรฐัมนตรรีองรบั  ระหว่างดําเนินการให้

สรุปบทเรยีนจากกรณีทีทําสําเร็จ และดําเนินออกเป็นกฎหมายต่อไป

หากการจดัการทีดินและฐานทรพัยากรโดยชุมชนดําเนินการได้ตามนี ประเทศไทยจะมี

ฐานขอ้มูล การกระจายอํานาจให้ชุมชนท้องถนิมสี่วนร่วม และการออกกฎหมายทสี่งเสรมิชุมชนท้องถิน

ในการวางแนวทางการกระจายการถือครองทีดิน และการคุ้มครองพนืทีเกษตรกรรมทีมีผลปฏิบัตจิรงิ

ทงันีกลไกในระดับชาติและระดับจังหวัดจึงมีความสําคัญทีต้องมาจากหลายฝ่าย ให้เกิดการทํางาน

ร่วมกนั และมกีารตรวจสอบถ่วงดุลอย่างโปร่งใส

(2) มาตรการระยะยาว

2.1 ให้มมีติคณะรฐัมนตรยีกเลิกแนวทางการพสิูจน์สทิธิในทีดิน เนืองจากเป็นการสร้างปัญหา

ความขดัแย้ง แต่ให้ใช้แนวทางการส่งเสรมิให้ชุมชนร่วมกบัอปท. ทําฐานขอ้มูลทดีนิร่วมกนัเพอืเป็นแนว

ทางการจัดการทีดินโดยชุมชน  การจดัเก็บภาษีทีดินโดยชุมชน การคุ้มครองพืนทีเกษตรกรรมโดย

ชุมชน และการจดัตงัธนาคารทดีนิโดยชุมชน
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2.2 ให้มนีโยบายรบัรองสทิธใินทดีนิให้กบัประชาชนในการถือครองทดีินอย่างมนัคงในรูปแบบ

ของการจดัการทีดินโดยชุมชน  เพือเร่งแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในทีดิน โดยใช้ฐานข้อมูลจากการ

สํารวจสภาพความเป็นจรงิของชุมชน

2.3 ใหม้นีโยบายตงักลไกในระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั เพอืมบีทบาทส่งเสรมิ

สนับสนุนการดําเนินการตามข้อ 1 และการมฐีานข้อมูลในการออกกฎหมายทีเกยีวกบัการใช้มาตรการ

ทางภาษีในการจดัเก็บภาษีทีดินในอตัราก้าวหน้า  การจดัเก็บภาษีเพอืการคุ้มครองพนืทีเกษตรกรรม

รวมทงัภาษสีงิแวดลอ้ม  ทอียู่บนฐานของการกระจายอํานาจใหชุ้มชนทอ้งถนิร่วมจดัเกบ็ภาษี

2.4 ให้มนีโยบายกําหนดเขตการใช้ทดีนิ (Zoning) ร่วมกบันโยบายด้านผงัเมอืง โดยให้ อปท.

ร่วมกบัชุมชนมสี่วนร่วมพจิารณาเพอืแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทดีินทีไม่สอดคล้องกบัศกัยภาพของ

พนืท ี และมกีารเกบ็ภาษใีนอตัราทสีูงกบัผูใ้ชป้ระโยชน์ทดีนิทไีม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพนืท ี หรอืมี

การเปลยีนแปลงการใชป้ระโยชน์ทดีนิในเขตทรีฐับาลลงทุนทําโครงการไปแลว้เช่น เขตชลประทาน  เป็น

ต้น  ให้มีการลดหย่อนภาษีทีดินสําหรับพืนทีเกษตรกรรม เพือสร้างแรงจูงให้ประชาชนมาทํา

เกษตรกรรม

2.5 สํารวจตรวจสอบทดีนิทอียู่ภายในเขตความรบัผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนท้องถนิ ว่า

มทีีดินใดบ้างทีปล่อยให้ทงิรกร้างว่างเปล่าไม่ทําประโยชน์เกินกว่า 10 ปี เพอืส่งเรอืงให้อธิบดกีรมทีดิน

ตรวจสอบและเพกิถอนกรรมสทิธหิรอืสทิธคิรอบครอง  และพจิารณานําทดีนินันไปจดัสรรให้แก่ผู้ยากไร้

ขาดแคลนทดีนิต่อไป

2.6 สนับสนุนงบประมาณในการสํารวจขอบเขตทีดินของชุมชน เพือเป็นเครอืงมือ กลไก

สําหรบัการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เช่น งบประมาณการจดัหาแผนที 1:4000 การรงัวดัสํารวจทดีนิ การจบั

พกิัด GPS และสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสรมิการจดัการทีดินโดยชุมชนทงัในระดบัชาต ิระดบั

จงัหวดั และระดบัท้องถนิ

2.7 จดัตงัธนาคารทีดนิทงัในระดบัชาตแิละระดบัท้องถนิ โดยนํารายได้จากภาษีทีเก็บได้มา

ไว้ในธนาคาร รวมกบังบประมาณของรฐัทีสนับสนุนในธนาคารทดีนิ มาซือทีดนิเอกชนทีไม่ใช้ประโยชน์

ทดีนิ เพอืนํามาปฏิรปูทดีนิใหแ้ก่ประชาชนทไีรท้ดีนิทํากนิและทอียู่อาศยั

2.8 การดําเนินการออกกฎหมายทีแก้ไขปัญหาในระยะยาวทีเกยีวข้องกบัขอ้เสนอดงักล่าว

ทงักฎหมายภาษทีดีนิในอตัราก้าวหน้า  กฎหมายคุ้มครองพนืทเีกษตรกรรม

3. ข้อเสนอจากมติสมชัชาปฏิรูป

เมอืวนัที 26 มนีาคม พ.ศ.2554 ได้มมีติจากสมชัชาปฏริูประดบัชาติ ครงัที 1 ในเรอืงการปฏิรูป

การจดัสรรทรพัยากรทดีนิอย่างเป็นธรรมและยงัยนืว่า
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ตระหนัก ว่ามีความเหลือมลําและขาดความเป็นธรรมในการจดัการการใช้ทีดินของประเทศ

ส่งผลให้เกิดปัญหาสองประการคอื ความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทีดนิระหว่างราษฎรกบัรฐั และการ

กระจายการถอืครองทดีนิทไีม่เป็นธรรม

รบัทราบ ถึงการขาดโอกาสของประชาชนในการถือครองทดีินทํากนิและทีอยู่อาศยั และความ

ยากลําบากทีประสบเมอืถูกจบักุมดําเนินคดกีรณีเขา้ทํากนิ และอยู่อาศยัในทดีนิของรฐั

เข้าใจ ว่าการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนีต้องใช้มาตรการหลายด้าน โดยเฉพาะการใช้วธิกีารจดัให้มี

โฉนดชุมชนเพือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างประชาชนกับรฐั การจดัตงัธนาคารทีดิน เพอืจดัหา

ทีดินให้กบัผู้ไร้ทีดินทํากิน และจดัเก็บภาษีทีดินเพอืมาเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของธนาคารทีดิน และลด

การถอืครองทดีนิจํานวนมากลง

ชืนชม ในการกําหนดนโยบายของรฐับาล เรอืง โฉนดชุมชน ธนาคารทีดิน และภาษทีดีนิ

ตระหนัก ถึงความต่อเนืองของนโยบายของรฐับาล และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาทงัสอง

ประการดงักล่าวขา้งต้น

จึงมีมติ ดงัต่อไปนี

1. เหน็ชอบหลกัการ ของการจดัการทดีนิ ดงันี

ทดีนิเป็นสมบตัขิองชาติ ทีพงึจดัการภายใต้หลกัการ การเป็นเจ้าของร่วมระหว่างรฐั องค์กรชุมชน

สาธารณะ และปัจเจกบุคคล การเคารพสิทธิของประชาชนและของชุมชน ในการมสี่วนร่วมกบัรฐัเพือ

กําหนดกลไกในการเขา้ถงึ การใช้ประโยชน์ การอนุรกัษ์ บํารุงรกัษา และการได้รบัประโยชน์ จากทีดิน

อีกทังในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 โดยการสร้างและส่งเสรมิ การมสี่วนร่วม และกระจาย

อํานาจในการจดัการทรพัยากรโดยประชาชน ชุมชน และทอ้งถนิ

2. ขอให้คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปเสนอคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา และพรรคการเมืองต่างๆดําเนินการ

ผลกัดนัให้มกีฎหมายรบัรองสทิธใินการจดัการทดีินของชุมชน รวมถงึแก้ไขกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการ

จดัการ ทดีนิ ใหร้บัรองสทิธขิองชุมชนในการมสี่วนร่วมจดัการทดีนิ

3. ขอให้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ประชาชนกบัรฐัในเรอืงการใชป้ระโยชน์จากทดีนิ โดย

3.1 ให้การรบัรองสถานภาพ การเข้าอยู่อาศยัและทํากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในพนืที

ของรฐั ทีมีข้อพิพาทอยู่ในปัจจุบัน โดยการจดัให้มีระบบการออกโฉนดชุมชนโดยเร็ว

ทงันีการออกโฉนดชุมชนจะต้องเป็นไปโดยมีกระบวนการทีโปร่งใส และให้หน่วยงาน

ของรฐัยุตกิารขบัไล่ จบักุม ในระหว่างการดําเนินการจดัใหม้โีฉนดชุมชนโดยเรว็
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3.2 ให้ส่งเสรมิ สนับสนุนกระบวนการจดัทําโฉนดชุมชนด้วยการให้ชุมชน ท้องถินและรฐั

ร่วมกนัดําเนินการจดัทําแนวเขตโดยใช้ระบบ GIS กําหนดกตกิา การใช้ประโยชน์อย่าง

ยงัยนื การอนุรกัษ์ การควบคุมกํากบั ดูแล ทดีนิ ป่าไม้ และทรพัยากรธรรมชาติ มใิห้ถูก

บุกรุกทําลายโดยเร็ว

3.3 ให้มีการแต่งตังคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติโฉนดชุมชนโดยเร็วทีสุด โดย

มอบหมายให้ปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วยตัวแทน

จากหน่วยงานต่างๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการจดัทําโฉนดชุมชน ทงัภาครฐั ภาคเอกชน ภาค

วิชาการ ภาคประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการ แทนการใช้

ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

4. ขอให้คณะกรรมการสมชัชาปฏริูป เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา เพอืดําเนินการแก้ไขปัญหาการ

กระจายการถอืครองทดีนิทไีม่เป็นธรรม ดงันี

4.1 จํากดัขนาดการถือครองทดีนิ โดย

4.1.1 สนับสนุนการจดัเก็บภาษีทีดินในอัตราก้าวหน้า โดยให้เร่งรดัการออกกฎหมาย

การจดัเกบ็ภาษีทดีนิใหม้ผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็

4.1.2 ให้มีกฎหมายจํากัดการถือครองทีดินรายละไม่เกิน 50ไร่ สําหรบัส่วนทีเกินให้มี

มาตรการจดัเก็บภาษีในอตัราก้าวหน้าตามประเภทของการใช้ประโยชน์จากทีดิน ทงันี

ให้มกีารศึกษาเกยีวกบัการกําหนดอตัราภาษีทีเหมาะสมสําหรบัแต่ละประเภทของการ

ใชป้ระโยชน์ต่อไปและศกึษาขอบเขตการใชท้ดีนิในแต่ละประเภทดว้ย

4.2 มอบหมายให้ชุมชนท้องถนิดําเนินการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทดีนิและประเมนิราคาทดีนิใหม่

ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ทีดิน โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทํา

รวมทงัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลการถอืครองทดีนิทวัประเทศภายในเวลา 1 ปี

4.3 ให้กระทรวงการคลังศึกษาเพิมเติมเรืองการจัดเก็บภาษี มูลค่าส่วนเพิมของทีดิน

ตลอดจนการจดัใหม้กีฎหมายภาษีมูลค่าส่วนเพมิภายในเวลา 1 ปี

4.4 สนับสนุนการจัดตังธนาคารทีดิน โดยขอให้รฐับาลเร่งรัดร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง

สถาบันบรหิารจดัการธนาคารทีดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ทีเสนอโดย สํานักงาน

ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี ใหส้ามารถมผีลบงัคบัใช้โดยเรว็ภายในเวลา 1 ปี

4.5 สนับสนุนการแก้ไขพระราชบญัญัติการเช่าทีดินเพอืเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โดยขอให้

กระทรวงมหาดไทยเร่งรดัการดําเนินการดงักล่าว

4.6 ขอให้เร่งรดัการดําเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรี ให้เกดิการสนิสภาพนิคมสหกรณ์ในเขต

ชุมชน และใหก้รมทดีนิจดัการทดีนิในเขตนิคมสหกรณ์
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6.4 ประมวลสรุปข้อเสนอปฏิรูปการจดัการทีดิน

ข้อเสนอทางนโยบาย

1.ปฏริูปขอ้พพิาทและกระบวนการยุตธิรรมเกยีวกบัทดีนิ

1. คดทีดีนิทศีาลพพิากษาถงึทสีุดแลว้ ขอใหม้กีารพกัโทษ ลดโทษ และคุมประพฤต ิโดยใหผู้้

ต้องโทษกลบัไปอยู่ดูแลครอบครวั ทําการเกษตรเลยีงครอบครวัในทดีนิเดมิ

2. คดทีดีนิอยู่ระหว่างการพจิารณา ขอใหม้กีารจําหน่ายคดชีวัคราว อนุญาตใหเ้กษตรกร

ผูต้้องหาและครอบครวัอยู่อาศยัทํากนิในทดีนิเดมิ

3. กรณีปัญหาทยีงัไม่เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม ขอใหร้ะงบัการขยายเขตพนืทอีนุรกัษ์ ระงบั

การจบักุมประชาชนททีํากนิอยู่ในพนืทขีดัแย้งเดมิทไีม่ใช่การถางป่าใหม ่จนกว่าการแก้ไขปัญหาขอ้

พพิาทเรอืงทดีนิทํากนิตามนโยบายของรฐับาลจะแลว้เสรจ็

4. ปฏริูปกระบวนการยุตธิรรมคดทีดีนิทํากนิทอียู่ระหว่างการแก้ปัญหาเชงินโยบาย เพอืลด

จํานวนคดแีละความรุนแรงของคดลีง

2. ปฏริูประบบการพสิูจน์สทิธใินทดีนิ

1. ใหม้มีตคิณะรฐัมนตรยีกเลกิแนวทางการพสิูจน์สทิธใินทดีนิ เนอืงจากเป็นการสร้างปัญหา

ความขดัแยง้ แต่ใหใ้ชแ้นวทางการส่งเสรมิใหชุ้มชนร่วมกบัอปท.ร่วมกนัพสิูจน์สทิธิ

2. ใหก้ารรบัรองสถานภาพ การเขา้อยู่อาศยัและทํากนิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในพนืทขีอง

รฐั ทมีขีอ้พพิาทอยู่ในปัจจุบนั โดยการจดัใหม้รีะบบการออกโฉนดชุมชนโดยเรว็

3.การปฏิรูปการถือครองทีดิน

1.กําหนดเพดานการถอืครองทดีนิทเีหมาะสมไม่ให้เกนิครวัเรอืนละ  ไร ่โดยใชอ้ตัราภาษี

ก้าวหน้าตามขนาดของการถอืครองทดีนิเป็นกลไกควบคุม

2. ใหก้รรมสทิธใินทดีนิเพอืการเกษตรกบัเกษตรกรททีําเกษตรดว้ยตนเอง

3. กําหนดมาตรการทางภาษเีพอืจดัเกบ็ภาษีทดีนิทถีอืครองเกนิขนาดจํากดัในอตัราก้าวหน้า

4. สร้างกลไกประกนัการสูญเสยีทดีนิ เพอืไม่ให้ทดีนิเปลยีนมอืไปอยู่กบันายทุนอกี
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4.ปฏริูประบบกรรมสทิธทิดีนิ

1.การจดัการทดีนิในรูปแบบของโฉนดชุมชน

5.การปฏริูปการใชท้ดีนิ

1.การกําหนดเขตการใช้ทดีนิและแผนการใช้ทีดินเพอืการเกษตรขนึใหม่

2.ออกกฎหมายคุ้มครองทีดินเพอืเกษตรกรรมเพอืช่วยหยุดยงัการกวา้นซอืทดีนิเพอืซอืขายเกง็

กําไรรายใหม่ๆ

3.ใหม้นีโยบายกําหนดเขตการใช้ทดีนิ (Zoning) ร่วมกบันโยบายด้านผงัเมอืง

6.การปฏริูประบบ สถาบนับรหิารจดัการทดีนิ

.จดัระบบขอ้มูลทดีนิเพอืการเกษตรทงัประเทศใหเ้ป็นขอ้มูลสาธารณะ

2.จดัตงักองทุนธนาคารทดีนิเพอืการเกษตร

3.การจดัตงัหน่วยงานบรหิารจดัการทดีนิและกองทุนธนาคารทดีนิเพอืการเกษตร

4.จดัตงัธนาคารทดีนิทงัในระดบัชาตแิละระดบัท้องถนิ

มาตรการเพือให้ข้อเสนอบรรลุผล

1.มาตรการทางกฎหมาย

1.ปรบัปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายทดีนิ พ.ศ.2497 และกฎหมายอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืให้

สามารถใช้มาตรการจํากดัการถอืครองทดีนิได้

2.สนับสนุนการแก้ไขพระราชบญัญตักิารเช่าทดีนิเพอืเกษตรกรรม พ.ศ.  โดยขอให้

กระทรวงมหาดไทยเร่งรดัการดําเนินการดงักล่าว

3.ใหร้ฐับาลเร่งรดัดําเนินการตามพระราชกฤษฎกีาจดัตงัสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทดีนิ

(องคก์ารมหาชน) พ.ศ.2554 ใหส้ามารถมผีลบงัคบัใช้โดยเรว็

4.ใหม้กีฎหมายรบัรองสทิธใินการจดัการทดีนิของชุมชน รวมถงึแก้ไขกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบั

การจดัการทดีนิ ใหร้บัรองสทิธขิองชุมชนในการมสี่วนร่วมจดัการทดีนิ

5.ใหม้กีฎหมายภาษีทีดินในอตัราก้าวหน้า
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6.ใหม้กีฎหมายคุ้มครองพนืทเีกษตรกรรม

2.มาตรการส่งเสรมิสนับสนุนชุมชนในการปฏริูปทดีนิ

1.ใหส้่งเสรมิ สนับสนุนกระบวนการจดัทําโฉนดชุมชนด้วยการให้ชุมชน ท้องถนิและรฐั ร่วมกนั

ดําเนินการจดัทําแนวเขตโดยใชร้ะบบ GIS กําหนดกตกิา การใช้ประโยชน์อย่างยงัยนื การอนุรกัษ์ การ

ควบคุมกํากบั ดูแล ทดีนิ ป่าไม ้และทรพัยากรธรรมชาต ิมใิหถู้กบุกรุกทําลายโดยเรว็

2.มอบหมายใหชุ้มชนทอ้งถนิดําเนินการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทดีนิและประเมนิราคาทดีนิใหม่ให้

ตรงกบัการใชป้ระโยชน์ทดีนิ

3.สนับสนุนงบประมาณในการสํารวจขอบเขตทดีนิของชุมชน เพอืเป็นเครอืงมอื กลไกสําหรบั

การแก้ไขปัญหาร่วมกนั

3.มาตรการด้านภาษี

1.ใหก้ระทรวงการคลงัศกึษาเพมิเตมิเรอืงการจดัเกบ็ภาษ ีมูลค่าส่วนเพมิของทดีนิ ตลอดจนการ

จดัใหม้กีฎหมายภาษมีูลค่าส่วนเพมิภายในเวลา 1 ปี

4.มาตรการทางนโยบายอนืๆ

1. มนีโยบายตงักลไกในระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั เพอืมบีทบาทส่งเสรมิสนับสนุนการ

ดําเนินการตามขอ้ 2

2.สํารวจตรวจสอบทดีนิทอียู่ภายในเขตความรบัผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ เพอื

พจิารณานําทดีนินันไปจดัสรรใหแ้ก่ผูย้ากไร้ขาดแคลนทดีนิต่อไป

3.ขอใหเ้ร่งรดัการดําเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ีใหเ้กดิการสนิสภาพนิคมสหกรณ์ในเขต

ชุมชน และใหก้รมทดีนิจดัการทดีนิในเขตนิคมสหกรณ์

7.บทสรุป

ระบบเศรษฐกิจการเมืองไทยทีได้เคลือนไปในแนวทุนนิยมเสรี ระบบกรรมสิทธิปัจเจกต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิงทีถูกสถาปนาขนึ เพอืการขบัเคลือนทุนนิยมไทยมาไม่ตํากว่า 100 ปี เริม

ตงัแต่ประมวลกฎหมายทีดิน 2497 และการเริมต้นของอุตสาหกรรมเพาะเลียงชายฝัง ซึงมาปรากฏ

ชดัเจนในช่วงปี 2532
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การขยายตวัของระบบกรรมสทิธปัิจเจกต่อทรพัยากรกลายเป็นข้อถกเถียงทางสงัคมมา ตลอด

ว่านําไปสู่การสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หรือกําลังก่อปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรพัยากรของประชาชน เนืองจากระบบดงักล่าวแปลกแยกและขดัแย้งกบัระบบการจดัการทรพัยากร

ของท้อง ถินทีเน้นสิทธิการใช้ และสทิธิการจดัการร่วมกันของท้องถิน ไม่ว่าจะเป็นป่า ทีดิน แหล่งนํา

ชายฝัง

ดว้ยพลงัเศรษฐกจิการตลาดทเีตบิโต อนัเนืองจากความสมัพนัธ์เชอืมโยงจากเศรษฐกจิการเมอืง

โลก สู่เศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิน ทําให้ระบบการจดัการทรพัยากรของท้องถินอ่อนแอ

ระบบกรรมสทิธิปัจเจกชนมอีํานาจมากขนึ อีกทงัยงัได้รบัการหนุนเสรมิจากรฐัทีออกกฎหมายรบัรอง

สิทธิของรฐัและปัจเจก ทําให้รฐัและทุนผูกขาดทรพัยากรผ่านระบบกฎหมายและกลไกตลาด ปัญหา

ความยากจนจึงแผ่ไปทวัทุกท้องถินเมอืชุมชนไม่สามารถเข้าถึงหรอืรกัษา ฐานทรพัยากรของตนไว้ได้

ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงําของระบบเศรษฐกจิตลาด

เมอืปมปัญหาความขดัแย้ง เรอืงสทิธติ่อทรพัยากรสมัพนัธ์กบัความยากจนโดยตรงแทนทีรฐัจะ

หนักลบัไป สร้างระบบสทิธกิารจดัการทรพัยากรร่วมของท้องถนิให้เขม้แขง็ขนึ กลบัส่งเสรมิให้คนจนรุก

เขา้ไปในพนืททีรพัยากรสาธารณะทงัทอียู่ในความ ดูแลของรฐัหรอืของชุมชนทยีงัเหลอืให้เปลยีนใหเ้ป็น

กรรมสทิธปัิจเจก เพอืจะได้เป็นทุนสําหรบัการประกอบการแข่งขนัในเศรษฐกจิการตลาด โดยรฐัหวงัว่า

เมอืเศรษฐกจิประชาชนฐานล่างเตบิโต จะทําให้เศรษฐกจิของกลุ่มทุนเตบิโตขนึด้วย

รูปธรรมปัญหาสําคญัของทีดินทีสงัคมไทยเผชิญขณะนีคอื การกระจุกตวัทดีินในมอืของรฐัและ

กลุ่มทุนขนาดใหญ่ การใชท้ดีนิผดิประเภท ไม่เหมาะสมจนทําลายศกัยภาพความมนัคงอาหารของพนืที

ปัญหาระบบกรรมสทิธแิละสทิธกิารจดัการทโียงกบัปัญหาทดีนิกระจุกตวัอนัเนืองจากระบบกฎหมายและ

กลไกตลาดในปัจจุบนั มุ่งเน้นไปทกีารแปลงทดีนิให้เป็นสนิคา้เสรใีนกลไกตลาด โดยไม่ไดม้องว่าทดีนิคอื

ฐานทรพัยากรสําคญัของการสร้างความมนัคงอาหารใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม

ปัญหาทดีนิกระจุกตวัสะทอ้นออกมาได้จากสดัส่วนการถอืครองทดีนิ ทคีนจนและคนชนักลางทมีี

จํานวนร้อยละ 90 ของประเทศครอบครองทีดินเพียงร้อยละ 10 ของทีดินทงัประเทศ แต่คนรวยทีมี

เพียงร้อยละ 10 กลับครอบครองทีดินร้อยละ 90 ของพืนทีประเทศ เมือเจาะจงไปทีเกษตรกรซึงเป็น

ผู้ผลิตอาหารให้แก่ประเทศก็พบว่า มีเกษตรกรไร้ทีทํากินหรือมีทีทํากินไม่เพียงพอถึง 8 แสนกว่า

ครวัเรอืน พวกเขาเช่าพนืท ีหรอืเป็นแรงงงานรบัจ้างผลติ การไม่มทีดีินทํากินเป็นของตนเองทําให้ขาด

แรงจงูใจในการพฒันาทีดินให้เจรญิงอกงาม

ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 ไดร้ะบุถงึปัญหาความเสยีงของเกษตรกร

ในเรอืงทีดนิไว้ว่า เกษตรกรไทย 5.78 ล้านครวัเรอืน มแีนวโน้มถอืครองทดีินการเกษตรลดลงจากเฉลยี

23.01 ไร่ต่อครวัเรือน ในปี 2549 เป็น 22.62 ไร่ต่อครวัเรือนในปี 2552 และมีแนวโน้มการเป็นผู้เช่า
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เพมิขนึ โดยปี 2549 มกีารทําการเกษตรบนเนือทขีองคนอนืเพยีง 36.99 ล้านไร่ (ร้อยละ 28.4 ของเนือที

ถือครองทางการเกษตร) และเพิมเป็น 65.25 ล้านไร่ (ร้อยละ49.51 ของเนือทีถือครองทางการเกษตร)

ในปี 2551 โดยเฉพาะอย่างยงิในภาคกลาง

แม้พนืทีเกษตรส่วนใหญ่เป็นพนืทีนา หากแต่พบว่าพนืทีการผลิตจํานวนมากกําลงัเปลียนจาก

พชือาหารเป็นพชืเศรษฐกิจทีไม่ใช่อาหาร เช่น ยางพารา มนัสําปะหลงั ข้าวโพดเลยีงสตัว์ ปาล์มนํามนั

ทําให้แม้ขอ้มูลภาพรวมจะเหน็ว่าชาวนายงัผลติขา้วได้เพยีงพอต่อการบรโิภคภายในและส่งออกขายเป็น

อนัดบัต้นๆ ของโลก หากแต่พชืพาณิชย์ทีไม่ใช่อาหารเหล่านีกําลงัขยายตวัและกระทบต่อการปลูกพืช

อาหาร และกระทบต่อความมนัคงอาหารของเกษตรกรและชุมชนไปดว้ย

เกษตรกรในปัจจุบนักําลงัประสบปัญหาวกิฤตรอบด้าน มเีกษตรกรทีไร้ทีทํากินต้องเช่านาเป็น

จํานวนมาก ปัญหาเศรษฐกจิบบีเค้นใหพ้วกเขาต้องเร่งการปลูกพชืโดยการใชปุ้๋ ยและยาปราบศตัรูพชืซึง

เป็นอนัตรายต่อนิเวศ ผู้ผลิตและผู้บรโิภค จากขอ้มูลความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมทีงัประเทศ พบว่ามกีารใช้

เพมิขนึมาก เช่น 3.8 ล้านตนัในปี 2549 มาเป็น 4.4 ล้านตนัในปี 2550 ซึงนับได้ว่าเป็นประเทศทีมกีาร

ใช้ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมีกําจดัศตัรูพชืสูงมากทีสุดแห่งหนึงในโลก หากแต่ผลผลิตทีได้กบัตํากว่าประเทศ

อนืๆ โดยค่าเฉลยีผลผลติขา้วต่อไร่พบว่าไดเ้พยีง 474 กโิลกรมัต่อไร่ ตํากว่าประเทศอนืๆ ในภูมภิาค

ปัญหาเรอืงผลผลิตตกตําโยงกบัเรอืงพนัธุกรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละดินเสอืมคุณภาพ ใน

ด้านพนัธุกรรม พันธุ์ข้าวของราชการ เช่น ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวหอมมะลิ 105 และพนัธุ์ข้าวลูกผสม

ต่างๆ ทรีาชการปรบัปรุงพนัธุ ์เป็นพนัธุท์ตี้องการปุ๋ ยเคมสีูง แต่เมอืปลูกต่อเนืองผลผลติจะตกตําลงแม้จะ

ใส่ปุ๋ ยมากขนึก็ตาม ชาวนาต้องเปลยีนพนัธุ์ขา้วทุก 2-3 ปี

ในฐานทรพัยากรทีดิน ข้อมูลในปี 2541 ระบุว่าประเทศไทยประสบปัญหาทีดินถูกกดัเซาะร้อย

ละ 33 มสีารอินทรยี์ตําร้อยละ 60 ทีดินร้อยละ 57 เป็นดินเค็ม ดินเปรยีว ดินทราย ดินตนืเขนิ ซึงส่วน

หนึงเกิดจากการใช้ปุ๋ ยเคมีเป็นเวลานาน มีการปลูกพืชทีทําลายคุณภาพดิน เช่น ยูคาลิปตัส และมี

กจิกรรมทสี่งผลกระทบคุณภาพดนิ เช่น การทําเหมอืงแร่เกลอืและโปแตช ทสี่งผลปัญหาดนิเคม็ในภาค

อีสานกระจายตัวมากขนึ หรอืการสร้างเขอืนขนาดใหญ่ และโครงข่ายทีเกยีวเนือง เช่น คนักนันํา ซึง

แทนทจีะทําใหม้นํีามาป้อนการผลติอาหารมากขนึ กลบัทําใหพ้นืทีทีอุดมสมบูรณ์ตามระบบนิเวศเสยีหาย

กลายเป็นพืนทีนําท่วม นําแล้ง ดงัเช่นกรณีเขอืนต่างๆ ภายใต้ชุดโครงการโขง-ชี-มูล ทีประสบความ

ลม้เหลวในการจดัสรรนําใหแ้ก่การเกษตร

นอกเหนือจากโครงการเขอืนแล้ว ยงัมโีครงการพฒันาต่างๆ ทใีชท้ดีนิผดิประเภท มกีารนําพนืที

ทอีุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรไปทํากจิกรรมอนืๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรอื สนามบนิ การสรา้งทอียู่

อาศยั และเมอืง ทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสยีทดีินอนัอุดมทีเป็นฐานความมนัคงทางอาหารไป ขณะที
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เกษตรกรก็ต้องเสยีทดีนิทเีหมาะสมไปแสวงหาพนืทีใหม่ๆ แมจ้ะไม่มปีระสทิธภิาพในการผลติกต็าม เช่น

ทดีินในป่าเขา ทีสูง ทีดอน เป็นต้น ปมปัญหาเหล่านีสะท้อนถึงความล้มเหลวของรฐัในการวางผงัเมอืง

การจําแนกประเภทการใช้ทดีนิทเีหมาะสม และขาดการคุ้มครองพนืทเีกษตรกรรม

นอกจากนีเกษตรกรยงัเจอปัญหาทเีกยีวเนืองกบัภยัพบิตัธิรรมชาต ิภาวะโลกร้อน ททีําให้เกิด

โรค แมลงศัตรูพืชระบาด พนัธุกรรมทีมีอยู่ไม่เหมาะสมกบัสภาพอากาศทีเปลียนไป จนทําให้ผลผลิต

เสยีหาย จงึทําให้เกษตรกรบางส่วนกําลงัปรบัตวัด้วยการปรบัปรุงพนัธุกรรมพนืบ้านและระบบการผลิต

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศทีเปลียนแปลงไป ระบบเกษตรกรรมยงัยืนทีเน้นการจดัการพนืทีเชิง

นิเวศวฒันธรรมและการใช้ฐานทรพัยากรท้องถนิกําลงัเป็นจุดเปลยีนสําคญัต่อการยกระดบัความมนัคง

ทางอาหารท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนิเวศ แต่การยกระดบัได้นันก็ต้องการ

สนับสนุนจากรฐัและสงัคมเพอืให้เกษตรกรมคีวามมนัคงทางอาหารยงิขนึ

จากปัจจยัเรอืงคุณภาพทีดิน การใช้ประโยชน์ทีดนิ ทีกระทบต่อผลผลิตทําให้เห็นได้ว่า ปัญหา

เรอืงทดีนิไม่ใช่เพยีงเรอืงกรรมสทิธกิารถอืครอง และการมขีนาดพนืทีดนิทพีอเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัโยง

กบัเรอืงระบบการใช้ประโยชน์และจดัการทดีนิเพอืการผลติอาหาร

ผลจากการประมวลสรุปเป็นประเด็นสําคญัทีต้องการเปลียนแปลงการจดัการทีดินก็คอื 1) การ

ปฏริูประบบสทิธติ่อทดีนิ 2) ปฏริูปการใชท้ดีนิ ด้วยการกระจายการถอืครองทดีนิ ผ่านแนวทางจํากดัการ

ถือครองทีดิน การใช้ระบบภาษีทีดินอัตราก้าวหน้า และการมีระบบกองทุนและวิชาการสนับสนุนให้

เกษตรกรเขา้ถงึและใช้ประโยชน์จากทดีนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยงัยนื พรอ้มไปกบัการปฏริูประบบ

กรรมสทิธใิหร้องรบัสทิธชิุมชนในการจดัการทดีนิและป่า ในรูปป่าชุมชน โฉนดชุมชน และอนืๆ การฟืนฟู

ฐานทรพัยากรทงัระบบ และการคุ้มครองพนืทีเกษตรกรรม19 และการส่งเสรมิเกษตรกรรมยงัยนืให้เป็น

กลายเป็นเกษตรกรรมหลกัของเกษตรกรรายย่อย

รูปธรรมของนโยบายการปฏิรูปทีต้องทําทงัระบบคอื การกระจายการถือครองทีดิน ภาษีอตัรา

ก้าวหน้า การวางผงัจดัการทดีนิ การคุม้ครองพนืทีเกษตรกรรม เพอืลดทอนการกระจุกตวัของทดีนิลงมา

ให้ทีดินราคาถูกลง จนรฐัสามารถเข้าถึง และกระจายทีดินให้แก่ประชาชนได้อย่างพอเพียง นโยบาย

เหล่านมีคีวามเร่งด่วนทจีะต้องปฏบิตักิาร

19 แนวคดิการคุม้ครองพนืทเีกษตรกรรม ได้รบัการพฒันายกระดบัเป็นขอ้เสนอนโยบาย โดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้ยกเป็นร่างงพระราชบญัญัติคุ้มครองพืนทเีกษตรกรรม แต่ยงัไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในรฐัสภา ขณะที

หน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็มีมาตรการคุ้มครองพืนทีเกษตรกรรมด้วย

เช่นกนั แต่กฎหมายหรอืแนวทางดงักล่าวยงัไม่เป็นทรีบัรูแ้ละมสี่วนร่วมของประชาชนในวงกวา้ง
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ระบบสทิธติ่อทดีนิควรนํามาใชค้วรมหีลายประเภท หากมองพฒันาการทผี่านมาในระดบัพนืทจีะ

พบว่าชาวบ้านพยายามทีจะพฒันาระบบ สทิธติ่อการจดัการทีเหมาะสม เมอืระบบสทิธปัิจเจก ในทีดิน

หรอืทรพัยากรอนืๆ เป็นจุดอ่อนของเกษตรกร ทําอย่างไรถึงจะทําให้เกษตรกรทีเคยสู้แบบปัจเจก นํา

ความเป็นชุมชนเขา้มาสนับสนุน ใช้ระบบชุมชนเขา้มากํากบั ไม่ให้ตนเองต้องเสยีเปรยีบกบักลไกตลาด

เพราะแนวทางดงักล่าวจะทําให้ชาวบ้านยงัคงรกัษาทีดินและทรยัพากรอนืๆของชุมชนไว้ได้ โดยการ

ยกระดบัสรา้งสทิธกิารจดัการทรพัยากรร่วมกนัของชุมชนโดยยกระดบัให้ เป็นกฎหมาย นันเท่ากบัแปลง

สทิธแิบบปัจเจก หรอืสทิธริฐัทเีป็นสทิธเิชงิเดยีวใหเ้ป็นสทิธชิุมชน อนัเป็นสทิธเิชงิซ้อน เพอืทุนทางนิเวศ

สงัคมและเศรษฐกจิของชุมชน
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บทที 2

สถานภาพ องค์ความรู ้และข้อเสนอการปฏิรปูการจดัการป่า

1. บทนํา

ประวตัิศาสตร์การปฏริูปการจดัการป่าของรฐัไทยเรมิต้นเมอืครงัก่อตงักรมป่าไม้ในปี 2439 แต่

ประวตัศิาสตร์การปฏิรูปการจดัการป่าของประชาชนเรมิต้นเมอืเคลอืนไหวคดัค้านการสมัทานป่าไม้ทวั

ประเทศจนรฐัยอมยกเลกิในปลายปี 2531 ตามมาด้วยการเคลอืนไหวผลกัดนัแนวคดิและรูปธรรมเรอืง

ป่าชุมชน แต่ด้วยโครงสร้างระบบการจดัการป่าทยีงัรวมศูนย์อยู่ทรีฐัยงัไม่เปลยีนแปลง ทําให้ปัญหาการ

ผูกขาดอํานาจ การปิดกนัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการป่ายงัคงมตี่อไป นอกจากจะสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ชุมชนในพืนทีป่า ยงัสร้างความขดัแย้งระหว่างรฐักับประชาชนอย่างรุนแรง และเป็น

สาเหตุสําคญัทีทําให้ป่าของไทยลดลงอย่างรวดเร็วทงัในเชิงปรมิาณและคุณภาพ ผลก็คือ หายนะทาง

นิเวศ วกิฤตสิงัคมทสีงัคมไทยกําลงัเผชญิทุกวนันี

เมอืกลบัไปศกึษาบทเรยีนของการเคลอืนไหวของชุมชนท้องถนิเพอื “ปิดป่า” ได้สะท้อนให้เห็น

ว่า การก่อรูปขบวนการเพือเปลียนแปลงทางนโยบายหาได้เกิดขึนอย่างฉับพลันทันที แต่เป็น

กระบวนการทีบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน ตังแต่ชาวบ้านอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ลุกขนึมาคัดค้าน

สมัปทานไม้ในปี  ตามมาด้วยชาวบ้านพนืทอีนืๆ ซึงรวมกนัประท้วงสมัปทานไม้มากกว่า  แห่ง

ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั ต่อมาองค์กรพฒันาเอกชน นักวชิาการ และนักศกึษาไดเ้ขา้ร่วมสนับสนุนในราว

ปี  จนเกดิเป็นกระแสวพิากษ์วจิารณ์ความชอบธรรมของการทําไม ้ประจวบกบัสถานการณ์นําท่วม

ใหญ่ในหลายจงัหวดัภาคใต้ปลายปี  อนัเป็นผลจากการตัดไม้อย่างหนักหน่วง ทําให้เกิดกระแส

สาธารณะกดดนัรฐับาลให้ยกเลิกสมัปทานป่าไม้ทวัประเทศ (ไม่นับรวมป่าชายเลน) ในเดือนมกราคม

 นับรวมเป็นระยะเวลาการเคลอืนไหวไม่ตํากว่า  ปี ( - )

ยุคหลงัสมัปทานไม้ จึงนับเป็นบทเรมิต้นครงัใหม่ของประวตัิศาสตร์ป่าไม้ไทย ขบวนการสทิธิ

ชุมชนจดัการป่าในฐานะพลังหลกัของการกดดนัให้รฐัปิดป่า ก็ได้พฒันาบทบาทเชิงรุกมากขนึโดยการ

เสนอชุดแนวคดิ และนโยบายการจดัการป่าภาคประชาชนทีสําคญัคอื ป่าชุมชน อนันํามาสู่การยกร่าง

กฎหมายป่าชุมชนภาคประชาชน ตงัแต่ปี  โดยความร่วมมอือย่างเขม้แขง็จากองคก์รพฒันาเอกชน

นักวิชาการ และกลุ่มประชาสังคมต่างๆ ทังการศึกษาวิจัยแนวทาง รูปแบบการจัดการป่าชุมชนที

หลากหลาย ผลกัดนันโยบาย และสอืสารสาธารณะ อาจกล่าวได้ว่าในยุคดงักล่าวนี องค์กรพฒันาเอกชน

และนักวชิาการได้มบีทบาทสูงมากจนเป็นตวัละครหลกัในขบวนการเคลอืนไหวดา้นป่าไม ้หากพจิารณา

องค์ประกอบต่างๆ ดูเหมอืนว่าขบวนการเคลอืนไหวป่าไมห้ลงัยุคสมัปทานจะมยีุทธศาสตรท์หีลากหลาย

ยิง ทงัการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการป่า การขยายเครือข่ายทงัในขอบเขตการ

ปกครองและขอบเขตนิเวศ การต่อสูท้างความรู้และการสอืสารทางสงัคม และการผลกัดนัทางนโยบาย

และกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้การปิดป่าอย่างชอบธรรมจะเป็นการชนะในทางนโยบาย และทางวาทกรรม

แต่ก็ไม่ถึงขนัรือถอนโครงสร้างระบบการผูกขาดทรัพยากรป่าไม้ลงได้ ทิศทางนโยบายของรฐัตาม
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นโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิ  ทกีําหนดกรอบการรวมศูนย์อํานาจและแสวงประโยชน์ของรฐัในรูปแบบป่า

เศรษฐกจิภาคเอกชน และป่าอนุรกัษ์ของรฐั ยงัเป็นแนวทางหลกั กฎหมายป่าไม้ทุกฉบบัทเีป็นเครอืงมอื

รวมศูนยอ์ํานาจรฐัและเปิดช่องให้เอกชนแสวงประโยชน์จากป่ายงัคงดํารงอยู่ กรมป่าไม้และหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง

การเร่งผลกัดนัปลูกป่าเชิงพาณิชย ์การเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ครอบคลุมพนืทีป่าธรรมชาติ

ทงัหมด ซึงซ้อนทบัทีอยู่อาศยัและทํากนิของประชาชนหลายแสนครวัเรอืน ทําให้ประชาชนได้ลุกขนึมา

ต่อสู้ค ัดค้านอย่างต่อเนือง เกิดการรวมพลังครงัใหญ่เดินขบวนคดัค้านโครงการจดัสรรทีทํากินให้แก่

ราษฎรผู้ยากไรใ้นพนืทป่ีาสงวนเสอืมโทรม (คจก.) สําเรจ็ในปี  อนัถอืเป็นจุดเรมิต้นของ “การเมอืง

บนท้องถนน” ครงัยงิใหญ่ของขบวนการประชาชนด้านทรพัยากร จนเป็นทมีาของขบวนการต่างๆ เช่น

สมชัชาชาวนาชาวไร่อสีาน สมชัชาคนจน สหพนัธ์กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ และอนืๆ ทใีช้ “การเมอืงบน

ท้องถนน” เป็นยุทธศาสตรห์ลกัของการเคลอืนไหว

ดว้ยโครงสรา้งการผูกขาดการจดัการป่าของรฐั รฐัเรมิปฏบิตักิารโต้กลบัและรุกคบืฝ่ายประชาชน

อย่างจรงิจงั โดยเฉพาะช่วงหลงัปี  มาจนถงึปัจจุบนั วาทกรรมป่าเชงิอนุรกัษ์ทปีระชาชนใช้ต่อต้าน

รฐัในช่วงสมัปทาน ได้ถูกรฐัย้อนกลับนํามาใช้กล่าวหาประชาชนทีอยู่อาศัยในพืนทีป่าว่าเป็นตัวการ

ทําลายป่า และใช้สกดักนัพ.ร.บ.ป่าชุมชนของประชาชน พร้อมกบัการสนับสนุนการปลูกป่าเชงิพาณิชย์

แก่กลุ่มนายทุนให้ดําเนินการทงัในประเทศและประเทศเพอืนบ้าน

การรุกคบืทางนโยบายและปฏบิตักิารทางวาทกรรมของรฐั ทําให้ขบวนการป่าไม้ของประชาชน

ต้องปรบัตวัเพอืตอบโต้กบัปัญหาเชงินโยบายและปัญหาเฉพาะกจิ และตกในวงัวนของการเจรจาต่อรอง

กบัรฐัซําแล้วซําเล่า ภาวะการณ์เช่นนเีรมิส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้านอนืๆ เช่น เกดิภาวะการทํางาน

แยกส่วนไม่สมัพนัธ์กบัฐานชุมชน ทําให้กระบวนการเรยีนรู้ภายในอ่อนแอ มชี่องว่างเรอืงการมสี่วนร่วม

ในขบวนการ การกําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์ซ้อนทบัระหว่างระหว่างขบวนการองค์กรพฒันาเอกชน

กับขบวนการชาวบ้านจนสูญเสียอัตลักษณ์และพืนทีการต่อสู้ของแต่ละกลุ่ม ปัญหาทงัหมดทงัมวลนี

ส่งผลใหพ้นืทกีารต่อสูด้า้นต่างๆ ของประชาชนหดแคบลง

ขบวนการสทิธชิุมชนด้านป่าและทีดนิในยุคปัจจุบนัได้เรมิหนักลบัมาทํางานพนืทีมากขนึ แต่จะ

เป็นพนืทสีุดท้ายคอื กลุ่มชาวบ้านทีร่วมต่อสูม้ายาวนานทนีับวนัหดแคบลง หรอืจะเปิด พนืทีทางสงัคม

ใหม่ๆ ทีต้องอาศยักระบวนการเรยีนรู้ภายในและภายนอกอย่างเข้มขน้และหลากหลายยงิ ดูเหมอืนว่า

ขบวนการเคลอืนไหวป่าไม้ยุคหลงัปิดป่าทีกินช่วงเวลา  ปี ( - ) ยงัไม่สนิสุด แต่จะกินเวลา

ยาวนานแค่ไหนทจีะเกดิจุดเปลยีนในระดบัรอืถอนโครงสรา้งการผูกขาดป่าไม้ของรฐัและทุนอย่างแทจ้รงิ

เป็นสงิทไีม่มยีากจะคาดการณ์
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2. ป่าไทยกบัความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศร้อนชืน

ประเทศไทยอยู่ในนิเวศป่าร้อนชนื (Tropical Rainforest)1 ซึงเป็นระบบนิเวศทมีคีวากหลายทาง

ชีวภาพสูงทีสุดของโลก มีลักษณะภูมิประเทศทีหลากหลาย ตังแต่ภูมิประเทศ ชายฝังทะเลทีราบลุ่ม

แม่นํา ทีราบดอนคลนื จนถึงภูเขาสูงชนัทีมคีวามสูงถึง 2,400 เมตร จากระดบันําทะเล จึงเป็นแหล่งที

เกดิของป่าหลายประเภท ไดแ้ก่ ป่าชายเลน ป่าพร ุป่าเบจญพรรณ ป่าดบิ และป่าสนเขา

เพราะด้วยเหตุทีตังอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเล จึงมีสภาพ

ภูมอิากาศทีเหมาะสมต่อการอยู่รอด การเจรญิเติบโตและการแพร่พนัธุ์ของสงิมชีีวติหลายชนิดตลอดปี

ประกอบกับมีความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละภาค และยังอยู่ในบริเวณ

ศูนย์กลางทมีกีารกระจายพนัธุ์ของพชืและสตัว์ เป็นเขตซ้อนทบักนัของกลุ่มพรรณพฤกษชาตถิงึ  กลุ่ม

คือ กลุ่มอินโด-เบอร์มีส (Indo-Burmese elements) กลุ่มอินโด-ไชนิส (Indo-Chinese elements) และ

กลุ่มมาเลเซีย (Malaysian elements) ในส่วนของสตัว์ป่า ประเทศไทยถือเป็นจุดซ้อนทบัของเขตสตัว

ภูมิศาสตร์ (Zoological Region)  เขตเช่นกันคือ เขตชิโน-หิมาลัย (Shino-Himalayan) เขตอินโด-

ไชนีส (Indo-Chinese) และเขตชุนดา (Sundaic) จากเงอืนไขทีพร้อมเช่นนีทําให้ประเทศไทยเป็นทรีวม

ของพนัธุ์พชืและพนัธุ์สตัวน์านาชนิด โดยเป็นกลุ่มประเทศ 20 ประเทศทมีคีวามหลากหลายทางชวีภาพ

สูงทสีุดในโลก

ระบบนิเวศป่าของไทยมีหลากหลาย มีป่าไม้ทงัป่าดงดิบและป่าผลัดใบ โดยป่าดงดิบยงัแยก

ย่อยเป็นอกีหลายประเภทเช่น ป่าดบิชนื ป่าดิบแล้ง ป่าดบิเขา เป็นต้น ส่วนป่าผลดัใบก็มหีลายประเภท

เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรงั เป็นต้น ไล่เรยีงป่าตามระดบัความสูงจากนําทะเล จากน้อยไปหามาก ก็

จะได้ภาพดงันคีอื ป่าชายเลน ป่าดบิชนื ป่าดบิแลง้ ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รงั และป่าดบิเขา

ป่าเขตร้อนชนืในเมอืงไทยมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก โดยเปรยีบเทียบสงิมชีีวติใน

โลกนีมปีระมาณ  ลา้นชนิด ในจํานวนนีมอียู่ในประเทศไทย ประมาณรอ้ยละ 7 ประเทศไทยมปีระชากร

เพยีงร้อยละ 1 ของประชากรโลก ดงันัน เมอืเทียบสดัส่วนกบัจํานวนประชากร ประเทศไทยจึงนับว่ามี

ความรํารวยอย่างมากในด้านความหลากหลายทางชวีภาพ2

1 นิเวศป่าเขตรอ้นชนื (Tropical Rainforest) อยู่ภายใต้อุณหภูม ิ -  องศาเซลเซียส และระดบันําฝน -

 เซ็นติเมตรต่อปี อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่างเส้น Tropical of Cancer (  องศา  ลิบดาเหนือ) กับเส้น

Tropic of Capricorn (  องศา  ลบิดาใต้) อนัได้แก่พนืทแีถบเอเชยี ออสเตรเลยี แอฟรกิา อเมรกิาใต้ อเมรกิากลาง

เม็กซิโก และหมู่เกาะแปซิฟิก ภายในนิเวศเขตร้อนชืนมีระบบนิเวศย่อยมากมากย ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบ

(Evergreen Forest) ป่าผลดัใบ (Deciduous Forest) และป่าทมีลีกัษณะพเิศษ แมป่้าเขตรอ้นชนืจะมพีนืทเีพยีงรอ้ยละ

6-7 ของพืนทดีนิบนโลก แต่ก็มสีงิทมีชีวีติประมาณครงึหนึงของโลก จดัได้ว่าเป็นระบบนิเวศทมีคีวามหลากหลายทาง

ชวีภาพสูงทสีุด
2 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) คือ องค์รวมของความแตกต่างหลากหลายทางพันธุกรรม

สิงมีชีวิต และระบบนิเวศในอาณาบริเวณหนึงๆ ดังนันความหลากหลายทางชีวภาพ มีองค์ประกอบคือ ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) ความหลากหลายของสิงมีชีวิต (Species Diversity) และความ

หลากหลายทางนิเวศ (Ecological Diversity)
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ในอดีตเมืองไทยเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยป่า De la Leubere นักเดินทางทีเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยเมอื  ปีก่อน ก็เคยบนัทึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสตัว์ป่าไว ้และแม้กระทงัการ

เดินทางเมือราวร้อยกว่าปีมานีเอง เช่น Mouhot ก็ได้มันทึกความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสตัว์ป่าไว้

เช่นเดยีวกนั บนัทกึของนักเดนิทางเล่าไวว้่า เมอืล่องเรอืเขา้สู่แม่นําเจ้าพระยากพ็บนกกระเรยีนอยู่ทวัไป

และเมอืปี พ.ศ.  ประเทศไทยเคยส่งไม้ซุงไปขายปีละ ,  ท่อน หนังสตัวปี์ละ ,  ผนื

ปัจจุบนัเป็นทปีระจกัษ์ว่าความหลากหลายทางชวีภาพของไทยมคีุณค่าสําคญัยงิต่อสงัคม ความ

หลายหลากหลายทางชีวภาพสมัพนัธ์กบัความหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าวโดยเฉพาะวฒันธรรม

ของท้องถินในสงัคมไทยก็มีประเพณีอย่างน้อย  ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบตัิตามความเชือทาง

วฒันธรรมอย่างน้อย  เรอืงได้แสดงใหเ้หน็ถงึความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย

ประเพณีและธรรมเนียมดงักล่าวเกยีวพนักบัการใช้ประโยชน์พชืพรรณอย่างน้อย  ชนิด ทีขาดเสยี

มไิด้ วถิชีีวติของชาวชนบทมคีวามสมัพนัธ์อย่างมากกบัความหลากหลายทางชีวภาพ มพีชืและสตัว์ไม่

น้อยกว่า 500 ชนิด ทไีดเ้ออือํานวยต่อชวีติของผู้คน ตงัแต่เกดิจนตาย

ความหลากหลายทางวฒันธรรม3 ทีเติบโตบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนผ่าน

บทบาทของชุมชนท้องถนิทีพฒันาความรู้ในด้านอาหารและยาจากฐานทรพัยากรชีวภาพทมีงัคงั ทําให้

ความหลากหลายทางชวีภาพคอืฐานชวีติทงัหมดของโลก สําหรบัมนุษย์แล้ว ด้านการผลติอาหาร มนุษย์รบั

อาหารจากพืชและสตัว์ พืชไม่น้อยกว่า 5,000 ชนิดทีสามารถนํามาประกอบอาหารได้ และไม่น้อยกว่า 150 ชนิดที

มนุษย์นํามาเพาะปลูกเป็นอาหารของมนุษย์และสตัว์ แต่มเีพยีง 20 ชนิดเท่านันทใีช้เป็นอาหารหลกัของประชากรโลก

คอื พวกแป้ง ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาล ีมนัฝรงั ด้านการแพทย์ มกีารใชป้ระโยชน์จากพชืและสตัว์ในทางการแพทย์

มากมายประมาณรอ้ยละ 25 ของยารกัษาโรคผลติขนึมาจากพชืดงัเดมิ ด้านการอุตสาหกรรม ผลผลติของป่าทนํีามาใช้

ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยตรง เช่น การป่าไม้ ของป่า หรอืโดยอ้อม เช่นการสกัดสารเคมีจากพืชในป่า นอกจากนีความ

หลากหลายทางชวีภาพยงัมคีุณค่าในการบํารุงรกัษาระบบนิเวศให้สามารถดํารงอยู่ได ้และดูแลระบบนิเวศ ให้คงทน

เช่น การรกัษาหน้าดนิการตรงึไนโตรเจนสู่ดนิ การสงัเคราะห์พลงังานของพชื การควบคุมความชนื เป็นต้น ซงึจดัเป็น

ประโยชน์ทสีําคญั ตลอดทงัในดา้นนันทนาการและการท่องเทียวของมนุษย์

นักชีววทิยาได้เห็นพ้องต้องกันว่า โลกกําลงัสูญเสียสตัว์และพืชในป่าเขตร้อน อย่างน้อย 27,000 ชนิดต่อปี

หรอืเป็นอตัรา มากกว่า 1,000 เท่าของทคีวรจะเป็นในธรรมชาต ิขณะนีสรรพสงิมชีวีติของโลกไดถู้กทําลายสูญพนัธุ์จน

เหลอืตําสุดในรอบ 65 ล้าน ปีทผี่านมา และอกี 20 ปีขา้งหน้าจะสูญพนัธุ์ไปถึง 1 ใน 4 ของทเีคยมใีนปี พ.ศ.2525 การ

ทําลายป่าเป็นเหตุทสีําคญัของการสูญพนัธุ์ของสงิมชีวีติ เพราะป่าไมเ้ป็นทรีวมของสรรพสงิมชีวีติมากมาย และถ้าหาก

สงิมชีีวติในโลกเรามีถึง 10 ล้านชนิด อตัราการทําลายป่าขณะนี ทําให้สิงมชีีวติในโลกสูญพนัธุ์ไปวนัละ 50-150 ชนิด

ซงึสูงกว่ายุคใดๆ ทผี่านม
3 ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) อนัเป็นแหล่งประดษิฐกรรม การสรา้งสรรค์ และการ

แลกเปลียน มันคือกุญแจสําหรับอนาคตมนุษยชาติร่วมกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้ดํารงอยู่โดยไม่

เปลยีนแปลง แต่มกีารพฒันาอย่างต่อเนืองจากการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ การสนทนาแลกเปลยีนในชวีติประจําวนั

ความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นกระจกสะท้อนความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นทตีระหนักของประชาชนจํานวน

มากว่า ความหลากหลายทางชีวภาพต้องถูกชืนชมในความหมายความหลากหลายมนุษย์ ตังแต่ความแตกต่าง

วฒันธรรมและประชาชนจากวถิีชวีติทแีตกต่างกนัในการรบัรู้และสมัพนัธ์กบัความหลากหลายทางชวีภาพจนก่อรูปเป็น

มรดกทางวฒันธรรมและประสบการณช์วีติ
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ไทยมทีรพัยากรอาหารและยาสมุนไพรทสีมบูรณ์ทีสุดแห่งหนึงของโลก อาหารไทยมชีอืเสยีงเป็นทนีิยม

ทวัโลกและมเีอกลักษณ์โดดเด่นเพราะความแตกต่างหลากหลายในรสชาด กลินสสีนั และรูปลักษณะ

เช่น ข้าวไทย มีหลายสายพันธุ์ มีรสชาติ ความอ่อนนุ่ม ความเหนียวทีแตกต่างทําให้คนไทยได้เลือก

รบัประทาน ทงัขา้วเหนียวและขา้วเจ้าตามความพงึพอใจ ขา้วเหนียวมาก ได้แก่ ข้าวเหนียวสนัป่าตอง

ขา้วเหนียวอุบล ขา้วเหนียวนุ่ม ได้แก่ ขา้วขาวดอกมะล ิขา้วเจา้หอมคลองหลวง ขา้วเจ้าหอมสุพรรณบุรี

ข้าวอ่อนร่วมแต่ไม่แขง็ได้แก่ ข้าวขาตาแห้ง ข้าวขาวปากหม้อ 148 ข้าวร่วมและแขง็ ได้แก่ข้าวเสาไห้

ขา้วเหลอืงประทวิ ขา้วเฉียงพทัลุง พชืผกัพนืเมอืงจากทุกภาคของประเทศไทยมมีากกว่า  ชนิด ทํา

ให้คนไทยสามารถเลือกรบัประทานได้ตามรสนิยม ตามฤดูกาลและตามความปรารถนาของร่างกาย

เครอืงเทศจากพืชไม่น้อยกว่า  ชนิด มีนํามนัหอมระเหยซึงให้กลินและรสชาติทีบ่งบอกความเป็น

อาหารไทย ผลไม้มปีระมาณ  ชนิด เป็นไม้ปลูกประมาณ  ชนิด ไม้ป่าประมาณ  ชนิด และมี

ความแตกต่างหลากหลายตามฤดูกาล

ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพประเทศไทยมพีชืสมุนไพรทเีคยใชผ้ลติเป็นยาแผนโบราณกว่า

1,  ชนิด การแพทย์พนืบ้านและการใช้พชืสมุนไพรได้สบืทอดและสงัสมอยู่ในสงัคมไทยนานนับพนัปี

คนไทยทวัไปมกัมคีวามรู้พนืบ้านในการรกัษาโรคและอาการต่างๆสมุนไพรทใีช้มากในตํารบัยาสมุนไพร

ไทย4

3.โครงสร้างการจดัการป่าของไทย

ก่อนสมยัรชักาลที 5 ทีเป็นจุดกําเนิดรฐั-ชาติสมยัใหม่ (ก่อนยุคล่าอาณานิคม ก่อนการกําเนิด

แผนทีสมัยใหม่ และก่อนการรวบอํานาจสู่ศูนย์กลางทีกรุงเทพฯ) ระบบการจดัการป่าของอาณาจกัร

ต่างๆ ในสยามเป็นระบบทไีม่รวมศูนย ์ใหส้ทิธอิํานาจแก่ทอ้งถนิในการจดัการป่าตามวฒันธรรมประเพณี

ภายฐานระบบความเชอือย่างน้อย 3 ประการ คอื 1) ป่าเป็นแหล่งสถติของสงิศกัดสิทิธเิหนือธรรมชาตทิี

สมัพนัธ์กับความเป็นไปของคน 2) ป่าเป็นพนืทีนอกอํานาจรฐั จึงเป็นทีปลีกวเิวก หลบภยั หรอืหนีรฐั

และ 3) ระบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากป่าอยู่ทีชุมชนท้องถิน ไม่มรีะบบกรรมสทิธใิดต่อผนืดิน

และป่า

แต่กระบวนการล่าอาณานิคมขององักฤษและฝรงัเศส ได้นํามาสู่การปฏิรูประบบการจดัการป่า

ครงัใหญ่ในหลายด้าน คอื 1) เกดิระบบความรู้การจดัการป่าสมยัใหม่ “วนศาสตร”์ ทมีุ่งศกึษาเพอืแสวง

ประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากการทําไม้ 2) เกดิวธิคีดิใหม่ว่า ป่า โดยเฉพาะไม้สกั คอืทรพัยากรลําค่าทนํีามา

ระบบนิเวศป่าเขตรอ้นชนืทมีคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงทสีุดก็เป็นอาณาบรเิวณทมีคีวามหลากหลายทาง

วฒันธรรมสูงทสีุดด้วยเช่นกนั ภาษาทหีลงเหลอือยู่ทวัโลกมปีระมาณ ,  ภาษา และกําลงัเผชญิกบัปัญหาถูกทําลาย

ล้างเหมือนกันจากการพัฒนาระบบทุนนิยมเช่นกัน นับตังแต่ยุคล่าอาณานิคมเป็นต้นมา ภาษาครึงหนึงในโลกต้อง

สาบสูญไป ส่วนภาษาทใีชใ้นปัจจุบนั มกีว่าสามพนัภาษาทกีําลงัตาย ทุกวนันีมนีกและสตัว์ใกล้สูญพนัธุ์ 362 ชนิด ส่วน

ภาษาใกล้สาบสูญซึงเหลือผู้พูดน้อยกว่า 50 คนมีถึง 438 ภาษา นันหมายถึงการสูญเสียคุณค่า ความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ของมนุษย์อกีมากมาย
4 สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, เข้าถึงเมือ 15

ตุลาคม 2554, http://chm-thai.onep.go.th/chm/bio_th.html
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สู่ความมงัคงัของอาณาจกัรและของรฐั-ชาตใินเวลาต่อมา 3) เกดิระบบกรรมสทิธทิชีดัเจน โดยแบ่งเป็น

กรรมสทิธขิองรฐัและเอกชน โดยมกีารกําหนดเขตแดนอํานาจพนืทป่ีาของรฐัอย่างชดัเจน ขณะททีเีหลอื

จงึเป็นทขีองเอกชน และ 4) เกดิการแบ่งประเภทป่าอย่างชดัเจนตายตวั คอื ป่าอนุรกัษ์ (ในรูปแบบการ

ประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ประเภทต่างๆ) และป่าเศรษฐกิจ (โดยรฐัและเอกชนดําเนินการทําไม้และปลูก

สวนป่าเชงิพาณิชย์) และ 5) เกิดระบบรวมศูนย์อํานาจการจดัการป่าอยู่ทีส่วนกลาง โดยการก่อตงักรม

ป่าไม้ในปี 2439 พร้อมกับออกกฎหมายป่าไม้หลายฉบับ เช่น พรบ.ป่าไม้ 2484 พรบ.ป่าอุทยาน

แห่งชาติ 2504 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และพรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 2503 (แก้ไข 2535)

การปฏิรูปป่าไม้เป็นด้านหนึงของการขยายอํานาจของกรุงเทพฯเขา้ครอบคลุมอาณาจกัรต่างๆ

และก่อรูปเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช และเป็นส่วนหนึงของการพฒันาเพอืความทนัสมยัทีเปลียน

พนืทป่ีาจากเดมิทเีป็นพนืทศีกัดสิทิธ ิใหก้ลายเป็นแหล่งทรพัยากรเพอืความมงัคงัของรฐัและชนชนันํา

ระบบการจดัการป่าไมส้มยัใหม่ของไทยใชว้ธิกีารดงันคีอื

1) แบ่งเขตพนืทแีละระดบัการควบคุมพนืที เรมิจากการประกาศตามพรบ.ป่าไม้ 2484 ทกีําหนด

ว่า “ป่าไม”้ หมายถงึ” ให้พนืทใีดกต็ามทไีม่มเีอกสารสทิธทิดีนิให้เป็นพนืทีป่า ทําใหพ้นืทีเกอืบร้อยละ 70

เป็นพนืทีป่าทีเป็นกรรมสทิธขิองรฐัโดยปรยิาย ทงัๆ ทีพนืทีเหล่านันมชีุมชนท้องถินอาศัยเป็นจํานวน

มาก และชุมชนเหล่านีก็ไม่ได้แจ้งจํานงขอเอกสารสิทธิทีดิน เนืองจากไม่เข้าใจวิธีคิดระบบกรรมสทิธิ

และการแปลงกรรมสทิธใิห้เป็นทรพัย์ (หรอืเรยีกว่าทรพัยากร) ไม่ได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสาร และไม่ต้องการ

ได้เอกสารสทิธเินืองจากกลวัเสยีภาษีทดีิน และมากไปกว่านันยงัคอืไม่อยากยุ่งกบัรฐั ทําให้ชุมชนทีอยู่

ในป่ากลายเป็นผู้อยู่อย่างผดิกฎหมาย

เมอืรฐัโดยกรมป่าไม้อา้งสทิธพินืทสี่วนใหญ่ใหเ้ป็นป่าของรฐัแลว้ กเ็พมิระดบัความเขม้ขน้ในการ

ควบคุมพนืทีด้วยการประกาศเขตอํานาจพิเศษซ้อนทบัลงไปในพนืทีทีเป็นป่าตามกฎหมาย เรมิตงัแต่

การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเพอืสงวนพนืทีเหล่านนัเพอืกจิการของรฐัไม่ว่าจะเพอืการอนุรกัษ์หรอื

การใช้ประโยชน์ โดยไม่ยินยอมให้ประชาชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ แต่หากประชาชนอยู่และไม่

สามารถผลกัดนัได้ก็ให้ผ่อนปรนอยู่อาศยัชวัคราวภายใต้การควบคุมของรฐั ระดบัต่อมาคอืการประกาศ

เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าทีมีความเข้มงวดสูงสุดซ้อนทบัลงไปในพืนทีป่าสงวน

แห่งชาติอกีชนัหนึง โดยกรมป่าไม้ไม่ยนิยอมโดยเด็ดขาดให้ประชาชนอยู่อาศยัและใช้ประโยชน์ เพราะ

ต้องการหวงกนัพนืทไีวเ้พอืการอนุรกัษ์ และผลประโยชน์อนืๆ เช่น การท่องเทยีว และอนืๆ

นอกเหนือจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิอุทยานแห่งชาต ิและเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าทมีี

กฎหมายรองรบัแล้ว ยังมีมติคณะรฐัมนตรีปี 2528-2535 การประกาศเขตชนัคุณภาพลุ่มนํา ทีมีการ

กําหนดระดบัความเขม้ขน้ของอํานาจควบคุมของรฐัโดยอาศยัระดบัความสูงชนัเป็นเกณฑ์

ระบบการกําหนดขอบเขตพนืทแีละระดบัเขม้ขน้ของพนืทีอํานาจควบคุมป่า ทําให้ชุมชนทีอยู่ใน

อาศยัในป่าต่างประสบความเดอืดรอ้นตามระดบัความเขม้ขน้ของการควบคุม

เพอืขยายพนืทีป่าไม้หรอือีกนัยหนึงคอืพนืทีอํานาจกรมป่าไม้ให้มากขนึ หรอือย่างน้อยก็ไม่ให้

ลดลง กรมป่าไม้โดยคําแนะนําของผู้เชยีวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO)
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ตงัแต่ปี 2491 กรมป่าไม้จึงได้กําหนดเป้าหมายของการมพีนืทป่ีาให้ได้ร้อยละ 40 ของพนืทีประเทศ ใน

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2528 และยงัคงเป็นเป้าหมายทีรฐัยดึถอืตลอดมา

2) การประเมนิค่าของป่าจากแง่มุมทางเศรษฐกิจ ป่าไม้สกัได้กลายเป็นทรพัยากรอนัลําค่าของ

รฐั เนืองจากเป็นทตี้องการอุตสาหกรรมทงัในและต่างประเทศ ทําให้รฐัเรมิต้นด้วยการหวงกนัไม้สกัเพอื

การค้าโดยการออกพระราชบญัญัตริกัษาต้นไม้สกั 2411 เพอืควบคุมผลประโยชน์จากไม้สกัทวัประเทศ

ต่อมาไม้อืนๆ เริมมีค่าทางเศรษฐกิจขึนมา รัฐก็อออกพระราชบัญญัติรักษาป่า 2456 เพือควบคุม

ผลประโยชน์จากการทําไม้กระยาเลย (ไม้มีค่าอนืๆ ทีไม่ใช่ไม้สกั) จนต่อมาภายหลงัเมอืรฐัมีนโยบาย

ส่งเสรมิการปลูกไม้เชงิพาณิชย์ ไม้โตเรว็ทเีป็นวตัถุดบิอุตสาหกรรม เช่น ยูคาลปิตสั ก็ได้รบัการส่งเสรมิ

ใหป้ลูกอย่างกวา้งขวาง ทงัๆ ทเีป็นพชืต่างถนิและสร้างกระทบต่อระบบนิเวศกต็าม

ไม่ใช่ป่าทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทุกประเภทจะถูกหวงกัน พืนทีป่าบางประเภททีรฐัไม่ได้เห็น

มูลค่าทางเศรษฐกจิ เช่น ป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุ ป่าสนัทราย ในภาคอสีานและภาคใต้ถูกรฐัทอดทงิไม่มกีาร

อนุรกัษ์ ทงัๆ ทีป่าเหล่านีมคีุณค่าทางเศรษฐกจิและนิเวศแก่ชุมชนท้องถนิ ทําให้เกิดการบุกรุกพนืทีป่า

เหล่านอีย่างกวา้งขวาง โดยทชีุมชนก็ไม่สามารถปกป้องไดเ้พราะไม่มสีทิธอิํานาจในการดูแล

เมอืภายหลงัรฐัยกเลิกสมัปทานไม้ทวัประเทศ และการส่งเสรมิปลูกยูคาลปิตสัก็ถูกคดัค้านจาก

ประชาชน แต่ความต้องการไม้ของภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงมี กลุ่มทุนจึงรุกเข้าไปทําไม้เถือนจาก

ประเทศเพอืนบ้าน

ด้วยการทีเหลือเพียงการแสวงหาประโยชน์จากป่าในรูปแบบของการอนุรกัษ์เพียงอย่างเดียว

การแสวงหาประโยชน์จากไม้บางชนิดทําไม่ได ้กรมป่าไม้จงึเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์อย่างกว้างขวาง

ซึงนอกจากจะไดร้บังบประมาณในการดูแลปีละหลายพนัล้านบาทแล้ว ยงัไดป้ระโยชน์เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียวในพนืทป่ีาอนุรกัษ์ และล่าสุดก็คอื การขอการสนับสนุนงบประมาณจากรฐัและต่างประเทศใน

รูปแบบการซือขายคาร์บอนเครดิตซึงเป็นกลไกหนึงทีเชือว่าจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที

สร้างปัญหาโลกรอ้น

จงึเหน็ไดว้่า แม้ต่อมาองค์ความรู้เรอืงป่าจะพฒันามาสู่การให้คุณค่าป่าทงัในเชงินิเวศ วฒันธรรม

และเศรษฐกจิของท้องถนิ แต่วธิคีดิ องคค์วามรู้ และการจดัการป่าของรฐักย็งัอยู่บนฐานเศรษฐกจิของรฐั

และชนชนันําทางเศรษฐกจิเป็นหลกั ทําให้นโยบายการจดัการป่าของไทยขาดความหลากหลาย

3) การแบ่งหน้าทีของป่าอย่างสุดขวั กรมป่าไม้ได้แบ่งประเภทและหน้าทีของป่าออกเป็น 2

ประเภท คอื ป่าเศรษฐกจิ และป่าอนุรกัษ์ นับตงัแต่ปี 2439 จนถึง 2531 กรมป่าไม้มุ่งเน้นป่าเศรษฐกิจ

เป็นหลกั โดยการให้บรษิัทเอกชนสมัปทานไม้ทวัประเทศ ส่วนการหวงกนัพนืทีป่าอนุรกัษ์ทําเป็นส่วน

น้อย จนเมอืเกิดอุทกภัยครงัใหญ่ในปี 2531 ทีนครศรธีรรมราชและอืน จนชาวบ้านลุกขนึต่อต้านการ

สมัปทานไม้ทวัประเทศ รฐัจงึยกเลกิสมัปทานไม้ทวัประเทศ และหนัมาเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์แทน

จากการแบ่งหน้าทป่ีาอย่างสุดขวัทําใหเ้กดิผลกระทบทงัสองดา้น ในพนืทป่ีาเศรษฐกจิ การทําไม้

และการส่งเสรมิปลูกป่าเชงิพาณิชย์ได้ทําลายความหลากหลายทางชวีภาพทีเป็นฐานทรพัยากรอาหาร

ยาและปัจจยัใช้สอยต่างๆ แก่ชุมชน และทําลายระบบบรกิารทางนิเวศ เช่น การเป็นแหล่งต้นนําลําธาร

และอืนๆ ทําให้พืนทีป่าและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็ว ในพืนทีป่าอนุรกัษ์ รฐั
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ผูกขาดการจดัการป่าไว้อย่างเข้มงวด ไม่ยอมให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์แม้กระทงัเพอืการยงัชีพ ทําให้

ชาวบ้านต้องประสบความยากจน ไม่มฐีานทรพัยากรอาหาร คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพที

ยงัประโยชน์แก่ชุมชนด้วยความรู้ท้องถินด้านอาหารและยาก็ถูกปิดกนัไม่ได้พฒันา ภายใต้การหวงกนั

ของรฐั แต่รฐักลบัไม่มศีกัยภาพในการดูแลให้ทวัถงึ ชุมชนในพนืททีมีคีวามต้องการและศกัยภาพในการ

ปกป้องป่าไม่สามารถจดัการป่าได้เพราะรฐัไม่ยนิยอม เมอืชุมชนถูกกดดนัอย่างรอบด้าน ส่วนหนึงกเ็รมิ

บุกเบกิพนืทป่ีาให้กลายเป็นทดีนิเสยี เพราะจะไดม้สีทิธอิยู่อาศยั เพราะรฐัมนีโยบายเอาป่าเสอืมโทรมมา

จดัสรรทดีนิ แต่ชุมชนหลายแห่งก็ยงัยนืหยดัรกัษาป่าเพอืเป็นฐานชวีติไว้ในรูปป่าชุมชน แม้จะเสยีงทีจะ

โดนกรมป่าไม้ยดึเอาพนืทป่ีาชุมชนทพีวกเขารกัษาไวไ้ปเป็นป่าอนุรกัษ์ของรฐักต็าม

แม้ดูเหมอืนว่ารฐัจะหวงกนัพนืทีป่าไว้อย่างเต็มท ีแต่ในความเป็นจรงิรฐักลบัโอนอ่อนผ่อนตาม

แรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ กลุ่มทุนทีมอีํานาจต่อรองสูงก็สามารถฉกฉวยเข้ามายดึพนืทีป่าโดยรฐัทําได้

เพยีงเปลยีนจากผู้บุกรุกใหเ้ป็นผู้เช่าป่า หรอืหน่วยงานรฐัอนืๆ ทมีโีครงการทางเศรษฐกจิขนาดใหญ่ เช่น

การสร้างเขอืน การทําเหมอืงแร่ การทําท่าเรอื และอนืๆ ก็สามารถขอเพกิถอนพนืทีป่าอนุรกัษ์ได้ตาม

กฎหมาย แต่สําหรบัชุมชนแลว้ พวกเขาไม่ได้สทิธใินการอยู่อาศยัและใช้ประโยชน์จากป่าแต่อย่างใด จน

ต้องเคลอืนไหวให้มกีฎหมายรองรบัสทิธกิารจดัการป่าของพวกเขาในนาม “กฎหมายป่าชุมชน” ในเวลา

ต่อมา

โดยสรุปแล้ว นโยบายการจดัการป่าของรฐัมลีกัษณะคู่ตรงขา้มอย่างสุดขวั ปิดกนัความสมัพนัธ์

ทีหลากหลายของสงัคมทีมีต่อป่า ไม่มีระบบการจดัการป่าทีผสมผสานหลากหลาย ไม่เปิดพนืทีให้กับ

ชุมชนท้องถินและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ และลกัษณะสุดขวัดงักล่าวก็ล้มเหลวทงัสอง

ด้าน เห็นได้จากในด้านการจดัการป่าเศรษฐกิจก็ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรุนแรง ใน

ด้านการจดัการป่าอนุรกัษ์ก็ทําลายความหลากหลายทางวฒันธรรมอย่างหนักหน่วง ความล้มเหลวของ

ระบบแบ่งขวัและรวบอํานาจทําให้ป่าของไทยเสอืมโทรมอย่างรวดเรว็ ภาวะยากจนของชุมชนท้องถนิที

ต้องพงึพาป่าขยายวงกว้าง เพราะถูกปิดกนัเข้าถึงทรพัยากร การบุกรุกป่าของกลุ่มทุนก็เติบโตได้มาก

เพราะไม่มีพลังของชุมชนมาปกป้องได้ดีพอ และทีสําคญัสงัคมไทยเสียโอกาสทีจะพัฒนาการจดัการ

ความหลากหลายทางชวีภาพของป่าให้เพมิคุณค่าทงัในเชงินิเวศ เศรษฐกิจ และสงัคมอย่างน่าเสยีดาย

แม้ไทยจะอยู่ในภูมนิิเวศเขตรอ้นชนืก็ตาม

4) ระบบความรู้และการจดัการรวมศูนย์ทีรฐัแบบเบ็ดเสรจ็ โครงสรา้งการจดัการป่าของไทยรวม

ศูนย์ทีรฐัมาตงัแต่ก่อตงักรมป่าไม้ในปี 2439 เป็นการรวมศูนย์ทงัในเชิงโครงสร้างและในเชงิองค์ความรู้

ในเชิงโครงสร้างกรมป่าไม้เกิดขึนเพือขยายและควบคุมอํานาจการจัดการป่าทีแต่เดิมเคยอยู่ตาม

อาณาจกัรต่างๆ เช่น อาณาจกัรล้านนาให้มาขนึตรงต่อรฐัสยาม นับแต่นันมากรมป่าไม้ก็ผูกขาดการ

จดัการป่าเหนือพนืทีป่าตามกฎหมายทงัหมดเกือบร้อยละ 50 ของพนืทีประเทศ ปัจจุบนัมพีนืทีป่าตาม

กฎหมาย 107 ลา้นไร ่คดิเป็นร้อยละ 33 ของพนืทปีระเทศ
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กรมป่าไม้5แบ่งโครงสร้างการจัดการป่าออกเป็นราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดย

ส่วนกลางนอกเหนือจากงานด้านบรหิาร วชิาการแล้ว ก็จะมสี่วนอนุรกัษ์ซึงมอีํานาจครอบคลุมพนืทเีขต

ป่าอนุรกัษ์ทงัหมด เช่น เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์ป่า เขตป่าชายเลน

อนุรกัษ์ และอนืๆ ซึงปัจจุบนัมพีนืทป่ีาอนุรกัษ์  แห่ง คดิเป็นพนืท ี .  ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ  ของ

พนืทีป่าทงัประเทศ ทีเหลือเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ ,  แห่ง คดิเป็น  ล้านไร่ หรอืร้อยละ  ของ

พนืทป่ีาทงัประเทศ สําหรบัส่วนภูมภิาคก็มสีํานักงานป่าไมเ้ขต และป่าไม้จงัหวดั ซึงมหีน้าทดีูแลเรอืงไฟ

ป่า การปลูกป่า และอนืๆ พนืทแีละอํานาจในการจดัการป่ามไีม่มากนักเมอืเทยีบกบัส่วนกลาง

สงิทีขาดหายไปในโครงสร้างการบริหารจดัการป่าของกรมป่าไม้ ก็คือ การกระจายอํานาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถินเข้ามาดูแลจดัการพนืทีป่า และไม่ยอมรบัการสทิธิและการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนท้องถนิทอียู่อาศยัและใชป้ระโยชน์จากป่าได้เขา้มามสี่วนร่วมแต่อย่างใด

ในเชิงโครงสร้างรวมของประเทศ มีคณะกรรมการจดัการป่าระดับชาติ เช่น คณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติทีดูแลเชิงนโยบายเกียวกบัอุทยานแห่งชาติทงัหมด คณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่าดูแลเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาตทิดีูแลภาพรวมนโยบายป่าไม้ และอนืๆ

คณะกรรมการเหล่านีแม้จะเปิดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคสงัคมบ้าง แต่ก็โดยรวมแล้วก็รวม

ศูนย์อยู่ทรีฐับาลและราชการทงัสนิ

ในด้านองค์ความรู้ นับตงัแต่ก่อตงักรมป่าไม้โดยม ีมร.เสลด ผู้เชียวชาญป่าไม้ชาวอังกฤษมา

เป็นอธิบดีคนแรก (ภายหลงัจากนันก็มชีาวองักฤษเป็นอธิบดีต่อเนืองมาอกีราว 3 รุ่น) องค์ความรู้การ

จดัการป่าทีองักฤษพฒันาขนึในการดินแดนอาณานิคมอินเดียทีเน้นการสํารวจ วดั ตดัฟันไม้สกั ก็ได้

กลายเป็นองค์ความรู้หลกัจดัการป่าของไทย โดยการตงัโรงเรยีนป่าไม้แพร่ขนึ ต่อมาก็ได้พฒันาสู่การ

ก่อตงัคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพอืผลิตองค์ความรู้และผู้เชียวชาญการทําไม้ให้กับ

กรมป่าไม้ ในอีกด้านหนึงเมอืองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ได้นําเสนอแนวคิด

การจัดการพืนทีป่าอนุรักษ์ให้กับรัฐ โดยนําเอาอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน สหรัฐอเมริกา ซึงเป็น

อุทยานฯ แห่งแรกของโลกมาเป็นต้นแบบ ประจวบกบัชนชนัสูงในไทยนําโดย นพ.บุญส่ง เลขะกุล และ

นิยมไพรสมาคม ทไีด้เปลียนบทบาทจากนักล่าสตัว์มาเป็นนักอนุรกัษ์ได้ผลกัดนัให้มกีารสงวนคุ้มครอง

สตัว์ป่าจนทําให้เกิดพรบ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 2503 และพรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504 ทําให้องค์

ความรู้เรอืงการจดัการพนืทป่ีาอนุรกัษ์แบบสหรฐัอเมรกิาก็ได้เป็นองค์ความรูร้องในช่วงเวลานัน จนเมอื

รฐับาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ 2532 องค์ความรู้จัดการป่าอนุรกัษ์ในรูปของการจัดการเขต

อุทยานแห่งชาต ิและเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์ากลายเป็นองคค์วามรู้หลกั

รัฐไทยโดยกรมป่าไม้ได้หยิบใช้องค์ความรู้การทําไม้จากอังกฤษ และการอนุรักษ์ป่าจาก

สหรฐัอเมรกิามาเสรมิสร้างระบบรวมศูนยก์ารจดัการป่าของรฐัให้เขม้แขง็ยงิขนึ โดยมลีกัษณะสําคญั เช่น

การให้อํานาจแก่ผู้เชียวชาญป่าไม้ของรฐัเป็นผู้กําหนดประเภทป่า การจดัชนัความสําคญัและคุณภาพ

ของป่า ลกัษณะทางนิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์จากป่า สาเหตุและผลกระทบของการทําลายป่า ซึง

5 ภายหลงัต่อมาแบ่งเป็นเป็นกรมป่าไม้ดูแลเฉพาะพืนทีป่าสงวนแห่งชาต ิและกรมอุทยานแห่งชาติและพนัธุ์พืชฯ ทํา

หน้าทดีูแลเขตป่าอนุรกัษ์ทงัหมด
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ทงัหมดนีหลอมรวมอยู่การให้อํานาจของรฐัผูกขาดการจดัการป่าได้ในทุกพนืทีทุกประเภท ก่อให้เกิด

มายาคตเิกยีวกบัป่าอย่างทไีม่เคยเป็นมาก่อน เช่น มายาคตเิกยีวกบัระบบนิเวศของป่าจะต้องไม่มมีนุษย์

อยู่อาศยัและใช้ประโยชน์ ซึงขดักบัความเป็นจรงิทีชุมชนท้องถินของไทย และในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต้ หรือเกือบทวัโลกดํารงอยู่กับป่ามาตลอดประวตัิศาสตร์มนุษย์ มายาคติเกียวกับป่าต้นนํา ซึงเน้น

เฉพาะพืนทีป่าทีอยู่บนทีสูง เปิดโอกาสให้เกิดใช้ประโยชน์เชิงทําลายในพืนทีป่าลุ่มตํา แต่ต่อมาเริม

ปรากฎความรู้ระยะหลังว่าแหล่งต้นนําคอืองค์ความทงัระบบนิเวศตงัแต่ยอดดอยจนถึงทีลุ่ม มายาคติ

เรอืงป่ากบัฝน ซึงรฐัเลอืกทเีชอืว่าป่าเป็นแหล่งซบัและจุดกําเนิดต้นนํา เมอืป่าถูกทําลายฝนก็จะแล้ง แต่

กลบัปรากฏในทางตรงกนัขา้มว่าป่ากบัฝนมคีวามสมัพนัธ์ซบัซ้อนกว่านัน ในหลายกรณีการปลูกป่าพนืที

ต้นนําอย่างผดิระบบนิเวศกลบัทําให้ความสามารถในการดูดซบัและปล่อยนําลดลง นอกจากนียงัมมีายา

คตอิกีมาก เช่น ไฟป่าเป็นโทษต่อป่าในทุกกรณี และอนืๆ ผลของมายาคตเิกยีวกบัป่าทรีฐัสรา้งหรอืเลอืก

ทจีะเชอืเหล่านีก่อให้เกดิระบบรวมศูนยอ์ํานาจองคค์วามรูท้รีฐั ก่อใหเ้กดิการผูกขาดความจรงิเกยีวกบัป่า

การจดัการป่า การทําลายป่า ผลกระทบต่อป่า ผลทตีามมาก็คอื ชุมชนท้องถนิ กลุ่มชาตพินัธุ์ในพนืทป่ีา

ทีรฐัต้องการขจดัออกจากพืนทีป่าได้ถูกมายาคติเหล่านีกําหนดอัตลักษณ์ให้พวกเขาเป็นผู้ทําลายป่า

โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์บนทสีูงและระบบการผลติของพวกเขา เช่น ม้ง ไร่เลอืนลอย และอนืๆ มายาคติ

เหล่านีได้กลบฝังความจรงิทวี่า การทําลายป่าครงัใหญ่ทสีุดมาจากการสมัปทานไม ้การสรา้งเขอืน การมี

นโยบายพชืพาณิชย ์ธุรกจิท่องเทยีวในพนืททีรีฐัเปิดช่องใหม้าโดยตลอด

ตารางนโยบายของรฐัและผลการดาํเนินการ

นโยบาย เจตนารมณ์ ผล

นโยบายการหวงกนัพืนทีป่า

-พรบ.ป่าไม้ 2484

-พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504

-พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507

-พรบ.สงวนและคมครองสัตว์ป่า

2535

-พรบ.สวนป่า 2535

-กําหนดให้ทีดินสาธารณะที

ไม่มีเอกสารสิทธิเป็นพนืทีป่า

ของรฐัตามกฎหมาย

-ใหอ้ํานาจรฐัอย่างเบ็ดเสรจ็ใน

การควบคุมพืนทีป่าทังเพือ

การพาณิชย์และการอนุรกัษ์

-ป่าไม้ลดลง และเสือมคุณภาพ

อย่างรุนแรง เพราะรฐัมีอํานาจแต่

ขาดความสามารถในการดูแล

-เกิดความขดัแย้งกับประชาชนที

อยู่ ในพืนที ป่ามาก่อนประกาศ

กฎหมาย เพราะทําให้ประชาชน

กลายเป็นผู้ผดิกฎหมาย

-เปิดทางให้เอกชนเข้าใช้พืนทีป่า

อย่างค่อนข้างเสรโีดยถูกต้องตาม

กฎหมาย

-ละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการ

ป่า

นโยบายการจดัแบ่งประเภทป่า

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2528 กํ าห น ด ให้ มี พื น ที ป่ าทั ว การจดัสดัส่วนพนืทีป่ามกีารเปลีย
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ประเทศร้อยล 40 ของพืนที

ประเทศ โดยแบ่งเป็นพนืทป่ีา

อนุรักษ์ ร้อยละ 15 และป่า

เศรษฐกจิร้อยละ 25

แปลงไป โดยต่อมาแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั

ที 7 (2535-2539) กําหนดพนืทป่ีา

อนุรักษ์ เป็นร้อยละ 25 และป่า

เศรษฐกจิเป็นร้อยละ 15

-มติคณะรัฐมนตรี 2535 ว่าด้วย

การจดัชนัคุณภาพลุ่มนํา

แบ่งชันคุณภาพลุ่มนําตาม

ระดับความชัน โดยแบ่งเป็น

ลุ่มนําชัน 1 เอ ทีไม่อนุญาต

ให้มคีนอยู่อาศยั ใช้ประโยชน์

ชัน 1 บี และอืนๆ ทีมีความ

เขม้งวดรองลงมา

ปัญหาการจดัแบ่งคุณภาพลุ่มนําก็

เช่นเดียวกับการประกาศเขตป่า

อนุรกัษ์ก็คอื ปฏิเสธสทิธชิุมชนใน

ก ารอ ยู่ อ าศั ย แ ล ะจัด ก า ร ป่ า

โดยเฉพาะในพนืทีลุ่มนําชนั 1 เอ

ทํ า ให้ เกิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ

ประชาชน

นโยบายเกียวกับการพิสูจน์

สิทธิชุมชนในเขตป่า

-มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน

2541

กําหนดให้มีการพิสูจน์สิทธิ

ชุมชนทีอยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์

โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

เป็นหลกั และหากชุมชนทีอยู่

มาก่อนเขตป่าตามกฎหมายก็

ให้ดํารงอยู่ต่อไปแต่มเีงอืนไข

ให้จัดการป่า แต่หากอยู่มา

ภายหลังกฎหมายป่าไม้ก็

พิจารณา อาจโยกย้ายถ้าอยู่

ในพืนทีเสียง เปราะบางทาง

นิเวศ

การพิสูจน์สิทธิโดยใช้ภาพถ่าย

ทางอากาศเป็นหลัก ทําให้ชุมชน

ข า ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร

ตรวจสอบ เพราะอยู่ในดุลพินิจ

ของผู้เชียวชาญและเจ้าหน้าทีป่า

ไ ม้  ทํ า ให้ ชุ ม ช น ไม่ ย อ ม รับ

ก ร ะบ ว น ก า รพิ สู จ น์ จ าก ม ติ

ดงักล่าว

น โย บ าย ก า ร แ ก้ ไ ข ค ว าม

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในภาคป่าไม้

แผนยุ ท ธศ าสต ร์ว่ าด้ ว ยก าร

จัดการความเปลียนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ พ.ศ.2551-2555

มี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส ร้ า ง

ความสามารถปรับตัวเพือ

รบัมือและลดความล่อแหลม

ต่ อ ผ ล ก ร ะ ท บ ส ภ า พ

ภูมิอากาศ การสนับสนุนการ

ลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ

ภาคประชาสังคมยังไม่ยอมรับ

เนืองจากเห็นว่า มุ่งกดดนัภาคป่า

ไม้และเกษตร แต่ไม่ควบคุมภาค

พลังงานและอุตสาหกรรมเป็น

ต้นเหตุหลกั และยงัไม่ยอมรบัการ

มสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
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เพมิแหล่งดูดซบัก๊าซ ป่า

นโยบายส่งเสริมสิทธิชุมชน

และการมีส่วนร่วมประชาชน

จดัการป่า

-ร่างพรบ.ป่าชุมชน รบัรองสทิธชิุมชนจดัการป่า ร่างกฎหมายฉบับนีตกไปในปี

2552 เพ ราะศ าล รัฐ ธ รรม นู ญ

วิ นิ จ ฉั ย ว่ า อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า

ผูแ้ทนราษฎรในการอนุมตัไิม่ครบ

4.สภาพปัญหาการจดัการป่า

เทียบกับพืนทีประเทศไทยทีมี 320.7 ล้านไร่ พืนทีทีมีป่าปกคลุมทวัประเทศมี 107.6 ล้านไร่

หรอืรอ้ยละ 33.56 ของพนืทปีระเทศ แต่เมอืยอ้นกลบัไปเมอื 50 ปีทแีลว้ ในปี พ.ศ. 2505 ประเทศไทยมี

พนืทีป่า 171 ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ 53.33 ขณะทพีนืทีป่าต้นนําอยู่ในขนัวกิฤตถึง 14 ล้านไร่ สรุปแล้ว

ในช่วงสีทศวรรษทีผ่านมาทําให้ประเทศไทยสูญเสียพืนทีป่าไปแล้วประมาณ 67 ล้านไร่ หรือเฉลีย

ประมาณ 1.6 ลา้นไร่ต่อปี

เนือทีป่าของประเทศไทยตงัแต่ปี พ.ศ.2516 -2552 ลดลงเกือบทุกภาค โดยภาคตะวนัออกมี

เปอร์เซ็นต์ในการลดลงของพนืทีป่ามากทสีุด คอื ร้อยละ 20.18 รองลงมาคอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.69 ภาคเหนือ ร้อยละ 10.92 ภาคกลาง ร้อยละ 5.75 แต่ภาคใต้มพีนืทป่ีาเพมิขนึร้อยละ 0.96

จากการศึกษาของ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีการแปลรูปถ่ายทาง

อากาศทีถ่ายเมอืปี พ.ศ.2504 ตามโครงการ VAP 61 พบว่ามีเนือทีป่าทวัประเทศ 273,628.50 ตาราง

กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 ของประเทศ และในปี พ.ศ. 2536 เหลอืเนือทป่ีาเพยีง 133,521.0 ตาราง

กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 26.02 (ตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat ) แสดงให้เหน็ว่าพนืทป่ีา

ลดลงเท่าตวัในช่วงเวลา 32 ปี ซึงการลดลงของพนืทีป่าอย่างมหาศาลนีเกิดขนึกับป่าบนภูเขาและป่า

ชายเลนตามชายฝังทะเล6

การลดลงของพืนทีป่าของไทยยงัผลให้พืชและสตัว์สูญพนัธุ์ อาทิ เนือสมนั แรด กระซู่ กรูปรี

และเสยีงต่อการสูญพนัธุ์ในอนาคตอันใกล้นีอีกเป็นจํานวนมาก อาทิ ควายป่า ละอง ละมงั เนือทราย

กวางผา เลียงผา สมเสร็จ เสือลายเมฆ  เสือโคร่ง และช้างป่า รวมทังนก  สัตว์ครึงนําครึงบก

สัตว์เลือยคลาน แมลง และ สัตว์นําอีกเป็นจํานวนมาก การทําลายป่าก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง

ธรรมชาตเิพมิขนึเรอืยๆ แหล่งนําทเีคยอุดมสมบูรณ์ เรมิลดน้อยลง ผนืป่าทเีหลอือยู่ไม่สามารถซบันําฝน

ทีตกหนัก เกิดปรากฏการณ์นําท่วมฉับพลัน ยงัผลให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจ บ้านเรอืน และ

ความปลอดภยัของชวีติคนและสตัวเ์ป็นอนัมาก

6 http://www.thaienvimonitor.net/Concept/priority1.htm

http://www.thaienvimonitor.net/Concept/priority1.htm
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อย่างไรก็ตาม พนืทป่ีาบางส่วนก็ถูกฟืนฟู และอนุรกัษ์ไวโ้ดยชุมชนท้องถนิทอียู่ในพนืทป่ีา หรอื

ทเีรยีกว่า “ป่าชุมชน” (Community Forest) แมว้่าพวกเขาจํานวนมากจะอยู่ในพนืทีป่าอย่างผดิกฎหมาย

อนัเนืองจากรฐัประกาศเขตป่าสงวนและป่าอนุรกัษ์ครอบทบัชุมชนทอียู่อาศยัมาแต่เดมิ แต่ด้วยสํานึกใน

การรกัษ์ป่าอนัเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร แหล่งต้นนํา และพนืทีศกัดสิทิธติามความเชอืของชุมชน ทําให้

พนืทีป่าทเีคยลดลงอย่างต่อเนืองกลบัเพมิมากขนึ จากร้อยละ 25.41 ของพนืทปีระเทศ ในปี 2541 เป็น

ร้อยละ 33.56 ของพนืทปีระเทศ ในปี 2553

สถานภาพระบบนิเวศป่าชายเลน

ป่าชายเลนของประเทศไทยขนึอยู่กระจดักระจายตามชายฝังทะเลภาคตะวนัออก ภาคกลาง และ

ภาคใต้ รวม 24 จงัหวดั ยาวประมาณ 927 กโิลเมตร ในปี 2504 เคยมรีายงานพนืทป่ีาถงึ 3,679 ตาราง

กิโลเมตร(กรมป่า. 2527–2545. สถิติการป่า. ศูนย์ข้อมูลกลาง สํานักสารนิเทศ กรมป่า, กรุงเทพฯ. )

แต่หลงัจากนันได้ถูกทําลายลงด้วยกจิกรรมหลายประเภทของมนุษย์ ทําให้พนืทีป่าชายเลนลดลงอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงหลังปี 2521 พืนทีป่าชายเลนลดลงเนืองมาจากการเพิมขึนของการทํานา

กุ้ง จนในปี 2539 มพีนืทีป่าชายเลนเหลืออยู่เพียง 1,676 ตารางกิโลเมตร หลังจากนันก็ได้มีนโยบาย

การฟืนฟูป่าชายเลน เช่น การปลูกป่าทดแทนและการลดการบุกรุกทําลายป่ามผีลทําให้ในปี 2543 พนืที

ป่าชายเลนเพิมขนึ 2,528 ตารางกิโลเมตร และเพิมเป็น 2,785 ตารางกิโลเมตร ในปี 2547 โดยมีพนืที

เพมิขนึมากกว่าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 9 (ปี 2545–2549) ไดต้งัเป้าหมายไว้ว่า

ควรมป่ีาชายเลนทงัประเทศประมาณ 2,000 ตารางกโิลเมตร7

ภาพที 2 พืนทีป่าชายเลนในประเทศไทยตงัแต่ปี 2504-2547

7 สํานักงานสถิติแห่งชาต.ิ 2550. ตารางเนือทป่ีาจากการแปลภาพดาวเทยีม จําแนกตามชนิดของป่า ภูมภิาค

และจงัหวดัในปี 2547. ตารางสถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ. แหล่งทีมา: http:// www.nso.go.th, 29 สิงหาคม

2550.

http://www.nso.go.th/
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ทมีา : http://marinepolicy.trf.or.th/resource_01_3_1.html

จากผลรวมการประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าชายเลนทงัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และคุณค่าทาง

สงิแวดลอ้มเท่าทผี่านมาพบว่ามคี่ารวม 8,132.63-7,518.33 ลา้นบาทต่อปี

สาเหตุการสูญเสยีพนืทป่ีา

การสูญเสียพืนทีป่า เกิดจากการเปลียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึง

ก่อใหเ้กดิปัญหาต่างๆ ทมีผีลต่อการทําลายป่า สรุปได้ดงั นคีอื8

1.การให้สัมปทานป่าโดยขาดการควบคุม การตัดไม้โดยบริษัท ทีได้รบัสมัปทานไม้เพือการ

ส่งออกและเพอืใช้ภายในประเทศ นอกจากจะทําให้ป่า หมดไปอย่างมากแล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิด

การบุกรุกป่าเพอืจบัจองทดีนิทํากนิจาก ชาวบ้านอกีดว้ย

2.การเพมิประชากร ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยมอีตัรา การเพมิประชากรในระดบัสูง

ทําใหค้รอบครวัเกษตรกรทถีอืทดีนิทํากนิขนาดเลก็ ไม่ สามารถแบ่งทดีนิทํากนิให้แก่สมาชกิในครวัเรอืน

ไดเ้พยีงพอ จงึเป็นสาเหตุหนึงททีํา ใหเ้กดิการบุกรุกป่าเพมิขนึ

3.การพฒันาระบบโครงสร้างพนืฐาน ได้แก่ การสร้างถนนเขา้สู่ พนืทป่ีาซึงมหีมู่บ้านตงัอยู่ เพอื

แย่งชิงประชาชนจากอิทธิพลของคอมมวินิสต์ ในช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2525 ทําให้ประชาชนอพยพเข้าไป

บุกเบกิพนืทป่ีาอย่างแพร่หลาย มทีงั การอพยพภายในภูมภิาค และระหว่างภูมภิาค เช่น ประชาชนจาก

ภาคตะวนัออกเฉียง เหนืออพยพไปบุกเบกิป่าในภาคเหนือ ภาคตะวนัตกและภาคใต้ เป็นต้น

4.การประกาศเขตอนุรกัษ์ป่า พนืทป่ีาสงวนและป่าอนุรกัษ์หลาย แห่ง ทรีฐับาลประกาศให้อยู่ใน

ความครอบครองดูแลของรฐั มีพืนทีส่วนหนึง ซึงมีชุมชน ตังอยู่มาก่อนแล้ว ทําให้เกิดความขดัแย้ง

ระหว่างชาวบ้านกบัเจ้าหน้าทขีองรฐัในการใช ้ประโยชน์จากป่า

5.การแพร่หลายของเทคโนโลยเีลอืยไฟฟ้าและรถไถ ทําให้เกดิอตัรา เร่งในการทําลายพนืทีป่า

เนอืงจากสามารถตดัต้นไมไ้ด้อย่างรวดเรว็ การใชร้ถไถขนาดใหญ่ แทนการใชแ้รงงานสตัว ์คอื ววั ควาย

เอืออํานวยให้เกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกใน พืนทีขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อน การแพร่เทคโนโลยี

8 http://www.prdnorth.in.th/The_King/king_forest_01.php

http://www.prdnorth.in.th/The_King/king_forest_01.php
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เมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ทําให้ การเกษตรเรมิเพาะปลูกเพอืการค้ามากขนึ ทีดินเรมิมีราคาซึง

ต้องซอืขายกนั ในขณะเดยีว กนัทดีนิว่างเปล่าโดยไม่มผีูจ้บัจองไดห้มดสนิไป

6.การเกษตรเชงิพาณิชย์ ในอดีตคนไทยปลูกข้าวและพชืผกั เพอืบรโิภค ในครวัเรอืนเป็นหลกั

พชืผลทเีหลอืจากการบรโิภคจะนําไปแลกเปลยีนกบัสนิค้าอนืๆ หรอื ขายเป็นรายได ้แต่ในปัจจุบนัระบบ

เศรษฐกิจทีต้องพงึเงนิตรา ทําให้การเพาะปลูกเป็นไป เพือการค้าทงัสนิ ผลผลิตทางการเกษตรทีทํา

รายได้ให้แก่ประเทศไทยในระดบัสูง ได้แก่ ขา้ว ขา้วโพด มนัสําปะหลงั ยางพารา กุ้งกุลาดํา ฯลฯ ทําให้

ความต้องการพนืทเีพอืการ เกษตรเพมิขนึมาก

7.การเก็งกําไรทดีิน ตงัแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เป็นช่วงทมีกีารซือ ขายทดีนิ โดยมกีารเก็ง

กําไรสูงมากถึงหลายเท่า ทําให้เกิดการบุกรุกพนืทีป่าเพอืครอบครอง เพอืการค้าทีดิน และเพอืพฒันา

เป็นแหล่งท่องเทยีวและทพีกัตากอากาศ เป็นต้น

สภาพปัญหาทงั 7 ประการเป็นเพียงปรากฏการณ์ แต่ลึกลงไปถึงรากเหง้าปัญหาแล้วพบว่า

สาเหตุความล้มเหลวการทรพัยากรป่ามาจากนโยบายรฐัทีสุดโต่งและลกัลนั ในด้านหนึงหวงกนัผูกขาด

การจดัการป่า ทงัโดยการรวมศูนย์จดัการป่าอนุรกัษ์โดยละเมดิสทิธิชุมชนทีอยู่อาศัยพงึพิงป่ามาก่อน

การประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ แต่ในอีกด้านหนึงก็คอื การเปิดเสรใิห้ภาคเอกชนเขา้มาแสวงประโยชน์จาก

ป่าและทดีนิอย่างเปิดกวา้ง ตลอดจนการมนีโยบายพฒันาเศรษฐกจิทผีลกัดนัใหเ้กดิการใช้พนืทป่ีาอย่าง

หนักหน่วง สงิทขีาดหายไปอย่างยงิก็คอื การไม่ยอมรบัใหชุ้มชนท้องถนิทอียู่อาศยัใช้ประโยชน์จากป่าได้

มสีทิธจิดัการป่า และไม่เปิดใหชุ้มชนท้องถนิ และประชาชนได้มสี่วนร่วมจดัการป่าอย่างเป็นระบบ

ประมวลรากฐานปัญหาการจดัการป่า

1.แนวคดิการใช้ทรพัยากรของรฐั การอ้างสิทธิเหนือทรพัยากรเพอืผูกขาดการจดัการ โดยรบั

แนวความคดิระบบกรรมสทิธแิบบตะวนัตกเข้ามาบงัคบัใช้ในกฎหมายไทย ซึงแบ่งเป็น  ประเภท คอื

ทรพัยส์นิของรฐั และทรพัย์สนิของเอกชน แต่ปฏเิสธสทิธชิุมชนตามวฒันธรรมทีมมีาแต่เดมิ

2.การเข้ายึดครองพืนทีและตังหน่วยงานในพืนทีต่างๆ ควบคุมจดัการทรพัยากร เพือแสดง

อํานาจรฐัทมีอียู่เหนือทรพัยากรนันๆ

3. การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรร่วมกบัทุน เช่น การให้สมัปทานแก่เอกชน ได้แก ่การให้

สมัปทานทําไม ้ทําสวนป่า ทเีป็นการจดัการป่าเศรษฐกจิ

4.การระดมหรอืสะสมทุน ทรพัยากร และอํานาจ เข้าสู่เมืองใหญ่ต่างๆ โดยเฉพาะเมืองหลวง

เพอือํานวยความสะดวก ความคล่องตวัในการจดัการทรพัยากรอนืๆ

5.การจดัการทรพัยากรอย่างแยกส่วน นโยบายทเีกยีวกบัทรพัยากรธรรมชาตใิห้ความสําคญักบั

การพฒันาทางเศรษฐกจิ ได้แก่การท่องเทยีว การทําสวนป่าปลูกไม้เศรษฐกจิ การทําเหมอืงแร่ในเขตลุ่ม

นําชนั  บ ีการให้สมัปทานทําไม้ในป่าชายเลน

6.หลายหน่วยงานทเีขา้มาเกยีวข้องกบัการจดัการทรพัยากร ธรรมชาติในพนืทจีงัหวดัเดยีวกนั

แต่ไม่มกีารประสานงาน และมกีารขดัแยง้กนั ทําให้ประชาชนในพนืทไีดร้บัผลกระทบจากโครงการต่างๆ

ของหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิมาโดยตลอด
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7.แนวความคดิการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิกรอบการกําหนดพนืทแีต่

ละประเภท ยงัรวมศูนย์อํานาจไว้ทีรฐั โดยไม่ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจและการดําเนินการ

ดงัเช่นการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ การกําหนดพนืทตี้นนําลําธารโดยยดึหลกัการไม่ใหค้นอยู่ร่วมกบัป่า

งานวจิยัเกือบทุกชนิระบุตรงกนัว่า ปัญหาการลดลงของพนืทีป่าเป็นผลมาจากนโยบายของรฐั

โดยตรง เรมิตงัแต่การสมัปทานไม้ทวัประเทศ การยอมให้มกีารทําเหมอืงแร่ สร้างเขอืนในพนืทป่ีา การ

ส่งเสรมิพืชพาณิชย์ทีเป็นแรงผลกัดนัให้ชาวบ้านบุกเบิกป่า การส่งเสริมการปลูกไม้เชิงพาณิชย์ และ

ต่อมาก็กลบัขวัมาเป็นการเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ แต่ปฏิเสธไม่ให้ชุมชนท้องถินในพนืทีป่าได้มสีทิธิ

จดัการป่าร่วมกบัรฐั ขณะทรีฐัก็ไม่สามารถดูแลป่าได้ตามลําพงั จนเมอืเกดิการบุกรุกพนืทป่ีาซึงโดยมาก

เป็นกลุ่มนายทุนก็ไม่สามารถบังคบัใช้กฎหมายได้เต็มที รฐักลบัเลือกทีจะปิดล้อม กดดนั ปราบปราม

ชาวบ้านในพืนทีป่า ซึงนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแล้ว ยงัไม่สามารถสร้างความ

ร่วมมอืกบัชาวบ้านในการอนุรกัษ์ป่าได ้ทงัหมดนีมาจากกรอบคดิทางนโยบายทผีดิพลาด โดยมุ่งพฒันา

ระบบกรรมสทิธริฐัและเอกชน แต่ไม่ยอมรบัสทิธิชุมชนในการจดัการป่าและทรพัยากรทีเกียวข้อง แม้

ต่อมารฐัธรรมนูญปี 2540 และ 2550 จะบญัญัตริบัรองสทิธชิุมชนในการจดัการทรพัยากรแล้วก็ตาม แต่

รฐักเ็ลอืกทจีะเมนิเฉยต่อบทบญัญตัดิงักล่าว

5.ประวติัศาสตรก์ารต่อสู้เพือปฏิรูปป่าของประชาชน

การ “ปิดป่า” กบัจุดเรมิต้นแย่งชงิพนืทกีําหนดนโยบายป่าของชาติ

รฐัได้พฒันาระบบการผูกขาดการจดัการป่าไม้ในเชงิโครงสร้างมาตงัแต่การก่อตงักรมป่าไม้ในปี

2439 ตามมาด้วยการออกพระราชบญัญัติป่าไม้ 2484 ทีบญัญัติให้รฐัมกีรรมสทิธเิหนือพนืทีป่าทงัหมด

การเปลียนแปลงทางนโยบายทีสําคญัในยุคต่อมาคือ การประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2528 ทีได้

กําหนดขนาดพนืทป่ีาทวัประเทศถงึร้อยละ 40 ของพนืทีประเทศ โดยจําแนกออกเป็นป่าอนุรกัษ์ร้อยละ

15 ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25 ซึงเอือประโยชน์ต่อการผูกขาดและแสวงประโยชน์ของภาครฐัและเอกชน

เพือให้โครงสร้างการจัดการป่าแบบผูกขาดมีความชอบธรรม รัฐได้สร้างวาทกรรม "ป่าไม้" ทีให้

ความชอบธรรมต่อนโยบายดงักล่าว เช่น "คุณค่าไม้สกัในฐานะสินค้าส่งออกอันดบัต้นของประเทศ",

"ชาวเขากบัการทําลายป่า", "วนวฒัน์วธิ"ี เป็นต้น

ขบวนการเคลอืนไหวต่อต้านสมัปทานไม้ทีดําเนินมาไม่ตํากว่า 14 ปี ทําให้รฐัต้องเปลยีนแปลง

ทางนโยบายครงัสําคัญ โดยการออกพระราชกําหนดแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ 2532 เมือวันที 14

มกราคม 2532 ให้ยกเลิกสมัปทานป่าไม้ทวัประเทศ ดูเหมอืนว่าผลของการเคลอืนไหวดงักล่าวจะทําให้

ทศิทางการจดัการป่าของประเทศประสบภาวะชะงกังนั เกิดการเปลียนแปลงในเชงิวาทกรรมทีเกยีวกบั

ป่าจากสมัปทานไปสู่การอนุรกัษ์ แต่กระนันก็หาได้เกดิการเปลยีนแปลงโครงสร้างอํานาจการจดัการป่า

ไมข้องรฐั
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เมอืกระแสต่อต้านสมัปทานไม้จากประชาชนใช้ประเด็นเรอืงการอนุรกัษ์ป่าเป็นแนวทางการวิ

พาษ์วจิารณ์รฐั รฐัก็ใช้รูปแบบการอนุรกัษ์ป่าเพอืรกัษาอํานาจ และตอบโต้กลบัขบวนการประชาชน โดย

การกําหนดพนืทเีป้าหมายการจดัการป่าเสยีใหม่ ให้มป่ีาอนุรกัษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกจิ ร้อยละ 15

ของพนืทปีระเทศ อนัเท่ากบัว่ารฐัรบีเปลยีนการนิยามและจดัระเบียบพนืทีป่าเสยีใหม่ จากเขตแดนทาง

เศรษฐกจิไม้ในยุคสมัปทานมาเป็นเขตแดนอํานาจรฐัเหนือพนืทีในนามของการอนุรกัษ์ ขณะทีพนืทีป่า

ส่วนทเีหลอืรฐัก็ยงัหาได้ยอมรบัตวัตน และการดํารงอยู่ของประชาชนในพนืทไีม่ แต่ปฏบิตัิการนิยามจดั

ระเบยีบให้เป็นพนืทีปลูกป่าพาณิชย์โดยเอกชน พร้อมกนันีรฐัก็ได้เร่งผลติซําวาทกรรม “ชาวบ้านบุกรุก

ป่า” เพอือ้างความศกัดสิทิธขิองพนืทรีฐั

การต่อสู้เพอืช่วงชิงการนิยามการจดัการพนืทป่ีาในส่วนภาคประชาชนจึงเกิดขนึ องค์กรพฒันา

เอกชนและองค์กรชาวบ้านเรยีกร้องให้รฐัทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2528 และแยกธุรกิจการปลูก

ป่าอุตสาหกรรมภาคเอกชนออกจากนโยบายป่าไม้แห่งชาต ิให้รฐัเพกิถอนพนืทีป่าสงวนทีประกาศทบั

พนืทชีุมชน ยกเลกิการใหเ้อกชนเช่าทดีนิในป่าสงวนปลูกป่าเชงิพาณิชย์ และให้รฐัออกเอกสารสทิธทิดีนิ

แก่ชุมชนทีอยู่ในเขตป่า อันเท่ากับให้รฐักันเขตพืนทีของชุมชนออกจากเขตแดนอํานาจทีรฐักําลังจดั

ระเบยีบ

ขบวนการประชาชนได้ตงัคําถามกบัแนวคดิและความหมายต่างๆ ทรีฐัใช้ในการจดัการป่า เช่น

“ป่าไม”้ “ป่าเสอืมโทรม” “ป่าเศรษฐกจิ” โดยชใีห้เหน็ว่ากลุ่มวาทกรรมเหล่านียงัวนเวยีนอยู่กบัสนับสนุน

ให้เอกชนเขา้มาปลูกไม้เชงิพาณิชย์ พรอ้มกบัเสนอใหเ้ปลยีนคํานิยามเสยีใหม่ เช่น จากการ “บุกรุก” ป่า

ของประชาชนตามทรีฐักล่าวอา้ง มาเป็นการ “บุกเบกิ” ป่าของประชาชนอนัทมีาจากนโยบายรฐั (สถาบนั

ชุมชนท้องถนิพฒันา, 2534) กรมป่าไม ้เป็น “กรมทรพัยากรป่า” เปลยีนจากการปลูกป่าพาณิชย ์มาเป็น

“ไร่ต้นไม”้ (โครงการฟืนฟูชวีติและธรรมชาต,ิ 2532)

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุทีขบวนการประชาชนเตบิโตขนึมาจากฐานคดิด้านการอนุรกัษ์ป่า ทําให้

ในช่วงเวลาดงักล่าวขบวนการประชาชนยงัไม่ได้ระแวงสงสยัหรอืตงัคําถามกับแนวคิดการจดัการป่า

อนุรักษ์ของรัฐทีใช้ระบบการสถาปนาสิทธิผ่านเขตแดน (territorialization) แต่กลับมีท่าทีสนับสนุน

แนวคิดดงักล่าว ดงัเช่น การประชุมปัญหาป่าไม้กับทางออกของชาวบ้านครงัที 1 ทีโรงแรมเมธาวลัย

ชะอํา จ.เพชรบุรี  ทีจัดขึนโดยภาคประชาชนได้สรุปไว้ว่า “ในด้านป่าอนุรักษ์นัน จําเป็นต้องมีการ

กําหนดขอบเขตทีชดัเจนและแน่นอน มกีารประกาศผนวกพนืทีป่าส่วนทีมีความอุดมสมบูรณ์เพิมขนึ”

(โครงการฟืนฟูชีวติและธรรมชาต,ิ 2532) นันหมายถึงการสนับสนุนให้รฐัเร่งรดัประกาศเขตป่าอนุรกัษ์

อนัเป็นการยอมรบัเอาระบบกรรมสิทธิรฐัเหนือเขตแดนป่า ทําให้เกิดความไม่ชดัเจนว่า สทิธิชุมชนใน

พนืทป่ีาจะเป็นอย่างไร ดงัสะท้อนไดจ้ากถ้อยความว่า “แต่ในขณะเดยีวกนักต็้องคํานึงถงึและยอมรบัสทิธิ

ในการดํารงอยู่ของชุมชนดงัเดมิบางแห่งทอีาศยัอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์” (โครงการฟืนฟูชวีติ

และธรรมชาต,ิ 2532)

แม้จะมีความไม่ชัดเจนต่อรูปแบบความสัมพันธ์สิทธิชุมชนในการจัดการป่ากับเขตแดน

กรรมสิทธิป่าของรัฐ แต่ภาคประชาชนก็เริมต้นสถาปนาแนวคิด ทิศทาง รูปแบบการจัดการป่าทีมี

ประชาชนเป็นฐานก็คอื “ป่าชุมชน”
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ยุคเรมิต้นของการสร้างนโยบาย “ป่าชุมชน” ของประชาชน

“จะมอบป่าห้วยแก้วในพนืที 1,600 ไร่ ให้เป็นป่าชุมชน และเป็นของขวญัปีใหม่แก่ชาวบ้านห้วย

แก้ว”

(ไพโรจน์ สุวรรณกร, อธบิดกีรมป่าไม,้ 23 กุมภาพนัธ์ 2532)

คล้อยหลงัเพยีงไม่ถึงเดือนหลงัจากทีรฐับาลมมีติคณะรฐัมนตียกเลกิสมัปทานป่าไม้ทวัประเทศ

ในวันที 17 มกราคม 2532 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชืนมืนของขบวนการประชาชนทีต่อสู้มา

ยาวนานถึง 17 ปี ในเดือนกุมภาพนัธ์ นายทุนซึงได้เช่าพนืทีป่าสงวนแห่งชาติเพอืปลูกสวนป่า จํานวน

235 ไร่ บริเวณบ้านห้วยแก้ว อําเภอสันกําแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริมต้นบุกไถพืนทีป่าอันอุดม

สมบูรณ์ทชีาวบ้านห้วยแก้วใช้ประโยชน์ ชาวบ้านนําโดยนายทวศีลิป์ ศรเีรอืงจงึเคลอืนไหวร้องเรยีนกบั

รฐั และดึงเอานักศึกษาเข้าร่วมเคลือนไหว จนนายไพโรจน์ สุวรรณกร อธิบกรมป่าไม้สมยันันยกเลิก

ไม่ใหเ้อกชนเช่าพนืท ีพร้อมกบัประกาศให้ป่าห้วยแก้ว เป็นป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย

คําประกาศดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริมต้นของการสร้างนโยบายการจัดป่าภาคประชาชน

เนืองจากแนวคดิป่าชุมชนสอดคล้องกบัระบบการจดัการป่าตามวฒันธรรม ประเพณีของชาวบ้าน การ

จดัการป่าของชุมชนในรูปแบบป่าชุมชนจงึเรมิขยายตวัอย่างรวดเรว็ในภาคเหนือและกระจายสู่ภาคอนืๆ

ไม่ใช่เพียงป่าชุมชนห้วยแก้ว ทีชาวบ้านรเิรมิปกป้องป่าของตนเองจนได้รบัการยอมรบัจากรฐั

ก่อนหน้านันชาวบ้านทุ่งยาว ตําบลศรบีวับาน อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน นําโดยพ่อหลวงจรญั ขาสกั  ก็

ได้เคลอืนไหวปกป้องป่าของตนจากการทําลายของคนภายนอก ตงัแต่ปี2517 ด้วยการตลอดจนชุมนุม

ร้องเรยีนหน้าศาลากลางจงัหวดัให้รฐัยกเลกิการอนุญาตให้คนภายนอกมาใช้พนืทป่ีา ต่อมาชาวบ้านทุ่ง

ยาวได้พฒันาจดัตงัคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลป่า ออกกฎระเบียบ จดัทําขอบเขตพนืทีป่า จนรฐัมนตรี

กระทรวงเกษตรฯ ในสมยันันได้ มอบรางวลัหมู่บ้านตวัอย่างดูแลป่าให้กบัชุมชนทุ่งยาวในปี 2520 แต่

ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไม่เกดิวาทกรรม “ป่าชุมชน” การดูแลป่าของบา้นทุ่งยาวยงัไม่ไดถู้กนํามาเชอืมต่อ

ทางนโยบาย จนกระทงักรณีเกิดการยอมรบัป่าชุมชนหว้ยแก้ว ในช่วงหลงัสมัปทานไม้ 2532 ป่าชุมชน

บ้านทุ่งยาว จงึกลบัมาโดดเด่น เป็นชุมชนต้นแบบให้กบัป่าชุมชนทอีนืๆ ทโีด่งดงัในระยะเวลาต่อมา เช่น

ป่าชุมชนบ้านแม่ทา ของกํานันอนันต ์ดวงแก้วเรอืน ประธานสมชัชาป่าชุมชนภาคเหนือคนปัจจุบนั

ด้วยพนืฐานการต่อสู ้และรากฐานวฒันธรรมการจดัการป่าของชาวบ้าน กลายเป็นจุดสนใจของ

องค์กรพฒันาเอกชนจํานวนหนึงทไีด้เคยร่วมเคลอืนไหวคดัค้านสมัปทานไม ้และกําลงัแสวงหาทางออก

กบัปัญหาททีํากนิในเขตป่าสงวนและการจดัการป่าอย่างยงัยนื ดงัเช่น โครงการฟืนฟูชวีติและธรรมชาติ

ชมรมนักพฒันาภาคเหนือ คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนชนบท (กป.อพช.) เหนือและ

อืนๆ องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านีได้เชือมประสานชุมชนทีรกัษาป่าในพืนทีต่างๆ ให้มาแลกเปลียน

แนวคดิ ประสบการณ์ และสงัเคราะห์ความรู้ออกมาเป็นข้อเสนอการจดัการป่าชุมชนทงัในระดบัพนืที

และนโยบาย เพียงแค่ 1 ปีหลงัจากป่าชุมชนห้วยแก้ว (2533) องค์กรพฒันาเอกชนภาคเหนือสํารวจ

ฐานขอ้มูลป่าชุมชนในภาคเหนือได้ถงึ 30 ป่า
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“สนาม” ของการสร้างทางเลอืกการจดัการป่าจากระดบัพนืทไีดเ้ปิดขนึแลว้ และมไิดจ้ํากดัเฉพาะ

ภาคเหนือเท่านัน ในภาคอสีาน ชาวบ้านทีเดอืดร้อนจากโครงการปลูกสวนป่ายูคาลปิตสัทบัพนืทีทํากิน

ของชุมชน ได้เคลอืนไหวคดัค้านโครงการดงักล่าว โดยมอีงค์กรพฒันาเอกชนซึงได้ตงัเป็นคณะทํางาน

ศึกษาปัญหาป่าไม้อีสาน  ปี 2528 ร่วมสนับสนุน ซึงชาวบ้านเองก็ได้รวมตัวเป็น “คณะกรรมการ

ชาวบ้านอนุรกัษ์ป่าภาคอีสาน” จํานวน 9 พนืทีใน 6 จงัหวดั ผลของการต่อสู้ทําให้รฐับาลชะลอการให้

เอกชนเช่าพนืทีปลูกยูคาลปิตสั ซึงถอืได้ว่าเป็นการเปิด “สนาม” คดัค้านนโยบายป่าเชงิพาณิชย์ พร้อม

กบัเสนอทางออกการจดัการป่าในรูป “ป่าชุมชน” เช่นเดยีวกบัภาคเหนือ

การรุกเชิงนโยบาย “ป่าชุมชน” ได้เริมต้นอย่างจริงจัง ภายหลังการประชุมปัญหาป่าไม้กับ

ทางออกของชาวบ้านครงัที 1 กลุ่มนักวชิาการ องค์กรพฒันาเอกชน ได้เคลอืนไหวผลกัดนัเรอืงป่าชุมชน

ต่อสาธารณะ ในรูปแบบการจดัสมัมนา เขยีนบทความ และเรยีกร้องโดยตรงต่อรฐั ผลให้รฐับาลในยุคพล

เอกชาตชิาย ชุณหะวณั ได้จดัสมัมนาเรอืง “แนวทางการแก้ไขปัญหาทดีินทํากินในเขตพนืทีป่า” ขนึใน

วนัที 25-26 สิงหาคม 2532 ซึงการสมัมนาดงักล่าวได้หยบิยกประเด็นเรอืงป่าชุมชนขนึมากล่าวอย่าง

เป็นทางการในกลุ่มผู้มอีํานาจทางการเมอืง (เสน่ห ์จามรกิ, สมัภาษณ,์ อา้งในธรีพรรณ ใจมนั, 2542)

แรงผลักดันของประชาชนยังได้ทําให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมีมติแต่งตัง

คณะอนุกรรมการพจิารณาเกยีวกบัเรอืงป่าชุมชน ในวนัที 13 พฤษภาคม 2533 ซึงอนุกรรมการดงักล่าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายฝ่าย จนมมีตยิอมรบัหลกัการ “คนอยู่กบัป่า” ได้ และให้พจิารณาปรบัปรุง

ขอ้กฎหมายเพอืมอบสทิธใินการจดัการป่าให้กบัองคก์รท้องถนิ

ไม่เพยีงแต่ทางในทางนโยบายระดบับน ในส่วนกรมป่าไม้ ก็จดัตงัโครงการพฒันาป่าชุมชนขนึ

ในปี 2532 โดยเปลยีนชอืมาจากโครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน ซึงเน้นการส่งเสรมิให้ประชาชนปลูกไม้

ในพนืทนีอกเขตป่า ต่อมากข็ยายมาเป็นส่งเสรมิใหป้ระชาชนปลูกป่าไดใ้นพนืทป่ีาสงวนแห่งชาต ิจงึเหน็

ไดว้่าด้วยแรงผลกัดนัของประชาชน ทําให้รฐัเรมิต้นรบัเอาวาทกรรม “ป่าชุมชน” เขา้ไปเป็นส่วนหนึงของ

นโยบายรฐั แต่กระนันก็ยงัอยู่บนฐานคดิเรอืงหน้าทขีองชุมชนในพนืทีนอกเหนือการควบคุมของรฐั แต่

หาได้ยอมรบัสทิธชิุมชนในการจดัการป่าตามวฒันธรรม ประเพณีตามแนวคดิของประชาชน

นอกเหนือจากการรุกใน “สนาม” การเมอืง พลงัทางความรู้ วชิาการได้มบีทบาทสําคญัต่อการ

ผลักดันนโยบายป่าชุมชนอย่างชัดเจน เริมต้นจากนักวิชาการสายสังคมศาสตร์จํานวนหนึงก็ได้

ทําการศกึษาวจิยัเรอืง “ววิฒันาการการบุกเบกิพนืททีํากินในเขตป่า” ปี 2533 อนัเป็นการเปิดภาพของ

นโยบายรฐักบัการทําลายป่า และทมีาของการบุกเบกิททีํากนิ งานวจิยัดงักล่าวได้สร้าง “สนาม” การต่อสู้

แห่งใหม่ขนึมากก็คอื การต่อสูท้างด้านความรู้และการทําความเขา้ใจสาธารณะ

งานวิจัยชินดงักล่าว เป็นแนวทางให้กับนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ทีกําลังผลักดนัป่า

ชุมชนในฐานะทางเลือกเชิงนโยบายได้มาร่วมมอืกนัภายใต้การประสานงานของสถาบนัชุมชนท้องถิน

พัฒนา จดัทําโครงการศึกษาวิจยั “ป่าชุมชนประเทศไทย: ทางเลือกการพัฒนา โดยทําการศึกษาใน

ภาคเหนือและภาคอสีาน ในปี 2534
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“สนาม” ในฐานะการพฒันาเครอืข่ายจดัการป่าชุมชนในระดบัพนืท ีจงึเชอืมโยงกบั “สนาม” ของ

การสร้างความรู้ทางวิชาการเพือผลักดนันโยบาย ก่อรูปเป็นการเคลอืนไหวผลักดนัทางนโยบายและ

กฎหมายอย่างจรงิจงั

การเคลอืนไหวในทางกฎหมายครงัสําคญัเรมิต้นเมอื กระแสการเคลอืนไหวเรอืงป่าชุมชนตงัแต่

ปี 2532 ได้ส่งผลกรมป่าไม้ได้รเิรมิยกร่างพระราชบญัญัติป่าชุมชนขนึในปี 2534 ขบวนการเคลอืนไหว

ป่าชุมชนจงึเหน็ว่าเป็นโอกาสสําคญัทีจะทําให้สทิธกิารจดัการป่าของชาวบ้านมฐีานะเป็นกฎหมายอย่าง

จรงิจงั จงึได้มเีข้าไปให้ขอ้มูลแก่คณะกรรมการกฤษฏีกาในชุด คณะกรรมการยกร่างกฎหมายคณะที 8

โดยเสนอว่ากฎหมายป่าชุมชนจะต้องยอมรบัสทิธชิุมชนในการจดัการป่าตามประเพณีและวฒันธรรมที

หลากหลาย สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจดัการป่าเพือการธํารงระบบนิเวศ และการใช้

ประโยชน์จากป่าอย่างยงัยนื ไม่ว่าป่าชุมชนนนัจะอยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์หรอืนอกเขตกต็าม

อย่างไรกต็าม ร่างกฎหมายป่าชุมชนทผี่านการพจิารณาของกฤษฎีกาก็ยงัคงยนืยนัตามหลกัการ

เดมิทกีรมป่าไม้บญัญตัไิว ้การส่งเสรมิชาวบ้านปลูกป่าในพนืทขีองตนเอง และจะต้องเป็นพนืทนีอกเขต

ป่าอนุรกัษ์ หาได้มวีตัถุประสงค์ทียอมรบัและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจดัการป่าตามจารตีประเพณี

หรอืคลคีลายปัญหาการซ้อนทบัระหว่างพนืทป่ีาอนุรกัษ์กบัพนืทีของชุมชน กระบวนการผลกัดนัให้กรม

ป่าไม้ออกกฎหมายตามทีขบวนการป่าชุมชนต้องการดูจะเป็นจรงิได้ยาก

เมือการเข้าไปเสนอข้อมูล ความเห็นไม่เป็นผล องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการจึงได้

พยายามผลกัดนัให้เกดิการเปลยีนแปลงเนือหากฎหมายป่าชุมชนจากภายนอกโดยการรณรงค์เผยแพร่

ขอ้มูล เขยีนบทความ จดัเสวนา และอนืๆ จนต่อมา สถาบนัชุมชนท้องถนิพฒันาในฐานะผู้ประสานงาน

โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารป่าชุมชน ร่วมกบัโครงการฟืนฟูชวีติและธรรมชาตซิึงประสานผลกัดนัในทาง

นโยบาย และเครอืข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชาวบ้าน จึงได้รเิรมิยกร่างกฎหมายป่าชุมชน

ขนึมาเองเป็นครงัแรกในปี 2536 โดยมเีป้าหมายเพอืสร้างกฎหมายทสีอดคลอ้งกบัวถิชีวีติวฒันธรรมของ

ชุมชนในการจดัการป่าอย่างแท้จรงิ และผลกัดนัให้รฐัรบัรองกฎหมายดงักล่าวแทนทีกฎหมายทีกรมป่า

ไม้ยกร่าง ซึงกระบวนการยกร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบับประชาชนได้ได้อาศัยความรู้จากงานวจิยัป่า

ชุมชน และการระดมความคิดเห็นจากชาวบ้านทีจัดการป่าชุมชนในแต่ละภาค จึงถือได้ว่าเป็นร่าง

กฎหมายฉบบัแรกของขบวนการประชาชน และเป็นร่างกฎหมายทมีงีานวจิยัรองรบัอย่างจรงิจงั

จุดเริมต้นของการยกร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบับประชาชนในปี 2536 ทําให้ทิศทางการ

เคลือนไหวของขบวนการป่าไม้ประชาชนในภาคต่างๆ  ได้มุ่ งเน้นทีการรณรงค์ผลักดันร่าง

พระราชบญัญัติป่าชุมชนอย่างจรงิจงั ด้วยการเคลอืนไหวของชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน นักวชิาการ

และสอืมวลชน ทําให้วาทกรรมเรอืง "สทิธิชุมชน", "ป่าชุมชน" จึงได้เป็นทีรบัรู้ในทางนโยบาย และต่อ

สาธารณะตงัแต่บดันนั

ปฏบิตักิารโต้กลบัของรฐั และก่อกําเนิดขบวนการเคลอืนไหวประชาชนในยุคใหม่

ภายหลงัปิดป่ากรมป่าไม้ไดป้รบัตวัอย่างรุนแรง ฝ่ายทสีนับสนุนการทําไม้ซงึเป็นฝ่ายหลกัได้หนั

มาทํางานป่าอนุรกัษ์ซึงเป็นด้านตรงขา้ม ทศิทางทกีรมป่าไม้จะยงัคงมบีทบาทในการควบคุมจดัการป่าก็
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คอื การประกาศเขตป่าอนุรกัษ์เพอืคุมอาณาเขตของตนเองให้มากทีสุดซึงสอดคล้องกบักระแสอนุรกัษ์

ป่าทีประชาชนสนับสนุน ส่วนทิศทางการจัดการป่าเศรษฐกิจก็ปรบัจากการทําไม้ธรรมชาติมาสู่การ

ส่งเสรมิให้เอกชนเช่าพนืทีปลูกไม ้โดยทกีรมป่าไม้ทําหน้าทสีนับสนุนทางวชิาการ ทศิทางของกรมป่าไม้

ดงักล่าวจงึยงัคงดําเนินรอยตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2528

ปฏิบัติการผูกขาดการจดัการป่ารอบใหม่จึงเกิดขนึ โดยรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ได้

รเิรมิโครงการผลกัดนัโครงการจดัสรรทีดินทํากินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิสอืมโทรม

(คจก.) ในปี 2533 โดยเตรยีมดําเนินการอพยพชาวบ้านอีสาน 352 ป่า เพอืหาพนืทีปลูกป่าพาณิชย์ให้

ได้ตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2528 กลุ่มชาวบ้านทีได้รับผลกระทบจึงรวมตัว ด้วยการ

สนับสนุนขององค์กรพฒันาเอกชนภาคอีสานทุกๆ ด้าน เดินเท้าครงัใหญ่จากถงึโคราช อนัเป็นการเปิด

ศักราช “การเมืองบนท้องถนน” จนสามารถยุติโครงการในวนัที 3 กรกฎาคม 2535 และรฐับาลมีมติ

คณะรัฐมนตรียกเลิกการให้อนุญาตปลูกยูคาลิปตัสในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี 8

กนัยายน 2535)

ชยัชนะของขบวนการประชาชนต่อ คจก. ได้ทําให้ “การเมอืงบนท้องถนน” ทชีูยุทธศาสตร์สทิธิ

และความเป็นธรรมของประชาชน และผลกระทบยูคาลปิตสัต่อระบบนิเวศ ได้ทําใหส้่งผลสะเทือนต่อรฐั

และขบวนการประชาชนเอง ในด้านรฐับาลถงึแม้ก่อนหน้านีรฐัจะปฏบิตักิารอพยพชาวบ้านออกจากพนืที

ป่าหลายพนืท ีเช่น อพยพชาวบา้นจากการสร้างเขอืนจํานวนมาก อพยพชาวม้งออกจากพนืทีป่าทุ่งใหญ่

นเรศวรและห้วยขาแขง้ ราวปี 2531-2533 แต่ก็เป็นปฏบิตักิารเฉพาะจุด ด้วยเหตุผลด้านอนุรกัษ์ ความ

มนัคงแห่งชาต ิและเศรษฐกิจจากโครงการ การปฏบิตัิการอพยพชาวบ้านครงัใหญ่เพอืปลูกป่าพาณิชย์

และละเมดิสทิธปิระชาชน จงึเป็นสงิทสีงัคมยอมรบัไม่ได ้แต่การปฏิบตักิารกดดนัและอพยพชาวบ้านใน

แต่ละจุดด้วยเหตุผลเชิงอนุรกัษ์กลบัเป็นสงิทเีป็นไปได้มากกว่า ซึงด้านหนึงของการต่อสู้คจก.ก็เผยให้

เห็นว่ามีชาวบ้านอยู่ในพนืทีป่าเป็นจํานวนมาก หลังคจก.รฐัจึงเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ และเตรียม

อพยพชาวบ้านออกจากป่าอนุรกัษ์โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวนัตกทีมป่ีาอุดมสมบูรณ์เป็นผนื

ใหญ่ และเน้นดําเนินการกบักลุ่มชาตพินัธุ์บนทสีูง เช่น ม้ง กะเหรยีง ทเีป็น “อนื” ในสายตาของคนส่วน

ใหญ่ โดยใช้วาทกรรม “การอนุรกัษ์ป่า” ซึงเป็นวาทกรรมประชาชนมาใชข้ยายอํานาจแก่รฐั

อย่างไรก็ตาม ในด้านการส่งเสรมิป่าเศรษฐกจิก็ยงัเป็นเป้าหมายทรีฐัไม่เปลยีนแปลง ใน2533 ปี

เดียวกับทีรฐัรเิรมิ คจก. รฐับาลพลเอกชาติชาย ยงัได้แต่งตงัคณะกรรมการโครงการจดัทําแผนแม่บท

เพือพัฒนาป่าไม้ของประเทศไทย ซึงได้รบัการสนับสนุนด้านการเงินจาก The Finnish International

Development Program และมบีรษิัทยคัโก พอยรเีป็นบรษิัททีปรกึษา แผนดงักล่าวใช้เวลายกร่าง 3 ปี

ตงัแต่ 2533-2536 แผนดงักล่าวมเีป้าหมายสนับสนุนการปลูกสวนป่าพาณิชย์โดยตรง จนทําให้องค์กร

พฒันาเอกชนด้านป่าไม้ได้ออกมาคดัค้านให้รฐับาลยุตแิผนแม่บทดงักล่าว จนในทสีุดแผนแม่บทป่าไม้ก็

ไม่ได้ถูกนําเสนอเขา้สู่การพจิารณาของคณะรฐัมนตรี

แม้นโยบายด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจจะถูกประชาชนคัดค้านจนหยุดชะงักไป แต่ในทาง

กฎหมายกลับมีความคบืหน้า โดยรฐัได้ออกพระราชบัญญัติสวนป่า 2535 แม้ผลจากการคดัค้านคจก.

ของประชาชนจะทําให้รฐักําหนดห้ามไม่ให้ปลูกไม้โตเร็ว แต่รฐัก็ได้มีมติคณะรฐัมนตรี 21 กันยายน



72

2536 เห็นชอบแก้ไขพ.ร.บ.สวนป่าให้มีการปลูกป่าครอบคลุมถึงไม้โตเร็ว ความสําเร็จของขบวนการ

ประชาชนในการยบัยงัสวนป่ายูคาลปิตสัจงึยงัคงเตม็ไปด้วยความไม่แน่นอนยงิ

ในภาคประชาชน ภายหลงัจากการต่อสูก้บัคจก. ชาวบ้านและองค์กรพฒันาเอกชนภาคอสีานได้

รวมตวัก่อตงั “สมชัชาชาวนาชาวไร่อสีาน เพอืการรบัรองสทิธทิดีนิทํากนิ และฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาต”ิ

(สดท.) ในปี 2535 เพือติดตามการคืนถินภายหลังการยกเลิกโครงการดงักล่าว พร้อมกับเคลือนไหว

ผลกัดนัป่าชุมชนอย่างต่อเนอืง

นอกเหนือจากการรุกด้านนโยบายปลูกป่าเศรษฐกิจ รฐัยงัได้รุกคบืขยายพนืทีป่าอนุรกัษ์อย่าง

รวดเร็ว โดยในปี 2534 กรมป่าไม้ได้ประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ทงัเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าและเขตอุทยาน

แห่งชาตถิึง 12 แห่ง เพมิจากเดมิทปีระกาศพนืทีป่าอนุรกัษ์เฉลยีปีละ 3 แห่ง ทําให้ชุมชนท้องถนิทเีคย

เผชญิปัญหาป่าเศรษฐกจิทบัทชีุมชน มาเป็นป่าอนุรกัษ์ทบัพนืทชีุมชน

การเคลือนไหวของประชาชนจึงเริมชูสิทธิชุมชนในการจัดการป่าอย่างยงัยืน เพือเป็นแนว

ทางการต่อสู้ก ับป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรกัษ์แบบรฐั โดยอาศัยผลสําเร็จจากขบวนการต่อต้านคจก.

พัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การเมืองบนท้องถนน ซึงได้เกิดกลุ่ม เครือข่าย สมัชชาต่างๆ เช่น สมัชชา

เกษตรกรรายย่อยอีสาน (สกยอ.) ในยุคบํารุง คะโยธา ปี 2535-2536 มาถึงการรวมตัวของกลุ่มผู้

เดือดร้อนจากโครงการรฐัทุกภาคในรูปของสมชัชาคนจน ปี 2538 ทีปฏิบตัิการชุมนุมอนัลือลนั 99 วนั

ในปี 2539 ในส่วนภาคเหนือไดเ้กดิการรวมตวัของกลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรภาคเหนือ ปี 2537 สมชัชาชน

เผ่าในปี 2542 สหพนัธ์กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือในปี 2544 สมชัชาป่าชุมชนประเทศไทย ตงัแต่ปี 2536

เป็นต้น

แม้ขบวนการเคลือนไหวในยุทธวิธี “การเมืองบนท้องถนน” จะทวีความสําคัญยิงขึน แต่

ขบวนการสิทธิชุมชนต่อการจัดการป่าก็ยังคงต่อสู้ใน “สนาม” แบบต่างๆ เช่น เกิดการรวมตัวของ

ชาวบ้านจดัการป่าชุมชนเป็นสมชัชาป่าชุมชนภาคเหนือครงัแรกในปี 2536 โดยชูรูปธรรมการจดัการป่า

ทยีงัยนื พร้อมกบัผลกัดนัร่างพระราชบญัญตัปิาชุมชน และร่วมกบัเครอืข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือจดั

พธิีบวชป่า 50 ล้านต้นในปี 2539 อนัเป็นการประยุกต์ประเพณีท้องถนิเพอืสอืสารกบัสงัคม มติิเชิงฐาน

ทรพัยากรและวฒันธรรมผสานกบัการเคลอืนไหวทางการเมอืงไดม้สี่วนช่วยผลกัดนัใหว้าทกรรม “คนกบั

ป่า” ในรูปของป่าชุมชนกลายเป็นประเด็นสําคญัการเมือง เห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาตติงัแต่ฉบบัที 7 มาสู่ฉบบัที 8 ทบีรรจุการผลกัดนัร่างพระราชบญัญตัป่ิาชุมชนไว้ในแผน และการ

เคลอืนไหวของป่าชุมชนยงันํามาสู่การบญัญตัหิลกัการสทิธชิุมชนต่อทรพัยากรไวใ้นรฐัธรรมนูญ ปี 2540

มาตรา 46, 56, 79 และ 290 และรฐัธรรมนูญปี 2550 มาตรา 66, 67, 290 เป็นต้น

การปฏิบัติการป่าชุมชนในระดับพืนทีก็ถูกยกระดบัอย่างเข้มข้น ในด้านการสร้างองค์ความรู้

เครอืข่ายชาวบ้านจดัการป่าชุมชนในภาคเหนือและอสีานได้ทําการวจิยัเชงิปฏบิตักิารร่วมกบันักวชิาการ

และองค์กรพฒันาเอกชนในหลายๆ เรอืง เช่น ระบบสทิธกิารจดัการป่าของชุมาชน (เสน่ห์ จามรกิ และ

ยศ สนัตสมบตั,ิ 2536) ความหลากหลายทางชวีภาพในป่าชุมชน (ปรศินา พรหมา และมนตร ีจนัทวงศ์,

2542) ป่าชุมชนกบัความมนัคงทางอาหารและเศรษฐกจิ (มูลนิธพิฒันาภาคเหนือ, 2546) เป็นต้น
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ในด้านของการพัฒนาระบบการจดัการ ป่าชุมชนในหลายพืนที เช่น ป่าชุมชนหนองเยาะ จ.

สุรนิทร ์ป่าชุมชนดงขุมคํา จ.อุบลราชธาน ีป่าชุมชนแม่ลานคํา อ.สะเมงิ ป่าชุมชนหว้ยอคี่าง อ.แม่วาง จ.

เชยีงใหม่ ต่างก็พฒันากฎเกณฑ ์และแผนการจดัการป่า เช่น การจําแนกประเภทป่าโดยใช้เกณฑ์ความ

เชอื เกณฑ์นิเวศ และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ การวางแผนฟืนฟูป่าโดยธรรมชาต ิการใช้ประโยชน์จากป่า

อย่างยงัยืน ซึงการพฒันาเหล่านีได้อาศัยทงัภูมิปัญญาท้องถิน และเทคโนโลยีภายนอก เช่น การวดั

ขอบเขต การจดัทําแผนทสีามมติ ิเพอืมาเป็นเครอืงมอืในการวางแผนจดัการป่า

ในด้านการพฒันาองค์กรและเครอืข่าย เช่น ชาวบ้านตําบลศลิาแลง อ.ปัว จงัหวดัน่าน ได้สร้าง

องค์กรจดัการป่าชุมชนระดบัตําบลทําให้สามารถจดัการป่าผืนใหญ่นับหมืนไร่ได้ หรือกรณีป่าชุมชน

หนองเยาะ จ.สุรนิทร ์ได้จดัตงัคณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายองค์กรชาวบ้านป่าชุมชนหนองเยาะ ซึงมา

จากตัวแทนกลุ่มออมทรพัย์ กลุ่มปศุสตัว์ กลุ่มเกษตรกรรมยงัยืน กลุ่มเหล้าพนืบ้าน หรอืเครอืข่ายป่า

ชุมชนในภาคเหนือทรีวมตวักนัเป็นเครอืข่ายตามภูมนิิเวศ เช่น เครอืข่ายป่าชุมชนลุ่มนําวาง ลุ่มนําขาน

ลุ่มนําปิง เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า เครอืข่ายชาวบ้านทีสมัพนัธ์กบัป่าได้พฒันาองค์กรรูปแบบใหม่ๆ ทีมี

ประสทิธภิาพในการจดัการป่าทีหลากหลาย และยงัทําหน้าทดี้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงให้แก่ชุมชน

อกีดว้ย

กระบวนการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าชุมชน การสร้างองค์กรและ

เครอืข่ายทขีบวนการประชาชนได้พฒันาขนึมานัน ไดท้ําให้แนวคดิ รูปแบบ กลไกการจดัการป่าชุมชนมี

ความชดัเจนมากยงิขนึ ในด้านฐานคดิ ป่าชุมชน มเีป้าหมายทงัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการใช้

ประโยชน์อย่างยงัยนื และการสร้างความร่วมมือระหว่างรฐักบัประชาชน  ป่าชุมชนจึงเป็นการจดัการ

แบบองค์รวมทีเชือมโยงบริบทชุมชนทงัหมดทงัด้านมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม หาใช่การ

จดัการแบบแยกส่วนแบบรฐั

แนวคดิและรูปแบบสทิธชิุมชนต่อการจดัการป่า ได้รบัการพฒันาให้ซบัซ้อนขนึ โดยสทิธดิงักล่าว

วางอยู่บนหลักการสิทธิในการจดัการซึงอยู่บนรากฐานวฒันธรรม ประเพณี มิใช่ระบบกรรมสิทธเิป็น

เจ้าของป่า รูปธรรมของสทิธชิุมชนสะท้อนผ่านกฎเกณฑ์ กตกิา แบบแผนการจดัการป่า ซึงอาจปรากฎ

อยู่ทงัในวิถีชีวิต หรือถูกยกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนองค์กรจดัการของชุมชน ก็ได้พัฒนา

หลากหลาย โดยเน้นระบบการจดัการร่วม ซึงเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนในการกําหนด

กฎเกณฑ ์ร่วมตดัสนิใจ ป่าชุมชน จงึเป็นตวัอย่างทเีด่นชดัของกระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนในทุกมติิ

จากหลักการทีสอดคล้องระบบการจัดการร่วมของชุมชนตามวัฒนธรรมประเพณี ได้ทําให้

เครอืข่ายป่าชุมชนได้ขยายตวัไปอย่างรวดเรว็ เกดิเครอืข่ายการจดัการป่าทกีว้างกว่าระดบัหมู่บ้าน เกดิ

เป็นเครอืข่ายลุ่มนําต่างๆ จํานวนมาก เครอืข่ายระดบัตําบล อําเภอ ซึงจากการสํารวจขององค์กรพฒันา

เอกชนในภาคเหนือในปี 2538 พบป่าชุมชนประมาณ 400 กว่าแห่ง ต่อมาได้สํารวจในปี 2543 พบป่า

ชุมชนไม่ตํากว่า 700 แห่ง และปัจจุบนัขยายตวันับพนัแห่ง  ในส่วนภาคอีสานก็พบป่าชุมชนหลายร้อย

แห่ง นอกจากนีในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออก ตะวนัตก และภาคใต้ ซึงแม้นมไิด้มอีงค์กรพฒันา

เอกชน กลุ่มนักวชิาการลงไปทํางานสนับสนุนการจดัการป่าชุมชนมากนัก แต่ก็พบเครอืข่ายชาวบ้านที

รวมตวัจดัการป่าชุมชน และร่วมรณรงค์พ.ร.บ.ป่าชุมชน โดยล่าสุดกรมป่าไม้ได้ทําฐานขอ้มูลในปี 2554



74

ว่ามป่ีาชุมชนในพนืทีป่าสงวนแห่งชาติ 8,231 แห่ง คดิเป็นพนืที 3 ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ 20 ของพนืที

ป่าสงวนแห่งชาติ และยงัไม่นับป่าชุมชนในพืนทีป่าอนุรกัษ์ทีมีมากกว่าในป่าสงวนแต่ไม่ได้ถูกสํารวจ

เพราะรฐัยงัไม่ยอมรบั แต่พวกเขาก็เป็นกําลงัสําคญัในการป่กป้องป่าอนุรกัษ์ของประเทศในรูปแบบของ

ป่าชุมชน

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า มีชุมชนซึงพึงพาป่าจํานวนมากกําลังประสบปัญหา

ความไม่มนัคงในการจดัการป่าของตนเอง ตลอดจนกําลงัแสวงหาแนวทางเชงินโยบายเพอืรบัรองสทิธใิน

การจดัการป่าของชุมชน

นอกเหนือจากการขยายเครอืข่าย และพนัธมติรแล้ว องคก์รพฒันาเอกชน นักวชิาการ ได้มสี่วน

ช่วยเสรมิสรา้งปฏบิตักิารระดบัพนืทใีห้เขม้ขน้ เช่น การจดัทําฐานขอ้มูลภูมปัิญญาท้องถนิในการจดัการ

ทรพัยากรชวีภาพในป่าชุมชน  เพอืต่อสูก้บัมายาคตทิวี่าชุมชนทําลายป่า การจดัการกจิกรรมทศันศกึษา

เช่น ชุมชนคนรกัษ์ป่าภาคเหนือ เพอืสร้างกระบวนการเรยีนรู้ระหว่างชาวบ้านกบัคนชนักลาง หรอืการ

สนับสนุนใหชุ้มชนจดัทําแผนท ีโมเดล เพอือธบิายขอบเขต และจําแนกประเภทการจดัการป่าของชุมชน

แต่ละแห่ง ขบวนการป่าชุมชนได้ใช้แผนทหีรอืโมเดลเหล่านีในเพอืต่อสูก้บัการกําหนดเขตป่าของรฐั และ

ใช้สอืสารกับสาธารณะ (Counter Mapping) เพอืสถาปนาสิทธิชุมชนเหนือพนืทีดงักล่าว แผนทีจึงเป็น

เครอืงมอืเชงิยุทธศาสตรท์ชีุมชนในภาคต่างๆ เรมินํามาใช้อย่างแพร่หลาย

จงึเหน็ไดว้่าในยุคสมยัของการก่อรูปขบวนการเคลอืนไหว ทรีฐัเรมิปฏบิตักิารยดึพนืทป่ีาไม่ว่าจะ

เป็นป่าอนุรกัษ์ หรอืป่าเศรษฐกิจ “สนาม” ในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกเปิดหรอืสร้างขนึอย่างหลากหลาย ทงั

การขบัเคยีวเชิงนโยบายจากการผลักดนัพระราชบัญญัติป่าชุมชน การสอืสารกับสาธารณะ ผ่านงาน

วชิาการ และกจิกรรมสอืสารทุกประเภท พรอ้มไปกบัการขยายเครอืข่ายทงัในระดบัพนืท ีท้องถนิ จนถงึ

พนัธมิตรทีมากมาย สิงทีควรตระหนักก็คือ “สนาม” เชิงซ้อนดังกล่าวเกิดขึนได้ภายใต้การจดัองค์กร

กลไก ขบวนการทีหลากหลายและเป็นอิสระ ในขณะทีสมัชชาป่าชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ภาคเหนือ (คกน.) สมัชชาคนจน เป็นหัวหอกในการต่อสู้ทางการเมืองแบบเข้มข้น ปฏิบัติการของ

เครอืข่ายชาวบ้าน องค์กรพฒันาเอกชน นักวชิาการ และกลุ่มประชาสงัคมต่างๆ ก็ช่วยเสรมิพนืทแีบบที

ตนเองถนัด การเคลือนไหวป่าชุมชนตังแต่ปี 2532-2540 จึงเติบโตขนึอย่างรวดเร็ว สามารถผลักดัน

แนวคดิสทิธชิุมชนในการจดัการทรพัยากรไว้ในรฐัธรรมนูญได ้ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่ งชาติตังแต่ ฉบับที 7 (2535-2539) มาจนถึงแผนฯ  ฉบับที 9 (2540-2545) ก็กํ าหนดให้ มี

พระราชบญัญตัป่ิาชุมชน ในส่วนภาคราชการเอง กรมป่าไม้กไ็ด้ยกระดบังานดา้นป่าชุมชน จากโครงการ

พฒันาป่าชุมชน ในปี 2532 มาสู่การจดัตงัส่วนป่าชุมชน ในคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

อนัเป็นสถาบันหลักในการผลิตองค์ความรู้เรอืงป่าไม้ ก็ได้มีวิชาวนศาสตร์ชุมชน แม้องค์ความรู้ หรือ

แนวทางของราชการอาจจะต่างไปจากชุมชน แต่กไ็ม่สามารถปฏิเสธกระแส “ป่าชุมชน” ได้

6. สถานภาพป่าชุมชน

ท่ามกลางความกดดันจากการแย่งชิงทรพัยากรจากกลุ่มธุรกิจนายทุน ก็ยังมีชุมชนทีมีการ

จดัการป่าและทรพัยากรได้ดอียู่ทวัทุกหนแห่ง ชุมชนเหล่านีเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มเีครอืงมอือุปกรณ์
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มากมาย และทีสําคญัไม่มเีงนิเดอืนค่าจ้างให้เฝ้าป่าแต่ทําไมเขารกัษาป่าได้  ชุมชนทรีกัษาป่าได้นีมทีงั

กลุ่มดงัเดมิ กลุ่มท้องถนิและกลุ่มชุมชนใหม ่ซึงแต่ละชุมชนต่างก็มรีูปแบบวธิกีารจดัการเฉพาะตวั

แม้โดยวฒันธรรมประเพณีของชุมชนท้องถินหลากหลายแห่งในไทยและเอเชียอาคเนย์จะมี

ระบบการจดัการป่าร่วมกนัระดบัชุมชน แต่นัยสําคญัของป่าชุมชนในทางการเมอืงเรมิครงัทชีาวบ้านทอียู่

อาศัยพึงพิงป่าได้ออกมาคัดค้านการสัมปทานของรฐัเนืองจากทําลายป่าซึงเป็นฐานทรพัยากรและ

วฒันธรรมของพวกเขา จนเกดิการรวมตวัครงัทําให้รฐัต้องยกเลิกสมัปทานไม้ทวัประเทศในปี 2532 ณ

จุดหกัเหทางนโยบายนีเอง นักพัฒนาเอกชนร่วมกับนักวชิาการได้เห็นว่า แท้ทีจรงิชุมชนมีระบบการ

จดัการป่าร่วมกันของตนเอง และเป็นระบบทีสามารถยกระดับเป็นนโยบายการจัดการป่ามาแทนที

นโยบายป่าไม้ของรฐัได้ จึงได้ศึกษาวิจยัการจดัการป่าของชุมชนและเรียกขานระบบดงักล่าวว่า “ป่า

ชุมชน” และผลกัดนัใหร้ฐัมนีโยบายป่าชุมชน

หากแต่ในช่วงสุญญากาศทางนโยบายนัน รฐัโดยกรมป่าไม้ทีคุมอํานาจเหนือพนืทป่ีาทีมอีาณา

บรเิวณเกอืบครงึประเทศ ได้พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสโดยเปลยีนนโยบายจากทําไม้มาเป็นอนุรกัษ์ป่าในรูป

ของการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาต ิและเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า การเปลยีนนโยบาย

มาเน้นการอนุรกัษ์ป่า การกลบัทิศนโยบายไม่เพยีงทําให้กรมป่าไม้รอดพ้นจากการถูกวจิารณ์ว่าเป็นผู้

แสวงประโยชน์จากการทําลายป่า มาเป็นองค์กรอนุรกัษ์ป่าซึงสร้างความชอบธรรมทางการเมอืงได้มาก

แต่ยงัเพมิอํานาจในการควบคุมพนืทป่ีาไม้อย่างเบ็ดเสรจ็ และสร้างผลประโยชน์แก่กรมอย่างมาก9 ด้วย

อํานาจและผลประโยชน์ กรมป่าไม้จึงเร่งรดัประกาศเขตป่าอนุรกัษ์โดยไม่ได้มกีารสํารวจว่าพนืทเีตรยีม

ประกาศเหล่านีมชีุมชนอยู่อาศยัหรอืไม่ ผลก็คือ มชีุมชนทีติดอยู่ในพนืทีป่าอนุรกัษ์จํานวนมาก ซึงแต่

เดิมก็ไม่ได้มกีฎหมายรองรบัสิทธิการอยู่ในพนืทีป่าอยู่แล้ว ยงิถูกรฐัควบคุม กดดนัให้ย้ายออกจากป่า

หรอืไม่กไ็ม่สามารถใช้ทรพัยากรจากป่าได้แมเ้พยีงเพอืยงัชพีกต็าม

สภาวะการประกาศยดึพนืทป่ีาทงัหมดให้พนืทีอํานาจของกรมป่าไม้ในนามป่าอนุรกัษ์ ทําใหก้าร

จดัการป่าชุมชนทีชาวบ้านและนักพฒันาเอกชนเสนอกลายเป็นประเด็นขดัแย้งทางการเมอืงอย่างมาก

เมอืกรมป่าไม้เห็นว่าแม้กฎหมายทีเป็นเครอืงมืออํานาจของตนจะไม่เปิดช่องให้มีป่าชุมชน แต่ชุมชน

หลายแห่งเรมิจดัการป่าชุมชนขยายตวัไปมาก จงึเป็นไม่ไดท้จีะปฏเิสธการดํารงอยู่ของป่าชุมชน กรมป่า

ไม้จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนในปี 2534 โดยมีลักษณะอนุญาตให้ชุมชนเฉพาะนอกเขตป่า

อนุรกัษ์มสีทิธิและหน้าทีดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าตามทีกรมป่าไม้กําหนด แนวคดิดงักล่าวเป็นการ

ลดิรอนสทิธชิุมชนทมีตีามวฒันธรรมอย่างสนิเชิง ทําใหชุ้มชนและนักพฒันาเอกชนร่วมกบันักวชิาการยก

ร่างกฎหมายป่าชุมชนขนึมาบ้างในปี 2536 โดยอาศัยองค์ความรู้จากการทํางานวิจยัป่าชุมชนมาเป็น

ฐานการยกร่างกฎหมาย ร่างกฎหมายของประชาชนมีหลักการยอมรับสิทธิชุมชนตามวัฒนธรรม

ประเพณีในการจัดการป่า ไม่ว่าชุมชนนันจะอยู่ในหรือนอกพืนทีป่าอนุรกัษ์ก็ตาม แต่ข้อเสนอทาง

กฎหมายดงักล่าวกถ็ูกรฐัปฏเิสธเรอืยมา

จนกระทังช่องทางนโยบายเปิดกว้างจากรัฐธรรมนูญ 2540 ทีเปิดช่องให้ประชาชนเสนอ

กฎหมายได้ด้วยตนเอง เครอืข่ายป่าชุมชนจงึระดมรายชอื 50,000 ชอื เสนอร่างพรบ.ป่าชุมชนต่อรฐัสภา

9
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติและพนัธ์ุพืช เฉพาะงบฯ อุทยานแห่งชาต ิปีละกว่า 500 ลา้นบาท
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ในปี 2543 ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา นักการเมือง นักวิชาการ ข้าราชการป่าไม้ นัก

สงิแวดลอ้มทเีชอืมนัในระบบการรวมศูนย์จดัการป่าอยู่ทรีฐัมากกว่าการส่งเสรมิการกระจายอํานาจให้แก่

ชุมชนได้ผลักดันปรับแก้ร่างกฎหมายป่าชุมชนทําให้มาตรการต่างๆ ในร่างกฎหมายป่าชุมชนไม่

ตอบสนองสทิธชิุมชน ท้ายทสีุดร่างกฎหมายดงักล่าวก็ตกไปในปี 2551 เนืองจากศาลรฐัธรรมนูญตคีวาม

ว่าองคป์ระชุมรฐัสภาไม่ครบในการพจิารณากฎหมาย

แม้ในปัจจุบนั ป่าชุมชนจะไม่มสีถานะทางกฎหมาย แต่ในทางสงัคมกลบัขยายตวัออกไปเรอืย มี

พนืทป่ีาชุมชนจํานวนมากทเีกดิจากการดําเนินการของชุมชนเอง หรอืจากการส่งเสรมิของรฐัและเอกชน

มอีงค์ความรู้ด้านป่าชุมชนทหีลากหลายทงัทางนิเวศ สงัคม เศรษฐกจิ หน่วยงานรฐัเช่น กรมป่าไม้ในปัจ

จุบนั ซึงมอีํานาจดูและเฉพาะป่าสงวนฯ (กรมอุทยานฯ ทแียกออกจากกรมป่าไม้ดูแลป่าอนุรกัษ์) มฝ่ีาย

ส่งเสรมิป่าชุมชน คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์เีป็นสถาบนัวชิาการของรฐัก็มหีลกัสูตรวน

ศาสตรช์ุมชน

จากบทเรยีนการเคลอืนไหวนโยบายป่าชุมชนดงักล่าวทําให้เห็นว่า ประชาชนระดบัล่างยงัไม่มี

อํานาจการมสี่วนร่วมกําหนดกฎหมายระดบัชาตไิด ้โครงสร้างอํานาจระดบับนยงัผูกขาดทรีฐั แต่อํานาจ

ของชุมชนอยู่ในแนวระนาบ อยู่นอกโครงสรา้งทางการเมอืงระดบัชาต ิชุมชนจงึยงัสามารถขยายพนืทีป่า

ชมุชนออกไปได้มาก และเป็นส่วนสําคญัในการป้องกนัการทําลายป่าทวัประเทศ นอกจากนีป่าชุมชนยงั

มศีกัยภาพของการพฒันาองค์ความรู้และการสร้างประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพทงัอาหารและยาใน

พนืทป่ีา

เพอืให้เขา้ใจแนวคดิและลกัษณะการจดัการป่าชุมชนของแต่ละภูมนิิเวศทแีตกต่างกนัไป จงึขอ

จําแนกคร่าวๆ เป็นระดบัภาคดงันี

ภาคเหนือ เป็นพนืทีทีมเีปอร์เซ็นต์ป่าปกคลุมสูงสุดของประเทศแต่กลบัมปัีญหาความขดัแย้ง

เรืองคนกับป่ามากทีสุด ความจริงบนภูเขาสูงทางภาคเหนือมีตัวอย่างการจัดการป่าโดยชุมชนทีดี

มากมายหลายแห่ง ดงัตวัอย่างบ้านห้วยหินลาดใน ตําบลป่าโป่ง อําเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย

ชุมชนขนาดเล็กมจีํานวนประชากรเพยีง 100 กว่าคน แต่สามารถดูแลรกัษาผนืป่าขนาด 10,000 ไร่ ป่า

บ้านห้วยหินลาดในมีความหลากหลายมาก มีพันธุ์ไม้กว่าร้อยชนิด พืนทีป่าบางส่วนมีการปลูกต้นชา

บรเิวณรมิห้วย ร่วมกบัป่าธรรมชาต ิและยงัมกีารปลูกไม้ผลเมอืงหนาว เช่น ลูกพลบั บางพนืทีปลูกไผ่

หกร่วมกับป่าธรรมชาติด้วย และเก็บหน่อไม้เป็นรายได้เสริม การใช้ประโยชน์จากป่าธรรมชาติของ

ชาวบ้านทีนีจึงไม่มกีารตดัไม้ใหญ่ แต่เป็นการใช้ป่าทีเกอืกูลกบัธรรมชาต ิพนืทีป่าบางส่วนทีทําเป็นไร่

หมุนเวยีนปลูกข้าว พชืไร่ พชืผกั และสมุนไพร ก็ยงัมพีชืพนัธุ์อนืไม่น้อยกว่า 30 ชนิดอยู่ในแปลง ช่วง

ปลายฝนต้นหนาว ชาวบ้านจะช่วยกนัทําแนวกนัไฟเพอืป้องกนัไม่ให้ไฟจากไร่ลุกลามไปยงัป่าผนืใหญ่

สําหรบักฎกติกาในการรกัษาป่าของชุมชนนอกจากจะมีข้อห้ามตามประเพณีดงัเดิม เช่น ห้ามทําไร่

บรเิวณป่าต้นนํา ตานํา หา้มตดัไม้บรเิวณป่าสะดอื ป่าช้า นอกจากนยีงัมกีารออกกฎเกณฑ์เพมิเตมิ เช่น

ห้ามเลอืยไม้ขาย ไม้ทีใช้ทําฟืนต้องเป็นไม้แห้งตาย การนําไม้มาสร้างบ้านก็ต้องผ่านการพจิารณาจาก

กรรมการหมู่บ้านก่อน ชุมชนบ้านหินลาดใน ยงัมีการสร้างความสมัพนัธ์เชอืมโยงกับชุมชนใกล้เคียง
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เช่น บ้านห้วยหนิลาดนอก บ้านแม่ทรายขาว เพอืสร้างความเข้าใจในการรกัษาป่า และทํากจิกรรมดูแล

รกัษาป่าร่วมกนั

ประเด็นไร่หมุนเวยีนซึงมคีวามสําคญัต่อการเกษตรของชนเผ่าในทีสูงมกัจะถูกกล่าวหาว่าเป็น

ระบบทีใช้ทีดินอย่างสนิเปลือง ด้วยการประเมนิจากการมรีอบหมุนเวยีนยาว ซึงต้องการพนืทีไร่หลาย

แปลงเท่ากนัจํานวนรอบหมุนเวยีนเพอืพกัทงิไว้ใหด้นิฟืนตวั (ไร่เหล่า) แต่ขอ้คน้พบการวจิยัของ อานันท์

กาญจนพนัธุ์และคณะ (2547) พบว่าการใช้พืนทีทําไร่หมุนเวียนในแต่ละปีในระบบไม่หมุนเวียนนันมี

ขนาดเล็กมากเมอืเปรยีบเทียบกับพืนทีประเภทอืนๆทงัหมดในชุมชน เช่น นา สวน และป่าประเภท

ต่างๆ กล่าวคือมีอัตราส่วนเพียงร้อยละ 0.56-5.33 เท่านัน และหากรวมพืนทีไร่เหล่าทังหมดก็จะมี

อตัราส่วนโดยเฉลยีเพยีงร้อยละ 15 เท่านัน และเมอืคํานวณหาพนืททีําไร่เฉลยีต่อคนพบว่ามจีํานวนตํา

กว่า 1 ไร่ต่อปีต่อคน ขณะทตี้องรกัษาป่าทงัป่าใช้สอยและป่าอนุรกัษ์ไวร้วมกนัในอตัราส่วนสูงมาก ตงัแต่

ร้อยละ 60 ถึง 80 ของพนืทีทงัหมด ชุมชนทีถูกกดดนัให้ยุติการทําไร่หมุนเวียนและหนัไปทําไร่ถาวร

แทนกลับกลายเป็นว่าจะต้องใช้ทีดินมากกว่า บางครงัสูงถึงร้อยละ 21 ซึงแสดงว่าการเกษตรแบบไร่

ถาวรจะใช้พนืทดีนิมากกว่าการเกษตรแบบไร่หมุนเวยีน

ตวัอย่างพนัธุ์ข้าวยงัช่วยอธบิายความหลากหลายทางชีวภาพได้ด ีชาวกะเหรยีงปลูกในชุมชน

บรเิวณหุบแม่จนั อําเภออุ้มผางจงัหวดัตาก รายงานของพรพนา ก๊วยเจรญิในปี 2540 ชาวบ้านจะแก

บ้านแม่จนัทะ บ้านเกรงิบอ และบ้านตะละค่อง มสีายพนัธุ์ขา้วทงัขา้วเหนียวและขา้วเจ้าทปีลูกไว้บรโิภค

อยู่ในปัจจุบนั 36, 22, 20 และ 8 สายพนัธุ์ตามลําดบั  พนัธุ์ขา้วเหล่านีได้มาจากการเก็บรกัษาพนัธุ์เอง

และเกดิจากการแลกเปลยีนพนัธุ์ขา้วระหว่างหมู่บ้าน

กรณีบ้านแม่ทา จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นอกีกรณีตวัอย่างในภาคเหนือ ชาวบ้านเรมิเรยีนรู้จากการ

รกัษาป่า และใช้ป่าเป็นแหล่งอาหารมากว่า 300 ปี  ป่าทีชุมชนแม่ทารกัษาไว้มพีนืทหีลายหมนืไร่ เป็น

แหล่งต้นนําทใีห้นําลงมาสู่หว้ยแม่ทา และไหลลงสู่แม่นําปิง ตลอดทงัปี ชุมชนแม่ทา มลีกัษณะเหมอืนกบั

ชุมชนอนืๆ ทผี่านประสบการณ์การคดัค้านสมัปทานทําไม้ซุง สมัปทานทําไม้หมอนรถไฟ สมัปทานทํา

โรงบ่มยาสูบ มาอย่างยาวนาน  เป็นชุมชนทเีข้มแขง็สามารถรกัษาป่าไว้ได้เป็นอย่างด ี ป่าแม่ทา เป็น

แหล่งของพืชสมุนไพรทีสําคญัของภาคเหนือ และด้วยความสมบูรณ์ของพืชสมุนไพรนี จึงเป็นแหล่ง

เรยีนรู้สร้างหมอเมอืงหรอืหมอสมุนไพรทมีชีอืเสยีงหลายท่านของภาคเหนือ

บทเรยีนและประสบการณ์จากกระบวนการจดัการป่าทีแม่ทา มสี่วนสําคญัในการสร้างผู้นํารุ่น

ใหม่ๆ ขนึมาเป็นจํานวนมาก ผู้นําเหล่านีได้ขยายผลจากการจดัการป่าไปสู่กิจกรรมทางด้านการเกษตร

อนิทรยี์ และการพฒันาชุมชน บนฐานของทรพัยากรนําและทีดินทีอุดมสมบูรณ์ แต่ละปีมผีู้มาเยยีมชม

การดูแล การจดัการป่า ระบบเกษตรกรรม และการพฒันาชุมชน เป็นจํานวนมาก ทงัในประเทศและจาก

ต่างประเทศ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยงัมชีุมชนทีดูแลจดัการป่าได้ด ีและเป็นตวัอย่างให้มากมาย  ดงั

ตวัอย่างป่าโนนใหญ ่จ.ศรสีะเกษ และป่าทามกุดขาคมี จงัหวดัสุรนิทร์

ป่าโนนใหญ่ชาวบ้านชุมชนตําบลเสยีว กิงอําเภอโพธศิรสีุวรรณจงัหวดัศรสีะเกษ เคยเป็นพนืที

สมัปทานทําไม้และการทําไม้เผาถ่านและถางป่าเพือทําการเกษตร จนป่ากว่า 16,000 ไร่ ถูกทําลาย
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ชาวบ้านช่วยกันคัดค้านการทําลายป่าจนยุติลงได้ เหลือป่า 2,240 ไร่ ทีชาวบ้านรักษาไว้เป็นแหล่ง

อาหารทีสมบูรณ์ โดยการตงักรรมการเครือข่ายชุมชนโนนใหญ่ซึงคดัเลือกมาจากตัวแทน 2 ตําบล 9

หมู่บ้านๆละ 2 คนมาเป็นกรรมการ มีการออกระเบียบการอนุรกัษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่า

กฎเกณฑ์ข้อห้ามและบทลงโทษผู้กระทําผดิ และมกีจิกรรมการฟืนฟูป่าดว้ยไมท้้องถนิและการป้องกนัไฟ

ในหน้าแล้งทําให้ป่าฟืนฟูและสมบูรณ์ขนึ เป็นแหล่งเรยีนรู้ของนักเรยีนทุกโรงเรยีนทตีงัอยู่รอบเขตป่า

ป่าทามทีกุดขาคีม เป็นชุมชนตัวอย่างจัดการนําทีดี ด้วยการรกัษาป่าทาม 4 แห่งพืนทีกว่า

1,000 ไร่ ด้วยกฎกตกิาชุมชนและด้วยกฎเกณฑ์ตามจารตีประเพณี ทําใหป่้ามคีวามอุดมสมบูรณ์ มพีนัธุ์

ปลามากกว่า 69 ชนิด ชาวบ้านมีรายจากการหาปลาปีละประมาณ 6 ล้านบาท ชาวบ้านยงัช่วยกัน

พฒันาระบบชลประทานระดบัครวัเรอืนด้วยการขุดคลองนํานําเข้าพนืทีนาและทําท่านําสําหรบัปลูกผกั

เลยีงสตัว ์และการใช้สอยของชาวบา้นอกีดว้ย

ภาคกลาง แม้พนืทป่ีาจะเหลอืน้อยทสีุดเมอืเปรยีบเทยีบกบัภาคอนืๆ แต่ก็มชีุมชนหลายแห่งที

รกัษาป่าได้ดีจนมชีือเสยีง และได้รบัรางวลัในระดบันานาชาต ิเช่น ชุมชนเขาราวเทียนทอง จ.ชยันาท

และชุมชนเปร็ดใน จ.ตราด

ชุมชนเขาราวเทียนทอง แม้จะเป็นชุมชนตังใหม่เมือ 40 กว่าปีเศษนี แต่ก็เป็นการตังชุมชน

ในช่วงรฐัเร่งขยายพนืเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง เป็นผลให้พนืทีรอบเขาราวเทียนทองในเขตรอยต่อ

จงัหวดัสุพรรณบุร ีและจงัหวดัชยันาท ทงัป่าผนืใหญ่และป่าตามหวัไร่ปลายนาถูกแผว้ถางเพอืปลูกพชืไร่

เช่น อ้อย ขา้วโพด มนัสําปะหลงั  การตดัไม้ทําฟืนและเผาถ่านขาย จนแทบไม่มป่ีาธรรมชาติหลงเหลือ

อยู่ พนืทเีขาลาวเทยีนทอง ในเขตตําบลเนินขามซึงลกัษณะภูมปิระเทศ เป็นทรีาบล้อมรอบพนืทภีูเขา มี

ป่าเบญจพรรณปกคลุมอยู่ประมาณ 4,500 ไร่ ซึงชาวบ้านไดช้่วยกนัดูแลรกัษาไวใ้ชป้ระโยชน์ป่าผนืนีมา

พร้อมๆ การตงัชุมชน การใช้ประโยชน์ป่าในอดีตก็มุ่งทีจะเก็บหาผลผลิตจากป่าให้มากทีสุดเพอืนําไป

ขาย โดยไม่ไดค้ํานึงถงึผลกระทบหรอืความเสยีหาย ทจีะเกดิขนึกบัพนืทป่ีา ไม่มคีนจดัการดูแล ช่วงแล้ง

จึงมักเกิดไฟป่าติดต่อกันทุกปีทําให้ไม้ใหญ่น้อยถูกโค่นลง สภาพป่าเสือมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด

จนกระทังระยะ 10 ปีทีผ่านมา ผู้นําชุมชนจํานวนไม่กีคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าและเห็น

ปัญหาสภาวะแวดล้อมอนัเกดิจากความเสอืมโทรมของป่า จงึมกีารรวมตวักนัทํากจิกรรมเพอืการป้องกนั

รกัษาป่า เช่น ทําแนวกนัไฟ ช่วยกนัดบัไฟป่า และต่อมาจึงได้ขยายความร่วมมอืในการทํางานจากคน

กลุ่มเล็กๆ มาเป็นกลุ่มในหมู่บ้าน และเครือข่ายชุมชนเขาราวเทียนทอง ได้ร่วมกันประสานงานกัน

หน่วยงานและองค์กรด้านสงิแวดล้อม ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน การทํางานขององค์กรชาวบ้าน ต่อมา

ชาวบ้านเรมิพฒันากฎระเบยีบป่าชุมชนและมาตรการในการดูแลรกัษาและจดัการป่า โดยเฉพาะอย่างยงิ

การจดัการไผ่รวก ซึงเป็นทรพัยากรทสีําคญัของเขาราวเทียนทอง โดยใช้องค์ความรู้และภูมปัิญญาของ

ชาวบา้น ในการหาอยู่หากนิกบัป่าไผ่ทําให้ป่าไผ่รวกไดร้บัการจดัการทดี ีใหผ้ลผลติทงัหน่อไม ้และลําไผ่

ได้อย่างยงัยืน จนได้รบัรางวัลต่างๆ อาทิ รางวลัป่าพืนบ้านอาหารชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ.2542 ในเชิง

สถาบันชาวบ้านเขาราวเทียนทองยังได้ยกระดับคนทํางานป่าชุมชนขึนมาเป็นคณะทํางาน และ

ประสานงานเพอืหางบประมาณมาสนับสนุนและจดัตงัเป็นกองทุนทํากจิกรรม เช่น การสร้างความเขา้ใจ

ให้กับชาวบ้าน การปลูกต้นไม้ การป้องกันไฟป่า และยงัร่วมกันจดัทําแผนการจดัการป่าและงานวจิยั
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ท้องถนิเพอืสร้างองค์ความรู้ในการจดัการป่า และถ่ายทอดองค์ความรู้ทไีด้ไปยงักลุ่มเยาวชน สมาชกิใน

ชุมชน บุคคลภายนอกทีเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน งานวิจยัท้องถินของชาวบ้านยังช่วยเพิมมูลค่า

ผลผลติในชุมชน เช่นการแปรรูปหน่อไมร้วก การแปรรูปเห็ดโคนเป็นต้น

ชุมชนเปรด็ใน เป็นชุมชนเก่าแก่ ทตีงัอยู่ชายฝังทะเลของภาคตะวนัออกในเขตตําบลห้วงนําขาว

อําเภอเมือง จังหวัดตราด การทํามาหากินแต่เดิมคือการทํานา การปลูกไม้ผล และการจับสัตว์นํา

ทรพัยากรของชุมชนเปรด็ในมคีวามอุดมสมบูรณ์ บนบกมป่ีาเขาทชีุ่มชนื ใหนํ้าจดืหล่อเลยีงไม้ผลและผนื

นา ชายฝังมีป่าชายเลนพนืทีกว่า หมนืไร่ เป็นแนวกําบังลมจากทะเล และเป็นแห่ล่งอนุบาล และทีอยู่

อาศยัของสตัว์นํา ชาวบ้านเปรด็ในจึงมชีีวติความเป็นอยู่ทีสมบูรณ์ด ีทงัในมติิทางสงัคม เศรษฐกิจและ

สงิแวดล้อม แต่เมอืนโยบายได้มอบสมัปทานทําไม้ป่าชายเลนให้กบับรษิัทเอกชน ความเดือดร้อนก็เรมิ

เกิดขนึกบัชุมชนเปรด็ใน  คลองถูกขุดขยายให้กว้างขนึเพอืสะดวกแก่การลําเลียงไม้ออกจากป่า ต้นไม้

ใหญ่น้อยถูกตดัโค่น และชกัลากออกจากป่า ทําลายต้นไม้และสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศยัของสตัว์นํา ทํา

ให้สตัว์นําทเีคยมชีุกชุมลดน้อยลงไป จนไม่มใีห้ชาวบ้านจบักนิจบัขายเหมอืนในอดตี พนืทป่ีาบางแห่งที

ถูกตดัโค่นลงยงัถูกจดัเตรยีมทําเป็นรสีอร์ท และยงัมเีรอือวนรุนอวนลากเขา้มาให้เครอืงมอืประมงทีผดิ

กฎหมาย จบัสตัว์นําใหญ่น้อยในเชงิทําลาย และยงิไปกว่านันการทไีม้ในป่าชายฝังถูกตดั ทําให้ดินทรุด

ตดั เมอืมคีลนืลม ทําใหต้ลงิถูกกดัเซาะเขา้ไปทุกปี ชาวบา้นได้รบัผลกระทบจากการทําไมแ้ละถางป่า ได้

รวมตวักนัคดัคา้นการตดัไมท้ําลายป่าในรูปแบบสมัปทานป่า จนเป็นผลสําเรจ็และตงักลุ่มอนุรกัษ์ป่าชาย

เลนบ้านเปร็ดใน ขนึมาฟืนฟูป่าทรพัยากรชายเลนและชายฝัง สร้างแผนจดัการป่าชายเลน ทีเชอืมโยง

การรกัษาป่า การส่งเสริมอาชีพราษฎร การจบัสัตว์นํา การเพาะเลียงสัตว์นํา และการท่องเทียวเชิง

นิเวศน์ตลอดจนการพฒันากลุ่มองคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตร ีกลุ่มออมทรพัย ์ทําใหชุ้มชน

เปรด็ในมอีงค์กรชุมชนทเีข้มแขง็ มชีอืเสยีงเป็นทีรู้จกัได้รบัรางวลั ทงัผู้นําและกลุ่มองค์กรของชุมชนใน

ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตดิเีด่นทงัระดบัชุมชนและระดบันานาชาติ

ภาคใต้ ภูมปิระเทศเป็นเทือกเขาอยู่ตอนกลางลาดลงยงัชายทะเลทงัสองฝัง ของทะเลอนัดามนั

และอ่าวไทย ทําให้ระบบนิเวศของภาคใต้มีความหลากหลายมาก ตงัแต่ป่าดิบเขาบนยอดเขาหลวง

จงัหวดันครศรธีรรมราช ลดลงมาเป็นป่าดบิชนืในเขตสุราษฎร์ธานีรอยต่อจงัหวดัพทัลุงและตรงั และยงัมี

ป่าบึง ป่าพรุนําจืด ป่าสนัทราย ป่าชายเลนรวมทงัเขตหญ้าทะเลและปะการงั จากยอดเขาจนถงึทะเลมี

ระบบนิเวศทงันําจดื นํากร่อย และนําเคม็ ชุมชนทอียู่บนภูเขา จะอยู่กบัสวนยางและสวนผลไม ้ชุนชนบน

พนืราบจะอยู่ทํานาและสวนยาง ส่วนกลุ่มชุมชนทอียู่ติดทะเล จะมกีารหาอยู่หากนิกบัทรพัยากรชายฝัง

ด้วยเครอืงมอืประมงนานาชนิด ฐานทรพัยากรทงับนบก ชายฝัง และทะเล จึงมีความสมัพนัธ์กับชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนปักษ์ใต้ ชุมชนภาคใต้จึงรักษาฐานทรัพยากรควบคู่ไปกับฐานการผลิตทาง

การเกษตรตลอดมา พชืพรรณบางชนิด ชาวบ้านนําออกจากป่ามาปลูกในชุมชน และในทํานองเดยีวกนั

ก็นําไม้ผล ไม้ยนืต้นพนัธุ์ดีไปปลูกแซมในป่า ทําให้เกิดรูปแบบการผสมผสานหรอืเรยีกว่า สวนสมรม

สวนโบราณ และสวนดูซง อยู่ทวัไปทงัในชุมชนชาวพุทธและมุสลิม กรณีศึกษาป่าชายเลนในภาคใต้ที

แสดงให้เห็นถึงชีวติวฒันธรรมและความเข้มแขง็ของชุมชนทีรกัษาและใช้ประโยชน์ป่าอย่างยงัยนืมอียู่
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มากมาย เช่น ชุมชนป่าชายเลนทีจงัหวดัพังงา ป่าทุ่งตาเซะ ป่าทีตําบลเขาไม้แก้ว และชุมชนสองฝัง

แม่นําประเหลยีนของจงัหวดัตรงั  ป่าชายเลนของจงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีเป็นต้น

ในกรณีป่าชายเลนบ้านทุ่งทอง จงัหวดัตรงั จดัได้ว่าเป็นชุมชนแรกๆ ทชีาวบ้าน ลุกขนึมาต่อสู้

กบันายทุนผู้ได้รบัสมัปทานเขา้มาตดัไมท้ําลายป่าในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๒๗ จนสภาพป่าเสอืมโทรม สตัวนํ์า

ไม่มทีีอยู่อาศยัและแหล่งอนุบาลสตัว์วยัอ่อน ทําให้ชาวบ้านสูญเสยีอาชพีจากการจบัสตัวนํ์า ขบวนการ

ของชาวบ้านทุ่งทองน่าสนใจ ตรงทีมอีงค์กรเอกชนและนักวชิาการจากสถาบนัวชิาการท้องถนิลงมาร่วม

พูดคุยปรกึษาหารอืและพฒันาแกนนําชาวบ้าน และแนวความคิดในการดูแลรกัษาป่าแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าทรีฐัในท้องถนิ องคพ์ฒันาเอกชน และสถาบนัวชิาการ

พืนทีป่าชายเลนบ้านทุ่งทองจํานวนเนือที 587 ไร่ ขณะนีได้รบัการฟืนฟูจนกลับมามีสภาพ

ใกลเ้คยีงกบัธรรมชาต ิมคีวามหลากหลายของพชืพนัธุ์และสตัวนํ์า ชาวบ้านมกีจิกรรม การปลูกและฟืนฟู

ป่า การตัดแต่งกิงไม้ทีแน่นออก และมีการแบ่งพืนทีป่าสําหรบัเป็นแหล่งไม้ใช้สอย บนกติกาทีเน้น

จิตสํานึกต่อธรรมชาติของชุมชน ชาวบ้านทุ่งทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีการสร้างขบวนการ

ทางสงัคม เช่น หลงัการทําละหมาดทุกวนัศุกร์จะมวีงคุยปรกึษาหารอืในเรอืงการจดัการดูแลป่าร่วมกนั

รวมทงัสรา้งกจิกรรมกลุ่มเยาวชนในมาร่วมเรยีนรูแ้ละทํากจิกรรมในป่าด้วย ชุมชนยงัเชอืมโยงทํางานกบั

ชุมชนข้างเคียง เช่น บ้างแหลมขาม บ้านแหลมไทร รวมทงัยังขยายแนวคิดการฟืนฟูทรพัยากรโดย

ชุมชนยงัจงัหวดัตรงัและชุมชนขา้งเคยีงอนืๆ ดว้ย

การทีชุมชนตัวอย่างเหล่านีอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน แถมยังเป็นทียอมรับจากชุมชนอืน

ตลอดจนหน่วยงานของรฐัและสถาบนัวชิาการระดบัประเทศและนานาชาตกิเ็พราะชุมชนไม่ยอมจํานนต่อ

การรุกรานแย่งชงิทรพัยากรจากภายนอก แต่ต่อสูทุ้กรูปแบบเพอืให้ได้สทิธใินการจดัการทรพัยากรด้วย

การรวมแรงรวมใจร่วมมอืกนัทงัในระดบัชุมชนและเครอืข่ายชุมชน  มกีารสร้างกลไกเพอืลดความกดดนั

ทงัทางเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงจากภายนอก

ชุมชนทีประสบความสําเร็จในการจดัการป่าและทรพัยากร นอกจากจะต้องมผีู้นําทีเข้มแขง็ มี

คุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะอุทิศตนเพือส่วนรวมแล้ว ยังต้องมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาที

หลากหลายและบูรณาการวถิีชีวติเขา้กบัการจดัการทรพัยากร มกีลุ่มองค์กรและเครอืข่ายทเีขม้แขง็และ

ชาวบ้านมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนั และทสีําคญัคอืความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทเีกดิจากการ

ดูแลรกัษาและจดัการป่าร่วมกนั ปัจจยัเหล่านีทําใหช้าวบ้านรู้สกึว่าป่าเป็นชวีติของเขาเขาจงึต้องปกป้อง

ดูแล และเมอืมใีครเขา้มาทําอนัตรายต่อป่า  ชุมชนจะต่อสูจ้นถงึทสีุดแม้จะต้องสละชวีติกต็าม

ความสําคัญของป่าชุมชนทังในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทําให้ป่าชุมชนเป็น

ขอ้เสนอทางนโยบายจากประชาชนมาต่อเนืองยาวนาน10 ผลกัดนัเป็นพระราชบญัญัติป่าชุมชนตงัแต่ปี

10 แรงจูงใจททีําใหชุ้มชนอนุรกัษ์ป่าในรูปป่าชุมชน 7 ประการคอื ป่าเป็นแหล่งอาหารและปัจจยัพนืฐานยงัชพี

เป็นปัจจยัหนุนเสริมระบบการผลิตและเศรษฐกิจครวัเรือนและชุมชน ชุมชนรกัหวงแหนปกป้องป่าจากการคุกคาม

ภายนอก เป็นแหล่งวฒันธรรมท้องถิน ชุมชนต้องการการยอมรับสิทธิชุมชนจัดการป่า ป่าเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา

ธรรมชาติและรกัษาองค์ความรู้ท้องถินในการจัดการทรพัยากร ป่ายังทําหน้าทีป้องกันบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

(สมหญงิ สุนทรวงษ์ และคณะ, 2554, น.84)
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2534 จนถงึปี 2551 แต่รฐัก็ยงัไม่สนับสนุนเนืองจากต้องการรวมศูนย์อํานาจจดัการไว้ทีรฐั หน่วยงานที

ดูแลป่ามีผลประโยชน์ทงัทางตรงและอ้อมจากการผูกขาดป่า อีกทงัไม่ไว้วางใจว่าชุมชนจะมีศกัยภาพ

จดัการป่าได ้ แม้ทผี่านมาจะมคีวามพยายามสร้างแนวทางการจดัการป่าร่วมกนัระหว่างรฐักบัชุมชนใน

พนืทีป่าอนุรกัษ์ เช่น โครงการจดัการพนืทีคุ้มครองอย่างมสี่วนร่วม (Joint Management of Protected

Area: JoMPA 2547-2551) แต่แนวทางเหล่านันก็เป็นเพยีงแค่การทดลองหรอืโครงการนําร่องทีไม่มผีล

ไปสู่การทบทวนนโยบาย การไม่มนีโยบาย กฎหมายรองรบัสทิธชิุมชนทอ้งถนิ (ระบบกรรมสทิธติ่อทดีนิ

และสิทธิในการจัดการป่า) ในพืนทีป่าอนุรักษ์อย่างชัดเจน จึงเป็นปมปัญหาสําคัญทีไม่อาจทําให้

เป้าหมายการรกัษาพนืทีป่าอนุรกัษ์ตามร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที 11 บรรลุผลได ้ (ร่าง

แผนฯ 11 กําหนดเป้าหมายให้มกีารรกัษาพนืทีอนุรกัษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 เพมิพนืทีป่าให้ได้ร้อย

ละ 40 ของพนืทปีระเทศ และเพมิพนืทป่ีาชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่) และยงัทําใหชุ้มชนทอียู่ใน

เขตป่าอนุรกัษ์เผชญิความเสยีงหรอืความไม่มนัคงทางอาหารยงิขนึไปอกี (ไม่ว่าจากการถูกเจ้าหน้าทรีฐั

กดดนัไม่ใหเ้ขา้ถงึทรพัยากรอาหารในป่า หรอืการทําเกษตรเชงิเดยีวทสีรา้งกดดนัต่อการบุกเบกิพนืทป่ีา

และทําลายระบบนิเวศจะย้อนกลบัมาทําลายความมนัคงทางอาหารของชุมชนไปอกี)

ปัจจุบนั สํานักการจดัการป่าชุมชน กรมป่าได้มกีารรวบรวมขอ้มูลของพนืทป่ีาชุมชน ปี 2552 มี

ทังหมดประมาณ 2,792,925 ไร่ และในปี 2554 มีการขึนทะเบียนขอจัดการป่าชุมชนเพิมขึนเป็น

ประมาณ 2,875,535 ไร่ ในขณะทฐีานขอ้มูล ณ วนัที 31 มกราคม 2554 ของส่วนส่งเสรมิการจดัการป่า

ชุมชน สํานักจดัการป่าชุมชน กรมป่า ได้สรุปว่า จํานวนหมู่บ้านทีได้ขนึทะเบียนป่าชุมชนแยกเป็นราย

ภาคไดด้งันี

1. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,941 หมู่บ้าน

2. ภาคเหนือ 2,485 หมู่บ้าน

3. ภาคกลาง 979 หมู่บ้าน

4. ภาคใต้ 713 หมู่บ้าน

ตวัเลขดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึศกัยภาพของชุมชนในการขอมสีทิธทิจีะมสี่วนร่วมในการจดัการ

ป่าชุมชนได้เป็นอย่างดี
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7. ป่ากบัการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

การประชุมเรอืงโลกร้อนระดบัโลกสรุปว่า การทําลายป่ามสีดัส่วนปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกว่ารอ้ย

ละ 20 จึงเกิดแนวคิดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสอืมโทรมของป่าใน

ประเทศกําลังพัฒนา (Reducing from Deforestation and Forest Degradation: REDD) ซึงขณะนียัง

อยู่ในระหว่งการเจรจารายละเอยีด REDD เป็นทงัโอกาสและความเสยีง เพราะในดา้นหนึงรฐัอา้ง REDD

ในการกล่าวโทษและขบัไล่ชาวบ้านในพนืทีป่าด้วยข้อหาทําลายป่าโดยไม่เคารพสิทธิชุมชน เช่น การ

จบักุมชาวบา้นในป่าด้วยคดโีลกร้อน และเปิดโอกาสใหเ้กดิธุรกจิการปลูกป่าทงัรฐัและเอกชนเขา้มาแสวง

ประโยชน์จากการปลูกป่า แต่ในอีกด้านหนึงการจดัการป่าชุมชน ก็จะถูกยกระดับในทางนโยบายทงั

ระหว่างประเทศและในประเทศได ้เนืองจากเป็นกลไก REDD พนืฐานทปีระชาชนมสี่วนร่วมในการฟืนฟู

ป้องกนัการทําลายป่า รฐับาลได้จดัทําแผนโลกร้อน แต่ก็ยงัเน้นการรวมศูนย์ การแสวงประโยชน์จาก

ทรพัยากร โดยประชาชนไม่ได้มสี่วนร่วม จงึเกดิการคดัคา้นจากประชาชน11

ในอกีมติหินึง ทางภาคสงัคม เช่น ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตรช์ุมชนแห่งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก

(RECOFTC) ได้พยายามศกึษาวจิยัร่วมกบัชุมชน เพอืชใีห้เหน็ศกัยภาพของป่าชุมชนต่อการแก้ปัญหา

โลกรอ้นดว้ยการฟืนฟูป่า ขอ้เสนอสําคญัของรคีอฟกค็อื องค์ประกอบของ REDD ซึงตามหลกัสากลนันมี

เรอืง การเกบ็กกัคารบ์อน การจดัการป่าอย่างยงัยนื และบรกิารทางนิเวศ จะต้องเพมิมติเิรอืงการอนุรกัษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการรกัษาวฒันธรรมท้องถินไว้ด้วย หรอืเรยีกว่า REDD Plus โดยมี

หลกัการสําคญัคอืการรบัรองสทิธชิุมชนจดัการป่า มุ่งเป้าทคีนยากจนทพีงึพาป่าใหพ้ฒันาความเป็นอยู่ที

ดขีนึ

แนวทางคอื สนับสนุนและตอบแทนชุมชนทีมกีารจกัการป่าอย่างต่อเนือง สนับสนุนชุมชนในพนืที

ป่าเสอืมโทรมเพอืการพฒันาความเป็นอยู่ของชุมชน โดยกลไกดงักล่าวไม่ควรอยู่บนฐานระบบตลาดซือ

ขายคาร์บอน แต่ควรมกีารจดัการแบบกองทุนในระดบัชาติ

8. การนิยาม “ป่า” ในมิตินโยบาย

ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 (2555-2559) กําหนดเป้าหมายให้มกีาร

รกัษาพืนทีอนุรกัษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 เพิมพืนทีป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพืนทีประเทศ และเพิม

พืนทีป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ สิงทีน่าพิจารณาคือ เป้าหมายพืนทีป่าร้อยละ 40 เป็น

เป้าหมายเดิมทีเจ้าหน้าทีผู้เชียวชาญด้านป่าขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เคยแนะนําแก่กรมป่าไวต้งัแต่ปี 249112 แต่ไม่ปรากฏฐานคดิหรอืแหล่งอ้างองิทชีดัเจนว่าพนืทีป่าทรีะบุมี

11 อ่านรายละเอียดได้ใน http://www.oknation.net/blog/landreformnetwork/2010/08/28/entry-1
12 ปินแก้ว เหลืองอร่ามศร,ี “บทวิเคราะห์ว่าด้วยการสร้างแนวทางการอนุรกัษ์ธรรมชาต,ิ ใน การเมอืงป่าไทยยุคหลงั

สมัปทาน, มูลนิธฟืินฟูชวีติและธรรมชาต,ิ 2548: น.86
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นิยามว่าอย่างไร13 หากนิยามตามกฎหมายก็จะเป็นปัญหามากว่า ทดีนิจํานวนมากทไีม่ได้มพีชืท้องถนิก็

ถูกนับเป็นป่าได ้เพยีงแต่พนืทดีงักล่าวไม่มเีอกสารสทิธติามกฎหมาย ประการต่อมา ทําไมต้องเป็นร้อย

ละ 40 สดัส่วนดงักล่าวมคีวามหมายอย่างไรต่อระบบนิเวศและสมัพนัธ์กบัประชากรและการใชป้ระโยชน์

พืนทีของประเทศอย่างไร แต่ข้อเสนอดังกล่าวก็นํามากําหนดไว้ในนโยบายป่าแห่งชาติ 2528 ทีได้

แบ่งเป็นป่าอนุรกัษ์ร้อยละ 15 และป่าเศรษฐกิจ (ป่าปลูกเชิงพาณิชย์) ร้อยละ 25 แต่ต่อมาแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที 7 ได้กําหนดสดัส่วนใหม่ให้เพมิพนืทีป่าอนุรกัษ์เป็นร้อยละ 25 โดย

วธิกีารประกาศเขตป่าอนุรกัษ์เพมิขนึ และลดสดัส่วนป่าเศรษฐกจิลงเหลอืรอ้ยละ 15

การนิยาม “ป่า” จงึเป็นสงิสําคญั เพอืให้สงัคมไทยได้ประโยชน์ทีสุด ทงัด้านการพฒันานโยบาย

การจดัการป่า รวมทงัสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจชุมชนท้องถินให้มีส่วนร่วมในการจดัการป่าบนฐาน

ความเป็นธรรม

งานวจิยัเรอืง “แนวคดิและรูปแบบของ REDD ทเีหมาะสมในการจดัการทรพัยากรป่าอย่างยงัยนื

และเป็นธรรมในบริบทสังคมไทย (2554) ได้ทําการศึกษานิยามป่า โดยศึกษาทังจากรายงานวิจัย

วิทยานิพนธ์ เกียวกับโครงสร้างของป่าธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ

หน่วยงานทเีกยีวขอ้งทงักรมป่า กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป่์า และพรรณพชื การสํารวจโดยการวางแปลง

ในพนืทีศกึษาทงั 5 พนืท ีการสํารวจโครงสร้างป่าในพนืทแีหง้แล้งทีมปีรมิาณนําฝนน้อย รวมทงัรวบรวม

ทัศนะมุมมองโดยเฉพาะเกียวกับบทบาทหน้าทีของป่าจากผู้ทีเกียวข้องทังชาวบ้าน นักวิชาการ

เจ้าหน้าทภีาครฐั เจ้าหน้าทอีงค์กรพฒันาเอกชนรวมอย่างน้อย 625 คน โดยจําแนกออกเป็นการจดัเวที

ชุมชน 13 ครัง มีผู้เข้าร่วม 375 คน จากแบบสอบถามชุมชนละ 25 ชุด รวม 125 ชุด ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายทงั กลุ่มผู้นํา ผู้ใช้ประโยชน์จากป่า กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้อาวุโส และจากการ

ประชุมส่วนกลางกบัตวัแทนหน่วยงานองค์กรทเีกยีวข้องทงัภาครฐั ภาคองค์กรเอกชน สถาบนัวชิาการ

รวม 7 ครงั มผีูเ้ขา้ร่วม 162 คน โดยมนีิยามป่า ดงันี

13 นิยามความหมาย “ป่า” มหีลากหลาย แต่ทปีรากฏขนึเป็นครงัแรกในกฎหมายไทย คอื พระราชบญัญตัิป่า

พ.ศ.2484 มาตรา 4 ว่า “ป่า” หมายความว่า ทีดินทียังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายทีดิน คํานิยามดังกล่าวได้

กลายเป็นหลกัอ้างอิงของกฎหมายป่าทุกฉบบั เช่น พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 นิยามป่าไว้ว่า “ป่า”

หมายความว่า ทีดนิ รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บงึ บาง ลํานํา ทะเลสาบ เกาะ และทชีายทะเลทยีงัมไิด้มี

บุคคลได้มาตามกฎหมาย

ขณะท ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคํานิยามคําว่า "ป่า" ในปี 2006 หมายถึง “พนืททีมีกีาร

ปกคลุมเรอืนยอดอย่างน้อยรอ้ยละ 10 ต้นไม้มคีวามสูงไม่ตํากว่า 5 เมตร มขีนาดพนืทไีม่น้อยกว่า 0.5 เฮกตาร ์(3.125

ไร)่
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“ป่า คอื พนืทีทีปกคลุมด้วยต้นไมท้้องถนิหลากหลายชนิดทมีคีวามสูงตงัแต่ 2 เมตรขนึไป โดยมี

การปกคลุมเรอืนยอดไม่ตํากว่าร้อยละ 10 มเีนือทีตงัแต่ 0.31 ไร่ ขนึไป ทงันีในพนืทีต้องประกอบด้วย

พรรณพืชและพันธุ์สตัว์ท้องถินทีหลากหลายสมัพันธ์กันเป็นระบบนิเวศทีให้ผลผลิตและบริการอย่าง

ต่อเนืองทเีกอืหนุนต่อความเป็นอยู ่วถิชีวีติของมนุษย ์และวฒันธรรมท้องถนิ”

จากนิยามดงักล่าว จะพบว่า มตีวัชวีดัลกัษณะความเป็นป่าอยู่อย่างน้อย 6 ตวัชวีดั ดงันี

1.พนืทตีงัแต่ 0.31 ไร่

2.ชนิดต้นไม้ท้องถนิทหีลากหลาย

3.ต้นไม้มคีวามสูงตงัแต่ 2 เมตรขนึไป

4.มคีวามหลากหลายของพนัธุ์พชืและพนัธุ์สตัวท์้องถนิ

5.ใหผ้ลผลติ (good) และบรกิาร (service) ทหีลากหลาย/บทบาทหน้าทหีลากหลาย

6.เกอืหนุนและเชอืมโยงกบัวถิชีวีติ วฒันธรรมชุมชนท้องถนิ

9. ข้อเสนอการปฏิรูปการบริหารจดัการป่า

ขอ้เสนอเชงิหลกัการ

1.ใชห้ลกัการจดัการมนุษยแ์ละชวีมณฑล (Man and Biosphere) ตามหลกัการของ UNESCO คอื ระบบ

การจดัการนิเวศบนองค์ความรู้ร่วมระหว่างวทิยาศาสตร์กบัความรู้ท้องถิน โดยมเีป้าหมายเพอืการอยู่

ร่วมกนัอย่างเกอืกูลระหว่างคนกบัป่าอย่างสมดุล ยงัยนื

2.การจดัการป่ามุ่งเน้นการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ การใช้ประโยชน์ด้านทรพัยากรชวีภาพ

อย่างยงัยนืมากกวา่การจดัการไมเ้ชงิพาณิชย์

3.แยกการปลูกไม้เชงิพาณิชย์ออจากการจดัการป่า

4.รบัรองและส่งเสรมิชุมชนท้องถนิทอียู่และใชป้ระโยชน์จากป่าใหม้คีวามสามารถทเีขม้แขง็ในการจดัการ

ป่าอย่างยงัยนื

5.กนัพนืทอียู่อาศยั และททีํากนิของชุมชนทซี้อนทบัในพนืทป่ีาออกจากเขตป่า แล้วให้จดัการทดีนิทกีนั

ออกมาในเชงิอนุรกัษ์

6.เปลยีนรูปแบบการจดัการป่าแบบรวมศูนย์ของรฐั เช่น เขตป่าอนุรกัษ์ และพฒันาระบบการจดัการป่า

ร่วมกนัของประชาชนในท้องถนิตามเงอืนไขเชงินิเวศมาแทนทรีูปแบบเดมิ

7.ไม่นําพนืทีป่าเขา้โครงการซือขายคาร์บอน (Carbon Credit) เพราะจะทําให้ประเทศไทยสูญเสยีสทิธิ

ในการจดัการป่า

ขอ้เสนอทางนโยบาย

1.ปฏริูปกฎหมายป่าไม้ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเกยีวกบัการจดัการป่าและชุมชนในเขตป่าทุกฉบบัได้แก่

พรบ.ป่าไม้ 2484 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 พรบ.สงวนและคุ้มครอง
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สตัวป่์า 2535 มตคิณะรฐัมนตรี 30 มถิุนายน 2541 (เรอืงการพสิูจน์สทิธปิระชาชนในเขตป่าอนุรกัษ์) มติ

คณะรฐัมนตรกีารจดัชนัคุณภาพลุ่มนํา (2528-2535) โดยประมวลออกมาเป็นกฎหมายป่าฉบบัใหม่

2.ยกร่างประมวลกฎหมายป่าฉบบัใหม่ โดยมหีลกัการ โครงสร้าง ดงันี

วัตถุประสงคก์ฎหมายคือ

1) เพือการอนุรกัษ์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที

สมดุลกับธรรมชาติ

2) เพือการใชป้ระโยชนโ์ดยชุมชนอย่างสมดุลและยงัยืน

3) เพือสรา้งความร่วมมือระหว่างบุคคล ชุมชน สงัคม และรฐั ในการจัดการทรพัยากร

4) เพือกระจายอาํนาจการจัดการลงสู่ระดับชุมชน ท้องถิน ภูมินิเวศ และให้เกิดการถ่วงดุลซึงกัน

ระหว่างชุมชน สงัคม และรฐั

นิยามต่อป่าและทรัพยากร14

1. ทรพัยากรธรรมชาต ิคือ พืนทีธรรมชาต ิเช่น ป่า นาํ ดิน ทะเล เป็นตน้

2. พืนทีทรพัยากร หมายรวมถึง พืนทีธรรมชาติ พืนทีนิเวศวัฒนธรรมชุมชน ท่าชุมชนมีการจัดการอย่างสมดุล

และยงัยืน

ขอบเขตการจัดการตามกฎหมาย

ขอบเขตจาํกัดเฉพาะในพืนทีทียังไม่มีกรรมสิทธิครอบครอง ทีมีอยู่ ณ ปัจจุบันรวมทังหมด 147

ลา้นไร่ อันครอบคลุมถึงพืนทีมีตน้ไมป้กคลุม และไม่มีตน้ไมป้กคลุม แบ่งได้เป็น ขอบเขตการจัดการ

ระดับชุมชน ขอบเขตการจัดการระดับภูมินิเวศ ทีอาจครอบคลมุพืนทีขา้มเขตการปกครอง

ระบบสิทธิในการจัดการทรัพยากร15

1) สิทธิในทีดิน ยอมรับสิทธิส่วนบุคคลในทีดิน และสิทธิชุมชนในการใช้ทีดิน แต่อยู่ภายใต้การ

กาํกับของชุมชน ในรูปของโฉนดชุมชน

14 การนิยามดงักล่าว เพอืให้การจดัการทรพัยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างองค์รวม ไม่แยกประเภทจดัการเป็น

ตวัทรพัยากร แต่เป็นการจดัการเชงิพนืท ีโดยให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจรงิของธรรมชาต ิและชุมชน อีกทงัยงัไม่

เป็นการปิดกนัสทิธใิด ๆ ทงัสทิธปัิจเจก สทิธชิุมชน และสทิธริฐัและสงัคม
15 สทิธดิงักล่าว ครอบคลุมทงัพนืทป่ีา ทดีนิทํากนิ ทอียู่อาศยัของปัจเจกในชุมชน และตวัชุมชนเองดงันัน ไม่

ว่าจะเป็นระบบไร่หมุนเวยีนของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ระบบสวนดูซง ภาคใต้ ทหีวัไร่ปลายนา ของอีสาน ล้วนแล้วแต่

เป็นสทิธชิุมชนในการจดัการภายใต้เงอืนไขความยงัยนืทีชุมชนกําหนดขนึ หรอืสทิธปัิจเจกตามกฎหมายทดีินทมีีมา

ก่อน ก็ต้องปฏิบตัิตามเงอืนไขการจดัการทยีงัยืน ซึงสถานะแห่งสทิธเิหล่านีได้รบัการรบัรองจากกฎหมายทรพัยากร

ฉบบันี
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2) สิทธิในฐานทรพัยากรของชุมชน เป็นระบบการจดัการทรพัยากรร่วมกันทงัดิน ป่า นาํ ทรพัยากร

ชายฝัง ทรพัยากรชีวภาพโดยเป็นการจดัการอย่างสมดลุและยงัยืน ตามเงือนไข ระบบการจดัการของชุมชน

นนั ๆ โดยปรากฏในรูปของระบบ กลไกการจัดการระดับชุมชน และระดบัภูมินิเวศ

3) สิทธิของรัฐและสังคมร่วมสนับสนุนและตรวจสอบ เป็นสิทธิทีจะต้องร่วมสนับสนุนและ

ตรวจสอบการจัดการทรพัยากรของชุมชนทอ้งถินในแต่ละที เพือใหเ้กิดความโปร่งใส และมีหลกัประกันการ

จดัการทรพัยากรทียงัยืนอย่างแทจ้ริง

องคก์รในการจัดการทรัพยากร มีหลายระดับ ไดแ้ก่

1) คณะกรรมการจัดการทรพัยากรระดับชุมชน ทังระดับหมู่บ้าน หรือเครือข่ายชุมชนจากหลาย

หมู่บา้น เครือข่ายลุม่นาํ และอืน ๆ ทีมีการจดัการทรพัยากรร่วมกัน โดยอาจจะไม่เป็นองคก์รทางการหรือไม่

ก็ได ้โดยใหม้ีการจัดตังคณะกรรมการชุมชนมาจากชาวบา้นในชุมชนทีดูแลจัดการทรพัยากร และผ่านการ

คัดเลือกโดยชุมชน ขณะเดียวกันมติส่วนใหญ่ของชุมชนก็สามารถถอดถอนกรรมการได้

2) คณะกรรมการระดับภูมินิเวศ เช่น ภูมินิเวศลุ่มนาํ ป่าผืนใหญ่ หรืออืน ๆ โดยใหม้ีองคป์ระกอบ

ไดแ้ก่ 1) ชุมชนทีจัดการทรพัยากรในภูมินิเวศนันๆ 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 3) ขา้ราชการกระทรวง

ทรพัยากรฯ เพือเป็นทีปรึกษา 4) องคก์รพฒันาเอกชนและนกัวิชาการดา้นทรพัยากร

หนา้ทีของคณะกรรมการภูมินิเวศ จะทาํหนา้ทีวางแผนนโยบายการจดัการmรพัยากรจากแผนการ

จัดการของชุมชนแต่ละแห่งในภูมินิเวศ และติดตามตรวจสอบการจัดการของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม

แผน ในพืนทีทีคาบเกียวกันหลายจังหวัด ก็สามารถทีจะจัดตังคณะอนุกรรมการจังหวัดขึนมาวางแผน

จัดการในระดับพืนที หรือหากมีพืนทีทีมีความสาํคัญพิเศษทางนิเวศ ก็สามารถกาํหนดเงือนไขพิเศษต่อ

พืนทีนนัๆ ได้

ทีมาของตัวแทนชุมชนในระดบัภูมินิเวศ มาจากการใหอ้งคก์รชุมชนเสนอรายชือตวัแทน โดยใหม้า

จดแจง้กบัป่าไมจ้งัหวดัทีเป็นเลขานุการ และทาํการเลือกตังจนไดส้มาชิกตามสดัส่วนทีกาํหนด

3. คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ ทีมีองคป์ระกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการภูมินิเวศ โดยใหม้ี

ตัวแทนจากเครือข่ายภูมินิเวศเข้าร่วม โดยทังนีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติจะทําหน้าทีดูกรอบ

นโยบายกวา้ง ๆ ตามแนวทางของแต่ละภูมินิเวศ และแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในแต่ละภูมินิเวศ

10.บทสรุป

ปัญหาความเสอืมโทรมของป่า และความขดัแยง้แย่งชงิทรพัยากรระหว่างรฐั ทุน ประชาชน และ

คนชายชายขอบนับวนัยิงขยายตวัอย่างรวดเร็วและรุนแรง การทําความเข้าใจรากฐานปัญหาดงักล่าว

จําเป็นต้องมามิติทางประวตัิศาสตร์ของการเปลียนแปลงทางกระบวนทศัน์ นโยบาย องค์ความรู้ การ
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จดัการป่าและทรพัยากรธรรมชาตใินแต่ละช่วงทผี่านมา ทไีด้สงัสมบ่มเพาะปัญหาจนกลายเป็นเงอืนปมที

สลบัซบัซ้อนยงิ

ประวตัิศาสตร์แนวคดิและชุดนโยบายด้านการจดัการป่าทีก่อปัญหามีจุดเรมิต้นทีเด่นชดัตงัแต่

กระแสการล่าอาณานิคมทปีระเทศตะวนัตกกระทําการแย่งชงิทรพัยากรจากประเทศโลกทสีามเพอืนําไป

พฒันาระบบอุตสาหกรรม กฎหมายและนโยบายดา้นทรพัยากรในประเทศโลกทสีามรวมทงัประเทศไทย

ก็ได้ถูกสร้างขนึจากฐานคดิดงักล่าว โดยมกีารส่งผู้เชียวชาญจากตะวนัตกเข้ามาจดัการและสร้างระบบ

สถาบนัการเรยีนรู้ทีผดิพลาด กรอบความคดิหลกัของกฎหมายและนโยบายการจดัการทรพัยากรแบบ

อาณานิคมเหล่านปีระกอบด้วย

1) การใช้กรอบความคิดนิเวศวิทยาตะวันตกทีแยกส่วนระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อย่าง

ตายตวั และปฏเิสธองคค์วามรูอ้นื ๆ ของทอ้งถนิต่อการจดัการทรพัยากรทหีลากหลายอย่าง

สนิเชงิ

2) การสถาปนากรรมสทิธริฐัเหนือทรพัยากรทงัหมด โดยผ่านการนิยามในกฎหมายป่าไม้ทุก

ฉบับว่า “ป่า คือทีดินรกร้าง ทีไม่มีเอกสารสิทธิ” อันสะท้อนว่ายอมรบัแต่สิทธิปัจเจกต่อ

เอกสารสทิธ ิและสถาปนาสทิธริฐัจากการประกาศเขตป่า แต่ไม่มสีทิธชิุมชนทีจดัการป่ามา

นาน

3) การประกาศพนืที จดัตงัองค์กร กลไกรฐัเข้าควบคุมทรพัยากรทงัระบบอย่างเข้มงวด ตาม

กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัให้อํานาจกรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนฯ ป่าอนุรกัษ์ โดยไม่ต้องไป

ขอความยนิยอมจากชุมชนในพนืทป่ีา

4) การสนับสนุนกรรมสทิธเิอกชนในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างไม่มขีดีจํากดั รากฐาน

ของกฎหมายด้านทรพัยากรทุกฉบบั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายป่าไม ้กฎหมายประมง กฎหมาย

ทดีนิ

รากฐานนโยบายทกี่อปัญหาเหล่านีได้สบืทอดและพฒันามาในสมยัปัจจุบนั ททีศิทางการพฒันา

ประเทศมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ลทัธทิุนนิยมเสร ีโดยมรีฐัและกลุ่มทุน รวมไปถงึทุนขา้ม

ชาต ิองค์กรข้ามรฐั เช่น ธนาคารโลก องค์กรการค้าโลก ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย ได้เข้ามามบีทบาท

ควบคุมจดัการทรพัยากรของไทยให้เป็นไปเพอืการสร้างความมงัคงัแก่รฐัและกลุ่มทุนยิงขนึ อนัทําให้

ชุมชนท้องถินทอีาศยัทรพัยากรเป็นรากฐานวฒันธรรมถูกแย่งชงิทรพัยากรอย่างรุนแรง อาจกล่าวได้ว่า

ภาวะความยากจนของคนชนบท เกิดจากโครงสร้างอํานาจการจดัการทรพัยากรทีแย่งชงิฐานทรพัยากร

อนัเป็นทุนชวีติไปชุมชน จนทําให้เกดิขบวนการเคลอืนไหวเพอืต่อสูพ้ทิกัษ์รกัษาทรพัยากรอนัทรงคุณค่า

ของชุมชนและสงัคมเอาไว้ ดงัเช่น ขบวนการคดัค้านสมัปทานไม้ ขบวนการป่าชุมชน ขบวนการต่อสู้
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ทรพัยากรชายฝัง ขบวนการพทิกัษ์ทรพัยากรชวีภาพและภูมปัิญญา ขบวนการต่อต้านการจดัการนําโดย

กลไกตลาด เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างกระบวนทศัน์ระหว่างกระแสหลักอนัหมายถึงรฐัและทุน รวมถึงองค์กร

ข้ามชาต ิกับขบวนการเคลอืนไหวภาคประชาชนมคีวามเด่นชดั ภาคประชาชนอนัประกอบด้วยชุมชน

ท้องถนิ องคก์รพฒันาเอกชน นักวชิาการ กลุ่มคนท้องถนิ ได้เคลอืนไหวชูแนวคดิเรอืง สทิธชิุมชนในการ

จดัการทรพัยากร อนัสะท้อนถึงวธิีคดิเรอืงการกระจายอํานาจการจดัการทรพัยากร การใช้รูปแบบการ

จดัการทีหลากหลายไปตามระบบนิเวศและภูมิปัญญาท้องถิน การขยายขอบข่ายแนวคิดเรืองสิทธิ

เชงิซ้อนทเีปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมจดัการโดยมชีุมชนเป็นฐาน และการควบคุมป้องกนัมใิห้กลไก

ตลาดเขา้มาดึงทรพัยากรของชุมชนและสงัคมไปกระจุกตวัผูกขาดอยู่ในมอืกลุ่มทุนขนาดใหญ่

แม้การเคลอืนไหวของประชาชนในการปฏริูปป่าจะมบีทบาททางสงัคมและการเมอืงมากขนึ แต่

ดว้ยโครงสร้างการจดัการป่าทยีงัรวมศูนย์อํานาจทรีฐั และการขยายตวัของทุนนิยมเสรทีแีสวงประโยชน์

จากป่าอย่างไม่สนิสุด ทําให้ป่าและชุมชนอ่อนแอลงอย่างรวดเรว็ พจิารณาจากขอ้มูลรูปธรรมดงันี

การใช้ทดีนิและป่าของประเทศ เมอืพจิารณาจากขอ้มูลเชงิสถติใินภาพรวมพบว่า ตงัแต่ปี -

 พนืทป่ีาทวัประเทศลดลงทุกภาค แต่แม้ในระยะหลงัๆ จะปรากฏตวัเลขพนืทป่ีาทีเพมิขนึเป็นร้อย

ละ .  ของพนืทีประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี  ( - ) จน

ปัจจุบันเป็นร้อยละ .  ( .  ล้านไร่) แต่พนืทีป่าต้นน้าทีอยู่ในขนัวิกฤตมีถึง  ล้านไร่ ปัญหา

คุณภาพดนิเสอืมโทรมร้อยละ 

เป็นทีน่าสงัเกตว่าการเพิมขึนของพืนทีป่า ยังขาดความชัดเจนว่า ส่วนทีเพิมขนึเป็นป่าตาม

ธรรมชาต ิหรอืนับเอาพชืสวน พชืไร่ทีปลูกติดกบัป่าเข้าไว้ด้วย และอีกส่วนหนึงน่าจะมาจากการเร่งรดั

ประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมาย ไดแ้ก่ เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์

ป่า เขตป่าชายเลนอนุรกัษ์ และอนืๆ ซึงปัจจุบนัมพีนืทป่ีาอนุรกัษ์  แห่ง คดิเป็นพนืท ี .  ล้านไร่

หรอืร้อยละ  ของพนืทป่ีาทงัประเทศ เหลอืเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ ,  แห่ง คดิเป็น  ล้านไร่ หรอื

ร้อยละ  ของพนืทป่ีาทงัประเทศ

ใช่ว่าพนืทป่ีาตามกฎหมายทงัหมดจะเป็นพนืทป่ีาตามธรรมชาต ิหากแต่ปรากฏมชีุมชนท้องถิน

ทงัทอียู่อาศยัดงัเดิมมาก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรกัษ์ และชุมชนทบีุกเบกิเขา้มา

อยู่ภายหลังเพราะไร้ทีทํากิน ประสบปัญหาการผลิตทงัจากความแปรปรวนระบบนิเวศ (อากาศ นํา

แมลงศัตรูพืช) ระบบการผลิตพืชเชิงเดียวบนฐานสารเคมีทีไม่ยงัยนื และการถูกเอารดัเอาเปรยีบจาก

กลไกตลาด ตลอดจนความไม่ชดัเจนในเสน้แบ่งเขตพนืทีป่า ทําให้มชีุมชนอยู่อาศยัทงัสนิประมาณ .
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ลา้นคน ชุมชนอยู่ในเขตพนืทอีนุรกัษ์ประมาณ .  แสนครอบครวั, ,  หมู่บา้น,  .  แสนคน และอยู่

ในพนืทป่ีาสงวนฯ ประมาณ .  แสนครอบครวั ,  หมู่บ้าน, .  ล้านคน คดิเป็นพนืท ี .  ล้านไร่

หรอืรอ้ยละ .  ของพนืทป่ีาสงวนแห่งชาติ

นอกจากนียงัมกีลุ่มทุนบุกรุกพนืทีป่าเพอืทํารสีอรต์ และอนืๆ หรอืหน่วยงานรฐัหลายหน่วยกเ็ขา้

ไปใชพ้นืทป่ีา จนปรากฏเป็นข่าวคราวอย่างต่อเนือง

แม้โดยภาพรวมป่าจะเพมิขนึ แต่อาจไม่ได้หมายถึงชุมชนจะมคีวามมนัคงทางอาหารเพมิมาก

ขนึ เพราะป่าทเีป็นแหล่งอาหารของชุมชนถูกรฐัหวงกนัโดยการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ และบงัคบัอย่าง

เขม้งวดไม่ให้ชุมชนเขา้ถงึอาหารในป่า หรอืใช้ทรพัยากรจากป่า (อาหาร นํา สมุนไพร และอนืๆ) ทงัเพอื

ยงัชีพและการค้าขายประทงัชีพ ดงัปรากฏว่ามชีาวบ้านทีอยู่ในพนืทีป่าถูกจบักุมดําเนินคดีข้อหาบุกรุก

ป่า และทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างไม่เป็นธรรม (เมือเทียบกับภาคผลิตพลังงานและอุตสาหกรรม

ตลอดจนการใชช้วีติของคนเมอืงทปีล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าชุมชนในพนืทีป่ามากนัก)

และเมอืเปรยีบเทยีบกบัการขยายตวัของพชืพาณิชย์สําคญั  เช่น พนืทปีลูกยางพารา  ลา้นไร่

(อตัราเพมิร้อยละ ) พนืทีมนัสําปะหลงั .  ล้านไร่ (อตัราเพมิร้อยละ )  พนืทีข้าวโพดเลยีงสตัว์ .

ล้านไร่ (อัตราเพิมร้อยละ . ) พืนทีปาล์ม .  ล้านไร่ (อัตราเพิมร้อยละ . ) การเพิมขึนของพืช

พาณิชย์และพชืพลงังานเหล่านมีผีลต่อการลดลงของพนืทป่ีา

ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี  ( - ) กําหนดเป้าหมายให้โดย

รกัษาพนืทีอนุรกัษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  เพมิพนืทีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ  ของพนืทีประเทศ และเพมิ

พนืทีป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ,  ไร่ สิงทีน่าพิจารณาคือ เป้าหมายพืนทีป่าไม้ร้อยละ  เป็น

เป้าหมายเดมิทเีจ้าหน้าทผีู้เชยีวชาญดา้นป่าไม้ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO)

เคยแนะนําแก่กรมป่าไมไ้ว้ตงัแต่ปี   แต่ไม่ปรากฏฐานคดิหรอืแหล่งอ้างองิทชีดัเจนว่าพนืทป่ีาทรีะบุ

มนีิยามว่าอย่างไร  หากนิยามตามกฎหมายก็จะเป็นปัญหาว่า ทดีนิจํานวนมากทไีม่ได้มพีชืท้องถนิกถ็ูก

นับเป็นป่าได ้เพยีงแต่พนืทดีงักล่าวไม่มเีอกสารสทิธติามกฎหมาย ประการต่อมา ทําไมต้องเป็นร้อยละ

 สดัส่วนดงักล่าวมีความหมายอย่างไรต่อระบบนิเวศและสมัพนัธ์กับประชากรและการใช้ประโยชน์

พนืทีของประเทศอย่างไร แต่ข้อเสนอดงักล่าวก็นํามากําหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ  ทีได้

แบ่งเป็นป่าอนุรกัษ์ร้อยละ  และป่าเศรษฐกิจ (ป่าปลูกเชิงพาณิชย์) ร้อยละ  แต่ต่อมาแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที  ( - ) ได้กําหนดสดัส่วนใหม่ให้เพมิพนืทีป่าอนุรกัษ์เป็น

ร้อยละ  โดยวธิกีารประกาศเขตป่าอนุรกัษ์เพมิขนึ และลดสดัส่วนป่าเศรษฐกจิลงเหลอืร้อยละ 
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รฐัดําเนินการเพิมพนืทีป่าด้วยการเร่งประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ และการส่งเสรมิการปลูกป่า ซึง

นโยบายทงัสองด้านมีทงัจุดทีร่วมกันและขดัแย้งกัน ในจุดทีร่วมกันคือ การใช้กลไกรฐัเป็นศูนย์กลาง

ดําเนินการทมีลีกัษณะสุดขวั เช่น ป่าอนุรกัษ์ (ห้ามประชาชนอยู่อาศยัและใช้ประโยชน์) และป่าพาณิชย์

(มุ่งปลูกป่าพาณิชย์โดยไม่สนใจการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ) และมีลกัษณะรวมศูนย์คือ

การเน้นทีกรรมสิทธิรฐัและเอกชน แต่ไม่ยอมรบัสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการป่า ด้วยเหตุนี แม้รฐัจะพยายามเพมิพนืทีป่า แต่ก็ปรากฏว่าพนืทป่ีาไม้ตงัแต่ปี  เป็นต้นมา

ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้จะมเีขตป่าอนุรกัษ์เพิมมากขนึก็ตาม จนมาในช่วงหลงัทีปรากฏว่าพนืทีป่าเพิม

มากขนึ

แนวทางการเพมิพนืทป่ีาทปีรากฏในแผนฯ  ก็คอื อนุรกัษ์พนืทเีปราะบางทีมคีวามสําคญัเชิง

นิเวศ สรา้งพนืทเีชอืมต่อระหว่างป่า วางระบบเพอืแก้ไขปัญหาการบุกรุกถอืครองทดีนิในพนืทป่ีาไม ้โดย

ให้มกีารจดัทําทะเบียนผู้ถือครองทีดินในพนืทีอนุรกัษ์ทงัหมด ดําเนินการพสิูจน์สทิธ ิและร่วมมอืกบัผู้มี

ส่วนได้เสยีจดัทําแนวเขตพนืทีอนุรกัษ์ เพอืให้เป็นทยีอมรบัร่วมกนั ควบคุมการใช้ประโยชน์พนืทีต้นนํา

และการใชส้ารเคมกีารเกษตรในพนืทตี้นนําอย่างเขม้งวด ส่งเสรมิเครอืข่ายอนุรกัษ์และป้องกนัการบุกรุก

ป่าไม ้โดยภาคประชาชนและชุมชน ส่งเสรมิหลกัการชุมชนอยู่ร่วมกบัป่า การปลูกป่า  อย่าง ประโยชน์

 อย่าง การจดัการป่าชุมชน การฟืนฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร และให้ความสําคญักบัพนืที

ต้นนําและพนืทีรอยต่อตามแนวเขตอนุรกัษ์ รวมทงัสนับสนุนการปลูกป่าของครวัเรอืนและชุมชน ภายใต้

แนวคดิและกลไกส่งเสรมิทเีหมาะสม เช่น ธนาคารต้นไม ้หรอืการปลูกต้นไมใ้ชห้นี

แนวทางดังกล่าวเกิดขึนจากบทเรียนในอดีตทีผ่านมาทีรฐัมุ่งเน้นแต่การเร่งประกาศเขตป่า

อนุรกัษ์ทีทําให้เกิดความขดัแย้งกบัชุมชนในพนืท ีโดยเปลยีนมาเป็นการรกัษาพนืทป่ีาอนุรกัษ์เดิม แต่

เพมิเรอืงการจดัการป่าชุมชนเพมิขนึมา

แต่กระนนัก็ตาม แนวทางดงักล่าวก็ยงัไม่เป็นการเปลยีนแปลงในเชงิโครงสร้างเท่าใดนัก เพราะ

ไม่ได้จดัการกับรากฐานปัญหาทีสําคัญคือ เรอืงระบบกรรมสิทธิและสิทธิในการจดัการป่า เนืองจาก

ปัจจุบันหน่วยงานป่าไม้ของรฐัยอมรบัเรอืงการจดัการป่าชุมชนเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านัน

ดงัทีกรมป่าไม้ได้ทําฐานข้อมูลในปี  ว่ามีป่าชุมชนในพืนทีป่าสงวนแห่งชาต ิ ,  แห่ง คิดเป็น

พนืท ี  ลา้นไร่ คดิเป็นร้อยละ  ของพนืทป่ีาสงวนแห่งชาต ิแต่กรมอุทยานแห่งชาตฯิ ยงัไม่ยอมรบัการ

มป่ีาชุมชนเขตป่าอนุรกัษ์ เนืองจากไม่มกีฎหมายรบัรอง  ทําให้ชุมชนท้องถินในพนืทีป่าอนุรกัษ์ ,

หมู่บ้าน นอกจากถูกปิดกนัการเขา้ถงึทรพัยากรเพอืความมนัคงด้านอาหารแลว้ ยงัไม่ไดม้สี่วนร่วมกบัรฐั

ในการจดัการป่าในรูปป่าชุมชน การจดัการป่าอนุรกัษ์จงึยงัคงรวมศูนยอ์ยู่ทรีฐัเช่นเดมิ
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การมีป่าชุมชนกลับเป็นเครืองมือสําคัญของการรักษาระบบนิเวศและสร้างความมันคงทาง

อาหารให้แก่ชุมชน ชุมชนนับหมืนแห่งทวัประเทศทีจดัการป่าชุมชนสามารถสร้างหลักประกันความ

มนัคงทางอาหารให้แก่ชุมชนได้มากทงัการหาอาหารและสมุนไพรจากป่ามาบรโิภค การหาพนัธุกรรม

อาหารจากป่ามาพฒันาเป็นผลผลิต การแปรรูปผลผลิตจากป่าเพอืการค้ายงัชีพ ดงัผลการสํารวจของ

ศูนย์ประสานสนับสนุนการต่อสูเ้พอืเอาชนะความยากจนภาคประชาชน(ศตจ.ปชช.) ช่วงปี -

ทศีกึษามูลค่าทีเกิดขนึจากการจดัการป่าชุมชนทวัประเทศรวม  กรณี ครอบคลุมพนืทีตวัอย่างในภูมิ

นิเวศน์เกือบทุกประเภท พบว่า ชุมชนได้ประโยชน์จากอาหารและทรพัยากรต่างๆ ในป่าชุมชน เฉลีย

, - ,  บาทต่อปี เฉลยีครวัเรอืนละ ,  กว่าบาทต่อปี

ความสําคัญของป่าชุมชนทังในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทําให้ป่าชุมชนเป็น

ข้อเสนอทางนโยบายจากประชาชนมาต่อเนืองยาวนาน  ผลกัดนัเป็นพระราชบญัญัติป่าชุมชนตงัแต่ปี

 จนถงึปี  แต่รฐัก็ยงัไม่สนับสนุนเนืองจากต้องการรวมศูนย์อํานาจจดัการไว้ทีรฐั หน่วยงานที

ดูแลป่ามีผลประโยชน์ทงัทางตรงและอ้อมจากการผูกขาดป่า อีกทงัไม่ไว้วางใจว่าชุมชนจะมีศกัยภาพ

จดัการป่าได ้ แม้ทผี่านมาจะมคีวามพยายามสร้างแนวทางการจดัการป่าร่วมกนัระหว่างรฐักบัชุมชนใน

พนืทีป่าอนุรกัษ์ เช่น โครงการจดัการพนืทีคุ้มครองอย่างมสี่วนร่วม (Joint Management of Protected

Area: JoMPA - ) แต่แนวทางเหล่านันก็เป็นเพยีงแค่การทดลองหรอืโครงการนําร่องทไีม่มผีล

ไปสู่การทบทวนนโยบาย การไม่มนีโยบาย กฎหมายรองรบัสทิธชิุมชนทอ้งถนิ (ระบบกรรมสทิธติ่อทดีนิ

และสิทธิในการจัดการป่า) ในพืนทีป่าอนุรักษ์อย่างชัดเจน จึงเป็นปมปัญหาสําคัญทีอาจไม่ทําให้

เป้าหมายการรกัษาพนืทป่ีาอนุรกัษ์ตามแผนฯ  บรรลุผลได ้และยงัทําให้ชุมชนทอียู่ในเขตป่าอนุรกัษ์

เผชิญความเสียงหรอืความไม่มนัคงทางอาหารยงิขนึไปอีก (ไม่ว่าจากการถูกเจ้าหน้าทีรฐักดดนัไม่ให้

เขา้ถงึทรพัยากรอาหารในป่า หรอืการทําเกษตรเชงิเดยีวทสีร้างกดดนัต่อการบุกเบกิพนืทป่ีาและทําลาย

ระบบนิเวศจะย้อนกลบัมาทําลายความมนัคงทางอาหารของชุมชนไปอกี)

ทางออกของปัญหาดงักล่าวก็คือ การกระจายอํานาจการจดัการป่าจากรฐัสู่ท้องถิน การสร้าง

ความมนัคงในระบบสทิธิชุมชน (มรีะบบสทิธิการจดัการร่วมกนัของชุมชน) พฒันาระบบการจดัการป่า

และทรพัยากรอนืทีเกยีวข้องเชอืมโยงร่วมอย่างเป็นบูรณาการ (ทงัดิน นํา ป่า ทรพัยากรชีภวาพ และ

อนืๆ) และส่งเสรมิระบบการผลติทเีกอืกูลกบันิเวศและสรา้งรายไดใ้ห้ชมุชนพงึตนเองทางเศรษฐกจิไดไ้ป

พร้อมกนั ด้วยเหตุนีจงึทําให้ชุมชนโดยเฉพาะทอียู่ในพนืทป่ีาได้ผลกัดนัให้รฐัมกีารรบัรองระบบสทิธกิาร

จดัการทรัพยากรร่วมของชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น โฉนดชุมชน โดยชุมชนทีผลักดันเรอืง

ดงักล่าวไม่ได้มุ่งหมายเพยีงแค่กรรมสทิธริ่วมต่อทดีนิเท่านัน แต่ยงัต้องการใช้โฉนดชุมชนเป็นเครอืงมอื

การจดัการทรพัยากรทงัระบบทเีชอืมโยงสู่การผลติร่วมกนัของชุมชน รฐับาลของนายอภสิทิธ ิเวชชาชวีะ
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ก็ได้ตอบรบัเรอืงดงักล่าวโดยออกระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชนปี 

ซึงชุมชนหวงัว่าจะใช้เป็นระบบการจดัการทีดนิร่วมกนัของชุมชนโดยเฉพาะในพนืทีป่า หากแต่เพยีงที

ผ่านมากระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มกลบัยนืกรานปฏเิสธการรบัรองโฉนดชุมชนในพนืที

ป่าอนุรกัษ์ สิทธิชุมชนในเขตป่าอนุรกัษ์จึงยงัไม่ถูกรบัรอง และเมือเปลียนผ่านมาสู่รฐับาลยิงลักษณ์

(2554) นโยบายป่าชุมชน และโฉนดชุมชนก็ถูกเพกิเฉย

ประชาชนทีร่วมผลักดันโฉนดชุมชนจึงต้องการให้รัฐยกระดับโฉนดชุมชนให้เป็นกฎหมาย

(โฉนดชุมชนตามความต้องการของชาวบ้านไม่ได้เป็นเพียงระบบกรรมสิทธติ่อทีดินอีกต่อไป แต่เป็น

ระบบการจดัการทรพัยากรองค์รวมและการผลติร่วมกนัของชุมชน นอกจากนียงัยดืหยุ่นให้มสีทิธกิารใช้

และจดัการในระดบัปัจเจกของสมาชกิชุมชนดว้ย) และมแีนวทางการจดัการพนืทป่ีาอนุรกัษ์ทซี้อนทบักบั

พนืทีชุมชนให้ชดัเจน พร้อมกบัสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถนิในการจดัการป่าอนุรกัษ์ทงัระบบ

ซึงหากดําเนินการได้ก็จะแก้ปัญหาความขดัแย้งในพนืทีป่าอนุรกัษ์ระหว่างรฐัและชุมชนไปได้ และยงั

นําไปสู่การสร้างความมนัคงทางอาหารจากการเขา้ถงึและจดัการป่าอย่างยงัยนืของชุมชนดว้ย
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บทที 3

สถานภาพองค์ความรู ้และข้อเสนอการปฏิรปูการจดัการนํา

1.บทนํา

นโยบายการจดัการนําของประเทศทีผ่านมามุ่งเน้นทีการจดัหาแหล่งนําเพือตอบสนองความ

ต้องการทีเพมิขนึ ดงัเช่นการสร้างเขอืนขนาดใหญ่ แม้ต่อมาจะมชีาวบ้าน และกลุ่มประชาสงัคมจํานวน

มากทไีด้รบัผลกระทบจากการสร้างเขอืนทีทําลายระบบนิเวศ วถิชีีวติชุมชน ออกมาเคลอืนไหวคดัค้าน

และชใีหเ้หน็ถงึความล้มเหลวไรป้ระสทิธภิาพของเขอืนในทุกดา้น แต่รฐักย็งัเชอืว่าเขอืนเป็นเทคโนโลยทีี

มปีระสทิธภิาพมากทีสุด โดยอา้งผลประโยชน์ดา้นชลประทานและการผลติไฟฟ้า

ในช่วง  กว่าปีมานี แนวโน้มของการสร้างเขอืนจึงเรมิเปลียนแปลงจากเขอืนเอนกประสงค์

เป็นเขอืนทีมีวตัถุประสงค์เฉพาะขนาดเล็กลงทีเน้นการแก้ปัญหาเรอืงนําท่วมและภัยแล้ง โดยจะเป็น

โครงการเขอืนหลายเขอืนทกีระจายทงัลุ่มนํา ตวัอย่างสําคญัเช่น โครงการเขอืนโขง ช ีมูล แต่ถงึกระนัน

เขอืนเหล่านกีย็งัส่งผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม สุขภาพ และสงัคม

วกิฤตการณ์ขาดแคลนนําในปี -  และสถานการณ์นําท่วมในปี - และล่าสุดปี

2554 ได้แสดงให้เห็นว่าเขอืนไม่สามารถแก้ปัญหาภยัแล้งและนําท่วมได้ เพราะความรุนแรงของปัญหา

ขาดแคลนนํา และความสูญเสยีจากเหตุการณ์นําท่วมส่วนใหญ่เกดิในพนืทีใต้เขอืนหรอืพนืทีรบันําจาก

เขอืน โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยา

ภาคประชาสงัคมกลุ่มต่างๆ ไดเ้สนอให้มรีะบบการจดัการนําทกีระจายในระดบัท้องถนิ เป็นการ

จดัการแหล่งนําขนาดเล็กทีมีความแตกต่างตามสภาพภูมินิเวศได้เกิดขนึในช่วงวกิฤตภัยแล้ง และนํา

ท่วม แต่แนวทางนีไม่ได้รบัความสนใจจากรฐับาลชุดใดเลย ในขณะทีข้อเสนอเกยีวกบัการจดัการลุ่มนํา

ทงัระบบ เมอืกลายเป็นแผนปฏบิตักิารของฝ่ายรฐักเ็หลอืเพยีงการย้ายคนออกจากต้นนําเท่านัน

ข้อเสนอเกยีวกบัการแก้ปัญหาเรอืงนําอีกแนวหนึงก็คอืข้อเสนอเกยีวกบัการจดัการด้านความ

ต้องการนํา ข้อเสนอนีมาจากฐานความคดิทีเชอืว่าปัญหาเรอืงนําเกิดจากการเข้าถึงนําได้โดยเสร ีขาด

กฎกตกิาและกลไกในการจดัการ เป็นทมีาของปัญหาความเสอืมโทรมของทรพัยากรนําและปัญหาความ

ขดัแย้งในลุ่มนําต่างๆ ดงันันจึงเสนอให้ยกร่างกฎหมายนําเพอืเป็นกลไกรองรบัการกําหนดสิทธิในนํา

การตงัองค์กรในการจดัการนําในระดบัชาติและระดบัลุ่มนํา การใช้มาตรการด้านราคาและกลไกตลาด

การจดัสรรนําโดยให้ความสําคญัการภาคการผลติทใีห้ผลตอบแทนสูง และการใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาท

ในการจดัการนํา
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2. สถานภาพการจดัการนําในสงัคมไทย1

ประเทศไทยมพีนืทรีวมทงัหมดประมาณ 320.7 ลา้นไร่ หรอืประมาณ 513,115 ตารางกโิลเมตร

เป็นเนือทถีอืครองทางการเกษตรประมาณ 131.60 ลา้นไร่ แบ่งเป็นการเกษตรในเขตชลประทานจํานวน

28.72 ล้านไร่ เกษตรนอกชลประทานจํานวน 102.88 ล้านไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2553)

และเป็นเนือทีโครงการชลประทานรวมทังหมด 29.34 ล้านไร่ โดยแบ่งออกเป็นโครงการทีกรม

ชลประทานดูแล ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จํานวน 24.17 ล้านไร่

โครงการขนาดเล็กและโครงการสูบนําด้วยไฟฟ้าและโครงการแก้มลิงอีกจํานวน 5.17 ล้านไร่ และยงัมี

เนอืททีมีศีกัยภาพในการพฒันาเป็นพนืทีชลประทานอกีจํานวน 60.3 ลา้นไร่

เมอืเปรยีบเทยีบกบัพนืทกีารเกษตรทงัหมด (ทงัในและนอกชลประทาน) อนัประกอบด้วยพนืที

นา 65.54 ล้านไร่ พืชไร่ 28.18 ล้านไร่ และพืชไม้ผลยืนต้น 28.14 ล้านไร่ จะพบว่ามีพืนทีการผลิต

จํานวนมากทีอยู่นอกเขตชลประทาน ประเด็นสําคญัในเรอืงนําก็คอื ปัญหาของการจดัการนําอยู่ทีไหน

และจะมแีนวทางจดัการนําเพอืความมนัคงทางอาหารไดอ้ย่างไร

ประเทศไทยมีปรมิาณความต้องการใช้นําเฉลียรายปีของทุกภาคส่วนรวมทงัสนิ 67,222 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นเพือการอุปโภคบริโภค 2,363 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 4) เพือการ

อุตสาหกรรม 1,316 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 2) เพือการชลประทาน 41,464 ล้านลูกบาศก์เมตร

(ร้อยละ 61) และเพอืรกัษาระบบนิเวศ 22,083 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 33) (กรมทรพัยากรนํา) ทงันี

ในการจัดสรรนําให้ทัวถึงในทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับนําต้นทุน ทางกรมชลประทานจึงได้วาง

กฎเกณฑ์การจดัสรรนําเพอืกจิกรรมต่างๆ โดยใช้วธิกีารจดัลําดบัความสําคญั ดงันี อนัดบัแรก เพอืการ

อุปโภค-บรโิภคและการประปา อันดบัทีสอง เพือการรกัษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันนําเค็ม การ

ผลกัดนันําเสยี อนัดบัสาม เพอืการเกษตร อนัดบัสุดท้าย เพอือุตสาหกรรม

การพฒันาและจดัหานําของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นการจดัหานําเพอืตอบสนองต่ออุปทาน

ความต้องการนําในทุกภาคส่วน และมแีนวโน้มของปรมิาณความต้องการทีเพมิมากขนึ หากพจิารณา

ปรมิาณนําท่าทมีกีระจายอยู่ตามภูมภิาค และความสามารถในการเก็บกกันําโดยใชอ้่างเก็บนําของแต่ละ

ภาค แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัความต้องการใชนํ้าเฉลยีสําหรบัทุกกจิกรรมของภาคนันๆ จะเหน็ว่า ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกจะประสบภาวะขาดแคลนนํา ส่วนภาคเหนือและ

ภาคใต้มปีรมิาณนําท่าโดยเฉลยีพอเพยีง  แต่หากพจิารณาการบรหิารจดัการนําภาคเหนือและภาคกลาง

ร่วมกนัจะพบว่า นําจากภาคเหนือในเขอืนภูมพิลและเขอืนสริกิติทิีถูกดงึไปใช้ในภาคกลางนัน จะทําให้

ภาคเหนือเกดิภาวะการขาดแคลนนําตามไปดว้ย

นโยบายของรฐัทผี่านมาทุกยุค เน้นการแก้ปัญหาเรอืงนําด้วยการสร้างเขอืนขนาดใหญ่ เพอื

เพิมปรมิาณนํา ขยายพนืทีชลประทาน ซึงเป็นแนวทางการเพิมอุปทาน (Supply Side management)

แต่แนวทางดงักล่าวก็ประสบปัญหามากยงิขนึ เพราะไม่เพียงเขอืนจํานวนมากไม่สามารถจดัสรรนําได้

ตามเป้าหมาย ดว้ยปัญหาดา้นเทคโนโลยทีไีม่สอดคลอ้งกบันิเวศ และการขาดระบบบรหิารจดัการทดี ีใน

1
ประมวลขอ้มูลจากศิริรัตน ์กตญัชลีกุล และศุภดี วนประภาเวช (2554), ทรัพยากรนาํ , โครงการประมวลขอ้มูลความมนัคงทางอาหาร

เพือพฒันากรอบยุทธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศ, กฤษาฎา บุญชยั (บก.):สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
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ปี 2543 รฐัจงึได้ประกาศนโยบายนําแห่งชาต ิโดยเพมิมติิเรอืงการบรหิารจดัการด้านอุปสงค ์(Demand

Side Management) โดยผลกัดนัให้มกีารบรหิารจดัการนําอย่างเป็นระบบ ให้มคีณะกรรมการทรพัยากร

นําแห่งชาต ิและมคีณะกรรมการลุ่มนํา 25 ลุ่ม และในปี 2546 คณะกรรมการทรพัยากรนําแห่งชาต ิได้

ประกาศ แนวนโยบายการบริหารจัดการนําระดับชาติใน 5 ปี (2547-2551) โดยยังคงเน้นหนักการ

ก่อสร้างเขอืนและอ่างเก็บนํา สาระนโยบายการบริหารจดัการทรพัยากรนําของรฐัในอีก 5 ปี เน้นการ

สร้างเขอืน อ่างเก็บนํา และการผนันําระหว่างลุ่มนํา ครอบคลุมพนืทชีลประทาน 103 ลา้นไร่ จดัหานําใน

ฤดูแลง้ครอบคลุมพนืทชีลประทาน 132.48 ลา้นไร่

นอกจากการก่อสร้างเขอืนแล้ว คือ การผนันําระหว่างลุ่มนําภายในและระหว่างประเทศทงั

จากพม่า ลาว และเขมร นอกจากนียงัได้มโีครงการจดัทําระบบชลประทานแบบท่อ เครอืข่ายส่งนําทวั

ประเทศ (National Water Grid System) โดยทดลองนําร่อง 10 โครงการทวัประเทศ ในภาคอีสาน 6

โครงการ ภาคตะวนัออก 3 โครงการ และภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการ ในช่วงปี 2541-2546 โดย

คาดหวงัว่าจะขยายพนืทชีลประทานโดยเฉพาะภาคอสีานซงึเป็นภาคทมีพีนืทีชลประทานน้อยทสีุดได้

แต่โครงการเหล่านีก็ไม่บรรลุเป้าหมาย เขอืนขนาดใหญ่และกลางไม่สามารถจดัสรรนําไดต้าม

เป้าหมายทีตงัไว้ และยงัสร้างผลกระทบต่อนิเวศ ทําให้เกิดพนืทีนําท่วมขงัและนําแล้งผดิปกติ ทําลาย

ฐานทรพัยากรอาหารของชุมชน สร้างความขดัแย้งกับประชาชนในทุกพืนทีจนเกิดการต่อต้านอย่าง

รุนแรง นอกจากนีโครงการชลประทานระบบท่อก็เจอปัญหาท่อแตก ซึม รวั ปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ค่า

บํารุงรกัษา เป็นเทคโนโลยทีใีหม่และเกษตรกรไม่สามารถทจีะเขา้บรหิารจดัการได้ และปัญหาด้านการ

ไม่เปิดเผยขอ้มูลให้ประชาชนในพนืทีได้รบัทราบถงึการทจีะ ต้องปรบัเปลยีนวถิกีารผลติจากพชืยงัชพีมา

เป็นพชืเชงิพาณิชย์มากขนึ

ความล้มเหลวในการจดัการนําของรฐัทําให้วกิฤตินํารุนแรงยงิขนึ ร่างแผนฯ 11 ระบุถึงปัญหา

เรอืงนําไว้ว่า ความขาดแคลนนํามแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขนึ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทงั

อุทกภัยและปัญหาภยัแล้งมแีนวโน้มบ่อยครงัและรุนแรงขนึ การขาดแคลนนําจะมคีวามรุนแรงขนึจาก

ความต้องการใช้นําทีเพิมขึน โดยปัจจุบันมีปริมาณนําต้นทุนเพียง 2 ใน 3 ของความต้องการใช้นํา

เท่านัน ความสามารถเก็บกกันําเพอืนํามาใช้งานได้ในฤดูแล้งในปี 2553 มเีพยีง 74,000 ล้าน ลูกบาศก์

เมตร (ลบ.ม) ขณะทีความต้องการใช้นําจะเพิมขนึจาก 73,788 ล้าน ลบ.ม./ปี ในปี 2551 เป็น 77,632

ล้าน ลบ.ม./ปี ในปี 2554 และเพมิเป็น 88,251 ล้าน ลบ.ม./ปี ในปี 2559 โดยความต้องการนําของภาค

กลางจะมากทีสุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลําดับ ดังนัน

โอกาสทคีวามรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนนํา และความขดัแย้งจากการแย่งชงินําระหว่างลุ่มนําและ

ระหว่างภาคการผลติจะเพมิสูงขนึในทุกสาขาการผลิต ทงันีหมู่บ้านทมีคีวามเสยีงต่อการเกิดภยัแล้งใน

ระดบัปานกลางถึงระดับรุนแรงมีประมาณร้อยละ 34 ของจํานวนหมู่บ้านทงัประเทศ โดยลุ่มนําภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมคีวามเสยีงมากทีสุด ในขณะทีมหีมู่บ้านเสยีงต่ออุทกภยั นําหลากและดินถล่มมี

2,370 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านทีเสยีงภัยสูงมี 398 หมู่บ้าน ทงันี ภาคกลางมีความเสียงมากทีสุด สาเหตุ

สําคญัเกดิจากการทีพนืทป่ีาต้นนําถูกบุกรุกทําลาย

จากการประมวลข้อมูลสามารถสรุปปัจจัยปัญหาได้ 3 ประการ คือ 1) การเปลียนแปลง
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โครงสร้างเศรษฐกิจไทย การเติบโตเกษตรพาณิชย์ การเติบโตภาคอุตสาหกรรมและเมอืง ทําให้ความ

ต้องการใช้นําเพิมขนึมาก และมีส่วนสร้างมลภาวะแก่นํา 2) การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้

เกษตรกรและหน่วยงานรฐัทวีางแผนจดัการนําไม่เท่ากนัการเปลยีนแปลง 3) ระบบการจดัการนําของรฐั

ผดิพลาด ยงัคงรวมศูนยอ์ํานาจตดัสนิใจ ขาดการมสี่วนร่วมของประชาชน และใช้เทคโนโลยจีดัการนําไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะเขอืนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ทีมปีระสทิธิภาพตําในการจดัการนําเพอืการเกษตร

อีกทงัยงัทําลายทรพัยากรอาหารทงัพืชและสตัว์ในลุ่มนําด้วย นอกจากนีรฐัยงัรขาดการวางแผนการ

จดัการนําในลุ่มนําให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทรพัยากรและเศรษฐกจิ สงัคมของชุมชน

ผลจากการปัญหาการจดัการนําผดิพลาด ทําให้เกษตรกรประสบภาวะความเสยีงต่อความมนัคง

ทางอาหารมากยงิขนึ เพอืตอบสนองปัญหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้า เกษตรกรจํานวนมากต้องปลูกพชืฤดู

แล้งโดยเสยีงต่อการไม่มีนําในระบบชลประทาน ทําให้พนืทีนาเสยีหายจํานวนมาก แม้รฐัจะพยายาม

ส่งเสรมิพชืฤดูแลง้ทใีช้นําน้อย แต่พชืเหล่านันไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกจิของชาวบ้าน คณะกรรมการลุ่ม

นําทหีน่วยงานรฐัจดัตงัขนึก็ขาดขอ้มูลในเรอืงระบบนํา ความต้องการใช้นํา และทางเลอืกในการปลูกพชื

ทีเหมาะสมกับปริมาณนํา ดังนันแม้จะมีโครงสร้างการจัดการนําในระดับท้องถินแต่ก็ประสบความ

ลม้เหลว

ท่ามกลางปัญหาการจดัการนํานานาประการ ปรากฏว่ามชีุมชนต่างๆ ในแต่ละภาคได้จดัการนํา

ในระดับท้องถินของตนเอง (เห็นได้จากมีพืนทีการเกษตรจํานวนมากทีอยู่นอกพืนทีชลประทานแต่

สามารถทําการผลิตด้วยการจดัการนําโดยชุมชน) ทงัทีเป็นการจดัการนําตามวฒันธรรมประเพณีเดิม

เช่น ระบบเหมืองฝายในภาคเหนือ ระบบการจดัการนําตามกุด หนอง ในอีสาน และอืนๆ และทีเป็น

ระบบการจดัการนําทีชุมชนได้สร้างระบบและกลไกการจดัการนําขนึมาใหม่ เกิดเป็นเครอืข่ายลุ่มนํา

ขนาดเล็กในแต่ละพนืที

การจดัการนําของชุมชนมุ่งไปทีการจดัการแหล่งนําขนาดเล็ก เช่น ในไร่นา และแหล่งนําตาม

ธรรมชาต ิปรากฏว่าระบบการจดัการขนาดเล็กเหล่านีมปีระสทิธภิาพสูงในการจดัการนําเพอืความมนัคง

อาหารของชุมชน ด้วยเหตุเพราะเหมาะสมกบันิเวศ ชุมชนมคีวามรู้ในการบรหิารจดัการ และมสี่วนร่วม

ในการวางแผนจดัการนําให้สอดคล้องกบัระบบการผลติ หากแต่ระบบการจดัการนําของชุมชนยงัไม่ได้

การคุ้มครองตามกฎหมาย จึงทําให้ภาคส่วนต่างๆ ทงัรฐัและเอกชนเข้ามาครอบครองพืนทีทีชุมชน

บรหิารจดัการ โดยไม่ยอมรบักฎกตกิาการจดัการนําของชุมชน ขณะเดียวกนัการจดัการนําของรฐัโดย

โครงการขนาดใหญ่ก็มสี่วนทําลายระบบการจดัการนําทอ้งถนิลงไปมาก

จากบทเรยีนในอดีต ทําให้มีความพยายามจะพฒันาระบบการจดัการนําทีตอบสนองปัญหาให้

มากขนึ แผนฯ 11 ได้ระบุเป้าหมายการจดัการนําไว้ว่า เพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนําทงัระบบ

เพอืลดปัญหาการขาดแคลนนําและการบรรเทาอุทกภยั รวมทงัเพมิพนืทชีลประทานเฉลยีปีละ 200,000

ไร่ เพอืสนับสนุนความมนัคงด้านอาหาร  โดยวธิกีารพฒันาปรบัปรุงและฟืนฟูแหล่งนํา เพอืเพมิปรมิาณ

นําต้นทุนในแหล่งนําทีมศีกัยภาพในการกกัเก็บนํา เพอืสนับสนุนการสร้างความมนัคงด้านอาหารและ

พลงังานแก่ประเทศ เพมิพนืทีชลประทานและประสทิธิภาพการกระจายนําของระบบชลประทานอย่าง

ทัวถึงและเป็นธรรม การพัฒนาแหล่งนํา ทังแหล่งนําผิวดิน แหล่งนําบาดาล และแหล่งนําในไร่นา
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ตลอดจนการผันนําระหว่างลุ่มนําทังภายในและระหว่างประเทศโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ

ศกัยภาพของพนืที ควบคู่กบัการจดัการความต้องการใช้นํา โดยคํานึงถึงความสมดุลและเป็นธรรมใน

การจดัสรรนําใหภ้าคการใช้นําต่างๆ กบัปรมิาณนําต้นทุนทมีอียู่

ทศิทางการจดัการนําตามแผนฯ 11 น่าจะวางแนวทางจดัการนําได้ดยีงิขนึ หากแต่ต้องพจิารณา

รายละเอยีดว่าการเพมิพนืทแีละประสทิธภิาพชลประทานทําด้วยวธิใีด หากยงัมุ่งสรา้งเขอืนและผนันําก็

ยงัหนีไม่พ้นปัญหาเดมิทปีระสบมา

การจัดการนําเพือความมนัคงทางอาหารจึงควรประเมินศักยภาพของระบบนิเวศ การผลิต

เศรษฐกจิของชุมชนอย่างรอบด้าน โดยเน้นการพงึตนเองในแต่ละลุ่มนําให้ได้มากกว่าการมุ่งผนันํา และ

ใช้ระบบการจดัการลุ่มนําขนาดเล็กมากกว่าลุ่มนําขนาดใหญ่ เพอืให้ประชาชนในท้องถินได้มสี่วนร่วม

อย่างทวัถงึ ส่วนวธิกีารจดัการมุ่งไปทกีารจดัการนําในระดบัไร่นา และแหล่งนําขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี

ทเีหมาะสมทไีม่ทําลายระบบนิเวศ มกีารประเมนิต้นทุนนําและวางแผนการปลูกพชืทเีหมาะสม โดยทงันี

ให้มนีโยบายและกฎหมายรบัรองระบบการจดัการนําของชุมชนให้ชดัเจน โดยไม่แยกส่วนกบัการจดัการ

ทรพัยากรด้านอนืๆ ของชุมชน

3. พฒันาการของการจดัการนํา

การพฒันาแหล่งนําและพนืทชีลประทานเพอืปลูกขา้วขายจะเรมิขนึก่อนทีรฐัไทยจะเขา้สู่ยุคการ

พฒันาเพอืความทนัสมยั การจดัการทรพัยากรนําหรอืการชลประทานในรูปแบบใหม่ เรมิมกีารใช้อย่าง

เป็นระบบในรชัสมยัพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที 5 เมอืปี พ.ศ. 2445 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มกีาร

ขุดลอกคลองบรเิวณภาคกลางตอนล่าง เช่น คลองภาษเีจรญิ คลองดําเนินสะดวก คลองแสนแสบ คลอง

พระโขนง และคลองสําโรง เป็นต้น พรอ้มสรา้งอาคารบงัคบันําทปีากและท้ายคลอง เพอืทําหน้าทปิีดกนั

นําในคลองสําหรบัทํานาและการคมนาคม พร้อมตังกรมคลองขึนมาดูและพัฒนางานในด้านนี การ

ชลประทานในช่วงนีมุ่งเน้นไปทีการพฒันาแหล่งนําและพฒันาพนืทีชลประทาน เพอืให้เพยีงพอแก่การ

ปลูกขา้วขายในภาคเกษตรกรรมซึงเป็นเศรษฐกจิหลกั จงึทําใหโ้ครงการพฒันาแหล่งนําเป็นลกัษณะของ

การกระจายนําในรูปแบบของการขุดคลอง เพอืเชอืมโยงนํากบัแม่นําสายหลกัในเขตทีราบลุ่มภาคกลาง

ของประเทศ แต่ต่อมาได้มกีารพฒันาอาคารทดนําตามแม่นําสายหลกั เพอืเพมิขดีความสามารถในการ

ผนันําเข้าสู่ระบบคลองในบรเิวณทีราบลุ่มภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง ในปี พ.ศ. 2495 รฐับาลได้

ก่อสรา้งโครงการเจ้าพระยา เพอืจดัส่งนําให้กบัการเพาะปลูกขา้วในทรีาบลุ่มนําเจา้พระยาและสาขา

จนกระทงัถึงยุคของการเร่งรดัพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตฉิบบัท ี  โครงการก่อสร้างเขอืนภูมพิล ซึงเป็นเขอืนทีใหญ่ทีสุดในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต้ในขณะนัน จึงได้เกิดขึน พร้อมกันนีได้เกิดโครงการท่าปลา โครงการแม่กลองใหญ่ และโครงการ

เจ้าพระยา โครงการพัฒนาแหล่งนําขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เพือรองรับกับการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม  เกิดโครงการก่อสร้างเขอืนขนาดใหญ่และขนาดกลาง และมีการพฒันาระบบส่งนํา

มากมาย จากตวัเลขสรุปจํานวนโครงการพนืทีชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในรายงานประจําปี

 กรมชลประทาน แสดงให้เหน็ว่าในช่วงก่อนแผนพฒันาฯ มจีํานวนโครงการชลประทานขนาดใหญ่
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และขนาดกลางรวมทงัสนิ  โครงการ ในขณะเดียวกันทีตังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที -  ตงัแต่ปี

พ.ศ.  จนถึงปี พ.ศ.  รวมระยะเวลาเกือบ  ปี มจีํานวนโครงการชลประทานทงัขนาดใหญ่

และขนาดกลางรวมแล้วทงัหมด  โครงการ นอกจากนียงัมโีครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการ

สูบนําด้วยไฟฟ้า และโครงการแก้มลิงอกีเป็นจํานวนทงัสนิ ,  โครงการ กระจายอยู่ทวัทุกภูมภิาค

ของประเทศไทย

การเร่งพัฒนาแหล่งนําทงัขนาดใหญ่และขนาดกลาง การพัฒนาระบบส่งนํารวมทงัการขยาย

พืนทีชลประทานยังคงดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นในช่วงแผนฯ  และต้นแผนฯ  เป้าหมายของการ

พัฒนาแหล่งนําในช่วงนีนอกจากจะมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ยังมีเป้าหมายในทาง

การเมอืงเป็นปัจจยัผลกัดนัทีสําคญัด้วย โครงการสร้างเขอืนทีเกดิขนึในช่วงนีได้แก่ เขอืนสริกิติ ิ เขอืน

นําอูน เขอืนห้วยหลวง เขอืนลําปาว เขอืนอุบลรตัน์  เขอืนชีบน เขอืนมูลบน และเขอืนปราณ เป็นต้น

อาจกล่าวไดว้่าในช่วง  กว่าปีแรกทไีทยเรมิใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นยุค

ทองของการสรา้งเขอืนอย่างแท้จรงิ เนืองจากเขอืนทงัขนาดใหญ่และขนาดกลางจํานวนมากในเมอืงไทย

เกิดขึนในช่วงนี โดยปราศจากอุปสรรคและเสียงคัดค้าน ทังนีเนืองจากเงือนไขทางการเมืองทีไม่

เออือํานวยให้กบัการการทกัท้วงคดัค้าน ขณะเดียวกนับทเรยีนในสงัคมไทยทีเกยีวกบัการสร้างเขอืนก็

ยงัมนี้อย ทงัยงัไม่ไดถู้กเผยแพร่ในทางสาธารณะ

การพฒันาแหล่งนําของรฐัไม่ได้มุ่งเน้นเพอืส่งเสรมิการเกษตรเพยีงด้านเดยีวเหมอืนดงัแต่ก่อน

แต่รวมเรอืงการส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิในภาคกลางเขา้ไปดว้ย เนืองจากเป็นพนืทีทใีหผ้ลตอบแทน

ทางเศรษฐกจิสูงกว่าภูมภิาคอนืๆ ดงันัน จงึมกีารก่อสร้างแหล่งเกบ็กกันําขนาดใหญ่ขนึ  ไดแ้ก่ โครงการ

เขอืนสริกิติ ิเป็นเขอืนดนิทใีหญ่ทสีุดในประเทศไทย สร้างปิดกนัลํานําน่านในเขตจงัหวดัอุตรดติถ์ ซึงเป็น

ลํานําสาขาสําคญัสายหนึงของแม่นําเจ้าพระยา เพอืประโยชน์ในการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า

และโครงการเขือนภูมิพล สร้างปิดกันลํานําปิง บริเวณเขาแก้ว บ้านสามเงา จงัหวัดตาก เป็นเขือน

อเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นเขอืนทีใหญ่ทสีุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ใน

ขณะนัน โดยเขอืนภูมพิลจะช่วยลดระดบันําสูงสุดของแม่นําเจ้าพระยาทจีงัหวดันครสวรรค ์และกกัเก็บ

นําในอ่างเพอืใหม้ปีรมิาณเพยีงพอสําหรบัจดัสรรเพอืการเพาะปลูกในฤดูแล้ง อกีทงัยงัเป็นการช่วยขยาย

พืนทีชลประทานเพือการเกษตรและการเพาะปลูกในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาแหล่งนํา

ในช่วงนีก็ได้มีการขยายตัวออกจากพืนทีภาคกลางไปสู่ภูมิภาคอืน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทงัทเีป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง และการพฒันาระบบส่งนํา เช่น เขอืน

นําอูน เขอืนหว้ยหลวง เขอืนลําปาว เขอืนอุบลรตัน์ เขอืนชีบน เขอืนมูลบน และเขอืนปราณ เป็นต้น (พร

ทพิย ์บุญครอบ, 2546, น.49) นับได้ว่าการก่อสร้างโครงการเขอืนขนาดต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ท้องถนิและสงิแวดลอ้ม

การจดัการนําของประเทศไทยได้ถูกนํามาทบทวนและปรบัปรุงใหม่ทงัระบบอีกครงั ภายหลัง

จากทปีระเทศไทยต้องประสบกบัปัญหาภยัแลง้อย่างรุนแรงในช่วงปี 2535-2536 และนําท่วมในปี 2537-

2538 ทําใหเ้กดิความเดอืดร้อนไปทุกพนืที โดยเฉพาะพนืทีใต้เขอืนหรอืพนืทีรบันําจากเขอืนไดร้บัความ

เสยีหายอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์ดงักล่าวทําใหห้ลายฝ่ายเหน็ถงึความด้อยประสทิธภิาพในการจดัการ
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นําแบบเดิม ดงันัน สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พร้อมด้วยความ

ช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากธนาคารโลก และความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลญีปุ่ น และ

งบประมาณสมทบจากรัฐบาลไทย ทําการศึกษาถึงกลยุทธ์การบริหารจดัการทรพัยากรนําในลุ่มนํา

เจ้าพระยา โดยนําเอาเครอืงมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้มาปรบัใช ้ดว้ยเหตุนกีารจดัการนําทงัระบบจงึตงัอยู่

บนฐานคดิเรอืงการใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิ กล่าวคอื ทรพัยากรนําถูกเปลยีนสถานะจากทเีคยเป็น

ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคลหรอืเอกชน มกีารสร้างความชดัเจนเรอืงสทิธิการใช้หรอืความเป็น

เจ้าของ และการใหส้ทิธถิ่ายโอนหรอืซอืขายทรพัยากรนําได ้แต่อย่างไรก็ตามผลจากการศกึษาเหล่านยีงั

ไม่ถูกนํามาปรบัใชอ้ย่างจรงิจงัในช่วงระยะเวลานี

การบรหิารจดัการชลประทานของไทยก็มแีนวโน้มไปทีการให้ความสําคญักบัการจดัการนําให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม ด้วยการหนักลบัไปใช้ประโยชน์จากแหล่งนําชลประทานทีมี

การพฒันาแล้ว แทนการจดัหาแหล่งนําด้วยวธิีขยายพนืทชีลประทานเหมอืนดงัอดีต ซึงนอกเหนือจาก

สาเหตุจากทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังเป็นผลมาจากกระแสความตืนตัวในเรืองผลกระทบด้าน

สงิแวดล้อม และความยากลําบากในการหาพนืททีีเหมาะสมต่อการสร้างเขอืนและอ่างเก็บนํา ตลอดจน

ผลกระทบทางสงัคมทเีกดิขนึจากโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ไดท้ําใหเ้กดิกระแสการต่อต้านโครงการสรา้ง

เขือนหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (กอบกุล รายะนาคร, 2547, น.2) นอกจากนีในปี  กรม

ชลประทานได้หันมาพัฒนาโครงการขนาดเล็ก เช่น โครงการแก้มลิง จากรายงานประจําปีของกรม

ชลประทาน ปี  เกิดโครงการแก้มลิงในพนืทีต่างๆ ทวัประเทศจํานวน  โครงการ มปีรมิาณนํา

เกบ็กกัเพมิขนึจํานวน , ,  ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพมิพนืทีชลประทานไดอ้กี ,  ไร่ มี

พนืทรีบัประโยชน์เพมิขนึ ,  ไร่

ระบบการชลประทานของรฐั

การชลประทานในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ด้วยกนั คอื ระบบชลประทาน

ทีมีการจัดสร้างและจัดการโดยรัฐ หรือทีเรียกเป็นทางการว่าระบบชลประทานหลวง และระบบ

ชลประทานทถีูกสร้างขนึโดยท้องถนิหรอืทเีรยีกในภาษาทางการว่าการชลประทานราษฎร ์ทงัสองระบบ

นีมคีวามแตกต่างกนักันทงัในด้านทีมาและฐานคดิ โครงสร้างองค์กรในการควบคุมและจดัการนํา และ

ระเบียบแบบแผนการใช้นํา ทงันี ในส่วนนีจะให้ขอ้มูลรายละเอียดเฉพาะระบบชลประทานทีเป็นของรฐั

ส่วนระบบชลประทานทเีป็นการจดัการของท้องถนิจะกล่าวในรายละเอยีดในตอนท ี  เรอืงการจดัการนํา

ของทอ้งถนิ

การชลประทานหลวงหรือการชลประทานทีถูกสร้างและมีการจัดการโดยรัฐ มีหน่วยงาน

รบัผดิชอบหลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานจะมอีํานาจหน้าททีแีตกต่างกนัไปภายใต้กฎหมายฉบบั

ต่างๆ จงึทําให้การจดัการนําในทางปฏบิตัมิกีารทํางานแบบแยกส่วน แต่ภายหลงัจากการปฏริูปราชการ

เมอืเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้มกีารรวมหน่วยงานบางส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งนําไวภ้ายใต้

กรมทรพัยากรนําและกรมทรพัยากรนําบาดาล สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม เช่น

หน่วยงานของกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมโยธาธิการ และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ทําให้
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หน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรนําซึงเคยมมีากถงึเกอืบ 40 หน่วยงานและกระจดักระจาย

อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มจีํานวนลดลง อย่างไรกต็ามยงัคงมหีน่วยงานอนืทมีอีํานาจหน้าทใีนการจดัการ

นําทสีงักดัอยู่ในกระทรวงอนื ทสีําคญัๆ ได้แก่ กรมชลประทาน สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

4. ปัญหาการจดัการนํา2

แม้ว่าหน่วยงานภาครฐัได้พยายามปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ เพอืให้การจดัการทรพัยากร

นําของประเทศมปีระสทิธภิาพมากขนึ แต่ดูเหมอืนว่าปัญหาทเีกยีวกบัการจดัการนํายงัคงมใีหพ้บเหน็อยู่

ทวัไปในหลายพนืท ีไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนนํา ปัญหาอุทกภยั ปัญหาคุณภาพนํา ปัญหาความ

ขดัแย้งในการจดัการทรพัยากรนํา หรอืแม้แต่ปัญหาทเีกดิจากโครงการพฒันาชลประทานของรฐัทสี่งผล

กระทบกบัชุมชนท้องถินในด้านต่างๆ เช่น กรณีของโครงการเขอืนปากมูล ทีทําให้ชาวประมงในลุ่มนํา

แม่มูนต้องสูญเสยีอาชีพ ชาวบ้านหลายครอบครวัต้องสูญเสยีทีดินทํากิน เกิดปัญหานําท่วมในบรเิวณ

พนืทใีต้เขอืน อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาของรฐับาลได้ถูกตงัขอ้สงัเกตว่ามกัใชว้ธิกีารเพมิอุปทานนํา

ด้วยการจดัหาแหล่งทรพัยากรนําและการก่อสร้างโครงการชลประทาน เพอืกักเก็บนําให้เพียงพอแก่

ความต้องการใช้นํา ซึงเป็นมุมมองต่อปัญหาเพยีงด้านเดยีวเท่านัน ในขณะเดยีวกนัทปัีญหาการจดัการ

นําก็มีทีมาจากสาเหตุการเพิมขึนของอุปสงค์ของนํา ทีเป็นผลมาจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

นโยบายด้านการเกษตรของประเทศ ทําให้ปริมาณความต้องการใช้นํามีเพิมมากขึนทังในภาค

เกษตรกรรมเชงิพาณิชย ์อุตสาหกรรม การขยายตวัของเมอืง และการเสอืมโทรมของสภาพแวดล้อม ซึง

ในประเดน็เหล่านีกลบัไม่ถูกนํามาพจิารณา ยงิไปกว่านันการแก้ไขปัญหาของรฐัก็ไม่ได้ตงัอยู่บนพนืฐาน

ของความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศวัฒนธรรมของท้องถินนันๆ เช่น บริเวณพืนทีป่าบุ่งป่าทาม

(Seasonal Flooded Forest) เมือถึงฤดูนําหลากของทุกปีจะกลายสภาพเป็นผืนทะเลสาบนําจืดกว้าง

ใหญ่กนิเวลาประมาณ -  เดอืน บางครงัลน้เขา้ท่วมบา้นเรอืนของชุมชนในบรเิวณนนั ลกัษณะเช่นนีทํา

ให้หน่วยงานรฐัเกดิความเขา้ใจว่าเป็นปัญหานําท่วม ทงัทจีรงิแล้วจากคําบอกเล่าของชาวบ้าน ต.ท่าบ่อ

อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม กลบับอกว่าปีนีจะมปีลาเยอะ ชาวบ้านจะมอีาหารและมรีายได ้หรอืกรณีสร้าง

เขอืนราษีไศล ทําใหห้ลงัจากการก่อสร้างเกดิปัญหาดนิเคม็กระจายในพนืทโีดยรอบ ชาวบ้านไม่สามารถ

ทําการเกษตรหรอืใชนํ้าในระบบชลประทานได ้เนอืงจากความเคม็ของดนิและนํา เป็นต้น

ด้วยเหตุนีจงึทําให้การแก้ปัญหาการจดัการนําของรฐัไม่ประสบความสําเรจ็ดงัทีตงัเป้าหมายไว้

ในขณะเดยีวกนัทภีาครฐักลบัทุ่มงบประมาณสําหรบัการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านทรพัยากรนํา ทมีวีงเงนิ

ลงทุนรวมทังสิน , .  ล้านบาท (ปี - ) แยกเป็นเงินลงทุนระดับลุ่มนํา  ลุ่มนํา

99, .  ล้านบาท และเงนิลงทุนทีไม่สามารถแยกกลุ่มลุ่มนําได้ชดัเจนอกี , .  ล้านบาท และ

เงนิลงทุนตาม พรบ.งบประมาณปี  อกี ,  ล้านบาท นอกจากเป็นโครงการพฒันาทไีม่ประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมายแล้ว กลับกลายเป็นตวัสร้างปัญหาให้กับชุมชนท้องถินทงัในด้านเศรษฐกิจ

2 ประมวลขอ้มลูมาจาก ขอ้เสนอการปฏิรูปนโยบายการจัดการนาํ (ร่างที ) โดยคณะอนกุรรมการปฏิรูประบบการจัดการทีดิน วันที

 พฤษภาคม 



101

สงัคม และวฒันธรรม ดงัภาพข่าวการออกมาประท้วงเรยีกร้องโดยผู้ได้รบัผลกระทบจากเขอืนหลายต่อ

หลายกรณี ทงัต่อโครงการทีได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น การออกมาเรยีกร้องทีดินทํากินของชาวบ้านผู้

ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี โครงการโรงไฟฟ้าพลังนําลําตะคอง จ.

นครราชสมีา เขอืนราษีไศล จ.ศรสีะเกษ หรอืการรวมตวักนัของชาวบ้านผู้ได้รบัผลกระทบจากการสร้าง

เขอืนปากมูล จ.อุบลราชธานี ทีออกมาเรยีกร้องให้มกีารแก้ปัญหาทีเกิดขนึเป็นเวลาเกือบ  ปีตงัแต่

เขอืนปากมูลสร้างเสรจ็มาจนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และจากตวัอย่างความ

ลม้เหลวทซีําซากของโครงการพฒันา ทําใหช้าวบ้านในหลายพนืททีกีําลงัจะมโีครงการพฒันาขนาดใหญ่

ลงไป เกิดความไม่ไว้วางใจถึงประสทิธิภาพและประสทิธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินโครงการที

กําลงัจะเขา้มาในพนืท ีจงึทําใหช้าวบา้นในพนืทีต่างลุกขนึมาประท้วงต่อต้านเช่นกนั เช่น โครงการเขอืน

แก่งเสอืเต้น จงัหวดัแพร่ เป็นต้น

คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจดัการทีดินฯ ( ) ได้จําแนกทีมาและประเภทของปัญหา

ต่างๆ ไวใ้นขอ้เสนอการปฏริูปนโยบายการจดัการนําไวด้งัต่อไปนี

1.โครงการพัฒนาแหล่งนํามกัเป็นไปเพอืการให้ประโยชน์กับคนกลุ่มหนึง แต่กลบัสร้างความ

สูญเสยีใหก้บัคนอกีกลุ่มหนึงเสมอ

โครงการพฒันาแหล่งนําของรฐัในรอบ  ปีทผี่านมา เป็นการดงึเอาทรพัยากรในภาคชนบทมาใช้

เป็นปัจจยัในการพฒันาประเทศเป็นหลกั ทงันีการพฒันาประเทศส่วนใหม่มกัจะหมายถึงการพฒันาใน

ดา้นอุตสาหกรรมและบรกิาร การเกษตรเชงิพาณิชย์ และการขยายตวัของชุมชนเมอืงโดยเฉพาะอย่างยงิ

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มกีารสร้างเขอืนขนาดใหญ่เพอืกกัเก็บนําไว้ใช้เพอืการอุปโภคบรโิภค

ของคนกรุงเทพฯ หรอืใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม การสร้างเขอืนผลติกระแสไฟฟ้าและเป็นแหล่งไฟฟ้า

สํารอง เพอืตอบสนองต่อการขยายตวัภาคเศรษฐกจิของประเทศ หรอืการจดัสรา้งพนืทรีองรบัการระบาย

นําออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้พนืทชีนันอกเป็นทรีองรบันํา เป็นต้น วธิกีารพฒันาแหล่งนําของภาครฐัส่วน

ใหญ่มักสร้างผลกระทบให้กับชุมชนท้องถินทีอาศัยบริเวณโดยรอบของฐานทรพัยากรนัน เช่น เกิด

ปัญหานําท่วม นําแล้งและมลพษิทางนําในพนืทีระบายนําคลองด่าน จงัหวดัสมุทรปราการ การสูญเสยี

ทดีนิทํากนิและอาชีพประมงของชาวบ้านบรเิวณโครงการเขอืนปากมูล จงัหวดัอุบลราชธานี ปัญหาด้าน

สุขภาพของชาวบ้านจากการระเบิดหนิเพอืเปิดหน้าดินภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลงันําลําตะคองแบบ

สูบกลบั จงัหวดันครราชสมีา หรอืจะเป็นปัญหาผลกระทบด้านสงิแวดล้อมในเรอืงการแพร่กระจายของ

ดนิเคม็และนําเคม็ในพนืทโีครงการเขอืนราษีไศลในโครงการโขงชมีูล จงัหวดัศรสีะเกษ จนทําให้ชาวบ้าน

ไม่สามารถใช้พนืทแีละแหล่งนําทําการเกษตรได ้เป็นต้น

ผลทีตามก็คือชุมชนบริเวณโดยรอบไม่สามารถดํารงวิถีชีวิตดังทีเคยเป็นมาได้ บางคนต้อง

กลายเป็นคนไร้อาชพี มภีาระหนีสนิเนืองจากค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึ ครอบครวัแตกแยก ดงัเช่นกรณีคนหา

ปลาลุ่มนํามูนทีบอกว่า ผลกระทบทีเกิดกับชาวบ้านไม่ได้เกิดขนึภายหลังจากโครงการสร้างเขอืนปาก

มูล3 แต่เกิดขนึตงัแต่ช่วงเรมิต้นสร้างเขอืน เนืองจากการระเบิดแก่งทําให้เกิดนําท่วม เกิดการสูญพนัธุ์

3 โครงการเขือนปากมลู  มีวตัถุประสงคเ์พือการผลิตไฟฟ้า พัฒนาระบบชลประทาน การประมงในอ่างเก็บนาํ การควบคุมนาํท่วม

การเดินเรือ และการท่องเทียว
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ของพนัธุ์ปลา วถิชีวีติทเีคยดํารงอยู่อย่างเรยีบง่ายก็ได้เปลยีนแปลงไป เพราะต้องเจยีดเวลาไปรวมกลุ่ม

กับพีน้องชาวบ้านร่วมลํานําในการปรกึษาหารอื และร่วมเรียนรู้กระบวนการต่อสู้เรียกร้องให้รฐับาล

เคารพสทิธขิองชุมชน จากชวีติทเีคยกนินอนทบี้านเรอืนของตน เคยออกหาปลาล่องรบัลมตามกระแสนํา

ไม่เคยเดนิทางไปไหนไกลกว่าหมู่บ้านของตนหรอืภายในตวัจงัหวดัอุบลราชธานี แต่กลบัต้องตระเตรยีม

กระเป๋า เสอืผ้า ขา้วเหนียว ปลาร้าปลาแห้ง หมอน มุ้ง เพอืออกไปรวมตวักนัคดัค้านเขอืน (บูชิตา สงัข์

แก้ว, , น. - ) หรอืในกรณีพนืทลีุ่มนําคลองด่าน จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มพทิกัษ์รกัทอ้งถนิ

คลองด่าน ( ) ได้ทําการวเิคราะห์ปัญหาการจดัการนําของภาครฐัว่า เป็นการจดัการเพอืประโยชน์

มหภาค แต่ละเลยชีวิตคนท้องถิน ทําให้ชาวบ้านในพืนทีคลองด่านต้องประสบกับปัญหานําท่วมและ

ปัญหาการขาดแคลนนํา4 กล่าวคอื พนืทคีลองด่านถูกวางใหเ้ป็นพนืทีระบายนําออกจากทุ่งเจ้าพระยาลง

สู่อ่าวไทย ตามโครงการป้องกันนําท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑลฝังตะวนัออก โครงการแก้มลิง และ

โครงการขุดลอกระบายนําจากสนามบนิสุวรรณภูม ิในการเป็นพนืทีรองรบันีทําให้โครงการชลประทาน

เดิมทีท้องถินใช้ประโยชน์ ถูกปรบัมาให้ความสําคญักบัการระบายนําออกจากกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

ฝังตะวนัออกให้เรว็ทสีุด โดยมกีารทุ่มงบประมาณเพอืสร้างสถานีสูบนําหลายแห่ง รวมไปถงึการขุดลอก

คูคลองสายหลกัเป็นประจําทุก -  ปี ดงัสะท้อนในคําบอกเล่าของคนคลองด่านทีว่า “เมอืใกล้หน้าแล้ง

เราไปร้องเรยีนชลประทาน บอกให้เขาหยุดสูบนําทงิ เขาก็ตอบว่าไม่ได ้ขา้งบนสงัมา” ในหน้าแล้งคลอง

เล็กคลองซอยในพนืทคีลองด่านก็ไม่มนํีาเลย เนืองจากหน่วยงานรฐับาลไม่ได้ให้ความสนใจกบัการดูแล

คลองเล็กคลองซอยทมีอียู่เป็นจํานวนมากและเชอืมต่อกนัเป็น “โครงข่ายตามธรรมชาต”ิ ขนาดใหญ่ ซึงมี

ศกัยภาพในการกกัเก็บนําควบคู่ไปกบัระบบชลประทานทมีอียู่เดมิ ดงัคําบอกเล่าของชาวบ้านคนหนึงว่า

“เวลาชลประทานเอาเรอืมาล่องวดัระดบันํา เขาก็วดัแต่ในคลองหลกั แต่ไม่ได้ไปดูคลองแยกคลองซอย

เลยว่ามนัตนืแค่ไหน ตอนมาขุดลอกคลองใหญ่ก็ขุดเสยีลกึมาก ชาวบ้านต้องห้ามไว้เพราะกลวัดนิจะพงั”

( , น. - ) ดงันัน ไม่ว่ากรุงเทพฯ จะมกีารระบายนําออกหรอืไม่ ไม่ว่าจะมากหรอืน้อย ชุมชนใน

พนืทคีลองด่านกย็งัคงประสบปัญหานําท่วมและนําแลง้จากการเป็นพนืทรีะบายนําอยู่ดี

2. เกดิความขดัแย้งระหว่างรฐักบัชุมชนจนเสยีโอกาสในการพฒันา

โครงการพฒันาชลประทานของรฐัทีไม่มีประสทิธิภาพ และไม่สอดคล้องกบันิเวศวฒันธรรมของ

ชุมชนทําใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบความสมัพนัธ์ของชุมชน  เกดิความขดัแย้งแตกแยกกนัทงัภายในและ

นอกชุมชน ระหว่างกลุ่มทีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ คนต้นนํากับคนปลายนํา คนนําจืดกับคน

นําเคม็ในเขตนิเวศสามนําทถีูกสร้างกนัโดยเขอืน คนทอีาศยัอยู่ในเขตพนืทเีหนือเขอืนกบัคนทอีาศยัอยู่

ใต้เขือน  ความขดัแย้งดังกล่าวหลายกรณีนําไปสู่การเกิดความรุนแรงถึงขนัการใช้กําลัง ดังตัวกรณี

ตวัอย่างลุ่มนําแม่ตาช้าง อําเภอแม่รมิ และอําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึงเป็นความขดัแย้งในเรอืง

การจดัการนําระหว่างกลุ่มต่างๆ ทงักลุ่มธุรกิจทีเข้าไปใช้พืนทีในการทํารสีอร์ทบนภูเขาในเขตดอยสุ

เทพ-ปุย และใช้นําจากแหล่งนําธรรมชาติเดียวกับเกษตรกรทีอยู่ท้ายลํานํา ด้วยการสร้างบ่อพักนํา

4 สภาพภูมิประเทศของพืนทีคลองด่านเป็นทีราบลุ่มตาํ ทิศใตม้ีพืนทีติดต่อกับทะเลอ่าวไทย มีความยาวประมาณ  กิโลเมตร
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ส่วนตัว เพือกักเก็บนําไว้ใช้ในฤดูแล้งสําหรบัการดูแลต้นไม้ในสวนไม้ดอกไม้ประดบัทีจดัขนึเพอืการ

ท่องเทียว ทําให้คนท้ายนํารวมกลุ่มกนัขนึไปทุบทําลายคนักนันําหรอือ่างเก็บนําของกฤษฎาดอย หรอื

กรณีความขดัแย้งระหว่างเจ้าของสวนสม้เชงิพาณิชย์กบัเกษตรกรผู้ใช้นําในพนืทีลุ่มนําฝาง อําเภอฝาง

อําเภอไชยปราการ และอําเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ซึงนายทุนเจ้าของสวนสม้ได้ใช้เครอืงสูบนําดึง

นําจากลํานําแม่ฝางและลําหว้ยสาขาเขา้ไปสู่สวนสม้ ซึงมเีนอืทนีับพนัไร่ ทําให้ปรมิาณนําในลํานําและลํา

ห้วยสาขาลดลง เกดิความขดัแย้งขนึระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําและกบันายทุน ทงันีรายละเอยีดของ

กรณีลุ่มนําแม่ตาช้างและลุ่มนําฝางจะกล่าวในตอนการจดัการนําของท้องถนิ

นอกจากนีในหลายพืนทียังมีการเรียกร้องต่อสู้เรืองสิทธิกันอย่างยืดเยือ เช่นกรณีผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างเขอืนปากมูลทมีกีารประท้วงคดัค้านตงัแต่เรมิมขี่าวการสร้างเขอืนทีบ้านหวัเหว่

ในปี พ.ศ. 2532 จนกระทงัโครงการสร้างแล้วเสรจ็ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  และเกิดผลกระทบ

กบัวถิีชีวติชุมชนเป็นเวลาล่วงมากว่า  ปีตงัแต่เรมิมกีารสร้างเขอืน ซึงปัญหาดงักล่าวยงัไม่ถูกแก้ไข

อย่างเป็นรูปธรรม จนชาวบ้านต้องออกกมาประท้วงเรียกร้องซําแล้วซําอีก ขณะเดียวกันก็มีกลุ่ม

ชาวบ้านทีให้การสนับสนุนเขอืนปากมูล ได้ออกมาคดัค้านข้อเรยีกร้องของผู้ได้รบัผลกระทบจากเขอืน

ปากมูลเช่นกัน เช่น ออกมาคดัค้านไม่ให้มีการเปิดประตูระบายนําถาวร เพราะเกรงว่าปรมิาณนําใน

เขอืนจะไม่มเีพยีงพอสําหรบัการทําเกษตรและประมงนําจดืของตนเองในหน้าแลง้

ในลุ่มนําขนาดเล็กความขดัแย้งในการใช้นําของราษฎรเกดิขนึหลายครงัและยงัไม่มขีอ้ยุต ิเพราะมี

ช่องว่างทังในด้านกติกา องค์กรและการบริหารจัดการ ข้อขดัแย้งทางสังคมเกียวกับการแย่งชิงนํา

ระหว่างเกษตรกรในทีสูงและทีราบมมีานานแล้ว จากการศึกษาความขดัแย้งเกยีวกบัการใช้นําของมิง

สรรพ ์ขาวสะอาดและคณะ ( ) ไดจ้ําแนกคู่ขดัแย้งออกเป็น  จําพวกใหญ่ๆ ดงันี

กลุ่มแรก ความขดัแย้งระหว่างต้นนําและปลายนํานับว่าเก่าแก่ทีสุดเท่าทีมกีารศึกษามา แต่เดิม

เป็นความขัดแย้งเฉพาะพืนทีใกล้เคียง (localized) เช่น ในเขตหัวคลองและท้ายคลองชลประทาน

เดียวกัน แต่ในระยะหลังความขดัแย้งประเภทนีมีแนวโน้มรุนแรงมากขึนจนกลายเป็นความขดัแย้ง

ระหว่างราษฎรบนทสีูงและทรีาบ เกดิการรวมตวัโดยเฉพาะผู้ใช้นําปลายนําหรอืทลีุ่มนําเป็นจํานวนมาก

ทําให้ความขดัแย้งกนิวงกวา้ง จนมกีารรวมตวัทงัอําเภอหรอืจงัหวดั

กลุ่มทสีอง ความขดัแย้งระหว่างผู้ใช้นํากบักลุ่มบุคคลภายนอก ปรากฏเด่นชดัในกรณีเหมอืงฝาย

(อ้างใน Tanet 1994 และพชัร ีอาจหาญ ) กลุ่มภายนอกจะเป็นกลุ่มทีเข้ามาทําธุรกจิในพนืท ีเช่น

ทํารสีอรท์ การเกษตรเชงิพาณิชย์ขนาดใหญ่ เป็นต้น และบุคคลเหล่านลีะเลย และไม่เคารพกตกิาการใช้

นําของกลุ่ม แต่กต็กัตวงเอานําของกลุ่มไปใช้

กลุ่มทีสาม ความขดัแย้งอันเกิดจากผลกระทบภายนอก คือ ผู้ใช้นําได้รบัผลกระทบอัน

เกิดจากกิจกรรมของผู้อนื โดยไม่สามารถเรยีกร้องค่าเสยีหายจากใครได ้ความขดัแย้งในกลุ่มนีมหีลาย

รูปแบบด้วยกนั เช่น ผลกระทบของนําเสยีจากโรงงานต่อการประมงในลุ่มนําพอง หรอืการขุดเจาะนําใต้

ดนิททีําให้บ่อนําใต้ดนิตนืเขนิ หรอืผลกระทบของการใช้สารเคมตี่อการประมงและคุณภาพนํากนิและนํา

ใช ้ เป็นต้น
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ประการทสีี ความขดัแย้งอนัเกดิจากโครงการพฒันาของรฐั (2544, น. - ) แบ่งเป็น

ความขดัแย้งระหว่างรฐักบัราษฎร กับราษฎรผู้ได้ประโยชน์และเสยีประโยชน์จากโครงการพฒันา คือ

กลุ่มชาวบ้านต้องถูกอพยพออกจากพนืทสีร้างเขอืนและชาวบ้านกลุ่มทจีะได้ใช้นําจากโครงการพฒันา

กรณีโครงการอ่างเก็บนําแม่มอก จงัหวัดสุโขทัย เป็นความขดัแย้งระหว่างชาวบ้านผู้

เรยีกร้องให้มีการสร้างอ่างเก็บนํากับกลุ่มทีจะต้องถูกอพยพออกจากพนืทีสร้างอ่างเก็บนํา แต่เมอือ่าง

เก็บนําสรา้งเสรจ็แล้ว กลุ่มชาวบ้านทหีวงัว่าจะได้รบัประโยชน์จากการสร้างอ่างเก็บนํากลบัไม่ได้อย่างที

คาดหวงัไว ้กล่าวคอื ในพนืทอีําเภอทุ่งเสงยีมมกัประสบปัญหาการขาดแคลนนําในการทําการเกษตรทงั

ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ทําให้ชาวบ้านพยายามเสนอและผลักดนัโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนําในลํานําแม่

มอก ตงัแต่ปี พ.ศ. 2520 จนประสบความสําเรจ็และก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2539 หลงัจากทกี่อสรา้ง

เสรจ็ปรากฏว่าในพนืทีทุ่งเสงยีมและพนืทใีต้อ่างเก็บนําทรี่วมกนัเป็นแกนนําในการผลกัดนัการสร้างอ่าง

เกบ็นํา กลบัไม่ไดร้บัประโยชน์จากการสร้างอ่าง และยงัคงตกอยู่ในสภาพขาดแคลนนําทงัอุปโภคบรโิภค

เหมือนครงัยังทีไม่มีอ่างเก็บนํา เนืองจากไม่มีระบบการจัดส่งนําให้ทัวถึงในพืนทีอําเภอทุ่งเสงียม

โดยเฉพาะในตําบลบ้านใหม่ชยัมงคล และตําบลทุ่งเสงยีม ซึงเป็นพนืททีปีระสบปัญหาภยัแลง้อย่างหนัก

ถงึขนาดไม่มนํีาเพยีงพอสําหรบัการทําประปาหมู่บ้าน เนืองจากพนืทีดงักล่าวส่วนใหญ่มสีภาพเป็นดิน

ร่วนปนทราย มลีูกรงับางส่วน ทําให้ดนิไม่อุม้นําอนัเป็นสาเหตุหนึงของปัญหา ในช่วงเวลาทผี่านมาผู้นํา

ชุมชนได้มกีารรวมกลุ่มและตดิต่อประสานงานกบัสํานักงานชลประทานสุโขทยั ให้จดัสรรนําจากอ่างเก็บ

นําแม่มอกเพอืแก้ปัญหาขาดแคลนนํา แต่ก็ไดร้บัคําตอบว่าไม่สามารถจ่ายนําจากอ่างเก็บนําไปยงัชุมชน

ในพนืทดีงักล่าวได ้เนืองจากพนืทีดงักล่าวมรีะดบัสูง ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการสร้างคลองส่ง

นํา จึงทําให้ชุมชนใต้อ่างเก็บนํายงัคงเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากนําในอ่างที

สร้างขนึมาเพอืแก้ปัญหาการขาดแคลนนํา

ผลกระทบจากการเรียกร้องให้มีโครงการอ่างเก็บนําแม่มอก เป็นสาเหตุให้เกิดความ

ขดัแย้งระหว่างชุมชนทไีด้รบัประโยชน์และเสยีประโยชน์ กล่าวคอื การเรยีกร้องการสร้างอ่างเก็บนําแม่

มอกของกลุ่มชุมชนในอําเภอทุ่งเสงยีม ทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนบ้านท่าเกวยีน บ้านแม่พุ บ้านหอ

รบ อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง ทีอยู่ในพนืทีก่อสร้างอ่างเก็บนําแม่มอก ต้องถูกอพยพขนึไปอยู่บรเิวณ

เหนืออ่างเก็บนํา ซึงการจดัสรรพนืทีทําประโยชน์รวมไปถงึการจ่ายเงนิชดเชยของกรมชลประทานก็ยงั

ไม่เป็นทีเรยีบร้อย และเป็นปัญหาเรอืรงัเรอืยมา เหล่านีส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของคนในอําเภอ

ทุ่งเสงยีมและคนในตําบลเวยีงมอก เพราะทผี่านมาทงัสองพนืทเีป็นเครอืญาตกินั มกีารแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

กนัแต่ไม่รุนแรง เพราะได้รบัการคลคีลายโดยผู้เฒ่าผูแ้ก่ของทงัสองพนืที

3. เกิดการเสียภาวะสมดุลของธรรมชาติ และกลไกของหน่วยงานรัฐก็ไม่สามารถควบคุม

ผลกระทบจากโครงการจดัการนําได้

การสร้างเขอืนกกัเก็บนําได้ทําให้เกดิผลกระทบต่อสงิแวดล้อม เกิดภาวะนําท่วมทงัในป่า

ธรรมชาตบิรเิวณโดยรอบและพนืทขีองชุมชนทอียู่บรเิวณใต้เขอืน ดงัทเีคยเกดิขนึในกรณีสร้างเขอืนนํา

โจนกนัแม่นําแควใหญ่ ทําให้เกดินําท่วมพนืทปีระมาณร้อยละ  ของเขตอนุรกัษ์พนัธุ์สตัวป่์าทุ่งใหญ่ ซึง
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มีอาณาเขตติดกับเขตรกัษาพันธุ์ส ัตว์ป่าห้วยขาแข้งครอบคลุมพืนทีป่ากว่า ,  ตารางกิโลเมตร

นอกจากนียงัมสีถานการณ์นําท่วมใหญ่ๆ หลายครงัทผี่านมา ซึงเป็นผลมาจากการปล่อยนําออกมาจาก

เขือน เช่นกรณี เขือนศรีนครินทร์และเขือนวชิราลงกรณ์ปล่อยนําเต็มอัตราเพือเพิมพลังการผลิต

กระแสไฟฟ้า หลงัจากทพีม่าไม่สามารถส่งก๊าซมาใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าได ้จนทําให้เกดิเหตุการณ์

นําท่วมในพืนทีของประชาชนบริเวณริมแม่นําแควใหญ่  อําเภอเมืองและอําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุร ีประเมนิความเสยีหายประมาณ  ล้านบาท (คมชดัลกึ,  สงิหาคม ) เขอืนตอนบน

กนัแม่นําบางนรา จงัหวดันราธิวาส ซึงไม่สามารถกกัเก็บนําและต้องระบายปล่อยนําจืด เนืองจากมฝีน

ตกลงมาอย่างหนักต่อเนืองตดิต่อกนั ทําให้ปรมิาณนําในแม่นําลน้ตลงิ นําทไีหลระบายจากเขอืนไหลลงสู่

คลองโคกเคียนทําให้ปริมาณนําจืดผสมกับนําเค็มแปรสภาพเป็นนํากร่อยและเกิดการเน่าเสียอย่าง

ฉับพลนั สร้างความเดอืดร้อนใหก้บัชาวบ้านผู้ทําประมงเลยีงปลาทไีม่ทนัตงัตวั (ศูนย์พฒันาประมงพนืที

ลุ่มนําปากพนัง อนัเนอืงมาจากพระราชดําร,ิ )

รวมไปถงึบทเรยีนจากกรณีโครงการอ่างเก็บนําแม่มอก จากกรณีนีทําให้ชุมชนได้เรยีนรู้

ว่าแนวทางการพฒันาของรฐัในการแก้ปัญหาการขาดแคลนนําทผี่านมา ดว้ยการก่อสร้างแหล่งกกัเกบ็นํา

นนั ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดอืดรอ้นของชุมชนไดจ้รงิ มหินําซํายงัส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบรเิวณ

ลํานําแม่มอก ชาวบ้านพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของดนิและสตัว์นําลดลง มสีตัว์นําหายไปหลายชนิด นํา

ในลํานํากลายเป็นเพยีงมวลของนําทีใช้ส่งเข้าเรอืกสวนไร่นาเท่านัน นอกจากนียงัมปัีญหาเรอืงการปิด

เปิดนําชลประทานทยีงัไม่สามารถควบคุมได ้เนืองจากความต้องการในการใช้นําตลอดลํานํามอกมคีวาม

หลากหลายและไม่ตรงกับฤดูกาล จึงทําให้ไม่มีการวางแผนการจดัการร่วมกัน สร้างความขดัแย้งให้

เกดิขนึในท้องถนิ และบงัเกดิผลเสยีหายจากการปล่อยนําไปทําลายพชืผลในส่วนทไีม่ต้องการใช้นํา เป็น

ต้น (เครอืข่ายพลงัชุมชนพลงัแผ่นดนิ, 2549, น.25-26)

จากสถานการณ์ความเดือดร้อนทีเกิดขึนเป็นทีประจักษ์ว่า เกิดจากความผิดพลาดของ

กระบวนการจดัการนําของรฐัทีมีเขอืนขนาดใหญ่เป็นเครอืงมือ รวมไปถึงความไม่พร้อมและความไม่

ทวัถงึในเรอืงการเตรยีมกระบวนการป้องกนั แก้ไขและเยยีวยาผูท้ไีดร้บัผลกระทบ รวมไปถงึความเสอืม

ถอยของกลไกรฐัในการบรหิารจดัการ

4. ความไม่คุ้มค่าและความด้อยประสทิธภิาพของการจดัการนํา

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทีผ่านมา รฐัมีโครงการและนโยบายทีเกียวข้องกับการ

จดัการนํามากมาย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีต้องใช้เงนิทุนมหาศาลแทนทีการจดัการแบบ

พืนบ้านทีมีอยู่ในชุมชนท้องถินหลายแห่ง ซึงนโยบายและโครงการเหล่านันได้ถูกตังข้อสังเกตและ

วิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและประชาชนอย่างมากมาย โดยเฉพาะประสบการณ์ความล้มเหลว

เกิดขนึในหลายโครงการทผี่านมา เช่น เขอืนปากมูล เขอืนราษีไศล และโครงการเขอืนภายใต้โครงการ

ผนันําโขง-ช-ีมูล ซึงเมอืมองในดา้นของต้นทุนทลีงไปทงัทุนทางดา้นเศรษฐกจิ ทุนทางสงัคม และทุนดา้น

สงิแวดล้อมกับผลทีได้นันไม่มคีวามคุ้มค่ากันในทุกๆ ด้าน  ดงัตัวอย่างกรณีโครงการเขอืนปากมูล ที
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คณะกรรมการเขอืนโลกไดร้ะบุถงึความลม้เหลว และความดอ้ยประสทิธภิาพของการจดัการนํารฐั5

อีกโครงการตัวอย่างหนึงคือโครงการผันนําโขงชีมูล ซึงเป็นโครงการพัฒนาแหล่งนําเพือ

แก้ปัญหาการขาดแคลนนําในพืนทีการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการนีมีระยะเวลา

ดําเนินงาน 42 ปี (2535-2576) ใช้งบประมาณทงัสนิ ,  ล้านบาท โครงการแบ่งออกเป็น  ระยะ

ขณะนีโครงการดงักล่าวยงัอยู่ในระยะท ี  ซึงเป็นช่วงของการพฒันาการใชนํ้าในประเทศ ด้วยการพฒันา

พนืทชีลประทานของโครงการต่างๆ เช่น โครงการฝายต่างๆ ในลํานําชแีละลํานํามูน ส่วนระยะท ี  และ

 เป็นการพัฒนาการใช้นําระหว่างประเทศ (จากแม่นําโขง) จะเป็นการสูบนําโขงจากปากลํานําห้วย

หลวง จงัหวดัหนองคาย แลว้สูบนําต่อจากประตูระบายนําห้วยหลวงไปยงัหนองหานกุมภวาปีแล้วปล่อย

ลงสู่อ่างเก็บนําลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งนําให้แก่พืนทีตอนล่างของลุ่มนําชีและลุ่มนํามูน ส่วน

แผนพฒันาระยะที 3 เป็นการสูบนําโขงทปีากนําเลยเพอืยกนําขา้มภูเขาส่งใหพ้นืทีต้นนําของลุ่มนําชแีละ

มูน ซึงเป็นการใช้พลงังานในการสูบนํา โครงการนีใช้งบประมาณสองแสนกว่าล้านบาท ตงัเป้าหมายให้

สามารถส่งนําให้แก่พนืทีทางการเกษตรประมาณ .  ล้านไร่ ในพนืท ี  จงัหวดั นอกจากนีโครงการ

ดงักล่าวยงัคาดการณ์ว่าจะทําให้การใช้นําในประเทศลดเหลอืเพยีง ,  ไร่ ทเีหลอืจะเป็นการใช้นํา

จากแม่นําโขงถงึ , ,  ไร่

จากการศึกษาผลกระทบขององค์กรสงิแวดล้อมทงัในท้องถินและส่วนกลาง เช่น โครงการทาม

มูลทีอีสานและโครงการฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ พบว่า โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ

แพร่กระจายของดนิเคม็และนําเคม็ ทําใหเ้กษตรกรไม่สามารถใช้นําทําการเกษตรได ้ส่งผลกระทบกบัวถิี

ชีวติและระบบนิเวศในท้องถิน อีกทงัโครงการดงักล่าวยงัเป็นโครงการทีไม่คุ้มค่า กล่าวคือ กว่า  ปี

แห่งโครงการโขงชมีูลได้ใช้งบประมาณไปแล้วทงัสนิ ,  ล้านบาท แต่ผลทไีด้คอื ทนีาในเขตสูบนํา

ด้วยพลงังานไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งเพยีงร้อยละ  ของพนืทีโครงการ เช่น บรเิวณเขอืนชุมพวง

ในฤดูแล้งมกีารใช้ประโยชน์เพมิ -  ไร่จากพนืทโีครงการ ,  ไร่ เขอืนราษีไศลเพมิขนึ  ไร่

จากพนืทีโครงการ ,  ไร ่นอกจากนีค่าใช้จ่ายในการจดัหาพนืทชีลประทานของโครงการโขงชมีูลก็มี

ต้นทุนสูง ซึงนอกจากจะเป็นค่าก่อสร้างยงัเป็นค่าชดเชยใหก้บัผู้ได้รบัผลกระทบ เช่น กรณีเขอืนราษีไศล

ซึงมคี่าก่อสร้าง  ล้านบาท แต่ค่าชดเชยนันมไีม่ตํากว่าพนัล้านบาท ทงันีต้นทุนเหล่านียงัไม่รวมถึง

ค่าความเสยีหายทีเกิดจากผลกระทบจากการสร้างเขอืน กรณีเขอืนราษีไศลทีมกีารใช้พนืทีบุ่งทาม ซึง

เป็นทีดินทีดีทีสุดในภาคอีสานจํานวน ,  ไร่ มาทําเป็นอ่างเก็บนํา แล้วมกีารสูบนําทํานาดินทราย

อีกสามหมนืกว่าไร่ ทําให้เกิดดินเค็ม  นําเค็ม นําท่วมนอกอ่างเก็บนํา ทีดินทํากิน พืนทีเลียงสตัว์ ป่า

5 คณะกรรมการเขือนโลก (WCD) เป็นองคก์รอิสระทีตงัขึนมาในปี ภายหลงัจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างธนาคารโลก

และสหพนัธเ์พือการอนุรกัษ์ธรรมชาติ (IUCN) ซึงจัดขึนทีแกลน ์ สวิตเซอรแ์ลนด ์ มีสมชัชาทีประกอบไปดว้ยองคก์รต่างๆ 

องคก์ร จาก  ประเทศ ทีสาํคัญไดแ้ก่ องคก์รเพือการพฒันาระหว่างประเทศ องคก์รชาวบา้นทีไดร้บัผลกระทบจากการสรา้ง

เขือนจากประเทศต่างๆ สมาคมสรา้งเขือน องคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานของรฐับาลต่างๆ สถาบันเพือการวิจัย บริษัทเอกชนที

ประกอบธุรกิจเขือน เป็นตน้
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ชุมชนเกดิความเสยีหาย รวมไปถงึความเสอืมโทรมของนิเวศป่าทาม และเกดินําท่วมในพนืทชีลประทาน

เดมิ  โครงการ มมีูลค่าความเสยีหาย  ลา้นบาท (FTA Watch, 17 Mar 2008)

5. การรวมศูนย์ในการกําหนดนโยบาย และอํานาจในการตัดสินใจไว้ทีรัฐและหน่วยงาน

ส่วนกลาง

ในปัจจุบันระบบการบริหารจดัการทรพัยากรนําทงัหมดถูกรวมศูนย์อํานาจไว้ทีส่วนกลางทงัใน

ด้านการกําหนดนโยบายและอํานาจในการตัดสินใจ โดยใช้ตัวบทกฎหมายเป็นเครอืงมือ ทําให้การ

จดัการนําและโครงการพฒันาแหล่งนําเกือบทงัหมดถูกกําหนดและวางแผนมาจากหน่วยงานราชการ

ส่วนกลาง เช่น จากกรมชลประทาน กรมทรพัยากรนํา สํานักงานเร่งรดัพฒันาชนบท การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและออกคําสงัลง

มาเป็นลําดบัขนั ลกัษณะเช่นนีทําให้ไม่มกีารโต้แย้งในประเด็นสาธารณะและทางเลือกในการพฒันามี

น้อย บ่อยครงัทีพบว่าขอ้มูลหรอืรายละเอยีดของโครงการเหล่านันมคีวามผดิพลาดและคลาดเคลอืนไป

หรอืบางครงัโครงการพัฒนาไม่ได้ตอบสนองความต้องการทีแท้จริงของประชาชนในพนืที อีกทงัการ

บรหิารจดัการก็ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพนืทเีขา้ร่วมในกระบวนการกําหนด รบัรู ้และตดัสนิใจ จะมี

ส่วนร่วมก็เพียงแค่ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพอืการวางแผนแก่ทางราชการ ส่วนการตดัสนิใจและ

การจดัสรรงบประมาณจะเป็นไปตามลําดบัชนัของภาคราชการ

นอกจากนีในการจดัทําโครงการพฒันาแหล่งนํา ประชาชนผู้ทีได้รบัผลกระทบถูกละเลย

แต่กลบัให้ความสําคญัเท่ากันทุกกลุ่มรวมไปถงึกลุ่มผู้ได้ประโยชน์จากโครงการ ในกระบวนการจดัทํา

รายงานประเมนิผลกระทบสงิแวดล้อมและการรบัฟังความคดิเหน็กไ็ม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพนืที

แสดงความคดิเห็นทีเกยีวกบัผลกระทบทีจะมตี่อการดํารงชีพของตน ไม่มกีารเปิดเผยข้อมูลทีรอบด้าน

ซึงรวมถึงผลกระทบด้านลบทีคาดว่าจะเกิดขนึ มีแต่ข้อมูลด้านบวก รวมไปถึงระบบการจดัการนําของ

ชุมชนแบบดงัเดมิ เช่น ระบบเหมอืงฝาย ซึงเป็นองค์ความรู้ของท้องถนิในเรอืงการจดัการนําทีสมัพนัธ์

ระบบนิเวศวฒันธรรมของท้องถินนันๆ  กลบัไม่ได้รบัการยอมรบัในทางปฏิบัติ ในระดบันโยบายและ

กฎหมาย ตรงกนัข้ามรฐักลบัใช้ความรู้ด้านชลศาสตร์ วศิวกรรมและเศรษฐศาสตร์เขา้ไปจดัการนําของ

ท้องถนิ จนทําให้เกดิปัญหาทีไม่คาดคดิขนึ ดงัเช่น การแพร่กระจายของดินเค็มหลงัจากการสร้างเขอืน

ราษีไศล เป็นต้น

ดงันัน ผลกระทบทีเกิดขนึจากการเข้ามาแทรกแซงอํานาจในการจดัการทรพัยากรของท้องถิน

โดยรฐันัน ทําให้ชุมชนต้องสูญเสยีอํานาจในการบรหิารจดัการนําและความเข้มแขง็ขององค์กรชาวบ้าน

ในการจดัการทรพัยากรในท้องถิน มีงานศึกษาจํานวนมากระบุว่าการพัฒนาระบบชลประทานของรฐั

เป็นสาเหตุการเปลยีนแปลงระบบการจดัการนําของชุมชน เช่นกรณีการจดัการนําระบบเหมอืงฝาย การ

จดัการของรฐัซึงไม่เพียงแต่เปลียนแปลงโครงสร้างของตัวเหมืองฝาย จากหลักไม้มาเป็นคอนกรีต

หากแต่ยงัเป็นการรวบอํานาจการบรหิารจดัการของชุมชนให้ไปเป็นของรฐั กล่าวคอื ในอดตีสมาชกิผู้ใช้

นําจดัตงัองค์กรเหมอืงฝายของตนเอง โดยการเลือกตงัแก่ฝาย ล่ามนํา จากสมาชิกผู้ใช้นํา และร่วมกนั
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วางกติกาการใช้นํา ปัจจุบนัมพีนืทีหลายแห่งในระบบเหมอืงฝายถูกลดบทบาทลง เพราะการสร้างฝาย

คอนกรตีหรอืเขอืน ทําให้อํานาจการควบคุมและจดัสรรนําอยู่กับเจ้าหน้าทีรฐัทีมีอํานาจในการปิดเปิด

ประตูฝาย ทงัทีเจ้าหน้าทีเหล่านันอาจไม่เข้าใจวงจรการผลิตของเกษตรกรทีสมัพนัธ์กบัปรมิาณความ

ต้องการใช้นําในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนีเมอืเกิดปัญหากับฝายคอนกรตี ชุมชนท้องถินก็ไม่มีอํานาจ

และไม่มศีกัยภาพทีจะเข้าไปแก้ปัญหาดงักล่าวได้ หรอืบางกรณีกลุ่มผู้ใช้นําจะผลกัภาระให้เป็นหน้าที

ของหน่วยงานราชการ ซึงเป็นผู้สร้างฝายคอนกรตี เช่น เมอืเกิดปัญหาตะกอนทรายทบัถมทีหน้าฝาย

คอนกรีตจนกระทังไปปิดทางเดินนํา กลุ่มผู้ใช้นํามักไม่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพราะ

ตะกอนทรายมปีรมิาณมากเกนิกว่าทจีะใช้กําลงัคนขุดลอกเหมอืนระบบเหมอืงฝายเดมิ จงึต้องมกีารจ้าง

รถแบ๊กโฮมาขุดตักเอาตะกอนออกไป ซึงต่างจากฝายหลกัไม้ทีตะกอนทรายสามารถไหลผ่านช่องว่าง

ของตวัฝาย หรอืกรณีเกิดข้อพพิาทในการจดัการนํา ก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าทีรฐัมาช่วยไกล่เกลีย หรอืใน

กรณีลุ่มนําวาง แมว้่าสมาชกิจะเป็นผู้เลอืกตงักรรมการเหมอืงฝายเอง แต่ก็ต้องส่งรายชือทไีดร้บัคดัเลอืก

ใหน้ายอําเภอลงนามแต่งตงั เนอืงจากองคก์รเหมอืงฝายอยู่ภายใต้การควบคุมของรฐัในฐานะองคก์รย่อย

ของระบบราชการในระดับหมู่บ้าน ซึงรูปแบบการบริหารจัดการนําจะขึนอยู่กับการตัดสินใจทีอยู่

เหนือกว่าระดบัหมู่บ้าน หวัหน้าเหมอืงฝายจะรบัหน้าทีเป็นผู้บรหิารนํา บํารุงรกัษาอุปกรณ์ชลประทาน

และซ่อมแซมระบบชลประทาน หากจะก่อสร้างหรอืทําลายอะไร ก็ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากเจ้าหน้าที

รฐั (สมชัชาองค์กรเหมอืงฝายลุ่มนําภาคเหนือ, 2549, น.25-30)

6. การกําหนดแผนการใช้นําทมีากเกนิความเป็นจรงิ

วตัถุประสงค์ทีสําคญัอันหนึงภายใต้โครงการพฒันาแหล่งนําของภาครฐัคือ เพือจดัหา

แหล่งนําให้แก่ภาคการเกษตร การขยายตวัของเมอืงและอุตสาหกรรม จงึทําให้การกําหนดนโยบายการ

จดัสรรนําองิอยู่กบัการคาดการณ์และแนวโน้มของภาคส่วนดงักล่าว ผลทีตามมาคอืทําให้ภารกจิในการ

จดัหาแหล่งนําเพมิมากขนึตามไปด้วย ปัจจุบนัพนืทกีารเกษตรทอียู่ในเขตพนืทชีลประทานของประเทศ

มปีระมาณ 40 ล้านไร่ และสามารถปลูกพชืในฤดูแล้งประมาณ 11 ล้านไร่ ความต้องการใช้นําปัจจุบนัมี

ประมาณ 57,303 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นความต้องการในภาคการเกษตรมากถงึร้อยละ 90.4 หรอื

ประมาณ 51,768 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคอือุตสาหกรรม 2,778 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุปโภค

และการท่องเทยีว 2,739 ลา้นลูกบาศก์เมตร การคาดการณ์ในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้า ความต้องการใช้

นําในประเทศจะมากถึง 77,360 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ต้องมีการเก็บกักนํามากกว่า 100,000 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร หมายถงึพนืทชีลประทานจะเพมิขนึถงึ 59 ลา้นไร่ และพนืทีเพาะปลูกในฤดูแลง้จะเพมิขนึ

จากเดิมอีก 4 ล้านไร่ ซึงถือเป็นการคาดการณ์ความต้องการนําทีสูงมาก ทําให้รฐัต้องวางแผนในการ

จดัหาแหล่งนําให้เพยีงพอกบัการคาดการณ์ดงักล่าว โดยทไีม่ได้คํานึงถึงสภาพความเป็นจรงิและระบบ

การผลติ หรอืตวัแปรทจีะทําให้พนืทกีารเกษตรลดลง

ดงักรณีโครงการโขงชีมูลซึงเป็นโครงการต่อขยายมาจากโครงการสูบนําด้วยไฟฟ้า เพอื

ต้องการยกระดบันําในแม่นําสายต่าง ๆ ใหสู้งขนึด้วยการสร้างเขอืนหรอืฝายเพอืทจีะให้สูบนําด้วยไฟฟ้า

ไดง้่ายขนึ โดยเฉพาะฤดูแล้ง เป็นการสร้างความเชอืมนัต่อการทํานาฤดูแลง้แก่เกษตรกรว่าจะมนํีาพอใช้
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ไม่ขาดแคลน จากตวัเลขเมอืปี 2542 กรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังานได้จดัตงัโครงการสูบนําด้วยไฟฟ้า

กระจายไปทวัประเทศ โดยจํานวนสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าทีได้ติดตงัมาตงัแต่ปี 2516 – 2542 มจีํานวน

ทงัสนิ 1,984 สถานี มีพนืทีส่งนํารวม 3,073,  ไร่ หากกล่าวเฉพาะในภาคอีสานมสีถานีสูบนําด้วย

ไฟฟ้า 975 สถานี มีพืนทีส่งนํารวม 1,522,  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพืนทีชลประทานทงัหมดใน

ภาคอสีาน (พนืทีชลประทานในภาคอสีานเมอืปี 2541 ประมาณ 6.8 ลา้นไร่) แต่จากขอ้เทจ็จรงิทเีกดิขนึ

นับตังแต่มีสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าแห่งแรกในภาคอีสานเมือปี 2510 จนมาถึงปี 2542 มีพืนทีทํา

การเกษตรฤดูแล้งจากโครงการสูบนําด้วยไฟฟ้าในภาคอสีานอยู่ในอตัราเฉลยีเพยีงร้อยละ 14 ของพนืที

ส่งนําเท่านัน หรอืหากคดิพนืทีส่งนําโดยเฉลีย 1,500 ไร่ ต่อ 1 สถานีสูบนํา จะมีพนืทีทีทําการเกษตร

เพียง 210 ไร่ เท่านัน ดังนัน ตังแต่ปี 2510 เป็นต้นมา พืนทีส่งนําจากโครงการสูบนําด้วยไฟฟ้าได้

เพมิขนึจาก 1,000 ไร่ เป็น 1,522,884 ไร่ ในปี 2542 แต่ปรากฏว่าการใช้นําของเกษตรกรในภาคอีสาน

ในพนืทีส่งนําเติบโตช้ามาก อตัราการเติบโตเฉลยีไม่เกินร้อยละ 14 เท่านัน ดงันัน โครงการสูบนําด้วย

ไฟฟ้าซึงเป็นโครงการทีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและรฐับาลประกาศถึงความสําเร็จตลอดมา

แท้จรงิแล้วประสทิธภิาพและความสําเรจ็ถูกประเมนิจากการขยายสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าและพนืทสี่งนํา

เท่านนั ซึงเป็นแนวคดิของ “การจดัหานํา” ไม่ใช่ “ความต้องการนํา” ทแีท้จรงิของเกษตรกรเลย (อา้ง

แลว้, 2551)

7.ระเบียบกฎหมาย-โครงสร้างการบริหารงานด้านนําของหน่วยงานรฐั มีความซําซ้อนเป็น

จํานวนมาก และขาดเอกภาพในการทํางานร่วม

ระบบการจัดการทรัพยากรนําของรัฐยังขาดหน่วยงานทีรบัผิดชอบด้านทรัพยากรนํา

โดยตรง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานราชการทีรบัผิดชอบแก้ไขปัญหาทรพัยากรนํามากมาย และ

สงักัดอยู่ภายใต้การบริหารจดัการหลายกระทรวง นอกจากนีกฎหมายทีเกียวกับทรพัยากรนําก็ไม่มี

เอกภาพ เนืองจากขาดกฎหมายแม่บทหรอืพระราชบญัญตัทิรพัยากรนําแห่งชาต ิอกีทงักฎหมายทมีกีาร

บงัคบัใช้แต่ละฉบบัก็มเีนือหาสาระไม่ครอบคลุมเบ็ดเสรจ็ ทําให้การบงัคบัใช้ไม่ครอบคลุมทุกกรณีหรอื

แม้แต่กฎหมายทีบงัคบัใช้ในเรอืงเดียวกนัก็มอียู่เป็นจํานวนมาก จากความสบัสนในการใช้กฎหมาย จึง

ทําให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตั ิเพราะผู้บงัคบัใช้ไม่แน่ใจว่าควรใช้กฎหมายฉบบัใดบงัคบัใช้ในแต่ละกรณี

ทเีกิดขนึ (มงิสรรพ์ ขาวสะอาด, , น. -  ถึง - ) ด้วยเหตุนีจงึเกิดความลกัลนัในการดําเนินการ

ของหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง เช่นกรณีทมีนีโยบายด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้เพอืรกัษาพนืที

ป่าให้ได้ตามทีตงัเป้าหมายไว ้รวมทงัมกีารจดัแบ่งพนืทป่ีาเป็นชนัคุณภาพลุ่มนําต่างๆ ซึงในแต่ละเขตได้

กําหนดแนวทางการจดัการและการใช้ประโยชน์เอาไว้ แต่รฐัก็ยงัอนุมตัิให้มโีครงการทีมผีลขดัแย้งกับ

แนวทางการอนุรกัษ์พนืทีป่าดงักล่าว เช่น การอนุมตัิให้มกีารสร้างเขอืนในพนืทีป่าชนัหนึงเอ (โอภาส

ปัญญา, อนุชาต ิพวงสําล,ี วภิานุ คงจนัทร,์ , น.311-312)

ทงันีโครงสร้างของการจดัการนําของรฐัก็ไม่มคีวามชดัเจน ทงัในด้านนโยบายนําแห่งชาติ

ซึงยงัเป็นการมองภาพกว้าง ยงัไม่บ่งชดัในนัยทางปฏิบัติเพือให้เกิดการจดัการทีมีประสิทธิภาพและ

สมัฤทธผิล และไม่ครอบคลุมในทุกประเดน็ทสีําคญั เช่น นโยบายเรอืงนําเสยี การจดัสรรและการจดัการ
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ในด้านอุปทาน เป็นต้น รวมไปถึงนโยบายนํายงัขาดความเชือมโยงกับนโยบายด้านอืนๆ เช่น ป่าไม้

ทีดินและการใช้ทีดิน ผังเมือง เป็นต้น ด้านคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ ซึงประกอบด้วย

หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง ผู้แทนลุ่มนํา ผู้แทนผู้ใช้นํา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู้แทน

องค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒ ิยงัไม่มกีฎหมายรองรบัอํานาจหน้าท ีและสดัส่วนตวัแทนผู้ใช้นํามนี้อย

ทําใหไ้ม่สามารถสะท้อนแนวทางการจดัการทรพัยากรนํา โดยการมสี่วนร่วมในทุกระดบัให้ชดัเจนยงิขนึ

และคณะกรรมการลุ่มนํา ทีมอีงค์กระกอบของผู้แทนภาคประชาชนร่วมอยู่ด้วยนัน ยงัไม่มบีทบาทและ

หน้าทีทีชดัเจน และยงัไม่ได้รบัการรบัรองทางกฎหมาย นอกจากนีการดําเนินงานของคณะกรรมการลุ่ม

นํายงัถูกจํากดัเฉพาะแต่ลุ่มนําเท่านัน ไม่รวมถงึกลุ่มลุ่มนําทเีกยีวขอ้งกนัตามสภาพภูมศิาสตร์ หรอืการ

ไหลลงทะเลหรอืแม่นํานานาชาติ และยังไม่มีการบริหารจดัการแบบบูรณาการระหว่างลุ่มนําและกับ

ทรพัยากรในด้านอนืๆ

8. การกําหนดนโยบายด้านการเกษตร

การกําหนดนโยบายด้านการเกษตรของประเทศทีส่วนใหญ่มุ่งเน้นส่งเสรมิให้มีการเพิม

ผลติ เพอืเพมิรายได้ให้กบัเกษตรกร และมกีารผลติในเชงิพาณิชย์เพอืเสรมิศกัยภาพในการส่งออก เช่น

นโยบายครวัไทยสู่ครวัโลก นโยบายประกนัรายได้เกษตรกร นโยบายการส่งเสรมิการปลูกพชืเศรษฐกิจ

เป็นต้น ทําให้ระบบการเกษตรเปลียนแปลงไปจากพนืทีนา ไร่ ทีผลิตเพอืการยงัชีพเป็นหลัก ไปเป็น

พนืทีเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้น เกษตรกรทีเคยทํานาปีละ 1 ครงั ก็ปรบัมาทํานาปรงัในฤดูแล้ง

รวมทังการปลูกพืชเศรษฐกิจอืนๆ ตามความต้องการของตลาดและการส่งเสริมของรัฐ พืนทีทาง

การเกษตรหลายแห่งจงึมกีารเพาะปลูกปีละ 2-3 ครงัหรอืมากกว่า ส่งผลให้เกดิการทําลายพนืทตี้นนําใน

เขตภาคเหนือและภาคใต้จํานวนมาก ปรมิาณความต้องการใช้นําเพมิสูงขนึ ในขณะเดียวกนัทคีุณภาพ

นําเริมลดตําลง ทําให้ปริมาณนําดีทีมีอยู่ในธรรมชาติลดน้อยลง เกิดปัญหาการแย่งชิงนําระหว่าง

เกษตรกร และการขาดแคลนนําในฤดูแล้ง รวมไปถึงขาดแคลนนําในการรกัษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะ

อย่างยงิในพนืทบีรเิวณตอนปลายของลํานํา

นโยบายทางการเกษตรของรฐั ทําให้เกิดการปรบัแผนการผลิตในภาคการเกษตร เกิด

ระบบเกษตรพันธะสญัญา เกษตรกรมีการปรบัตัวจากการเกษตรแบบยังชีพมาเป็นการผลิตภายใต้

กระแสทุนนิยม ทีมุ่งการเพาะปลูกพืชเชิงเดียวทีตอบสนองต่อความต้องการของตลาด รวมไปถึงการ

ผลิตเพอืส่งออก จึงทําให้ชาวนามกีารปรบัแผนการจดัการนําและแรงงาน ด้วยเงอืนไขเหล่านีทําให้เกิด

ความขดัแยง้ในการใชท้รพัยากรของชาวนาด้วยกนัเอง เช่นกรณีการปรบัตวัในการผลติหอมหวัใหญ่ของ

ชาวนาอําเภอแม่วาง ให้มาอยู่ในช่วงเดยีวกบัการปลูกขา้วนาปีเพอืการยงัชพีนัน ทําให้เกดิปัญหาความ

ขดัแย้งในการใชนํ้าอย่างรุนแรง เนืองจากหอมหวัใหญ่และขา้วนาปี มชี่วงเวลาในการเกบ็เกยีวไม่เท่ากนั

มกีารเหลอืมซ้อนกนัของช่วงเวลาใช้นํา ทําให้การปล่อยนําเขา้นาโดยองค์กรระบบเหมอืงฝายจงึเป็นไป

ด้วยความยากลําบาก การควบคุมเป็นไปได้ยาก รวมทงัหอมหวัใหญ่ใช้ปรมิาณนําสูงมาก ทําให้ไม่มนํีา

เพยีงพอสําหรบัการเพาะปลูก จากปัญหาเหล่านีนําไปสู่การปรบัตวัของชาวนาอกีรูปแบบหนึงทีเรยีกว่า

การจดัการแบบปัจเจกชน กล่าวคอื ชาวนาทมีทีดีนิเป็นของตวัเอง จะขุดบ่อสําหรบัเก็บนําซบัใต้ดนิ ส่วน

ชาวนาทีอยู่ใกล้กับลําเหมืองหรือแม่นํามกัใช้วิธีสูบนําเข้านา บางพืนทีใช้วิธีขุดสระในทีดอนโดยการ
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ซือหน้าดนิมาถมทแีล้วสูบนํามาเก็บไว ้ลกัษณะเช่นนีเป็นการทําลายโอกาสของกลุ่มชาวนาไร้ทีดนิและ

ชาวนาขนาดเล็กในการเข้าถึงทรพัยากรนํา (ชูศักดิ วิทยาภัค, , น.205-206 อ้างใน ประเทือง,

2537)

นอกจากนีนโยบายทีส่งเสรมิการเกษตรยงัทําให้เกิดการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจของ

กลุ่มนายทุน จากการบุกรุกพนืทีป่าเพอืทําพชืสวนเศรษฐกจิในเชงิธุรกจิทมีเีพมิมากขนึ รวมไปถงึการใช้

สารเคมีอย่างเข้มข้นในพืนทีเพาะปลูก จนทําให้แหล่งนําเสอืมโทรมและได้กลายเป็นความขดัแย้งที

กําลังขยายออกเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี  จากกรณีปัญหาทีเกิดขึนในลุ่มนําฝาง ได้มีการขยายพืนที

เพาะปลูกส้มทงัขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเขตป่าสงวนและป่าสาธารณะของชุมชน ในปัจจุบันความ

ต้องการพืนทีสําหรับการปลูกส้มนันเริมมีแนวโน้มไปสู่การกว้านซือทีดินของชาวบ้านในราคาสูง

โดยเฉพาะทดีนิบรเิวณเชงิเขาตดิกบัพนืทป่ีา ไม่เว้นแม้ว่าพนืทีชนั A ซึงเป็นเขตอนุรกัษ์ป่าต้นนํา เช่น

ในบางพนืทขีองอําเภอไชยปราการ อําเภอแม่สะเรยีง และอําเภอสบเมย เป็นต้น สวนสม้ไดส้่งผลกระทบ

ต่อการทําไร่นาของเกษตรกรรายย่อยทีอาศยัอยู่บรเิวณใต้ลํานํา เนืองจาก ประการแรก พนืทีปลูกส้ม

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต้นนําหรือตามแนวเชิงเขาล้อมรอบเขตหมู่บ้าน จึงกลายเป็นว่าพืนทีไร่นาของ

ชาวบ้านถูกปิดล้อมโดยสวนส้ม ประการทีสอง สวนส้มเป็นการปลูกพืชเชิงเดียวและใช้สารเคมีอย่าง

เข้มข้น ทําให้พนืดินสูงและภูเขาทงัหลายอุ้มนําไว้ไม่ได้ ฮิวมสัและปุ๋ ยตามธรรมชาติถูกทําลายไป เกิด

ปัญหาหน้าดนิถูกกดัเซาะ ไหลลงสู่แหล่งนําธรรมชาต ิทําให้เกดิการตนืเขนิ ประการทสีาม สม้เป็นพชืที

ต้องการการดูแลตลอดทงัปี ปรมิาณการใช้นําจึงมมีากกว่าพืชชนิดอนื โดยเฉพาะอย่างยงิในฤดูแล้งที

ต้องมกีารให้นําอย่างสมําเสมอ ดงันัน ด้วยความได้เปรยีบในด้านภูมศิาสตร์และเงนิทุนจึงทําให้สวนส้ม

ส่วนใหญ่มกีารเก็บกกันําด้วยการขุดอ่างเก็บนําแล้วดึงนําหรอืเปลยีนทางนําของเกษตรกรเขา้ไปเก็บใน

ปรมิาณทตีนต้องการ บางครงัสวนสม้จะใช้ท่อขนาดต่างๆ ดูดนําจากอ่างเก็บนําขนาดเลก็ในป่าหลายจุด

หลายพนืท ีเพอืให้มปีรมิาณสะสมไหลลงสู่อ่างของตน

การกระทําของเจ้าของสวนสม้เช่นนี ทําให้ชาวบ้านผู้ทําเกษตรบนทรีาบลุ่มไม่พอใจอย่าง

มาก จนเกดิกรณีพิพาทกนัหลายครงั ดงัเช่น เดือนมนีาคม ชาวนาห้วยงู บ้านสนัทรายคองน้อย ตําบล

เวียง อําเภอฝาง ลงมือทุบ ทําลาย ขุด รอื เส้นทางนําทีฝ่ายนายทุนขุดเปลียนทาง เพือให้นําไหลลง

มายังพืนทีราบตามเดิม ความขดัแย้งเช่นนีมีทีท่าว่าจะยงัคงเกิดขนึอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า และ

ปัญหายงัคงทวคีวามรุนแรงเพมิขนึอยู่บ่อนครงัระหว่างชาวบ้านกบัสวนสม้ (เครอืข่ายอนุรกัษ์ลุ่มนําฝาง

จงัหวดัเชยีงใหม,่ , น.20-22)

5.ระบบการจดัการนําของท้องถิน

สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การกลับไปสํารวจว่ามีมรดกทางปัญญาของการจัดการนําใน

สงัคมไทยอะไรบ้างทจีะนํามาปรบัใชเ้ป็นแนวทางสู่การปฏริูปการจดัการนําของสงัคมไทยในปัจจุบนั การ

จดัการในอดตีนันไม่ได้มเีทคโนโลยชีนัสูงอะไร แต่มปัีญญาทีจะเข้าใจสภาพพนืท ีเข้าใจพฤติกรรมของ

นํา เข้าใจรอบวฏัจกัรของฤดูกาล แล้วนํามาวางแผนจดัการชีวติ และจดัการการผลิตให้สอดคล้องกับ

สภาพดงักล่าว จนกลายเป็นวถิ ีมกีารสงัสม ววิฒัน์ สบืทอด จนกลายเป็นวฒันธรรมทีเชอืมโยงระหว่าง
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มนุษย ์ธรรมชาต ิและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาต ิหรอืเรยีกอย่างสนัๆ ว่า “นิเวศวฒันธรรม, ภูมนิิเวศ

หรอื ภูมสิงัคม” แลว้แต่จรติจะนําไปใช ้แต่ความหมายก็คลา้ยๆ กนั คอื ความเขา้ใจพฒันาการของสงัคม

มนุษยผ์่านความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัธรรมชาต ิและมนุษยก์บัสงิเหนือธรรมชาติ

ดงันัน ในภาคเหนือจึงมรีะบบเหมืองฝายทีเหมาะสมกบัพนืทีสูงทีเต็มไปด้วยป่าเขาและภูดอย

สลบัซบัซ้อน มพีนืทีราบน้อย การมลีําเหมอืงลดัเลาะไปตามไหล่เขาซึงรบันํามาจากลํานําททีดให้สูงขนึ

เล็กน้อยโดยฝายพนืบ้านทีทํามาจากวสัดุธรรมชาต ิเพอืส่งไปตามลําเหมอืงกระจายไปสู่แปลงนาเล็กๆ

ตงัแต่ทสีูงจนถงึทลีุ่มควบคู่กบัการรกัษาต้นนํา ป่าเขา นับเป็นระบบทีเหมาะสม

ขณะทภีาคอสีานเป็นพนืทแีล้งนาน เป็นทรีาบกวา้งใหญ่สลบักบัเนินดนิเนินเขาเลก็ๆ ต้นนําของ

อสีานจงึไม่ได้มาจากบนภูสูงเท่านัน แต่มาจากทุกพนืท ีนําอีสานมาเรว็ ไปเรว็ และมพีนืทหีลากท่วมใน

ฤดูฝนตามรมิแม่นํา และปากแม่นําเช่นป่าบุ่ง ป่าทาม แต่เกอืบทงัหมดไหลไปลงแม่นําโขง การจดัการนํา

ของอีสานจึงมีความหลากหลายสูงมาก ตงัแต่การเลือกใช้พนัธุ์ข้าวทีอายุสนัเก็บเกยีวเร็วในพนืทีดอน

การเลือกใช้ความสูงของคนันาหลายระดบัเพอืเก็บนํา การทําฝายดิน ลําเหมอืง ทํานบเบนนํา-เก็บนํา

ระหดัวดินํา การใชนํ้าจากบงึ หนอง บุ่ง กุด เพอืทํานาทาม รวมถงึการขุดสระ หรอื ตะพงั ในชุมชน เพอื

เกบ็นําไวใ้ชส้อยในครวัเรอืน การรองนําฝนไวก้นิ และการขุดบ่อนําตนืไว้ใช ้เป็นต้น

ส่วนภาคกลางนันเป็นทีราบลุ่มดนิตะกอนกว้างใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นดนิเหนียวอุ ้มนําด ีการรบันํา

หลากในหน้านํา แล้วเลือกใช้พนัธุ์พชืทีสามารถอยู่กบันําได้เป็นภูมปัิญญาทน่ีาอศัจรรย์ โดยเฉพาะขา้ว

ขนึนําทเีป็นพนัธุ์ขา้วทดีีทีสุดพนัธุ์หนึงของโลก คอื ปินแก้ว การยกร่องสวนทเีป็นทงัพนืทีรบันํา ระบาย

นํา และเก็บนําไว้ใช้ในหน้าแล้งไปในตวั รวมถงึการขุดคลองเชอืมต่อในทุกพนืทีเพอืเก็บนํา ระบายนํา

และเป็นเส้นทางคมนาคม การสร้างเรอืนยกพนืใต้ถุนสูง ซึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมต่อ

ธรรมชาต ิเป็นภูมปัิญญาทมีากกว่าการจดัการนํา

ส่วนภาคใต้และภาคตะวนัออกมลีกัษณะทคีล้ายคลงึกนั คอืมปีรมิาณนําฝนสูง มแีม่นําสายสนัๆ

ทีไหลลงมาจากเทือกเขาแล้วไหลลงทะเล มพีนืทีเชอืมต่อระหว่างทะเลกบันําจืดเป็นป่าชายเลน ป่าพรุ

ตามทลีุ่มและปากแม่นํา ในอดตีการทํามาหากนิตามฤดูกาลและเก็บเกยีวผลผลติจากธรรมชาตเิป็นสงิที

เพียงพอแล้วสําหรบัพืนทีดังกล่าว แม้จะมีการปลูกพืชเพือขายเป็นรายได้บ้างก็เป็นพืชยืนต้น เช่น

มะพร้าว ทุเรยีน มงัคุด และไม้ผลอนืๆ ทีชาวบ้านปรบัปรุงพนัธุ์มาจากพชืดงัเดิมมานับร้อยๆ ปี และก็

เป็นรูปแบบการผลิตทผีสมผสานเป็นส่วนเดยีวกบัป่าธรรมชาตจินแยกแทบไม่ออกเช่นทีภาคใต้เรยีกว่า

สวนสมรม เป็นต้น

เพือให้เห็นภาพชดัเจนขอยกตัวอย่างระบบเหมืองฝาย ซึงเป็นระบบการจดัการนําของชุมชน

ตามวฒันธรรมทีเด่นชัดทีสุด โดยระบบดงักล่าวได้สะท้อนหลักคิด และแนวทางการบริหารจดัการที

สามารถนํามาปรบัใชก้บัระบบการจดัการนําของประเทศไดห้ลายด้าน

ระบบเหมอืงฝายเป็นการจดัสรรนําสู่พนืทเีกษตรตามลกัษณะภูมนิิเวศ ใช้กนัอย่างแพร่หลายใน

ทุกภูมภิาค แต่ในภาคเหนือมรีะบบเหมอืงฝายแพร่หลายมากทีสุด เนืองจากมพีนืทีสูงถงึร้อยละ 70 อนั

เป็นต้นกําเนิดของลํานําสายย่อยมากมาย ดว้ยสภาพสูงชนัทําใหนํ้าไหลเรว็ ไม่มพีนืทรีาบสําหรบักกัเก็บ
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นํามากนัก ฝายจงึถูกสร้างขนึมาเพอืปิดกนัทางนําในทสีูง และส่งไปตามลําเหมอืงหรอืคลองส่งนําทีไหล

ไปในทตีํา การจดัการนําระบบเหมอืงฝายมคีวามหลากหลาย ต้องอาศยัความรู้และความเขา้ใจของระบบ

นิเวศในท้องถนิอย่างลกึซงึ ตงัแต่พนืทตี้นนํา ความอุดมสมบูรณ์ของป่าทมีผีลต่อปรมิาณนํา ทศิทางการ

ไหลของนํา ความสามารถของผืนดินในการดูดซึมนํา ตะกอนจากการชะล้างหน้าดิน ซึงทงัหมดนีจะ

เกยีวข้องเชือมโยงกบัการจดัการดิน ป่าไม้ และทรพัยากรทงัระบบ จึงทําให้องค์กรเหมอืงฝายจํานวน

มากทําหน้าทดีูแลรกัษาป่าชุมชนไปพรอ้มกนั

ในพืนทีภาคเหนือ เหมืองฝายเป็นระบบการจัดการนําทีเก่าแก่ตังแต่สมัยพญามังรายใน

อาณาจกัรล้านนา (พ.ศ. 1804-1854) มกีารตราเป็นพระบรมราชโองการเกยีวกบัหลกัปฏบิตัใินเรอืงการ

จดัการระบบเหมอืงฝายเรยีกว่า “มงัรายศาสตร์” เพอืเป็นหลกัในการปกครอง โดยมเีป้าหมายอยู่ท ี“การ

มคีวามมนัคงในการมขีา้วบรโิภค” ด้วยวธิกีารบรหิารจดัการนําให้มคีวามเป็นระเบยีบและมคีวามมนัคง

จากความยาวนานของระบบการบรหิารจดัการนํามาอย่างต่อเนืองของภาคเหนือ ทําให้ระบบการบรหิาร

จดัการนํามีสถานะเป็น “วฒันธรรมในการจดัการนํา” ทีคงอยู่ในชุมชนและบุคคล จนเกิดเป็นประเพณี

และถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึงสู่อีกรุ่นหนึงมาจนถึงปัจจุบัน (อัมพวา ประกาศิต, เนตรดาว แพทย์กุล,

2543, น.4-45)

วฒันธรรมประเพณีทีเกยีวข้องกบัการจดัการนําทียงัคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั เช่น ประเพณี

การเลยีงผขีุนนําทสีงิสถติอยู่บนดอยสูงทเีป็นแหล่งกําเนิดของแม่นําทงัหลาย และทําหน้าทบีนัดาลให้นํา

มคีวามอุดมสมบูรณ์และฝนตกต้องตามฤดูกาล ถ้าหากทําสงิใดทีทําให้ผขีุนนําโกรธ เช่น ตดัต้นไม้ใหญ่

ในแหล่งต้นนําทีสงิสถิตของผขีุนนํา การกนัลําห้วยหรอืการเก็บกักนําไว้ใช้ประโยชน์ตามลําพงั จะถูก

ลงโทษจากผขีุนนํา อาจให้นําน้อยหรอืฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสร้างความเดอืดร้อนแก่ชาวบ้านผู้อยู่ใต้

ลํานํานันๆ ฉะนัน ในช่วงก่อนเรมิฤดูกาลเกษตรของทุกปี ชาวบ้านจะทําพิธีเลยีงผขีุนนํา หลงัเสร็จพิธี

ชาวบ้านจะช่วยกนัขุดลอกเหมอืงฝาย ทบทวนกฎเกณฑ์การใช้นําทรี่วมกนัตงัขนึ

ระบบเหมอืงฝายเป็นวธิกีารจดัการนําของชุมชนทตีงัอยู่บนหลกัการของสทิธชิุมชน ในด้านสทิธิ

การใชนํ้า ผูใ้ชนํ้าถอืว่าทรพัยากรนําเป็นสทิธริ่วมของชุมชน สมาชกิผู้ใช้นําทุกคนจงึมสีทิธทิจีะใชนํ้า โดย

ผู้ทีอยู่หัวนํามีโอกาสได้รับนําก่อนผู้ทีอยู่ท้ายนํา และปริมาณนําทีได้รับจะขึนอยู่กับจํานวนพืนที

เพาะปลูก ส่วนการใช้นําร่วมกัน สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ และต้องรบัฟังแก่ฝายที

สมาชกิไดเ้ลอืกตงัขนึมา

กฎระเบียบหรอืข้อกําหนดของแต่ละเหมอืงฝายมาจากความคดิเห็นทีเป็นทียอมรบัขององค์กร

เหมอืงฝาย เพอืควบคุมการใช้นําให้มปีระสทิธภิาพเรยีกว่า สญัญาเหมืองฝาย มสีาระสําคญั เช่น การ

บรหิารเหมอืง โดยมหีวัหน้าฝายทีถูกเลือกตงัมาทําหน้าทีดูแล มกีารกําหนดบทบาทและหน้าทีสมาชิก

ผูใ้ชนํ้า เช่น การจ่ายค่าตอบแทนการบํารุงเหมอืงฝาย การเลยีงผฝีาย มกีารกําหนดสทิธขิองสมาชกิโดย

คําถึงถึงนําต้นทุน ลกัษณะกายภาพ ฤดูกาล ความจําเป็นเร่งด่วน และการกําหนดบทลงโทษสําหรบั

ผูฝ่้าฝืน
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อย่างไรก็ตาม ระบบเหมอืงฝายในภาคเหนือได้เปลยีนแปลงไปจากปัจจยัหลายด้าน ปัจจยัแรก

การพงึพิงนําจากระบบชลประทานของรฐั มีการปรบัองค์กรการบรหิารใหม่ตามโครงสร้างการบรหิาร

จดัการทางราชการ เช่น กลุ่มผู้ใชนํ้าใชช้อืใหม่ว่า กลุ่มบรหิารการใช้นําชลประทาน แก่เหมอืงฝายเปลยีน

ชอืมาเป็นนายตรวจนา เป็นต้น ปัจจยัทสีอง การใช้ประโยชน์จากทดีนิทเีปลยีนแปลงไป เช่น ทดีนิทเีคย

ทํานาถูกเปลยีนเป็นทอียู่อาศยั บ้านจดัสรร รสีอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเ้หมอืงฝายบางแห่งถูกยุบ

ไป ปัจจยัทีสาม จํานวนสมาชิกผู้ใช้นําในระบบเหมอืงฝายลดลง ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานใน

การบํารุงรกัษาเหมืองฝาย ทงันีสมาชิกส่วนใหญ่หนัไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ปัจจยัทีสี

เหมอืงฝายเดมิถูกเปลยีนเป็นฝายคอนกรตีจากภาครฐั การบรหิารจดัการและดูแลรกัษาจงึเป็นหน้าทขีอง

ภาครฐั ปัจจัยทีห้า ประสิทธิภาพของการรับนําและส่งนําของระบบเหมืองฝายลดลง เนืองจากการ

ขยายตวัของเมอืง คอืมกีารสร้างสงิก่อสร้างต่างๆ ลําเขา้ไปในลําเหมอืงสาธารณะ ทําใหก้ดีขวางการไหล

ของนําในลําเหมอืง และการขดุลอกกท็ําได้ยากเช่นกนั

6. นโยบายและผลกระทบจากนโยบายทีเกียวข้องกบัการจดัการนํา

การจดัการนําแบบของรฐัเป็นแบบผูกขาด รวมศูนย์ และมสี่วนในการทําลายระบบนิเวศลุ่มนํา

ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน ภายในระบบรวมศูนย์ดังกล่าวมีการช่วงชิงบทบาทกันเองระหว่าง

หน่วยงานทีรบัผดิชอบนโยบายในการจดัการนํา ระหว่างกรมชลประทาน กรมทรพัยากรนํา ซึงทงัสอง

หน่วยงานเน้นทีนโยบายการจดัการนําขนาดใหญ่ ไม่ให้ความสําคัญและกีดกันบทบาทหน่วยงานที

สนับสนุนทางเลอืกการจดัการนําขนาดเลก็ระดบัไร่นา-ระดบัชุมชนทอ้งถนิ เช่น กรมพฒันาทดีนิ สถาบนั

สารสนเทศทรพัยากรนําและการเกษตร เป็นต้น สถานการณ์นเีหมาะสมทอีนุกรรมการจะไดร้บัทราบจาก

หน่วยงานรัฐเกียวกับข้อมูลข่าวสาร เกียวเนืองกับวิธีคิด กระบวนการและเงือนไขสําคัญเกียวกับ

กระบวนการและกลไกการจดัการนําของประเทศ เพอืสร้างช่องทางทีจะสร้างความโปร่งใส การมสี่วน

ร่วมและการตรวจสอบการใช้อํานาจรฐัด้านนีอย่างจรงิจงั

รฐัได้สร้างกระบวนการรวมศูนย์อํานาจไว้หลายดา้น พจิารณาได้จากกฎหมาย นโยบายต่างๆ ที

เกยีวขอ้งกบันํา และผลกระทบทเีกดิขนึดงัตารางต่อไปนี
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ตารางกฎหมายและนโยบายทีเกียวข้องกบัการจดัการนํา6

ก ฎ ห ม า ย /

นโยบาย

วตัถุประสงค์ หน่วยงาน ประเดน็พจิารณา

พระราชบญัญตัิ

รั ก ษ า ค ล อ ง

รัตนโกสินทร

ศก 121 (สมัย

รชักาลที 5)

เพือบํารุงและรกัษาทางนําลําคลองทีใช้ในการ

เพาะปลูก การค้าขายและการคมนาคมขนส่ง

ซึงคลอบคลุมคลองเดิมและทีจะขุดขนึใหม่ เช่น

โครงการทดนํา โครงการก่อสร้างประตูนํา โดย

ให้อํานาจกบัเสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิารใน

การกําหนดเนือทสีองฝังคลองทําเป็นถนนหลวง

ห้ามการทิงขยะและสิงโสโครกลงในคู คลอง

ห้ามการนําสตัว์พาหนะข้ามคลองท่าทีกําหนด

ไว้

หลวง ไม่ได้บงัคบัใชแ้ลว้

ป ร ะ ม ว ล

กฎหมายแพ่ ง

แ ล ะพ าณิ ช ย์

2497 มาต รา

1339 แ ล ะ

1335

ให้อํานาจเจ้าของทีดินทีอยู่สูงกว่า หรืออยู่ริม

ทางนํา หรอืมทีางนําผ่าน มีสทิธิกันนําหรอืชกั

นําตามทจีําเป็น

ห น่ วยงาน รัฐ

และเอกชน

หลักความจําเป็นไม่

อาจจะนํามาใช้เป็น

หลัก จัด ส รรนํ าได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

พ ร บ . ก า ร

เ ดิ น เ รื อ ใ น

น่ า น นํ า ไ ท ย

2456

ห้ามสร้างสงิปลูกสร้างยนืลงไปเหนือ ในและใต้

นํา อนัเป็นทางสญัจรของประชาชน

กรมการขนส่ง

ท า ง นํ า แ ล ะ

พ าณิ ช ย์ น าวี

(กรมเจ้าท่า)

ปัญหาการบังคับใช้

เพราะหน่วยงานรัฐ

ดูแลไม่ทวัถงึ

พรบ .ลักษณะ

ปกครองท้องที

2457

ให้นายอําเภอเรยีกราษฎรช่วยกันทําทํานบปิด

นํา และทางระบายนําสําหรบัการเพาะปลูก ไกล่

เกลียความขดัแย้งเกยีวกบัการใช้นํา ตรวจตรา

ซ่อมแซมห้วย คลอง ลํานํา

กระทรวงมหาด

ไทย

นายอําเภอจะใกล้ชิด

กบัชาวบ้านเพยีงพอ

ห รื อ ไ ม่  ห า ก ใ น

บรบิทใหม่น่าจะเป็น

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิมากกว่า

พ รบ .ควบคุ ม

เหมอืงฝายและ

พ นั ง  พ .ศ .

ให้สิทธิราษฎร์จัดการนําเพือการเกษตรของ

ตนเอง

ไม่ได้บงัคบัใช้แล้ว มี

พรบ.การชลประทาน

ร า ษํ า ร์ 2482 ม า

6 ปรับปรุงจาก มงิสรรพ ์ขาวสอาดและคณะ, 2544, กฎหมายกบัการจดัการนาํในประเทศไทย, แนวนโยบาย

การจัดการนําสําหรับประเทศไทย, ชุดโครงการวิจยัดา้นการจดัการทรัพยากรนาํ, กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนบัสนุน

การวิจยั.
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2477 แทนที

พ ร บ . ก า ร

ช ล ป ร ะ ท า น

ราษฎร์ 2482

-ควบคุมบรหิารจดัการระบบชลประทานทจีดัทํา

โดยราษฏร ในการส่งนําจากทางนําหรอืแหล่ง

นํา เช่น แม่นํา ลําธาร ห้วย หนอง คลอง บึง

บาง ไปใช้ในการเพาะปลูก  รวมไปถึงการ

ป้องกันการเสียหายของการเพาะปลูกอัน

เนอืงมาจากนํา

กระทรวงมหาด

ไทย

-เห มื อ ง ฝ า ย ที มี

ขนาดพืนทีเกิน 200

ไร่ ต้องขออนุญาต

นายอําเภอ

-เหมอืงฝายเกนิ 200

ไร่ทียืนขออนุญาต

เท่านันจึงจะมีสิทธิ

ตามกฎหมาย

-เหมืองฝายทีมีก่อน

กฎหมาย หรือ ไม่

ได้มายืนขออนุญาต

นายอําเภอจะได้รับ

ก ารคุ้ ม ค รอ งต าม

กฎหมายหรอืไม่

-อํานาจการตัดสนิใจ

อยู่ทนีายอําเภอ

-หากทางนําไปตก

อยู่ในเขตเอกชนจะมี

ปัญหาซับซ้อน ต้อง

ข อ อ นุ ญ า ต

นายอําเภอ และจ่าย

ค่ าท ด แท น ให้ แ ก่

เจ้าของทดีนิ

พ ร บ . ก า ร

ช ล ป ร ะ ท า น

หลวง 2485

-เพอืส่งเสรมิและควบคุมการชลประทานในส่วน

ทรีฐัได้จดัทําขนึเพอืใหไ้ด้มาซึงนํา หรอืเพอืเก็บ

กกันํา รกัษา ควบคุม ส่งระบายนํา หรอืแบ่งนํา

เพื อ เก ษ ต รก ร ร ม  ก า รพ ลั ง ง า น  ก า ร

สาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม รวมถึง

การป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากนําและการ

คมนาคมทางนําในเขตชลประทาน

-ให้อํานาจรัฐเก็บค่าชลประทานและอัตรค่า

ชลประทานได้ โดยเก็บการใช้นําเพอืเกษตรไม่

เกินไร่ละ 5 บาทต่อปี และการใช้นําอืนๆ ไม่

ก ร ม

ชลประทาน

-ใ ห้ อํ า น า จ ก ร ม

ชลประทานในการ

ดํ าเนินการจัดการ

ช ล ป ร ะ ท า น โด ย

ประช าชน ไม่ ได้ มี

ส่วนร่วม
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เกนิลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์

พรบ.คันและคู

นํา 2505

เสรมิการจดัส่งนําในระบบชลประทานหลวง

ไม่ว่าทดีินททีางนําผ่านจะเป็นกรรมสทิธผิู้ใด ผู้

นนัย่อมมหีน้าทดีูแลรกัษาคูนํา

บทลงโทษอ่อน ไม่มี

ผลบงัคบัใช้

พ ร บ . ก า ร

ป ร ะ ป า น ค ร

หลวง 2510

สร้าง บํารุงรกัษา ส่ง และจําหน่ายนําประปาใน

เขตนครหลวง

การประปานคร

หลวง

พรบ.นําบาดาล

2520

ให้อํานาจรฐัควบคุมการขุดเจาะนําบาดาลเพือ

ใชป้ระโยชน์ โดยไม่กระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

-กําหนดเขตนําบาดาล

-ออกใบอนุญาตขุดเจาะนําบาดาล เก็บค่านํา

บาดาล

กรมทรัพยากร

นําบาดาล

มปัีญหาการบงัคบัใช้

มีก ารแก้ ไขห ลาย

ครงั

ปัจจุบันกําลังยกร่าง

พรบ .นํ าบาลฉบับ

ใหม่

พ ร บ . ก า ร

ป ร ะ ป า ส่ ว น

ภมูภิาค 2522

สร้าง บํารุงรกัษา ส่ง และจําหน่ายนําประปาใน

เขตภูมภิาค

การประปาส่วน

ภูมภิาค

มติคณะรฐัมตรี

เรืองโครงการ

ศึ ก ษ า เ พื อ

กํ า ห น ด ชั น

คุณภาพลุ่มนํา

2525

ม ติ ค ร ม .

กํ า ห น ด ชั น

คุณภาพลุ่มนํา

2528-2538

จดัชนัคุณภาพลุ่มนําประเภทต่างๆ ตงัแต่เพือ

การสงวนรกัษ อนุรกัษ์ และใชป้ระโยชน์

ก ร ะ ท ร ว ง

ทรพัยากรฯ

-การกําหนดให้ชัน

คุณภาพลุ่มนํา 1 เอ

ห้ามมีคนอยู่อาศัย

และใช้ประโยชน์ ขดั

กับหลักความเป็น

จรงิทีมชีุมชนอยู่เป็น

เว ล าน าน  แ ล ะ มี

ห ล า ย ชุ ม ช น ทํ า

หน้าทอีนุรกัษ์ลุ่มนํา

-ปั ญ ห าก าร เลื อ ก

ปฏิ บั ติ  ขณ ะที รัฐ

กดดันให้ชุมชนใน

พืนทีเหล่านีอพยพ

อ อ ก ไ ป  แ ต่

หน่วยงานรัฐ ธุรกิจ

เอกชนทีตังถินฐาน

ถูกเพกิเฉย

มติคณะรฐัมตรี ดําเนินโครงการก่อสร้างชลประทานและผนันํา กรมพฒันาและ สร้างผลกระทบต่อ
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8 เ ม ษ า ย น

2532 ให้ ก ร ม

พั ฒ น า แ ล ะ

ส่ ง เ ส ริ ม

พลงังานดําเนิน

โครงการโขง-

ช-ีมูล

ม ติ ค ร ม . 11

มกราคม 2537

เห็ น ช อ บ ใน

ห ลั ก ก า ร ใ ห้

ดํ า เ นิ น ก า ร

ก่อสร้างฝายใน

โครงการฯ

ในพนืทภีาคอสีาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

1) 2533-2543 พฒันาพนืที 2.3 ลา้นไร่

2) 2544-2560 พฒันาพนืที 1.7 ลา้นไร่

3) 2561-2578 พฒันาพนืที 0.9 ลา้นไร่

ส่ ง เ ส ริ ม

พลงังาน

นิเวศ และการทํามา

หากินอย่างรุนแรง

เกดิปัญหานําท่วมขงั

ใ น พื น ที ชุ่ ม นํ า

ปั ญ ห า ดิ น เ ค็ ม

ปัญหาประมง

เ มื อ เ ส ร็ จ สิ น

ดําเนินการระยะที 1

จึ ง ต้ อ ง ท บ ท ว น

ผลกระทบใหม่

ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี

ว่ า ด้ ว ย ก า ร

บ ริ ห า ร

ทรัพ ยากรนํ า

แห่งชาติ 2532

จัดตังคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ

(กทช .) เพือกําหนดนโยบาย วางแผนการ

พัฒ น า  ก ารใช้  แล ะก ารอ นุ รัก ษ์ นํ า ให้ มี

ประสทิธภิาพสูงสุด

กรมทรัพยากร

นํา

ไ ม่ มี ส ถ า น ะ ท า ง

กฎหมาย กทช.จงึได้

ผลกัดนัร่างกฎหมาย

ท รั พ ย า ก ร นํ า

แห่งชาติมาตังแต่ปี

2543 แ ต่ ก็ ยั ง ไ ม่

บรรลุผล

พรบ .ส่ ง เสริม

แ ล ะ รั ก ษ า

คุ ณ ภ า พ

สิ ง แ ว ด ล้ อ ม

แห่งชาติ 2535

สามารถกําหนดเขตพืนทีคุ้มครองสิงแวดล้อม

โดยกําหนดแหล่งต้นนําลําธารทสีมควรสงวนไว้

ได้

ก ร ะ ท ร ว ง

ทรพัยากรฯ

-ผ ลั ก ภ า ร ะ ใ ห้

ผู้เสียหายต้องเป็นผู้

พิ สู จ น์ ส า เ ห ตุ

ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น

สงิแวดลอ้ม

-ไ ม่ รั บ ร อ ง สิ ท ธิ

ชุมชน  และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน

ในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากร

น โ ย บ า ย นํ า

แห่งชาติ 2543

-เร่งรดัใหม้พีรบ.ทรพัยากรนําแห่งชาติ

-ให้มอีงค์การบรหิารจดัการนําทงัระดบัชาต ิลุ่ม

คณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ า

จดัตงัคณะกรรมการ

ลุ่มนํา 25 ลุ่มนํา แต่
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นํา และทอ้งถนิ แห่งชาติ เป็นกรรมการขนาด

ใหญ่  มีปัญหาเรือง

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และไม่มี

กฎหมายรองรบั

ม ติ ค ร ม . 7

พ ฤ ศ จิก าย น

2543 อ นุ มั ติ

เงินกู้โครงการ

ช ล ป ร ะ ท า น

ร ะ บ บ ท่ อ

ว ง เ งิ น 699

ลา้นบาท

-ดําเนินโครงการชลประทานระบบท่อในพืนที

12 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร

บุรีรมัย์ ศรีสะเกษ โคราช มุกดาหาร สระแก้ว

ระยอง เลย ราชบุร ีนครศรธีรรมราช

ก ร ม

ชลประทาน

-มี ปั ญ ห า เ รื อ ง

ประสิทธิภาพ  และ

ถู ก คั ด ค้ า น จ า ก

ชาวบ้ าน เพราะไม่

สามารถเข้าถึงนําได้

และหวัน เกรงจะมี

การเก็บเงนิค่านําใน

อนาคต

น โยบ ายก าร

บริหารจัดการ

นําระดบัชาตใิน

5 ปี  ( 2547-

2551)

สาระนโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา

ของรฐัในอีก 5 ปี เน้นการสร้างเขอืน อ่างเก็บ

นํา และการผันนําระหว่างลุ่มนํา ครอบคลุม

พืนทีชลประทาน 103 ล้านไร่ จัดหานําในฤดู

แลง้ครอบคลุมพนืทชีลประทาน 132.48 ลา้นไร่

นอกจากการก่อสร้างเขอืนแล้ว คือ การผันนํา

ระหว่างลุ่มนําภายในและระหว่างประเทศ

-โครงการกก-องิ-น่าน

-โครงการผนันําแม่นําเมย-สาระวิน สู่เขอืนภูมิ

พล จงัหวดัตาก

-การผันนําจากประเทศลาวสู่ภาคตะวันออก

เฉียง เหนือของไทยสามจุด คอื จากลํานํางมึสู่

ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี จากเซบังไฟสู่

จังหวัดมุกดาหาร และจากเซบังเหียงสู่ลําเซ

บายเซบก จงัหวดัอุบลราชธานี

-ผันนําจากสตึงนัม ประเทศกัมพูชา สู่จังหวัด

ตราด จนัทบุร ีและระยอง ตามลําดบั

-โครงการจัดทํ าระบบชลประทานแบบท่อ

เครือข่ายส่งนําทัวประเทศ (National Water

Grid System) โดยการผันนําจากเขือนอุบล

รตัน์จงัหวดัขอนแก่นสู่อ่างเก็บนําลําปาวจงัหวดั

คณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ า

แห่งชาติ

-หนีสาธารณะทีเกิด

จ าก ก า รก่ อ ส ร้ า ง

เขือน อ่ าง เก็บ นํ า

และโครงการผันนํา

ระหว่างลุ่มนําซึงต้อง

กู้เงนิต่างประเทศ

-ผลกระทบต่อระบบ

นิ เ ว ศ ใ น ร ะ ดั บ

ท้องถินและ ระดับ

ภู มิ ภ า ค อ ย่ า ง

กวา้งขวาง

-ผลก ระทบต่ อ วิถี

ชีวิต ความ เป็นอยู่

ของประชาชน

-ผลกระทบต่อสิทธิ

ก า ร ใ ช้ นํ า ข อ ง

ประชาชนและสิทธิ

การมสี่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ และ

กําหนดนโยบายนํา

ขององคก์รท้องถนิ
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กา ฬินธุ์ และสูบนําจากแม่นําชีจากอําเภอบ้าน

เหลือม  จังหวัดชัยภู มิ สู่ แม่ นํ ามู ล ใน เขต

อําเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แผนงานและ

โครงการ เหล่านีมีแผนจะทํ าการก่อสร้าง

ทงัหมดใหเ้สรจ็สนิภายในปี 2551

-ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

ปริม าณ นํ าต้ นทุ น

ของแม่ นําระหว่าง

ประเทศทีเชือมโยง

ถึ ง กั น เนื อ ง จ า ก

น โยบ ายดังก ล่ าว

เน้นโครงการพัฒนา

แหล่งนําในพนืทีภาค

ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง

เหนือและภาคเหนือ

ซึงทงัสองภาคยังคง

มีปัญหาดังเดิมค้าง

ค าอ ยู่ โด ย เฉ พ าะ

ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

7. ข้อเสนอทางนโยบายต่อการจดัการนํา

คณะอนุกรรมการปฏริูประบบการจดัการทดีนิ ( ) ได้สรุปขอ้เสนอนโยบายต่อการจดัการนํา

ไวใ้นขอ้เสนอการปฏริูปนโยบายการจดัการนําดงัต่อไปนี

1. หลกัการพนืฐานทางนโยบาย

. การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิควรพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ของชุมชนกบัฐานทรพัยากร

. ระบบการจดัการนําของรฐัควรมอีงค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาท้องถนิประกอบอยู่ด้วย เช่น ระบบ

การจดัการนําแบบองค์กรเหมอืงฝาย เป็นต้น และกรณีทเีกดิความขดัแย้งควรให้ประชาชนในท้องถนิได้

เขาร่วมปรกึษาหารอืแก้ปัญหา

. ชุมชนต้องมโีอกาสการเลือกและตัดสนิใจโครงการพฒันาแหล่งนํา โดยเฉพาะควรจดัลําดบั

ความสําคญัในการรบัฟังความคดิเห็นกับกลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงก่อน ทงันีภาครฐัต้องเปิดเผย

ขอ้มูลและผลกระทบให้รอบด้าน และส่งเสรมิให้มสี่วนร่วมในทุกขนัตอนของโครงการพฒันา ตงัแต่การ

เรมิต้น ตดิตามและประเมนิผลโครงการ

. การบรหิารจดัการนําในพืนที ควรมีคณะกรรมการดูแลบริหารจดัการทรพัยากรนําในพนืที

ซึงประกอบดว้ย ตวัแทนจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้งจากภาครฐั ตวัแทนจากกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนใน

พนืท ีตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในสดัส่วนทเีท่าๆ กนั
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. มกีฎหมายรองรบัสทิธชิุมชนในการจดัการทรพัยากรทอ้งถนิของชุมชน

2. ขอ้เสนอแนวนโยบาย

. ควรกําหนดนโยบายการจัดการนําให้เป็นไปตามศักยภาพของลุ่มนํา เพราะแต่ละลุ่มนํามี

ขนาดและพนืทีไม่เท่ากนั มทีรพัยากรไม่เท่ากนั ดงันัน ปัญหาทีเกิดขนึต่อเรอืงการแย่งชิงนํา เกิดจาก

การใช้นําในลุ่มนําและผันนําในลุ่มนํามากเกินไป ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรนําทีมีให้ และเกินกว่า

ศกัยภาพทีตอบสนองได้ จงึต้องวางแผนให้สอดคล้องกบัทรพัยากรทีสมดุลกบัทรพัยากรอนื เช่น ป่าไม้

ทดีนิ ชุมชน และการใช้ใหส้อดคลอ้งกนั

 รฐัควรมนีโยบายสนับสนุนการจดัการแหล่งนําขนาดเล็ก ทีเหมาะสมต่อระบบการเกษตร ภูมิ

ปัญญาและศกัยภาพด้านการผลติของชุมชน ต้องคํานึงถงึศกัยภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ ต้อง

ตระหนักว่าเกษตรกรรายย่อยเป็นฐานหลักของเกษตรกรรมทีผลิตเพือบรโิภค สร้างความมนัคงด้าน

อาหารและเพอืขาย โดยแต่เดมินันมรีะบบการจดัการนําด้วยภูมปัิญญาท้องถินทีหลากหลายตามสภาพ

นิเวศและวฒันธรรมท้องถิน ใช้เทคโนโลยขีนาดเล็ก ขนาดกลางและลงทุนน้อย ควบคุมดูแลกนัเอง ไม่

เกดิผลกระทบและมกีารจดัสรรอย่างเป็นธรรม

 ปฏิรูประบบการจดัการนําจากการจดัทําแผนบรหิารจดัการลุ่มนํา  ลุ่มนํา เป็นการจดัทํา

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มนําของประเทศ” ให้สอดคล้องกับบริบททางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

ว ัฒนธรรมชุมชนท้องถิน ระบบนิเวศทีเหมาะสมและเน้นความหลากหลายในแต่ละพืนทีลุ่มนําของ

ประเทศ

4. ต้องมีนโยบายและกฎหมายคุ้มครองพนืทีลุ่มนํา พนืทีชุ่มนํา เช่น ป่าบุ่งป่าทาม บึง หนอง

แม่นําและลําห้วย และทางระบายนําหลากทีเป็นพนืทีเชือมต่อในโครงข่ายระบบนิเวศลุ่มนํา ไม่ให้ถูก

เปลยีนแปลงจากการพฒันาแหล่งนํา และป้องกนัการบุกรุกทําลาย และยดึพนืทเีพอืประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยฟืนฟูให้พนืทีเหล่านีได้ทําหน้าททีางระบบนิเวศให้ดทีีสุด และมมีาตรการทางกฎหมายทเีออืต่อการ

จดัการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประกาศเป็นพืนทีคุ ้มครองสิงแวดล้อม เป็นเขตอนุรกัษ์ตามกฎหมาย

รวมถึงส่งเสรมิการจดัการโดยชุมชนท้องถิน ทีมเีป้าหมายเพอืการอนุรกัษ์ ฟืนฟู และใช้ประโยชน์อย่าง

ยงัยนื เพอืดํารงรกัษาไวซ้ึงสมดุลของระบบนิเวศและการอนุรกัษ์ความหลาหลายทางชวีภาพ

5. รฐัควรทบทวนโครงการพฒันาแหล่งนําขนาดใหญ่ ทจีะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงิแวดล้อมและ

สุขภาพของชุมชน และปฏิบตัติ่อชุมชนท้องถนิในการเรยีกร้องสทิธมินุษยชนตามหลกัสากล รวมทงัให้

ดําเนินการให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักรฐัธรรมนูญ กําหนดให้

โครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาแหล่งนํา การสร้างระบบโครงข่ายนํา (Water Grid) โครงการ

พลงังานไฟฟ้า (Power Grid) โครงการขุดคลองลดัในลุ่มนําภาคกลาง โครงการและแผนพฒันาในระดบั

ภูมิภาคและระหว่างประเทศลุ่มนําโขง ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมและสุขภาพตาม

รฐัธรรมนูญ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการพิจารณาทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยใช้กลไกการประเมิน

สงิแวดลอ้มทางยุทธศาสตร์ (Strategy Environment Assessment: SEA)
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  ให้โครงการผันนําข้ามลุ่มนํา การขุดคลองลัด การปิดกันปากแม่นํา การสร้างสิงก่อสร้าง

ขวางทางนํา การปรบัปรุงเปลียนสภาพลํานําทีทําลายสภาพนิเวศดงัเดิมของแหล่งนําเป็นโครงการ

รุนแรงตามรฐัธรรมนูญมาตรา  วรรค 

 จดัทํานโยบายในการส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน สภาองค์กรชุมชน เพอืการส่งเสรมิ

ศักยภาพในการวางแผนการจดัการนําในระดบัท้องถินทีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที

แท้จรงิ และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวถิชีวีติชุมชน

3.ขอ้เสนอดา้นกลไกการบรหิารนโยบายการจดัการนํา

1. ให้มกีารจดัตงัองค์กรในการบรหิารจดัการลุ่มนําในนาม “องค์กรอสิระในกํากบัของรฐั” โดยมี

ตัวแทนจากภาคส่วนอืน (นอกเหนือจากฝ่ายบริหาร ภาครฐั และผู้ทรงคุณวุฒิด้านนํา) ไม่น้อยกว่า

ครงึหนึง ได้แก่ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ทีไม่ใช่ด้านวศิวกรรมแหล่งนําหรอืวศิวกรรมชลประทาน) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนทีมา

แสวงกําไร (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และผู้แทนจากคณะกรรมการลุ่มนํา โดยมาจาก

กระบวนการสรรหาของแต่ละกลุ่ม เพือจัดทําแผนนโยบายนํา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ

ประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะดา้นการจดัการนํา

 สนับสนุนการจดัทําแผนแม่บทพฒันา หรอืวาระการจดัการพนืทลีุ่มนําแบบบูรณาการกบัขอ้มูล

ภูมปัิญญา ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชุมชน และเทคโนโลยทีเีหมาะสม โดยให้ภาคประชาชน วชิาการ

ประชาสงัคม ทเีป็นคณะกรรมการและเครอืข่ายมสี่วนร่วมในทุกขนัตอนอย่างต่อเนือง

 เสนอใหม้กีารจดัตงักองทุนลุ่มนํา หรอืกองทุนสงิแวดลอ้มอย่างน้อย  กองทุน เพอืเป็นต้นทุน

ในการบรหิารจดัการลุ่มนํา โดยงบประมาณของภาครฐั

 การออกกฎหมายการเก็บภาษีการใช้นําในภาคอุตสาหกรรมทีมกีารใช้นําจากธรรมชาตอิย่าง

น้อยร้อยละ  ต่อปีของภาษสีงิแวดลอ้ม หรอืภาษภีาคอุตสาหกรรมทมีกีารใชนํ้าจากธรรมชาติ

 การปฏริูปหน่วยงานของรฐัในการจดัการนําให้มปีระสทิธภิาพมากขนึ และปรบัปรุงกฎหมายที

ไม่เออืต่อการบรหิารจดัการพนืทลีุ่มนํา และเสนอให้ออกเป็นกฎหมายทเีน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคที

โปร่งใสและเป็นธรรม

 ต้องมีการสํารวจและจดัทําฐานข้อมูล เพือติดตามสภาพการบุกรุก รุกลําและละเลยต่อการ

ทําลายพนืทีชุ่มนํา พนืทีลุ่มนําและทางระบายนําหลากให้ครอบคลุมทุกพนืทีในประเทศไทย เพอืเป็น

ฐานขอ้มูลในการตดิตามการพฒันา

4. ขอ้เสนอต่อการปรบัปรุงโครงการพฒันาแหล่งนําทผี่านมา

1. ศึกษา สํารวจ ทบทวนประเมนิผลของโครงการทีเกิดขนึแล้ว ด้วยกระบวนการทางวชิาการ

และการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์และผลกระทบ การ

บริหารจัดการ และการจัดสรรอย่างเป็นธรรม และการแสวงหาทางเลือก มาตรการ และแผนในการ
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ป้องกนั แก้ไข ฟืนฟ ูปรบัปรุง

2. ปรบัปรุง ฟืนฟู หรอืรอืถอนโครงการพฒันาแหล่งนําทสี่งผลกระทบต่อชุมชนในปัจจุบนั โดย

ให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการปรบัปรุง บรหิารจดัการและออกแบบโครงการใหม่ หรอืสรา้งแผนชุมชนในการ

จดัการนํา เพอืใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้

8. บทสรุป

นํา เป็นปัจจยัสําคญัสําหรบัการดํารงอยู่ของทุกชีวิต มนุษย์เรยีนรู้ทีจะปรบัวถิีชีวิตของตนให้

สอดคล้องกบัธรรมชาตพิร้อมไปกบัดดัแปลงธรรมชาตมิารบัใช้การอยู่รอดของตน เกดิเป็นแบบแผนการ

“จัดการนํา” ทีหลากหลายตามนิเวศวัฒนธรรมเพือการผลิตและการดํารงชีวิตมาแต่โบราณ  เช่น

ภาคเหนือทมีรีะบบนิเวศเป็นทสีูงในเขตภูดอยมกีารสร้างระบบเหมอืงฝาย ภาคอสีานซึงเป็นทีราบกว้าง

สลบักบัเนินเล็กๆ มรีะหดัวดินําในเขตต้นนํา การทําฝายดนิและทํานบทดนํา การใช้พนืท ีหนอง บงึ กุด

ในการทํานาทาม ในภาคกลางซึงเป็นทรีาบลุ่มกว้างอุดมด้วยดนิตะกอน มกีารขุดคลองเชอืมโยงนําเขา้สู่

พนืทีปลูกข้าว ยกร่องเพอืทําสวน เก็บนําและระบายนําและเป็นเส้นทางคมนาคม ส่วนภาคตะวนัออก

และภาคใต้มปีรมิาณนําฝนสูง มแีม่นําสายสนัๆ ไหลจากเทือกเขาสู่ทะเล มป่ีาพรุและป่าชายเลนตามที

ลุ่มและปากแม่นํา เขตนีอาศยันําฝนและนําใต้ดินในการทําสวน เก็บเกยีวผลผลติจากป่าและจบัสตัว์นํา

จากทะเล

ชุมชนท้องถินต่างๆ ได้สร้างกฎ กติกาและองค์กรในการจดัการ จดัสรรนํา ขนึมาทงัทีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและทีแฝงฝังอยู่ในจารตีประเพณีเป็นกลไกทางสงัคมเพอือยู่ร่วมและแบ่งปันกนัอย่างเป็น

ธรรม

ในรอบ  กว่าปีทีเกิดการชลประทานโดยรฐั การพัฒนามุ่งตอบสนองการเติบโตของเมือง

อุตสาหกรรม การคา้ การเกษตรอุตสาหกรรม รฐัสรา้งเขอืน ฝาย อ่างเกบ็นํา  คูคลอง  การผนันําขา้มลุ่ม

นํา ถึงปัจจุบนั เรามีเขอืนขนาดใหญ่จํานวนมากไม่ตํากว่า  เขอืน เรามพีนืทีชลประทานทวัประเทศ

ประมาณ .  ลา้นไร ่จากพนืทเีกษตรกรรมของประเทศ  ลา้นไร่

ปัจจุบนัมหีน่วยงานรฐัทมีบีทบาทในการพฒันาแหล่งนําจํานวน  หน่วยงานใน กระทรวง มี

กฎหมายทีเกยีวข้องกบัการจดัการนํามากกว่า  ฉบบั และมงีบประมาณในการบรหิารจดัการนําปีละ

ประมาณ ,  ลา้นบาท มากกว่าร้อยละ  เป็นการพฒันาแหล่งนํา ไม่รวมงบฯพเิศษต่างๆ อกีมาก

เรายังมีคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ เป็นกรรมการกํากับนโยบาย ภายใต้ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี และมีอนุกรรมการลุ่มนํา ลุ่มนํา แต่งตังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ส่วน

หน่วยงานปฏิบัติเป็นหน่วยงานหลักเช่น กรมชลประทาน กรมทรพัยากรนํา และอืน ๆ แต่ปัญหาที

เกยีวกบัการจดัการนําก็ยงัเพมิมากขนึ ปัญหาการขาดแคลนนํา ปัญหาอุทกภยั ปัญหาแย่งชงินํา ยงัเป็น

ปมปัญหาใหญ่ทไีม่คลคีลาย

จากการประมวลขอ้มูลได้สรุปสภาพปัญหาของโครงสร้างจดัการนําของรฐัก็คอื โครงการพฒันา

แหล่งนําเพอืให้ประโยชน์กับคนกลุ่มหนึง แต่สร้างความสูญเสียให้กบัคนอีกกลุ่มหนึงเสมอ เกิดความ
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ขดัแย้งระหว่างรฐักบัชุมชนจนเสยีโอกาสในการพฒันา เกดิการเสยีภาวะสมดุลของธรรมชาตแิละกลไก

หน่วยงานรัฐก็ไม่สามารถควบคุมผลกระทบจากโครงการจัดการนําได้  ความไม่คุ้มค่าและด้อย

ประสทิธภิาพของการจดัการนํา

เมอืพจิารณาถงึทศิทางและนโยบายของรฐัในการบรหิารจดัการนําแลว้พบว่าเป็นเหตุโดยตรงต่อ

การสร้างผลกระทบให้เกดิความเหลอืมลําและความไม่เป็นธรรมดงักล่าวขา้งต้น เพราะการรวมศูนย์การ

กําหนดนโยบาย และอํานาจการตดัสนิใจไว้ทีรฐัและหน่วย งานส่วนกลาง โครงการพฒันาแหล่งนําขนาด

ใหญ่มกัมคีวามเกยีวพนักบัวาระการดําเนินนโยบายของนักการเมอืงเพอืหาเสยีง และเกยีวพนัแนบแน่น

กบัเครอืข่ายธุรกจิก่อสร้าง การกําหนดแผนการใช้นําทมีากเกินความเป็นจรงิ ทําให้ภารกจิในการจดัหา

แหล่งนํามากขนึไปด้วย ระเบียบกฎหมาย โครงสร้างการบรหิารงานด้านนําของหน่วยงานรฐั มคีวาม

ซําซ้อนกันเป็นจํานวนมาก และขาดเอกภาพในการทํางานร่วม การกําหนดนโยบายด้านการเกษตร

หลายดา้นไดท้ําลายพนืทีต้นนํา และพนืทชีุ่มนําจํานวนมาก และรฐัสรา้งโครงการขนาดใหญ่ทเีกดิขนึโดย

ไม่ผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านตามกฎหมายสิงแวดล้อมและสุขภาพ ไม่มีการ

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและชุมชนท้องถิน และทีสําคญัไม่เคยมีกระบวนการประเมินผลหลงัเสร็จ

โครงการ

ข้อเสนอต่อการปฏิรูปนโยบายการจดัการนําทีต้องเร่งดําเนินการมีหลายด้าน ได้แก่ การเน้น

ระบบการจดัการนําขนาดกลาง และขนาดเล็กทชีุ่มชนมสี่วนร่วมอย่างทวัถงึ รฐัควรกําหนดนโยบายการ

จดัการนํา ให้เป็นไปตามศกัยภาพของลุ่มนํา ปฏริูประบบการจดัการนําจากการจดัทําแผนบรหิารจดัการ

ลุ่มนํา   ลุ่ม เป็นการจดัทํา “แผนยุทธศาสตร์พฒันาลุ่มนําของประเทศ” ให้สอดคล้องกับต้นทุนทาง

ธรรมชาตขิองแต่ละลุ่มนํา และสอดรบักบัปัญหา ศกัยภาพ และความต้องการของท้องถนิทเีหมาะสม รฐั

ควรต้องมีนโยบายและกฎหมายคุ้มครองพืนทีลุ่มนํา พืนทีชุ่มนํา เช่น ป่าบุ่งป่าทาม บึง หนอง แม่นํา

และลําห้วย และควรทบทวนโครงการพฒันาแหล่งนําขนาดใหญ่ทจีะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงิแวดล้อม

และสุขภาพของชุมชน โดยดําเนินการให้มคีวามเป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ กําหนดให้โครงการจัดการนําขนาดใหญ่ทุกประเภทต้องการประเมินผลกระทบทาง

สิงแวดล้อมและสุขภาพตามรฐัธรรมนูญ และจดักระบวนการพิจารณาทางเลือกอย่างรอบด้านโดยใช้

กลไกการประเมนิสงิแวดลอ้มเชงิยุทธศาสตร ์(Strategy Environment Assessment: SEA) อกีทงัควรส่ง

เสรมิให้องคก์รปกครองท้องถนิเขา้มามบีทบาทร่วมกบัชุมชนในการจดัการนํา
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บทที 4

สถานภาพ องค์ความรู ้และข้อเสนอการปฏิรปูการจดัการแร่

1. บทนํา

การพฒันาทรพัยากรแร่ในประเทศไทย แม้จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของชาตมิหาศาล

แต่ก็ได้ทิงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างมากมาย โดยเฉพาะต้นทุนความเสียหายและ

เยยีวยาปัญหาทเีกดิจากการดําเนินการเหมอืงแร่ และความด้อยประสทิธภิาพของกลไกในการกํากบัดูแล

ปัญหาเหล่านมีหีลายระดบั ดงัต่อไปนี

1. ฐานคิดและหลกัการในการจดัการแร่

ปัจจุบัน ฐานคิดหลักในการจัดการทรพัยากรแร่ยังมองว่า ทรัพยากรแร่ในเป็นของรัฐ และ

หน่วยงานรฐัทจีดัการนันเหน็ว่าคอื “แร่ธาตุเป็นสงิทมีูลค่าและเร่งทขีุดมาเพอืทําประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ส่วนปัญหาผลกระทบสงิแวดล้อม และสงัคมทจีะตามมานัน หน่วยงานรฐัเชอืว่าเป็นเรอืงทป้ีองกนั แก้ไข

หรอืบรรเทาได้ด้วยเทคโนโลย ีหรอืการจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ และชดเชยอย่างเป็นธรรม”

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ทีผ่านมาพบว่า ฐานคิดดังกล่าวมีปัญหาตรงทีคํานึงแต่ทุนทาง

เศรษฐกิจ ไม่ได้ประเมินหรอืนับเอาต้นทุนทางธรรมชาติ เช่น ความเสียหายต่อระบบนิเวศ มลภาวะ

สงิแวดล้อม ฐานทรพัยากรอนืๆ ทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนสุขภาพของประชาชน เข้า

มาร่วมประเมนิความเหมาะสมในการตดัสนิใจดําเนินการอย่างเหมาะสม

ขณะเดยีวกนั แนวคดิดงักล่าวกย็งัละเลยการประเมนิต้นทุนค่าเสยีโอกาสทอีาจจะเกดิขนึได ้เช่น

ทางเลอืกในการเก็บแร่เอาไว้ก่อนเพอืทจีะได้มมีูลค่าเพมิในภายหลงั เนืองจากในอนาคตมูลค่าของแร่จะ

เพมิขนึอกีมาก การผลติแร่เพอืใช้ประโยชน์ในประเทศเป็นหลกั การผลติและส่งออกแร่ทแีปรรูปแล้วเพอื

สร้างมูลค่าเพมิ แทนการส่งวตัถุดิบราคาถูกไปขายต่างประเทศ และการมนีโยบายจดัเก็บค่าภาคหลวง

ใหเ้หมาะสมกบัมูลค่าและประโยชน์ทปีระเทศชาตพิงึจะไดร้บั

ขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดิน ฐานทรพัยากร และสงิแวดล้อม คอื การปรบัเปลียน

ฐานคิด โดย (ก) ให้ยึดหลักความเป็นเจ้าของทรัพยากรแร่ร่วมกันระหว่างรัฐ ชุมชนท้องถิน และ

สาธารณะ (ข) ให้นําเอาต้นทุนทางธรรมชาตเิขา้มาร่วมในการประเมนิความเหมาะสมและความคุ้มค่าใน

การทําเหมอืงแร่ทุกชนิด โดยการจดัทําเหมอืงแร่ใดๆ จะต้องไม่ทําลายทุนธรรมชาตทิีมอียู่เดมิ และ (ค)

การพจิารณาทางเลอืกในการจดัการทรพัยากรแร่ โดยรวมถงึทางเลอืกทจีะเก็บทรพัยากรแร่ไว้ก่อน หรอื

รูปแบบและแนวทางการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมกับประโยชน์ทีประเทศชาติ ชุมชนท้องถิน และ

สาธารณะพงึจะได้รบั

2. การดาํเนินการตามกรอบของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

เนอืงจากการจดัการทรพัยากรแร่อาจส่งให้เกดิผลกระทบทงัทางบวกและทางลบต่อคุณภาพชวีติ

ของประชาชนอย่างกว้างขวาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงมีการกําหนดกติกาต่างๆ ใน
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กระบวนการตดัสนิใจ ทงัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลและการร่วมรบัฟังความคดิเหน็ในการกําหนดนโยบาย

แร่ และสิทธิของชุมชนในกรณีโครงการหรือกิจกรรมทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ขณะเดียวกัน  ก็ได้ระบุชัดถึงอํานาจขององค์การปกครองส่วนท้องถินในการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตใินพนืท ีและมสี่วนร่วมในโครงการซึงอาจส่งผลกระทบต่อพนืทขีองตน

อย่างไรก็ด ีจากบทเรยีนการใช้สทิธิตามรฐัธรรมนูญของประชาชนในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะใน

กรณีเหมอืงแร่โพแทช และเหมอืงแร่ทองคํา กลบัพบความยุ่งยากและอุปสรรคหลายประการ เนืองจาก

ยงัไม่มกีารปฏิบตัิตามรฐัธรรมนูญในหลายมาตราด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกําหนดให้

เหมอืงแร่ใต้ดิน ไม่อยู่ในรายการประเภทโครงการทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา

67 วรรคสอง เป็นต้น

ดงันนั คณะอนุกรรมการฯ จงึเสนอให้

1. รฐับาลควรดําเนินการตามมาตรา 57 ของรฐัธรรมนูญฯ ด้วย (ก) การเปิดเผยข้อมูล

แหล่งแร่ ศกัยภาพแหล่งแร่ต่อชุมชนทอ้งถนิ (ข) การจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ และ

(ค ) การจัดทํ าการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (strategic environmental

assessment หรือ SEA) ในขนัตอนการวางแผนเขตยุทธศาสตร์แร่ และควรเร่งการ

กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัใินการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร์ โดยยดึ

หลกัการมสี่วนร่วมของประชาชน เพอืให้เกดิการยอมรบัร่วมกนัจากทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้ง

2. รฐับาลควรพจิารณารวมโครงการเหมอืงแร่ทองคํา และเหมอืงแร่ใต้ดนิ เขา้ไวใ้นประเภท

โครงการทีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และต้องดําเนินการตามมาตรา 67

วรรค 2 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

3. รฐับาลควรประสานกับรฐัสภาเพือบัญญัติกฎหมายทีสนับสนุนหน้าทีและอํานาจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถนิในการจดัการทรพัยากรแร่ ตามมาตรา 290 และอํานาจของ

ประชาชนในการขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถนิจดัให้มกีารรบัฟังความเห็นและการ

ลงประชามต ิในเรอืงทีอาจมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมาตรา 287

ก่อนทจีะมกีารอนุมตัโิครงการเหมอืงแร่

3.การปรบัปรุงพระราชบญัญติัแร่หรือกฎหมายอืน

เนืองจาก การจดัการทรพัยากรแร่ทีสมัพนัธ์อยู่กบัฐานทรพัยากรอนื รวมถึงการมแีหล่งแร่ทีทบั

ซ้อนอยู่กับพนืทีเกษตรกรรมและชุมชน หากไม่สามารถสร้างกลไกและเงอืนไขให้มีการปฏิบัติต่อกัน

อย่างสมดุลระหว่างรฐั ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถนิแลว้ กจ็ะสร้างปัญหาผลกระทบและความขดัแย้ง

อย่างมากมาย ดงันัน นอกเหนือจากการดําเนินการตามกรอบของรฐัธรรมนูญแล้ว คณะอนุกรรมการ

เสนอใหม้กีารปฏิรูปการจดัการทรพัยากรแร่ ดงันี

1. ปรบัปรุงพระราชบัญญัติแร่ โดยกําหนดหลักการความเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกัน

ระหว่างรฐั ชุมชนท้องถนิ และสาธารณะ
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2. ปรบัปรุงกระบวนการขออาชญาบัตรและประทานบัตรต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ ให้

สอดคล้องกับหลักการเป็นเจ้าของทรัพยากรแร่ร่วมกัน ระหว่างรัฐ ชุมชนท้องถิน และ

สาธารณะ โดยปฏิบตัิตามแนวทางของรฐัธรรมนูญทีเกยีวข้องกบับทบญัญัติว่าด้วยอํานาจ

ขององค์การปกครองส่วนท้องถินในการจัดการทรัพยากรแร่ ตามมาตรา 290 และ

บทบัญญัติว่าด้วยการรบัฟังความคิดเห็นและการลงประชามติของประชาชนในพืนทีทีมี

ทรพัยากรแร ่และในพนืทไีดร้บัผลกระทบจากประกอบการเหมอืงแร่ ตามมาตรา 287

3. ให้มกีารเรยีกเก็บเงนิประกนัความเสยีง และการจดัตงักองทุนประกนัความเสยีงจากกจิการ

เหมืองแร่ รวมถึงระบบเงินประกันการฟืนฟูพืนทีจากการทําเหมือง ดังเช่นทีมีการ

ดําเนินการในหลายประเทศ เพือเป็นกลไกในการแก้ไขและเยียวยาปัญหาผลกระทบที

เกดิขนึจากการทําเหมอืงแร่

4. ให้มรีะบบการรบัรองมาตรฐานการดําเนินการ เพอืเป็นประวตักิารทํางานของผู้ประกอบการ

ซึงใช้หลกัฐานสําคญัประกอบการต่ออายุประทานบตัรรายปี รวมถงึสนับสนุนและเสรมิพลงั

ของ อปท. และภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้ประกอบการ (หรอื

Mining Watch) ทังในระดับพืนที ระดับนโยบาย และในภาพรวม รวมถึงการรับรอง

มาตรฐานการดําเนินการของผูป้ระกอบการดว้ย

5. พิจารณากลไกการจัดเก็บรายได้ใหม่ทัง ค่าภาคหลวง ส่วนแบ่งผลผลิต (production

sharing) และส่วนแบ่งรายได้ (revenue sharing) แทนทีจะมุ่งเน้นแต่การเก็บค่าภาคหลวง

เพียงด้านเดียวเช่นทีผ่านมา โดยระบบการจัดเก็บรายได้ใหม่ ต้องสะท้อนต้นทุนค่าเสีย

โอกาสของแร่แต่ละชนิด (user cost) และต้นทุนผลกระทบต่อสังคม (social cost) เช่น

ผลกระทบทางสงิแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนดว้ย

6. ปรบัปรุงระบบการแบ่งสรรรายได้ทีเป็นธรรมระหว่างรฐับาล องค์การปกครองส่วนท้องถิน

และชุมชนท้องถิน และควรจดัทําข้อกําหนดในการนํารายได้สาธารณะจากทรพัยากรแร่ไป

เป็นการลงทุนทีสามารถให้ผลประโยชน์ต่อเนืองในระยะยาวทีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการออม

ระยะยาว (เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้สาธารณะจากทรพัยากรแร่) หรือการ

ลงทุนในการอนุรกัษ์และฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ (เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) หรอืการ

ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) เป็นต้น ทังนี เพือกระจาย

ผลประโยชน์จากทรพัยากรแร่ และลดความเสียงภาวะเศรษฐกิจหดตัว เมอืสนิสุดการทํา

เหมอืง ดงัเช่นทธีนาคารโลกได้เสนอแนะไว้

2. สถานการณ์เหมืองแร่กบัความขดัแย้งในพืนที

นโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทําให้มเีหมอืงแร่เกดิขนึมากมายในปัจจุบนั ซึงส่วนใหญ่

จะเน้นการลงทุนจากต่างประเทศเพอืหวงัเม็ดเงนิเข้าประเทศ แต่ผลประโยชน์ทีได้รบัไม่สอดคล้องกับ

ทรพัยากรทสีูญเสยีไป
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จากผลการศึกษาของเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหมืองแร่ระบุว่า เกิดผลกระทบ

รุนแรงอย่างกว้างขวางในพืนทีต่าง ๆ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย เนืองจากนโยบายรัฐ

คาดหวงัถงึผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ให้แก่ประเทศแต่เพยีงด้านเดยีว แท้จรงิแล้วอุตสาหกรรมเหมอืง

แร่ทีมกีารขุดเจาะทงัแบบเปิดทําลายหน้าดนิ หรอืเป็นโพรงใต้ดนิ ไดก้่อให้เกดิผลกระทบต่อสงิแวดล้อม

ทรพัยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สงัคม และสุขภาพในหลายมติ ินํามาซึงการทําลายแหล่งอาหาร ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทีทํามาหากิน ทีอยู่อาศัยของคนในชุมชนท้องถินให้เสือมโทรม โดยไม่มี

หน่วยงานหรอืผูป้ระกอบการรายใดแสดงความรบัผดิชอบ

การทําเหมอืงแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการทําเหมอืงแร่ทอียู่ในเขต ชุมชนทงัสนิ ต่างจาก

การทําเหมอืงแร่ในประเทศซีกโลกเหนืออย่างยุโรป หรอืสหรฐัอเมรกิา ทีมคีวามหนาแน่นประชากรตํา

มาก อยู่ห่างไกลจากชุมชนหลายกิโลเมตร การทําเหมืองในประเทศเหล่านันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในชุมชนท้องถนิมาก

ในระดบัพนืทีส่วนใหญ่ยงัมปัีญหาไม่ว่าจะเป็นด้านทรพัยากรธรรมชาติ สงิแวดล้อมและปัญหา

สุขภาพ โดยเฉพาะในพนืทีเหมอืงทองคําที จ.เลยและพจิติร ซึงรฐับาลกําลงัจะให้ประทานบตัรเพมิเติม

ทงัทีการดําเนินงานกว่า 7 ปีทผี่านมาสร้างผลกระทบกบัชาวบ้านอย่างมาก ขาดแคลนนํากนินําใช้ และ

โรคผวิหนังเป็นตุ่มผนืเพราะสารพษิจากเหมอืงแร่

อกีหนึงกรณีเป็นโครงการสํารวจเหมอืงถ่านหนิ อ.งาว จ.ลําปาง ชาว บ้านระบุว่าบรษิทัทสีํารวจ

อ้างว่าจะใช้พนืททีําสวนป่า จงึกว้านซือทดีินกว่า 2,000 ไร่ แต่กลบัเปลยีนแปลงจุดประสงค์ภายหลงัมา

สํารวจเพอืทําเหมืองถ่านหนิแทน ชาวบ้านจึงเรยีกร้องเพอืเข้าไปมีส่วนร่วมและให้ทุกส่วนทีเกียวข้อง

เปิด เผยขอ้มูลผลกระทบของการทําเหมอืง ก่อนเขา้สู่ขนัตอนการอนุญาต

เหมอืงแร่ทุกประเภทควรเป็นโครงการทอีาจกระทบต่อชุมชนรุนแรงตาม รฐัธรรมนูญมาตรา 67

วรรค 2 โดยเฉพาะกรณีเหมอืงใต้ดินทีคณะกรรมการสงิแวดล้อมแห่งชาติใช้หลกัทางวศิวกรรมโดยไม่

มองถงึประเดน็ระดบัพนืที ทงัทชีุมชนรู้ดีทีสุดว่ารุนแรงหรอืไม่

สถานการณ์เหมืองแร่ในแต่ละพืนที

1) โครงการเหมืองแร่ทองคําบรษิัททุ่งคํา ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง จ.เลย สถานการณ์โดยรวม มี

ปัญหานําปนเปือนโลหะหนักและไม่ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ชุมนุมมขี้อเสนอ 3 ข้อ คอื ) ยบัยงั

การให้อนุญาตใช้พนืทป่ีาสงวนเพอืขยายพนืทีประทานบัตร ) พสิูจน์แหล่งกําเนิดสารพิษและความ

เชอืมโยงระหว่างสารพษิในเลอืดของชาวบ้านกบัการทําเหมอืง ) แก้ไขปัญหา ฟืนฟู เยยีวยา ตามมติ

คณะรฐัมนตรี

2) พนืทีสํารวจและทําเหมอืงแร่ลุ่มนําสรอย อ.วงัชนิ จ.แพร่ พนืทีนเีป็นพนืทลีุ่มนําทมีลีกัษณะเป็น

แอ่งกระทะของลุ่มนําสรอยและลุ่มนํายม มีความพยายามจะเข้ามาสํารวจแร่เหล็กและทองคํา

อุตสาหกรรมจงัหวดัพยายามจดัเวทีประชาคมเพอืจะเขา้สํารวจแร่ ชาวบ้านก็ไม่ยอมให้สํารวจ เพราะ

การสํารวจเป็นบนัไดสู่การสมัปทาน ทีประชุม อบต. มมีติ 12: 9 เสยีง ไม่ยนิยอม แต่บรษิัทยงัรุกเปิด

ป่าสงวน รุกซอืแกนนําชาวบา้น ผู้นําชาวบ้าน ชาวบา้นจงึรวมกลุ่มกนัทํากจิกรรมหลายๆ อย่าง เพอืให้
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เกดิการเคลอืนไหวในพนืท ีเช่น กจิกรรมสงิแวดล้อม สํารวจลํานํา การบวชป่า มอีาสาสมคัรดูแลลํานํา

สรอย และในการประชาคมหมู่บ้าน เสนอให้ อบต. ออกข้อบญัญัติตําบลเพอืคุ้มครองพนืท ีบรษิัทจึง

ย้ายไป อบต. อนื ตอนนีกําลงัไปสูท้ ีอ.เถงิ

3) โครงการแร่เหล็กบริษัทยุพินวัฒนาธุรกิจ ตําบลแม่ถอด จ.แพร่ กําลังยืนขอสํารวจและขอ

ประทานบัตรพนืที 158 ไร่ โดยเรอืงกําลงัจะเข้าสู่ อบต. ชาวบ้านพยายามคดัค้านโดยการจดัประชุม

เดิมทีชาวบ้านพนืทีมอีาชีพร่อนทองมาก่อน พนืทีนีเป็นพนืทีอุทยานแห่งชาติดอยจง บรเิวณทีจะขอ

ประทานบตัรเป็นป่าทสีมบูรณ์ มแีหล่งท่องเทยีวสําคญัของชาวบ้าน คอื ถําเขากลาง สถานการณ์อยู่ใน

ขนัยนืเรอืงขอสํารวจ โดยทยีงัไม่รู้ว่าบรษิทัและส่วนราชการจะทําอย่างไร

4) โครงการเหมืองทองคํา จ.พิจิตร ลําปาง พิษณุโลก ทีเขาหม้อ รมว.อุตสาหกรรม สงัให้หยุด

ทํางานในเวลากลางคนื แต่ก็เป็นเพยีงการบรรเทาเหตุรําคาญ เพราะสารโลหะหนักปนเปือนในดนิ นํา

และอากาศ รวมถึงเข้าไปอยู่ในเลือดของชาวบ้าน มีการข่มขู่คุกคามแกนนําชาวบ้าน กําลงัจะขยาย

พนืทีไปท ีอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก บรษิัทต้องยนืขอขยายพนืทีภายใน 180 วนั ประเด็น คอื เนิน

มะปรางเป็นแหล่งต้นนําของเทอืกเขาเพชรบูรณ์ ซึงเป็นแหล่งใหญ่กว่าเขาหม้อ คนหมู่บ้านเขาเขยีวที

อยู่ติดกับเขาหม้อ เคลือนไหวต่อสู้ทงัหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านส่วนใหญ่ยงัไม่รบัรู้ข้อมูล นอกจากนียังมี

โครงการโม่หนิ 30 กว่าโรง เป็นเทือกเขายาว 4 ตําบล ซึงน่าเสยีดายมากหากจะเกิดเหมอืงแร่ขนึใน

บรเิวณนี

5) แหล่งทองแดงภูหินเหล็กไฟ พืนทีขอประทานบัตร 6,800 ไร่ ตําบลนาดินดํา และตําบลท่า

สะอาด เป็นพืนทีภูเขาป่าเขาต้นนํา บริษัทยืนขอประทานบัตรและกําลังทํา EIA บริษัทกําลังจะ

พยายามกวา้นซอืทดีนิ ซึงเป็นพนืท ีสปก. บรษิทัขอซอื หรอืขอใหส้ละทดีนิคนืให ้สปก. ส่วนสํานักงาน

ปฏริูปทดีนิฯ (สปก.) ก็พยายามชแีจงให้ชาวบ้านสละทดีนิ และออกใบสละสทิธทิดีนิให้ชาวบ้านลงลาย

ชอื ตอนนีชาวบา้นยงัเขม้แขง็ เพราะเป็นพนืทลีุ่มนําชนั 1A (ต้นนําเลย) อบต. ยงัไม่ได้รบัเรอืง

6) เหมืองหินเขาคูหา อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา มีโรงโม่หิน 2 บริษัท คือ บริษัทพีระพล และบริษัท

แคลเซียมไทย เวลานีได้หยุดการระเบดิหนิแล้ว แต่ใช่หนิเดมิทรีะเบิดเอาไว้ก่อนหน้านีเพอืโม่บดย่อย

หนิ ประมาณ 20 ปีทสีมัปทานมา ทําให้เห็นความเปลยีนแปลงและเกดิผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

คน เพราะธรรมชาติถูกทําลาย เช่น แม่นํา เพราะเป็นทางนําผ่านใต้ภูเขา เป็นต้นนํา ซึงใน EIA บอก

ว่าไม่มแีหล่งนําธรรมชาต ิเกิดปัญหาจากการระเบิด พนืทีอยู่ติดภูเขา 5 หมู่บ้าน และใกล้เคยีงอีก 14

หมู่บ้าน ซึงได้รบัผลกระทบจากบ้านเรอืนแตกร้าว มีปัญหาสุขภาพคือโรคทางเดินหายใจ ในพืนที

พยายามเรยีกร้องค่าชดเชยความเสยีหายบ้านทีแตกร้าย ทางอําเภอมีคําสงัให้ออกสํารวจพนืที 326

หลังทีมีความเสยีหาย คอืเขาลูกต่อไปทีจะถูกระเบิดเป็นภูเขาในตํานานของชุมชน มใีนคําขวญัของ

ชุมชน

7) พนืทีเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์แอ่งงาว อ.งาว จ.ลําปาง บรษิัทเขยีวเหลือง จํากัด ใช้ว ิธีหลอก

ชาวบ้านว่าจะซือทีดินปลูกต้นไม้ ชาวบ้านก็เลยขายไปเพราะอยากให้ชุมชนมีป่ามากๆ แต่เมอืเดือน

กนัยายนปีทีผ่านมากลบัประกาศว่าเป็นพนืทีขอประทานบตัร ชาวบ้านเลยลุกขนึมาตงักลุ่มรกัษ์บ้าน

แหง แต่นายก อบต. ก็เข้าข้างบริษัท เพราะคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากค่าภาคหลวงแร่ มีการ
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ชกัชวนชาวบ้านไปเพอืไปรบัแจกข้าวสาร ลูกไก่ ต้นมะนาว กระเป๋า แจกจ่ายเงนิ ฯลฯ ประกาศว่าจะ

ประชุม อบต. และวนัที 7 กุมภาพนัธ์ ทีผ่านมามีการจดัเวทีให้ความรู้ให้ข้อมูลในอําเภอ เรอืงการทํา

เหมอืง มกีารประชาพจิารณ ์และชาวบา้นก็ร้องเรยีนต่อกรรมการสทิธฯิ ซึงกําลงัทําการไต่สวน

8) พนืทโีครงการเหมอืงแร่โปแตชอุดรธานี มารู้ขอ้มูลตอนเขาขอประทานบตัร ทําให้มกีารรวมกลุ่ม

การต่อสู้ ขึนป้ายคัดค้าน ยืนหนังสือทุกหน่วยงาน บริษัทก็เดินหน้าไปเรอืยๆ ชาวบ้านจึงตังกลุ่ม

อนุรกัษ์สงิแวดล้อมอุดรธานี เพอืคดัค้านการทําเหมอืงของบรษิทัทจีะมพีนืทปีระทานบตัรเหมอืงใต้ดิน

ถงึ 7 หมนืไร่ หรอื  ตารางกโิลเมตร ความยาวจากฝังหนึงไปยงัฝังหนึงประมาณ 25 กโิลเมตร การ

เคลือนไหวเริมตังแต่ยืนหนังสือคัดค้านร้องเรียนกรรมการสิทธิ ยกเลิกอีไอเอ ปัจจุบันการต่อสู้มี

กจิกรรมต่างๆ เพอืสร้างชุมชนให้เข้มแขง็ เช่น กลุ่มออมทรพัย์ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห ์โรงเรยีนฮกั

ถนิเน้นการเรยีนรู้เรอืงนิเวศวฒันธรรม วทิยุชุมชนเพอืออกอากาศเผยแพร่ข้อมูล การทํานารวม กลุ่ม

เยาวชน กลุ่มสตรเีหลก็ ต่อสูย้นืยนักนัมา 11 ปี โดยเฉพาะกบับรษิทัฯ และ กพร. โดยสรุปแล้วผู้ว่าไม่มี

อํานาจอะไร ตดัสนิใจไม่ได ้อุตสาหกรรมจงัหวดักล็อยตวัมาตลอด กพร. กช็่วงชงิการลงพนืททีําตวัเป็น

ลูกน้องให้บรษิัทปล้นทรพัยากรชาวบ้าน โดยเฉพาะการรงัวดัปักหมุด เกิดการเผชิญหน้ากนัในพนืที

และบรษิัทฯ แถลงข่าวว่าปักหมุดเสรจ็แล้ว ซึงขนัตอนนีสําคญัมากเพราะจะนําไปสู่การอนุมตัิอนุญาต

ประทานบัตรได้ทันที เนืองจากเหมืองใต้ดินไม่ได้เป็นโครงการรุนแรงตามมารตรา  ทีต้องทํา

ประเมนิผลกระทบสุขภาพ นอกจากนีบรษิัทจะเรยีกชาวบ้านไปรบัเงนิค่าลอดใต้ถุนไร่ละ ,  บาท

ให้ถ่ายเอกสารสทิธทิดีนิไปยนืเซ็นรบัเงนิ ซึงบอกว่าไม่มเีงอืนไขอะไร แต่ก็น่าสงสยัว่ามอีะไรแอบแฝง

หรอืไม่ และทแีน่ๆ กเ็กดิปัญหาแลว้คอืชาวบ้านทะเลาะกนั กลุ่มอนุรกัษ์สงิแวดลอ้มกผ็่านประสบการณ์

มาทุกอย่างจากการต่อสูท้งัขนึศาล เขา้คุก จงึจะต้องรวมกลุ่มกนัมเีป้าหมาย คอื “หยุดโครงการ” บรษิทั

พยายามแบ่งแยกชาวบ้านเป็น 2 กลุ่มจึงประกาศจ่ายค่าลอดใต้ถุนทีผ่านมาไปรบัเงินประมาณ 70

ครอบครวัในพนืที 25,000 ไร ่และตามกฎหมายต้องมกีารประชาคม บรษิทัจงึดงึคนออกมาขา้งนอก

9) พนืทสีูบนําเกลอื โคราช อ.พระทองคํา บรษิทัสยามทรพัย์มณี เรอืงนาเกลอืลกัลอบสูบนํา ผูใ้หญ่

กํานัน อบต. ผูว้่า อุตสาหกรรม ตํารวจ ฯลฯ รู้เรอืงหมดแต่ไม่แก้ไขอะไร มกีารลกัลอบสูบนําเกลอืตอน

กลางคนื บรษิทัสยามทรพัย์มณีใช้ถ่านหนิต้มเกลอื ซึงเป็นควนัพษิสามปล่อง ทําให้เกดิปัญหาสุขภาพ

นาไร่เสยีหาย ชาวบา้นต้องไปเช่านาคนอนืเขาทํา คนัคูดนิทบีรษิทัอ้างว่าป้องกนันําเคม็ก็ไม่ได้ผล และ

บรษิทัก็มนีักการเหมอืงหนุนหลงั สรุปแลว้ชาวบ้านอยากให้หยุดการสูบนําเกลอืใต้ดนิมาทํานาเกลอืไป

เลย เพราะชาวบ้าน “กนิเกลอืแทนขา้วไม่ได"้

10) เหมืองสงักะสี แม่ตาว เหมืองสงักะสี ของบรษิัทผาแดงฯ ซึงทําเหมืองแร่อยู่บริเวณต้นนํา 3

ตําบล 13 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 5,000 คน ในระยะเรมิต้นมกีารรวมตัวกนัมาก บรษิัทก็ชดเชย

ความเสยีหายแก่ชาวบ้าน แต่ปัจจุบนัก็ดูเงยีบๆ ไป ปัญหาทีรู้ๆ กนัก็ คอื แคดเมียม ถ้าเข้าไปอยู่ใน

ร่างกายกจ็ะเขา้ไปอยู่ในกระดูก และทําลายระบบการทํางานของไต มหีลายคนทมีอีาการป่วย และตาย

มกีารส่งเสรมิใหช้าวบ้านตดัวงจรโด

11) ยเปลียนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อย แล้วราชการรบัซือไปทําลาย การต่อสูพ้ยายามจะต่อสู้ในชนั

ศาล ในขนัไต่สวนการตรวจสอบของผู้เชียวชาญ น่าจะให้ข้อมูลได้ระดับหนึง แต่ไม่รู้จะตัดสินใน



131

อย่างไร นอกจากนี จากเดมิทีรฐัเคยรบัซือขา้วจากสามตําบลทผีลิต 13,000 ไร่ เดิมทีว่าเอาไปทําลาย

แต่จรงิๆ แล้วน่าจะส่งไปขายปนอยู่ในโรงสตี่างๆ อาการป่วยไข้จากสารแคดเมียมก็ไม่มยีารกัษา ซึง

พบสูงมากประมาณ 16.9 PPM สูงเกินค่ามาตรฐานหลายเท่า จากการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ

เหนือพนืทปีระกอบการ ก็บอกว่าไม่มแีคดเมยีม แต่เมอืนําผ่านเหมอืงมาถงึหมู่บ้านซึงห่างจากเหมอืง

ประมาณ 8 กโิลเมตร ก็พบการปนเปือน มนัเป็นอย่างอนืไปไม่ได ้นอกจากออกมาจากพนืทเีหมอืง จงึ

มขีอ้เสนอของกลุ่มผู้ป่วยใหฟื้นฟูเยยีวยาสุขภาพร่างกาย และฟืนฟูสงิแวดลอ้มและระบบนิเวศ

12) เหมอืงแร่ถ่านหนิแม่เมาะ ทีแม่เมาะคนป่วยจากทําเหมืองแร่ถ่านหิน และโรงไฟฟ้าถ่านหนิ มี

จํานวนมาก มีผลกระทบจากฝุ่ น ความสนัสะเทือน กลิน ควนั วิธีการทําเหมืองแร่พบว่าสิงทีทําเพือ

ป้องกนัผลกระทบก็ไม่สมเหตุสมผล มผีู้ฟ้อง 470 คน ผูป่้วยท ีกฟผ. จ่าย คอื 131 ราย และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติก็ยงัได้ขออุทธรณ์อยู่ โดยชาวบา้นเรยีกร้องให้ฟืนฟูเหมอืง คอื ) ปิดสนามกอล์ฟแล้วปลูกป่า

) อพยพชาวบ้านออกนอกพนืท ี ) หยุดการทําเหมอืงในส่วนทมีผีลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี แม้ว่า

ศาลสงัให้ปิดและชดเชย แต่เหมอืงกย็งัทําต่อไป มกีารเปิดเหมอืงขนาดใหญ่มากขนึ เป็นปัญหาไม่รู้จกั

จบ

ปัญหาของร่างพระราชบญัญติัแร่

เมอื วนัที 16 มถิุนายน 2552 คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการ ร่าง พรบ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

ตามทกีระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็

ของส่วนราชการทีเกยีวขอ้งไปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาต่อไป

ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของ กฤษฎีกาคณะพเิศษ ชุดท ี๑ และ ๕ แต่ ด้วยจากการศึกษาของ

คณะทํางานตดิตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยแร่ พบว่าร่างกฎหมายฉบบันีค่อนข้างบดิเบอืนไปจากเจตนารมณ์

ของการร่าง เนืองจากว่าเนือหานันมจีุดประสงค์ส่งเสรมิการทําเหมอืงเพอืเศรษฐกจิ โดยไม่ใส่ใจกบัการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเพอืให้เกดิการบรหิารอย่างยงัยนื

นนทวชัร ์นวตระกูลพสิุทธ ิจากคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้สรุปปัญหาของร่าง

พรบ.แร่ไวด้งันี

1) การกําหนดให้แร่เป็นของรฐั จากเนือความในมาตราทีกล่าวมาข้างต้นนัน จะเห็นได้ว่าเป็นมาตราที

ล้วนแล้วแต่สนับสนุนคําว่า “แร่เป็นของรฐั” ทงัสนิ ไม่มีบทบัญัติใดๆเลยทีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพนืท ีนอกจากไม่มสี่วนร่วมแล้วยงัจะละเมดิในสทิธิทีพวกเขามอีีกด้วย เช่น ในมาตรา ๑๘

(๑) ไม่มกีารบญัญัติเลยว่า ต้องมกีารอนุญาต แสดงว่าเมอืผู้ประกอบการได้รบัอนุญาตการรฐัก็สามารถ

เขา้ไปบุกรุกในทดีนิเหล่านนัได้หรอื ทงัยงัไม่มเีกณฑก์ําหนดทชีดัเจนอกีดว้ย

2) การขยายขอบเขตแห่งสทิธิผู้ประกอบการ จาก การวเิคราะห์บทบญััติเป็นการให้อํานาจให้สทิธิของ

ผู้ประกอบการมากเกนิไป อาจทําให้เกดิการใช้ทรพัยากรโดยไม่เกดิความจําเป็น ไร้ความรบัผดิชอบต่อ

ชุมชนและพนืททีเีกดิการทําเหมอืงนันได้

3) ขดัหลกัการทรีะบุไวใ้นร่างกฎหมายทีให้ประชาชนมสี่วนร่วม

4) ขดัรฐัธรรมนูญ มาตรา 41 (สทิธคิวามเป็นเจ้าของกรรมสทิธทิรพัย์สนิ) มาตรา 65 (สทิธชิุมชน)
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5) ขดัต่อเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507

3. ปัญหาเชิงโครงสร้างของการจดัการเหมืองแร่1

ชาวบ้านอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ทีแตกต่างหลากหลายตามแต่ละพืนที มีการขบัเคลือน

คล้ายๆ กัน เช่น การทําหนังสือร้องเรียน การตรวจสอบ เคลือนไหวต่อรอง การฟ้องร้องเรียกร้อง

ค่าชดเชยสงิแวดลอ้มและสุขภาพ ส่วนกลุ่มทอียู่ในขนัยนืขอประทานบตัรก็จะรวมกลุ่มกนัจดัองค์กร การ

ร้องเรยีน ตดิตามตรวจสอบในขนัตอนต่างๆ ยนืหนังสอืต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง การชุมนุม รณรงค ์เป็น

ต้น กลุ่มทีอยู่ในขนัการสํารวจ หรืออยู่ในขนัการยืนขอสํารวจก็จําเป็นต้องติดตามข้อมูล และต้องรู้

ขนัตอนต่างๆ แต่ส่วนใหญ่มปีระเดน็ร่วมทคีล้ายกนั คอื เมอืเหมอืงมาทรพัยากรอนืๆ ทมีอียู่ก็หายไป ทงิ

ของเสยีให้ชุมชนต้องรบัภาระ เผชิญชะตากรรมทงัปัญหาสงิแวดล้อม สุขภาพ ปัญหาสงัคมต่างๆ กลุ่ม

คนทเีขา้มาหาผลประโยชน์กไ็ม่รบัผดิชอบอะไร ซึงสามารถสรุปได้ดงันี

- อบต. มกัจะเหน็ด้วยกบัเหมอืงแร่ ซึง อบต. ถอืเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิทใีกลช้ดิ

กบัประชาชน แต่ไม่ค่อยปกป้องประชาชนของตนเอง หลายกรณีทีตงัเหมอืงเป็นพนืทีทีมรีะบบ

นิเวศสมบูรณ์ อบต. ก็ต้องดูแลด้วย ตามมาตรา 290 เพราะ อบต. ไม่ได้ทําหน้าทีพิจารณา

อนุญาตแล้วรอส่วนแบ่งค่าภาคหลวงแร่อย่างเดยีว ต้องดูแลปกป้องสงิแวดล้อมด้วย แต่ส่วนใหญ่

ไม่ทําหน้าทนีี

- หน่วยงานทอีนุญาตให้ใช้พนืทตีดัสนิใจโดยขาดการมสี่วนร่วมกบัประชาชนในพนืที เช่น

พนืทเีหมอืงแร่ทบัซ้อนกบัป่าไม้ซึงชาวบา้นได้ใชป้ระโยชน์ แต่เจ้าของพนืท ีเช่น กรมป่าไม้กลบัให้

อนุญาต มกีารเปลยีนจากพนืทอีนุรกัษ์เป็นพนืทเีศรษฐกจิ การแบ่งชนัคุณภาพลุ่มนําชนั A และ

สามารถเปลียนเป็นชนั B ได้โดยใช้มติคณะรฐัมนตร ีเป็นต้น ซึงทุกอย่างไม่ได้พูดถึงชุมชน

ท้องถนิเลย

- การพัฒนาเศรษฐกิจทีเน้นจากกิจการอุตสาหกรรม ซึงขาดสมดุล ทําลายชุมชน ถ้ามี

กระบวนการวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมก็จะมีแนวทางทียงัยืนกว่า

หลายแนวทาง เช่น การท่องเทียว เพราะหลายๆ พืนทีมีสภาพธรรมชาติทีสวยงามมาก ยงัมี

ช่องทางพัฒนาเศรษฐกิจทีไม่ทําลายสิงแวดล้อมได้อีกมาก แต่หน่วยงานของรฐัไม่สนใจสร้าง

กระบวนการเหล่านี

- การทําเหมอืงมคีวามซําซ้อนกบักฎหมายหลายอย่างทชีาวบา้นเขา้ถงึ หรอืเขา้ใจไดย้าก

เช่น โรงโม่หนิ มกีารทําเหมอืงดว้ยการระเบดิ แล้วนํามาบดย่อย ถงึเหมอืงแร่จะปิดแต่หนิทรีะเบดิ

แลว้กย็งัทําได้ต่อเพราะใช ้พรบ. โรงงาน เป็นอํานาจคาบเกยีวภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เวลา

ระเบดิหนิเวลาเก็บวตัถุระเบิด และขออนุญาตระเบิด ต้องขออนุญาตครอบครองวตัถุระเบิด และ

ขออนุญาตระเบดิเป็นกฎหมายควบคุมวตัถุระเบดิของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

1 ประมวลจากเวทีประชุมเครอืข่ายประชาชนผู้ทีได้รบัผลกระทบจาการทําเหมอืงแร่ประเทศไทย (

ก.พ. )
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- ความเจบ็ป่วยหรอืปัญหาสุขภาพ มคีวามยุ่งยากในการพสิูจน์ รวมทงัการชดเชย ฟืนฟู

เยยีวยา ซึงมคีวามล่าช้า มขีนัตอนยุ่งยาก และกลไกภาครฐัทีช่วยเหลอืชาวบ้านในเรอืงเหล่านีก็

แทบไม่มี

- ความล้าหลงัในการควบคุมการทําเหมอืงและการแต่งแร่ของหน่วยงานทีเกยีวข้อง ทงั

กฎหมาย และกลไกในการจัดการ เช่น การทํานาเกลือ สูบนําเกลือใต้ดิน การป้องกันการ

แพร่กระจาย หรอืการใชถ้่านหนิเป็นเชอืเพลงิในการต้มเกลอืทําให้เกดิมลพษิทางอากาศ ซึงกลไก

ของรฐัและท้องถินไม่เคยปกป้องชาวบ้านได้ มลพิษต่างๆ จะอยู่ตกค้างในดิน นํา ห่วงโซ่อาหาร

เช่น เหมอืงทองคําจะมสีารหนู เหมอืงทองแดงมตีะกวั เหมอืงสงักะสมีแีคดเมยีม เหมอืงโปแตชก็

มเีกลอืและแมกนีเซียม เหมอืงดบีุกก็มสีารหนู เป็นต้น และสารพษิทตีกค้างในสงิแวดล้อมเหล่านี

เหล่านแีก้ไขฟืนฟูยากมาก

โดยสรุปแล้วการจดัการกับเหมืองแร่ต้องมองให้ครอบคลุมทุกมิติ ตงัแต่ก่อนสร้าง ขณะ

สร้าง ช่วงดําเนินการ และเมอืปิดเหมืองไปแล้ว เหมืองทุกเหมืองในโลกไม่มีทีไหนทีจดัการได้ดีอย่าง

สมบูรณ์ ทีเหมอืงโปแตซแคนาดาทํามาประมาณ 0 ปี ยงัไม่มีปัญญาจดัการกับกากเกลือทีเหลือจาก

การแยกแร่ ซึงมกีว่าร้อยละ 80 ของปรมิาณแร่ทขีุดได ้ก็กองไว้บนดนิโดยไม่รู้จะจดัการอย่างไร เหมอืง

แร่ได้ทงิภาระให้มนุษยชาตไิวม้ากมาย โดยเฉพาะชุมชนท้องถนิทอียู่บรเิวณเหมอืง จงึอยากตงัขอ้สงัเกต

ไวด้งันี

1) กลุ่มทุนเหมอืงแร่มบีทบาทมากในการเมอืงการปกครองของไทย สะสมทุนจากเหมอืงแร่

ขยับไปลงทุนในธุรกิจอืน เช่น โรงโม่หิน ไม่ได้ผลิตอะไร แค่ตักตวงเอามาจากธรรมชาติ จ่าย

ค่าภาคหลวงเพียงเล็กน้อย แล้วก็หนีไปพร้อมกับเงนิ แล้วไปลงทุนในธุรกิจอืน นายหวัปักษ์ใต้

เติบโตมาจากการทําเหมืองแร่ พอแร่หมดก็ใช้เงินไปลงทุนอย่างอืนสร้างฐานอํานาจอืน เข้าสู่

การเมอืง แล้วมากําหนดนโยบาย ในประวตัิศาสตร์ทีผ่านมาเป็นอย่างนัน ไปดูพพิธิภณัฑ์เหมอืง

แร่ทีภูเก็ต ก็มกีารบันทึกประวตัิตระกูลดงัๆ ทีรํารวยจากเหมอืงเอาไว้มาก แต่ก็ไม่มีการบันทึก

ความเสยีหายของชุมชนและผู้คนเอาไว้เลย โดยเฉพาะชาวบ้านทอียู่บรเิวณเหมอืง หรอืกรรมกร

เหมอืง

2) กิจการเหมืองแร่ไม่ใช่แนวทางการพฒันาทียงัยนื แหล่งนําป่าไม้ จะหายไปตลอดกาล

ไม่มีทางจะฟืนฟูให้สมบูรณ์เหมือนเดิมได้ ชาวบ้านเราจะยากลําบากในการดํารงชีว ิตมากขึน

โดยเฉพาะชุมชนทตี้องอาศยัผนืดนิ ผนืป่า ในการทํามาหากนิ และยงัต้องรบัภาระอยู่กบัของเสยีที

เหมอืงทงิเอาไว ้เช่น ทเีหมอืงคลติี

3) เหมอืงแร่เป็นกจิกรรมทฟืีนฟูระบบนิเวศได้ยากและก็แพง เช่นทแีม่ตาว ไม่มกีารจดัการ

หรอืแทบไม่ได้เฝ้าระวงัว่าแคดเมยีมในดนิเหลอืเท่าไหร่ ยงัเกนิค่ามาตรฐานหรอืไม่ ในการตดิตาม

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาก็ยงัแพงมากแล้ว ในการเยียวยาก็ยิงแพง เช่น ถ้าจะทําให้ถูกหลัก

วชิาการก็ต้องเอาข้าวทีซือจากชาวบ้านไปเผาในอุณหภูมิทีสูงมากแล้วเอาขเีถ้าไปหล่อผสมกับ

ซีเมนต์ จากนันนําฝังกลบในหลุมขยะทีมคีวามปลอดภยัสูง ขเีถ้าจากวสัดุทปีนเปือนโลหะหนักก็
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ถือว่าเป็นขยะอนัตราย ค่าขนส่งตันหนึงก็ตกประมาณ 5,000 บาท ยงัไม่รวมค่าจดัการอืนๆ อีก

กรณีเหมอืงคลติทีีตะกวัเขา้ไปอยู่ในเลอืด ผ่านพชืผลทางการเกษตร เป็นโรคพษิตะกวั เดก็เกดิมา

พกิารทางสมอง ใชเ้วลาต่อสูใ้นศาลนับสบิปี กเ็รยีกเอาสุขภาพร่างกายทดีกีลบัมาไม่ได ้ถ้าจะฟืนฟู

ลําหว้ยทปีนเปือนตะกวั ซึงส่วนใหญ่ตกตะกอนใต้ทอ้งนํา จะต้องใชเ้งนิมากมายมหาศาล ตอนนีรฐั

ก็ยงัไม่มปัีญญามาทํา บรษิทัผู้ประกอบการก็ล้มละลาย ตลอดช่วงการทําเหมอืงผลตอบแทนทีได้

ไม่คุ้มกนักบัค่าใช้จ่ายในการฟืนฟ ูค่าภาคหลวงแร่ทจี่ายใหร้ฐักเ็พยีงน้อยนิดนนั

4) กลุ่มผลประโยชน์ใหม่ทีเกิดขนึในชุมชนและสร้างความขดัแย้งในการใช้ทรพัยากร เช่น

กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง คนงานเหมอืง เข้ามาและกลืนกินชุมชนดงัเดิม กรณี

แม่เมาะ มกีลุ่มผลประโยชน์ใหม่เข้ามาเหยยีบยําชุมชนดงัเดมิ ทุกวนันีเป็นอาณาจกัรของ กพฝ.

เขา้มายดึกุมอํานาจทุกอย่างไปจากชุมชน จนแทบไม่เหลอืความเป็นชุมชนดงัเดมิอยู่เลย

5) การมเีหมืองแร่ในประเทศไทย ไม่ได้ทําให้แร่หรอืผลผลิตจากแร่มีราคาถูกลงเลย เช่น

คนเชียงคานทีมีแร่เหล็กมากก็ยงัต้องซือเหล็กแพงเหมือนเดิม คนเลย พิจิตร ก็ยงัซือทองราคา

บาทละสองหมืนเท่ากันกับคนกรุงเทพฯ หรือปุ๋ ยเคมีทีมีส่วนผสมของแร่โปแตชก็จะไม่ถูกลง

เช่นกนัแม้ว่าจะสร้างเหมอืงโปแตช เพราะมนัมกีลไกตลาด หรอืเงอืนไขอนืๆ ทีเราไม่อาจควบคุม

ไดอ้กีมาก

ประสบการณ์จากต่างประเทศ การทําเหมอืงเหลก็ทสีวเีดน ทําเหมอืงอุโมงค์ตงัแต่สมยัเมอื

 ปี ทีแล้ว ปัจจุบันก็ยังทําอยู่ เมืองจึงอยู่บนอุโมงค์เหมือง มีประชากรประมาณ 1 แสนคน และ

ท้ายทีสุดรฐับาลก็ตดัสนิใจอพยพคนทงัหมดออกไป ดงันัน หากสายแร่อยู่ล ึกต้องทําเหมอืงอุโมงค์ ก็มี

ปัญหาเรอืงตดัเสน้ทางนําซบัใต้ดนิ แผ่นดนิทรุด ถ้าทําเหมอืงเปิดก็จะต้องทําลายป่าทงัหมด อย่างกรณี

เหมืองเหล็กทีเชียงคาน หากมีการทําเหมืองจริงก็จะต้องขนส่งแร่ไปถลุงเหล็กทีบางสะพาน หรือ

ประจวบฯ เพราะกําลังจะมีอุตสาหกรรมเหล็กทีนัน จะใช้เชือเพลิงมากมายมหาศาล และใช้ถ่านหินปี

หนึงๆ เป็นล้านๆ ตัน มโีรงงานผลิตถ่านโค้กในการถลุงเหล็ก และสร้างโรงไฟฟ้า หรอืต้องผลกัดนัให้

สร้างเขือนในแม่นําโขง หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพือเอาไฟฟ้ามาใช้ถลุงเหล็ก เป็นต้น อยากให้มอง

ผลกระทบต่อเนืองมากกว่าการเห็นแค่ว่าอะไรจะเกิดกบับ้านตวัเอง นอกจากนียงัมขี้อมูลเพมิเติมว่า มี

การจบัเหมืองเถือนเพอืโชว์ผลงานที จ.เลย หรือเพอืจะทําให้ถูกกฎหมายในอนาคตหรอืไม่อันนีต้อง

ติดตามกันต่อ และอธิบดีฯ ก็ย้ายอุตสาหกรรมจงัหวดั 19 จงัหวดั กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการ

เหมืองแร่ (กพร.) รวบอํานาจไว้ที กพร. ทงัหมด เดิมผู้ว่าฯ จะเป็นเจ้าหน้าทีอุตสาหกรรมพนืฐานและ

การเหมอืงแร่ทอ้งท ีและเจา้หน้าทีอุตสาหกรรมจงัหวดั ตอนนี กพร. ลงไปทําเองหมด
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4. ข้อเสนอทางนโยบาย2

1. รัฐบาลควรดําเนินการตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วย (ก) การเปิดเผยข้อมูลแหล่งแร่

ศกัยภาพแหล่งแร่ต่อชุมชนท้องถิน (ข) การจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเห็น และ (ค) การจดัทําการ

ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (strategic environmental assessment หรอื SEA) ในขนัตอน

การวางแผนเขตยุทธศาสตร์แร่ และควรเร่งการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ

ประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร ์โดยยดึหลกัการมสี่วนร่วมของประชาชน เพอืให้เกดิการยอมรบั

ร่วมกนัจากทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้ง

2. รฐับาลควรพจิารณารวมโครงการเหมอืงแร่ทองคํา และเหมอืงแร่ใต้ดนิ เขา้ไว้ในประเภทโครงการที

อาจมผีลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และต้องดําเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย ให้พจิารณาจากหลกัการ 1) ความรุนแรงโดยสภาพ (กจิการแบบนีไม่ว่าจะ

อยู่ทีไหนก็รุนแรง) 2) รุนแรงโดยทีตัง เช่น โรงแรมขนาดใหญ่อยู่ในเมืองก็อาจจะไม่รุนแรง แต่

โรงแรมขนาดเดียวกันถ้าอยู่ริมชายหาดบดบังทัศนียภาพก็จะรุนแรงทันที เป็นต้น อาจเชิญ

กรรมการสงิแวดล้อมแห่งชาต ิผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ฝ่ายเหมอืงแร่ และตวัแทนภาคประชาชนมา

แลกเปลยีนในประเด็นเหล่านี

3. รฐับาลควรประสานกบัรฐัสภาเพอืบญัญตักิฎหมายทสีนับสนุนหน้าทแีละอํานาจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินในการจัดการทรพัยากรแร่ ตามมาตรา 290 และอํานาจของประชาชนในการขอให้

องค์การปกครองส่วนท้องถินจัดให้มีการรับฟังความเห็นและการลงประชามติ ในเรืองทีอาจมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมาตรา 287 ก่อนทจีะมกีารอนุมตัโิครงการเหมอืงแร่

4. ปรบัปรุงพระราชบญัญัติแร่ โดยกําหนดหลกัการความเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกนัระหว่างรฐั

ชุมชนท้องถนิ และสาธารณะ

5. ปรบัปรุงกระบวนการขออาชญาบตัรและประทานบตัรต่างๆ ตามพระราชบญัญตัแิร่ ให้สอดคล้องกบั

หลกัการเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกนั ระหว่างรฐั ชุมชนท้องถิน และสาธารณะ โดยปฏิบตัิตาม

แนวทางของรฐัธรรมนูญทเีกยีวขอ้งกบับทบญัญตัวิ่าด้วยอํานาจขององค์การปกครองส่วนท้องถนิใน

การจดัการทรพัยากรแร่ ตามมาตรา 290 และบทบญัญัติว่าด้วยการรบัฟังความคดิเห็นและการลง

ประชามติของประชาชนในพืนทีทีมีทรพัยากรแร่ และในพืนทีได้รบัผลกระทบจากประกอบการ

เหมอืงแร่ ตามมาตรา 287

6. ใหม้กีารเรยีกเก็บเงนิประกนัความเสยีง และการจดัตงักองทุนประกนัความเสยีงจากกจิการเหมอืงแร่

รวมถงึระบบเงนิประกนัการฟืนฟูพนืทีจากการทําเหมอืง ดงัเช่นทมีกีารดําเนินการในหลายประเทศ

เพอืเป็นกลไกในการแก้ไขและเยยีวยาปัญหาผลกระทบทเีกดิขนึจากการทําเหมอืงแร่

7. ให้มรีะบบการรบัรองมาตรฐานการดําเนินการ เพอืเป็นประวตัิการทํางานของผู้ประกอบการ ซึงใช้

หลักฐานสําคัญประกอบการต่ออายุประทานบัตรรายปี รวมถึงสนับสนุนและเสรมิพลังของ อปท.

และภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทํางานของผู้ประกอบการ (หรอื Mining Watch) ทงั

2
ประมวลจากขอ้เสนอของเครือข่ายประชาชนผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย และขอ้เสนอของ

คณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดิน และฐานทรัพยากร
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ในระดับพืนที ระดับนโยบาย และในภาพรวม รวมถึงการรับรองมาตรฐานการดําเนินการของ

ผูป้ระกอบการด้วย

8. พจิารณากลไกการจดัเก็บรายได้ใหม่ทงั ค่าภาคหลวง ส่วนแบ่งผลผลิต (production sharing) และ

ส่วนแบ่งรายได้ (revenue sharing) แทนทีจะมุ่งเน้นแต่การเก็บค่าภาคหลวงเพียงด้านเดียวเช่นที

ผ่านมา โดยระบบการจดัเก็บรายได้ใหม่ ต้องสะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของแร่แต่ละชนิด (user

cost) และต้นทุนผลกระทบต่อสงัคม (social cost) เช่น ผลกระทบทางสงิแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนดว้ย

9. ปรบัปรุงระบบการแบ่งสรรรายได้ทีเป็นธรรมระหว่างรฐับาล องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถนิ และชุมชน

ท้องถิน และควรจดัทําข้อกําหนดในการนํารายได้สาธารณะจากทรพัยากรแร่ไปเป็นการลงทุนที

สามารถให้ผลประโยชน์ต่อเนืองในระยะยาวทีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการออมระยะยาว (เช่น ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของรายได้สาธารณะจากทรัพยากรแร่) หรือการลงทุนในการอนุรักษ์และฟืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาต ิ(เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) หรอืการลงทุนในทรพัยากรมนุษย์ (เช่น ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25) เป็นต้น ทงันี เพือกระจายผลประโยชน์จากทรพัยากรแร่ และลดความเสยีงภาวะ

เศรษฐกจิหดตวั เมอืสนิสุดการทําเหมอืง ดงัเช่นทธีนาคารโลกได้เสนอแนะไว้

10. ใหม้กีารแก้ไขกฎหมาย เพอืเอาผดิกบัเหมอืงในกรณีทเีกดิผลกระทบ หรอืบงัคบัใหม้กีารใช้กฎหมาย

ให้เข้มงวด (เดิมทีมคีวามพยายามแก้ไขกฎหมายแร่ แต่ฝ่าย กพร. ต้องการแก้ไขให้ขนัตอนในการ

ขอประทานบัตรง่ายขึน ซึงเป็นคนละแนวทางกับภาคประชาชน) เสนอให้ร่างกฎหมายแร่ภาค

ประชาชน

11. มกีารกําหนดแนวกนัชนว่าต้องห่างจากเหมอืงแร่เท่าไหร่ คนทีได้รบัผลกระทบจากเหมอืงแร่ก็จะมี

น้อยลง เช่น เหมอืงแร่ต้องห่างจากชุมชนอย่างน้อย 20 กโิลเมตร เป็นต้น

12. การประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากร วัฒนธรรม ระบบนิเวศ ฯลฯ จะต้องดําเนินการอย่าง

ครอบคลุมรอบดา้นในทุกมติิ

13. ให้ส่งเสรมิการจดัการแร่โดยชุมชน ซึงหากชุมชนมคีวามสามารถทีจะนําแร่มาใช้หรอืพฒันาผลิตได้

เอง กจ็ะสร้างความเข้มแขง็ไดแ้ละใชภ้ายในประเทศกพ็อ ดกีว่าการค้าแร่อย่างในปัจจุบนั

14. การศึกษาเรอืงผลกระทบไม่ควรเป็นรูปแบบการจ้างคนภายนอกมาทํา เพราะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับ

พนืทจีรงิอย่างเขา้ใจมากพอ เสนอใหม้กีารทําศกึษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตร ์เพอืศกึษาทางเลอืกใน

การพัฒนาทียงัยืนทีสุด เหมาะสมทีสุด และเป็นการศึกษาศักยภาพของชุมชนทุกมิติด้วย โดย

ทางเลอืกเหล่านันต้องเอาพนืทีเป็นตวัตงั ไม่ใช่เอาเหมอืง หรอืโครงการเป็นหลกั เป็นการมองรอบ

ดา้นให้ครอบคลุมเรอืงสุขภาพ นิเวศวทิยา และอนืๆ ใหอ้งคก์รอสิระมสี่วนร่วมกบัเรอืงนี รวมทงัการ

มสี่วนร่วมของชาวบ้านด้วย ดงันัน การประเมนิผลกระทบด้านสงิแวดล้อม สุขภาพ ต้องเน้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทุกขนัตอน และใหค้ณะกรรมการอิสระเป็นคนพจิารณา

15. ยุติการอนุมตัิ อนุญาต หรอืการเปิดเหมืองใหม่ รวมถึงระงบัการทําเหมืองทีมีปัญหาไว้ก่อน เพือ

แก้ไขกฎหมายทเีก่า ลา้หลงั หรอืกลไกต่างๆ ทไีม่สอดคลอ้งกบัสภาพพนืททีงัทางสงัคม สงิแวดลอ้ม

และเทคโนโลยีทีเหมาะสมในปัจจุบัน สร้างกลไกต่างๆ รองรบัให้ดีก่อน จึงค่อยดําเนินการตาม
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กระบวนการใหม่

16. ให้ทบทวนเรอืงผลประโยชน์ทีแท้จรงิ ต้องมองผลทเีกดิขนึทงัหมด มกีารคํานวณเปรยีบเทียบผลได้

ผลเสยีใหเ้หน็ชดัเจน เพอืเป็นขอ้มูลสําหรบัการตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างรฐักบัประชาชน

17. รฐัต้องดูแลปกป้องการละเมดิสทิธขิองแกนนําในพนืท ีจะทําอย่างไร ควรเป็นหน้าทขีองรฐั ไม่ใช่ให้

ชาวบ้านต้องเสยีงเพยีงเพอืต่อสูก้บัสงิทไีม่ถูกต้อง

18. ควรกําหนดเขตกนัชนห่างจากชุมชนในระยะทีเหมาะสม ต้องทํางานบนฐานขอ้มูล และมรีะบบการ

เตอืนภยัทมีปีระสทิธภิาพ

19. ผลกัดนัให้สถาบนัการศกึษาเข้าร่วมกบัชุมชนในการศกึษาผลกระทบและแสวงหาทางแนวทางการ

กําหนดทศิการจดัการทรพัยากรในพนืทอีย่างเหมาะสม

20. สนับสนุนองค์กรประชาชนให้มีความสามารถเข้าไปมสี่วนร่วมทุกขนัตอนในท้องถิน จดัตงัองค์กร

ชุมชนใหม้ศีกัยภาพในการออกแบบ วางแผนอนาคต และใหร้ฐัสนับสนุนงบประมาณตามแผนพฒันา

ของประชาชน ไม่ใช่ใหร้ฐัและบรษิทักําหนดการพฒันาแลว้จ่ายค่าชดเชยในภาวะจํายอมแบบนี

21. สร้างข้อบัญญัติตําบลเรอืงผังชุมชน เพือกําหนดขอบเขตแหล่งเกษตรกรรม แหล่งอนุรกัษ์ และ

อุตสาหกรรมใหช้ดัเจน เหมาะสม เป็นต้น ผู้มสีทิธเิลอืกตงัต้องสามารถยกร่างขอ้บญัญตัติําบลเพอืจะ

คุ้มครองพนืทีได้ เช่น ตําบลหนึงในเขตภาคเหนือ คือตําบลทาเหนือ ติดกบั ตําบลแม่ทา กําลงัทํา

เรอืงนีอยู่

22. กําหนดขนัตอน กระบวนการมีส่วนร่วมมของประชาชนในทุกขนัตอน ตงัแต่การกําหนดศักยภาพ

แหล่งแร่ ใครกําหนด แล้วท้องถินเป็นคนกําหนดได้หรือไม่เพือทําข้อบังคับให้ท้องถิน การรือ

กฎหมาย กฎกระทรวง การสํารวจ การให้ประทานบัตร การควบคุมจัดการทังหมด ซึงต้อง

กําหนดให้ชดัเจนว่าต้องมสี่วนร่วมอย่างไร ขนัตอนไหน ช่วงเวลาไหน

5. บทสรุป

ปัญหาการจดัการแร่กเ็ป็นเช่นเดยีวกบัทรพัยากรอนืๆ ทมีคี่าทางเศรษฐกจิ โดยเรมิต้นจากการที

รฐัหวงกนัทรพัยากรแร่ไว้ในรูปแบบของการออกกฎหมายอ้างกรรมสทิธริฐัเหนือทรพัยากร พร้อมไปกบั

เปิดทางให้ภาคเอกชนเขา้มาแสวงประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรและแบ่งปันผลประโยชน์ให้กบัรฐั ด้วย

ความทีรฐัมุ่งหวงัผลประโยชน์ดงักล่าวทําให้เพิกเฉยต่อการทีกลุ่มทุนได้ผลกัภาระ ผลกระทบทงัด้าน

นิเวศ สงิแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคมใหก้บัชุมชนทอ้งถนิ จนเมอืชุมชนทนความเดอืดร้อนไม่ไหวจงึลุกขนึ

ต่อสู้ค ัดค้าน และเรยีกร้องการเคารพสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนซึงไม่เพียงต่อการ

ตดัสนิใจกําหนดการดําเนินโครงการ และการประเมินผลกระทบ แต่ยงัหมายรวมถึงการมสี่วนร่วมต่อ

การกําหนดทิศทางการพฒันาในพนืท ีพร้อมไปกบักําหนดการใช้ทรพัยากรแร่ดว้ย

แทนทีรฐัจะเลือกเปิดกว้างให้ชุมชนท้องถินมีส่วนร่วม กลับใช้กระบวนการทางกฎหมายและ

อืนๆ กีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชน อันนํามาสู่ความขดัแย้งในหลายพืนที เช่น กรณีการต่อสู้

คดัค้านเหมอืงแร่โปแตช จงัหวดัอุดรธาน ของกลุ่มอนุรกัษ์สงิแวดล้อมอุดรธานี เป็นต้น การเคลอืนไหว
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ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้เผยให้เหน็ปัญหานโยบายการจดัการเหมอืงแร่ว่าได้สร้างความไม่เป็นธรรม

และความยงัยนืใหแ้พร่เป็นวงกวา้ง จําเป็นทจีะต้องมกีารปฏิรูประบบการจดัการเหมอืงแร่เสยีใหม่

ข้อเสนอของประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนนักวชิาการ และคณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดิน ฐาน

ทรพัยากร และสงิแวดล้อมมขี้อสรุปร่วมกนัว่า ทรพัยากรแร่เป็นของสาธารณะทปีระชาชนมสีทิธจิดัการ

ร่วมกนั ดงันันต้องทบทวนกรรมสทิธแิบบผูกขาดของรฐัและเอกชนเหนือทรพัยากรซึงเป็นสาเหตุของ

ความรุนแรง กําหนดให้โครงการทําเหมืองแร่ทุกประเภทเป็นประเภทโครงการรุนแรงตามมาตรา 67

ของรฐัธรรมนูญ เพอืสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบด้านสงิแวดล้อมและสุขภาพ

อย่างรอบด้าน และให้มกีารประเมนิผลกระทบสงิแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในระดบันโยบาย นอกจากนี

จําเป็นทีจะต้องมกีารประเมนิความคุ้มค่าของการทําแร่ในทุกด้าน เพอืใช้ในการกําหนดทิศทางนโยบาย

ว่า มคีวามคุ้มค่าหรอืไม่ทีจะต้องทําแร่ หากทําควรทําอย่างไร เมอืไร ด้วยกระบวนการอะไร ทงัหมดนี

เป็นสงิทชีุมชนท้องถนิและประชาสงัคมจะต้องเขา้ร่วมกําหนดในทุกระดบั
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บทที 5

สงัเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรปูฐานทรพัยากรทียงัยืนและเป็นธรรม

1. บทนํา: ความจาํเป็นการปฏิรูปฐานทรพัยากร

หายนะทางนิเวศ ความขดัแย้งแย่งชงิทรพัยากร การจดัการทรพัยากรอย่างไม่เป็นธรรม

ได้กลายเป็นปมปัญหายิงใหญ่ทีสุดของมวลมนุษยชาติ ดงัปรากฏจากวกิฤติโลกร้อนจากการ

พฒันาอุตสาหกรรมได้สร้างความปันป่วนต่อนิเวศ และการดํารงชพีของทุกสรรพชวีติ การเสอืม

สูญของความหลากหลายทางชวีภาพอย่างรวดเรว็ได้ทําให้ต้นทุนธรรมชาตเิพอืการดํารงชพีของ

มนุษย์กําลงัหมดไป ความขดัแย้งแย่งชิงทรพัยากรกลายเป็นความรุนแรงทางการเมืองทีใหญ่

ทีสุดของมนุษยชาต ิโดยทีระบบการเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกิจทีเป็นอยู่นอกจากจะไม่

สามารถคลคีลายปัญหาไดแ้ลว้ยงัเป็นส่วนหนึงของปัญหาเสยีเอง

รากฐานปัญหาของนิเวศและทรพัยากรมาจากเติบโตของระบบทุนนิยมเสรทีีบริโภค

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างล้างผลาญของกลุ่มทุนขา้มชาตใินนาม “ทุนโลกาภิวตัน์” และการรวม

ศูนย์อํานาจของรฐั-ชาตปิระเทศต่างๆ ไม่ว่าจะมรีะบบการปกครองเพอืแสวงหาความมงัคงัจาก

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเสรใีนนาม “ผลประโยชน์ของชาต”ิ โดยไม่คํานึงถงึผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ ทมีตี่อการอยู่ร่วมกนัของมวลมนุษยชาต ิและวถิชีวีติวฒันธรรมของชุมชนท้องถนิทพีงึพา

ฐานทรพัยากร

ประชาชนทีเคยสุขสมบูรณ์ด้วยฐานทรพัยากรกลายเป็นคนยากจนเพราะทรพัยากรถูก

ลิดรอน สังคมทีเคยจัดการความขัดแย้งกันได้อย่างสันติต้องต่อสู้ ฆ่าฟันกันเพือแย่งชิง

ทรพัยากร สงัคมทเีคยมคีวามสมดุลยงัยนืกลายเป็นสงัคมทมีคีวามเสยีงภยัพบิตัธิรรมชาตทิเีกดิ

การพัฒนา ระบบการเมือง การปกครองรูปแบบต่างๆ ล้มเหลว เพราะเผชิญปัญหาช่องว่าง

ความสมัพนัธ์อํานาจ ขาดประชาธปิไตยในการจดัการทรพัยากร

ขณะความรุนแรงระบบนิเวศเชิงโครงสร้างขยายตัวยิงขนึ รฐัซึงเป็นสถาบันหลกัของ

สงัคมหาไดท้ําหน้าทจีดัสรรทรพัยากรเพอืประโยชน์สุขและเป็นธรรมของประชาชน แต่ไดย้ดึเอา

ทรัพยากรของชุมชนไปรวมศูนย์เพืออํานาจและความมังคัง ชุมชนท้องถินหลายแห่งใน

สงัคมไทยทีเผชิญความทุกข์ยากจึงได้พยายามหาทางปกป้องชีวติ ฐานทรพัยากร และสงัคม

วฒันธรรม ชาวบ้านในอยู่กบัป่ารวมตวักนัคคัด้านการสมัปทานไม้ และพฒันาระบบการจดัการ

ป่าชุมชน ชาวประมงพนืบ้านในภาคใต้ ตะวนัออกทีเผชญิกบัการกว้างล้างท้องทะเลโดยประมง

พาณิชย์ก็รวมตวักันปกป้องทรพัยากรชายฝัง ชาวบ้านทีอยู่กบัสายนําซึงได้รบัผลกระทบจาก

การสร้างเขอืน ผนันําก็ได้รวมตวักนัปกป้องสายนําทงัโดยอาศยักลไกทางสงัคมเดมิ เช่น ระบบ

เหมอืงฝาย หรอืองค์กรจดัการใหม่ เกดิเป็นเครอืข่ายลุ่มนําปกป้องฟืนฟูสายนํา เกษตรกรทเีหน็

ปัญหาความเสอืมโทรมนิเวศและสุขภาพจากเกษตรเคมไีด้สรรค์สร้างระบเกษตรกรรมยงัยนืที
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เป็นมิตรกับนิเวศขนึ เช่นเดียวกับชาวบ้านทีได้รบัผลกระทบจากโครงการพัฒนา เช่น เขอืน

เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม และอืนๆ ทีรวมตัวกันทงัในภาคชนบทและภาคเมืองเพือ

ปกป้องชีวิตและฐานทรพัยากรของชุมชนและสาธารณะเพือความยงัยืนของนิเวศ เศรษฐกิจ

สงัคมของประเทศและของโลกดว้ย

ในพุทธทศวรรษที 30 ชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกับกลุ่มประชาสงัคมในเชิงนิเวศวฒันธรรม

และนิเวศการเมืองก่อรูปเป็นขบวนการสิทธิชุมชนฐานทรัพยากรเพือผลักดันการปฏิรูป

โครงสร้างนโยบายการจดัการทรพัยากรและการพัฒนาทีกระทบต่อการดํารงอยู่ร่วมกันของ

ชุมชนและสงัคม เจตนารมย์สทิธชิุมชนได้ถูกประกาศอย่างชดัเจนครงัแรกจากการเคลอืนไหวป่า

ชุมชน ปรากฏเป็นปฏญิญาว่าด้วยสทิธชิุมชน: รากเหงา้ประชาธปิไตย” ในปี 2535 ทยีกร่างโดย

ศาสตราจารย์เสน่ห ์จามรกิ อดตีประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ โดยมถี้อยความ

ดงันี1

1. ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพเป็นของปวงชน รัฐและชุมชนท้องถินมี

หนา้ทรีว่มกนัในการอนุรกัษ์และพฒันาการใชป้ระโยชน์อย่างยงัยนื

2. สิทธิชุมชนท้องถิน พึงได้รบัการสถาปนาส่งเสริมจากรฐัด้วยการกระจายอํานาจ

หนา้ท ีการบรหิารจดัการ และสามารถแสดงออกซงึสทิธเิสยีงไดต้ามรฐัธรรมนูญ

3. บรรดาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์การจัดการ

ทรพัยากรป่าทชีุมชนถอืปฏบิตัเิป็นวถิชีวีติสบืเนืองกนัมา ถอืเป็นสทิธชิุมชนทอ้งถนิ

ทรีฐัพงึใหก้ารรบัรองเป็นสว่นหนึงของนโยบายแห่งชาติ

4. สทิธชิุมชนทีวา่น ีจะตอ้งปราศจากการแทรกแซงจากรฐั

5. รฐัพงึทบทวนกฎหมายและนโยบายทงัหมดทเีกยีวขอ้งกนั การจดัการทรพัยากรป่า

6. รฐัพงึทบทวนนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและปรบัแก้ไข

ใหไ้ปในทศิทางทเีป็นเสร ีสมดลุ ยงัยนื และเป็นธรรม

7. ชุมชนทอ้งถนิในฐานะเป็นผู้ดูแลและอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติอนัเป็น

ต้นทุนของคนทงัชาต ิพงึต้องไดร้บัการสง่เสรมิสนับสนุนด้านเงนิอุดหนุน

8. สทิธิทีจะควบคุมการเข้าถึงและแสดงความเป็นเจ้าของในพนัธุ์พืช และแรธาตุอัน

จําเป็นยงิยวดต่อวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถนิ

9. สทิธิในมาตรการพเิศษเพอืคุ้มครอง และพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถินรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์และ

ทรพัยากรทางพนัธุกรรมอนืๆ เมล็ดพนัธุ์ ยา ความรู้ในคุณสมบัติของพืชและสตัว์

จารตีมุขปาฐะ วรรณกรรม งานออกแบบ และทศันศลิป์ และศลิปะการแสดง

1 “ปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิชุมชนท้องถิน: รากเหงา้ประชาธิปไตย” มิถุนายน 2535 เป็นผลสืบเนืองจาก

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชน ดูรายละเอียดใน เสน่ห ์จามริก และยศ สันตสมบัติ บก. (2536) “ป่าชุมชนใน

ประเทศไทย : แนวทางการพฒันา”, กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนทอ้งถินพฒันา.
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10. สทิธิในค่าสนิไหมทดแทนทีเป็นธรรมเหมาะสมสําหรบัการอนัใดก็ตามทีก่อให้เกิด

ผลกระทบคุกคามในทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือจิต

วญิญาณ

ปฏญิญาสทิธชิุมชนฯ ยงัไดก้ล่าวแนวทางปฏบิตัติ่อไปว่า

“เพอืใหส้มัฤทธผิลตามหลกัการและเนือหาของสทิธชิุมชนทอ้งถนิดงักล่าว บรรดาชุมชน

ท้องถนิทวัประเทศทงัในระดบัของชุมชนฐานทรพัยากรและในระดบัเขตการปกครองท้องถนิพงึ

ประสานร่วมมอืร่วมใจกนั เพอืเขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปการเมอืง และควบคุมดูแลให้

สทิธติามรฐัธรรมนูญบงัเกดิผลบงัคบัอย่างแท้จรงิในทางปฏบิตัิ

ควบคู่ไปกับการรวมตัวเตรยีมการเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปการเมืองโดยตรง มวล

ชุมชนท้องถินทวัประเทศ พึงรวมตัวรวมใจกันจัดตัง “สมัชชาสิทธิชุมชน” ขึนเพือส่งเสริมให้

กระจายอํานาจได้เป็นมรรคเป็นผลอย่างแท้จริงในการปกป้องคุ้มครองฐานทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพอนัเป็นต้นทุนของชาต”ิ

แม้เวลาผ่านไปเกือบ 20 ปี สถานการณ์กลับยิงรุนแรงขนึ มีการละเมิดสิทธิชุมชนต่อ

ฐานทรพัยากรทีซับซ้อนขนึครอบคลุมทงัทรพัยากรบนดิน ใต้ดิน และในอากาศ พร้อมไปกับ

ปัญหาความเสอืมโทรมระบบนิเวศ ความยากจนและความขดัแย้งแย่งชิงทรพัยากรทีรุนแรงขนึ

โดยทีรากฐานปัญหาจากการพัฒนาทุนนิยมและการรวมศูนย์ของรัฐยังไม่เปลียนแปลง แม้

หลกัการในปฏญิญาสทิธชิุมชนปี 2535 ได้จะถูกบรรจุไว้ในรฐัธรรมนูญปี 2540 (มาตรา 46, 56,

79 และ 290) และรฐัธรรมนูญปี 2550 (มาตรา 66, 76 และ 290) แต่ก็ขาดพลงัทางสงัคมร่วม

ขบัเคลือนเท่าทีควร การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างทงัในเชิงการเมือง (ระบบกฎหมาย การ

บรหิาร ระบบยุตธิรรม) ในเชงิเศรษฐกจิ และในเชงิสงัคมจงึเป็นไปอย่างล่าช้า

การปฏิรูปฐานทรพัยากรจะเกดิขนึได้ต้องผลกัดนัให้สงัคมทบทวนระบบคดิ อุดมการณ์

ความเชือการพฒันาทุนนิยมเสร ีและร่วมกันแสวงหาทิศทางการพฒันาทียงัยืนและเป็นธรรม

อย่างหลากหลาย โดยหวัใจอยู่ทีการเสรมิพลงัชุมชนท้องถินให้มีความเข้มแข็งและร่วมมือกัน

เป็นเครอืข่ายทเีชอืมโยงกนั พร้อมกบัดงึพลงัสงัคมส่วนต่างๆ ให้มาร่วมกนัด้วยโดยชใีห้เหน็ถึง

ชะตากรรมร่วมกนัจากหายนะทางนิเวศและทรพัยากร และสานพลงัร่วมมือกันการปฏิรูปฐาน

ทรพัยากรให้เกิดความยงัยืนและเป็นธรรม โดยอาศัยเจตจํานงค์จากปฏิญญาสิทธิชุมชน และ

รฐัธรรมนูญปี 2550 เป็นตัวชีนํา และผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการจดัการทรพัยากรให้สําเร็จ

โดยเร็วทีสุด เพอืความอยู่รอดของสงัคมไทย พร้อมกบัจะได้เป็นทีตวัอย่างให้แก่ประเทศอนืๆ

ทวัโลกดว้ย
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2. ข้อเสนอเชิงหลกัการเพือการปฏิรูปฐานทรพัยากร

คณะอนุกรรมการปฏิรูปทีดินและฐานทรัพยากร ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูป เริม

ดําเนินการมาตังแต่เดือนตุลาคม 2553 –พฤษภาคม 2554 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีบทบาท

หน้าทใีนการลงพนืทเีพอืรบัฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะจากชาวบา้นทปีระสบปัญหาฐานทรพยัา

กรในแต่ละภาค การจดัเวทีเสวนาวชิาการ การประมวลขอ้มูลเอกสาร และการเชญิหน่วยงานที

เกยีวขอ้งมาให้ข้อมูล นอกเหนือจากขอ้เสนอทรพัยากรในรายประเด็น เช่น ทดีนิ แร่ ทะเล และ

นํา แลว้ คณะอนุกรรมการฯ ยงัไดป้ระมวลขอ้เสนอเชงิหลกัการเพอืการปฏริูปฐานทรพัยากรทงั

ระบบดงัต่อไปนี

1) เป้าหมายของการจดัการทรพัยากรธรรมชาติเพือความยงัยืนนิเวศ ประโยชน์สุข

ร่วมกนัของสงัคมอย่างยงัยืนและเป็นธรรม เนืองเพราะฐานทรพัยากรของประเทศ

อยู่ในระบบนิเวศเขตร้อนชืน อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ก็มีความ

เปราะบางสูง การจดัการทรพัยากรทมีุ่งแต่ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกจิได้ทําลายนิเวศ

และฐานชีวติของสงัคมอย่างรุนแรงจนยากฟืนคนืได้ เป้าหมายการจดัการทรพัยากรจึง

ต้องเป็นไปเพอืความยงัยนืทางนิเวศ ประโยขน์สุขร่วมกนัของสงัคมอย่างยงัยนืและเป็น

ธรรม อีกทงัระบบการจดัการทรพัยากรของประเทศต้องเป็นไปแบบบูรณาการไม่แยก

ส่วน ใหค้วามสําคญักบัมติคิุณค่าของทรพัยากรทหีลากหลาย เช่น มติทิางนิเวศ มติทิาง

วฒันธรรม ไม่ด้อยไปกว่ามติทิางเศรษฐกจิ

2) ทรพัยากรธรรมชาติเป็นของสาธารณะ นับแต่อดีตประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั

ด้วยหลักการจัดการร่วมของชุมชนท้องถิน ดังนันสิทธิชุมชนท้องถินในการจัดการ

ทรพัยากรจึงเป็นสิทธิทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองทีฝังรากอยู่ใน

สงัคมไทยมาช้านาน หากแต่สิทธิดงักล่าวถูกเพิกเฉย ลิดรอนด้วยระบบการรวมศูนย์

อํานาจนของรฐั-ชาติยุคใหม่ และการแย่งชิงจากกลุ่มทุนภายใต้ระบบทุนนิยมเสรี การ

พงัทลายสทิธิชุมชนไม่เพยีงแต่ทําลายสถาบนัทางสงัคมในการปกป้องดูแลระบบนิเวศ

ทรพัยากรธรรมชาต ิจนให้สงัคมอ่อนแอทจีะปกป้องฐานทรพัยากรให้ยงัยนืต่อไปได้ ยงั

ทําให้ชุมชนประสบความเดือดร้อน ความยากจน และความขดัแย้งแย่งชิงทรพัยากร

และขยายไปสู่ความอ่อนแอของสงัคมในทุกด้าน ดงันันการปฏริูปโครงสร้างการจดัการ

ทรพัยากรต้องรอืฟืน ส่งเสรมิสทิธชิุมชน และระบบการจดัการทรพัยากรร่วมท้องถินใน
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รูปแบบต่างๆ ทีสอดคล้องกับระบบนิเวศ และเป็นระบบทีมีความเท่าเทียม เป็นธรรม

เพอืต่อรอง ถ่วงดุลกบัระบบกรรมสทิธทิรพัยากรของรฐั และกรรมสทิธปัิจเจกของทุน

3) ลาํดบัความสาํคญัของสิทธิการจดัการทรพัยากรเพือความเป็นธรรม ตามหลกัการ

สังคมประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนทังประเทศล้วนเป็นเจ้าของและได้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรอย่างเท่าเทียมกนั แต่ด้วยโครงสร้างการจดัการทรพัยากรทีมคีวามเหลอืมลําไม่

เป็นธรรม การกําหนดสิทธิเข้าถึงและจัดการทรัพยากรแบบเท่ากันเชิงสมบูรณ์จึงไม่ได้

แก้ ปัญหาความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด  ดังนันจึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องจัดลําดับ

ความสําคญัของสิทธิการจดัการทรพัยากรโดยกําหนดให้สทิธิแก่ผู้ทีมีความจําเป็นในการ

จดัการทรพัยากรเพอืยงัชีพมากทีสุด เพอืเสรมิให้พวกเขามสีทิธิและอํานาจต่อรองมากขนึ

และใหส้ทิธแิก่ผูท้ทีําหน้าทีดูแลรกัษาทรพัยากรโดยตรงเพอืให้เกดิความเป็นธรรม

3.1 สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรเพือการยงัชีพอย่างมนัคง

และมศีกัดศิรี ถอืเป็นสทิธมินุษยชนขนัพนืฐานทีสุด การอา้งสทิธอินืๆ เช่น สทิธกิาร

แสวงประโยชน์เพอืความเตบิโตทางเศรษฐกิจ ความมงัคงัไม่ว่าของบุคคลหรอืของ

รฐั ย่อมไม่สามารถรอนสทิธกิารใช ้จดัการ หรอืปกป้องฐานทรพัยากรเพอืการชพีได้

เมือเกิดความจําเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพือการยังชีพร่วมกันก็

จําเป็นทีจะต้องมกีารจดัสรรทรพัยากรให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยเหตุผลดงักล่าว

สทิธชิุมชนทพีงึพงิฐานทรพัยากรและอาจไดร้บัผลกระทบจากการททีรพัยากรจะถูก

ทําลายย่อมจะมสีิทธิในการจดัการทรพัยากรเหนือกว่าการอ้างสทิธิทางเศรษฐกิจ

เพอืความมงัคงัไม่ว่าจะเป็นไปเพอืประโยชน์ของชาตกิต็าม

3.2 สิทธิชุมชนจดัการทรพัยากรทางตรงเหนือกว่าสิทธิการเข้าถึงทรพัยากร

ทางอ้อมของฝ่ายอนืๆ ชุมชนทีอยู่ในหรอืติดฐานทรพัยากรย่อมจะได้รบัผลกระทบ

ทางบวกและทางลบโดยตรงจากสภาพทรพัยากร ชุมชนเหล่านีจงึมกัจะมบีทบาทใน

การจดัการทรพัยากรโดยตรง ความอยู่รอดของฐานทรพัยากรจงึขนึอยู่กบัจติสํานึก

ความรู้ และความเข้มแข็งของชุมชนเหล่านีเป็นสําคญั เมอืเปรียบเทียบกับสงัคม

ส่วนอืนๆ ทีแม้ในทางหลักการประชาธิปไตยพวกเขาก็ย่อมจะมีสิทธิเข้าถึงและ

จดัการทรพัยากรดว้ยเช่นกนั แต่พวกเขาไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงต่อทรพัยากร

สภาพสิทธิของกลุ่มสังคมทีอยู่ห่างไกลจึงเป็นสิทธิทางอ้อมหรือเป็นสิทธิชัน

รองลงมา
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เพือให้การจัดการทรพัยากรบรรลุเป้าหมายเรอืงประสิทธิภาพ ความยังยืน

และะเป็นธรรมไปพร้อมกัน จึงควรกําหนดให้ชุมชนทีทําหน้าทีปกป้องฐาน

ทรพัยากรในพนืทีของตนมสีทิธิจดัการทรพัยากรในอาณาบรเิวณนันๆ เหนือกว่า

ชุมชนอนืทไีม่ไดเ้กยีวขอ้งหรอืมบีทบาทจดัการทรพัยากรโดยตรง เนืองจากชุมชนที

ดูแลจดัการทรพัยากรต้องลงทุนลงแรงดูแลปกป้องทรพัยากรอนัเป็นฐานชีวติของ

พวกเขามากกว่าประชาชนอืนๆ  ทีไม่ได้เกียวข้องหรือลงทุนลงแรงปกป้อง

ทรพัยากร

อย่างไรก็ตาม แม้สทิธิของชุมชนทีมบีทบาทหน้าทีจดัการทรพัยากรจะมาเป็น

อนัดบัแรก แต่กระนันกต็้องเป็นไปหลกัการทวี่าประชาชนทุกคนมสีทิธใินการเขา้ถงึ

ทรพัยากรเพอืการยงัชีพอย่างมีศกัดศิร ีหลกัการสิทธจิดัการทรพัยากรของชุมชน

ดงักล่าวย่อมไม่สามารถไปลอนสทิธขิองประชาชนส่วนอนืๆ ทจีําเป็นต้องการเขา้ถงึ

ทรพัยากรเพอืการยงัชพีได้

4) หลกัการสนับสนุน ตรวจสอบ และถ่วงดุล ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัส่วนกลาง อปท.

ประชาสงัคม องค์กรชุมชน และปัจเจกชนจะเป็นไปในลกัษณะการสนับสนุนและถ่วงดุลซึง

กนั ไม่ว่าการจดัการทรพัยากรของสถาบนัใด (รฐัส่วนกลาง อปท. องคก์รชุมชน ปัจเจกชน)

หากมีแนวโน้มทีจะสร้างความเสือมโทรมให้ทรัพยากรและกระทบต่อการดํารงชีพของ

ประชาชนโดยส่วนรวม ภาคตี่างๆ ย่อมมสีทิธทิจีะตรวจสอบยบัยงั ถ่วงดุลการใช้ทรพัยากร

นนัๆ ได ้โดยใช้ช่องทางศาลเช่น ศาลปกครอง ศาลแพ่งและอาญา (ควรมกีารจดัตงัศาลดา้น

ทรพัยากรและสงิแวดลอ้มขนึมา)

5) การกระจายอํานาจการจดัการทรพัยากรสู่ท้องถิน เป็นทีประจกัษ์ชดัว่าระบบการ

รวมศูนย์อํานาจของรฐัได้สร้างความขดัแย้งแย่งชิงทรพัยากรอย่างรุนแรงมาตลอด ดงันัน

การปฏริูปฐานทรพยัากรให้เกดิความเป็นธรรมได้ต้องกระจายอํานาจการจดัการทรพัยากรสู่

ท้องถิน ความเป็นท้องถินนันหาได้จํากดัแค่องค์กรทางการอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน (อปท.) แต่ยังมีองค์กรทางสังคมของชุมชนทงัทีมีอยู่ตามประเพณี เช่น องค์กร

เหมอืงฝาย หรอืทีชุมชนสร้างขนึใหม่ททีําหน้าทีจดัการทรพัยากร เช่น กลุ่มป่าชุมชน กลุ่ม

ประมงพนืบ้าน และอนืๆ

การกระจายอํานาจสู่ท้องถินต้องมุ่งไปทีองค์กรทางสงัคมทีมอียู่เป็นอนัดบัแรก ให้

องคก์รเหล่านันได้วางระบบ กตกิา แผนการจดัการทรพัยากรทเีหมาะสมระบบนิเวศและ
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วัฒนธรรมท้องถิน ตามมาด้วยกระจายอํานาจให้อปท. เพือให้ทําหน้าทีส่งเสริม

สนับสนุนการจดัการทรพัยากรขององค์กรชุมชน หรอืดําเนินการจดัการทรพัยากรใน

พนืททีชีุมชนดูแลไม่ทวัถงึหรอืไม่มศีกัยภาพดูแลทรพัยากรได้ดีพอ (ในกรณีทชีุมชนใน

พนืทีนันๆ ยงัไม่มีศกัยภาพพอ ก็ให้อปท.ทําหน้าทีส่งเสรมิสนับสนุนให้ชุมชนนันๆ มี

ความเขม้แขง็และผ่องถ่ายอํานาจการจดัการใหชุ้มชนนันในทสีุด)

6) เสริมสร้างสิทธิการเข้าถึงและการจดัการมากกว่ากรรมสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ

ขณะทีระบบการจดัการทรพัยากรทีเป็นอยู่มุ่งเน้นไปทีสทิธิผูกขาดเหนือทรพัยากร ไม่

ว่าจะเป็นการรวมศูนย์จดัการของรฐั หรอืกรรมสทิธขิองปัจเจกต่อทรพัยากร ทําให้เกิด

การกีดกนัการเข้าถงึทรพัยากรจากผู้อนื โดยเฉพาะเมอืผู้ถือครอง ผูกขาดทรพัยากรมี

อํานาจการเมอืงและเศรษฐกจิทเีหนือกว่า กย็งิส่งเสรมิสภาวะผูกขาดหรอืช่องว่างในการ

เขา้ถึงทรพัยากรทีรุนแรงขนึ ดงันันการจดัการทรพัยากรทีเป็นธรรมจะเกิดขนึควรเน้น

สิทธิการเข้าถึงและสิทธิการจัดการ โดยเฉพาะสิทธิการจัดการร่วมของภาคีที

หลากหลายในระดบัพนืท ีโดยเฉพาะการจดัการทรพัยากรร่วมของท้องถิน มุ่งผลลพัธ์

ทงัในเชิงการปกป้องนิเวศ การสร้างความมนัคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สงัคมของชุมชน

เป็นหลกั

7) เสริมสร้างระบบการจดัการทรพัยากรร่วม การจดัการทรพัยากรโดยลําพงัฝ่ายใด

ฝ่ายหนึงย่อมไม่มีพลังเพียงพอในการปกป้องและจัดการทรัพยากรให้ยังยืนและ

ตอบสนองความต้องการของสงัคมทีหลากหลายได้ ดงันันจําเป็นต้องเสรมิสร้างระบบ

การจดัการทร้พยากรร่วมของภาคตี่างๆ ทีเกยีวข้องกบัทรพัยากรนันๆ ในระดบัต่างๆ

(ระดับชุมชน ระดับท้องถิน ระดับจังหวัด ระดับลุ่มนํา) ซึงระบบดังกล่าวจะต้อง

สอดคล้องกบัระบบนิเวศ โอกาสการมสี่วนร่วมของประชาชนในพนืท ีสงิทีสําคญัอย่าง

ยงิก็คอืความเท่าเทียมกันทางอํานาจของฝ่ายต่างๆ ทีจะเข้ามาร่วมต่อรองในสถาบัน

การจดัการทรพัยากรร่วม ดงันันการสร้างระบบบการจดัการทรพัยากรร่วมต้องดําเนิน

ไปพร้อมกบัการเสรมิสร้างอํานาจต่อรองให้กบัผู้ทดีอ้ยโอกาส ซึงในความเป็นจรงิทผี่าน

มา ประชาชนคนยากจน ชุมชนท้องถินมีโอกาสและอํานาจการต่อรองน้อย การ

เสรมิสร้างอํานาจและโอกาสแก่คนยากจน ชุมชนท้องถินจงึมคีวามสําคญัต่อความเป็น

สถาบนัการจดัการทรพัยากรร่วม
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8) การจดัการบนขีดจาํกดัของทรพัยากรในพืนที ทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ ล้วนมี

หน้าทีสําคัญในระบบนิเวศนัน และตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัพยากรของ

ประชาชนในแต่ละพืนที การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทียังยืนและเป็นธรรมต้อง

คํานึงถึงขดีจํากดัของทรพัยากรในแต่ละพนืที ว่าปรมิาณต้นทุนทรพัยากรมีเท่าใด ใช้

เท่าใดทจีะไม่กระทบต่อสภาพความสมดุลของนิเวศ และไม่กระทบต่อความต้องการของ

ประชาชนในระบบนิเวศนันๆ การดงึดูดทรพัยากรขา้มพนืท ีเช่น การผนันําขา้มลุ่ม การ

ทําประมงนอกขอบเขต การทําแร่ใต้ดนิ และอนืๆ ย่อมเป็นสงิทคีวรหลกีเลยีง ยกเวน้แต่

ว่าการโยกย้ายทรพัยากรข้ามพนืทีจะไม่กระทบต่อระบบนิเวศและสภาพการดํารงชีพ

ของประชาชนในพนืท ีรวมทงัไดร้บัความยนิยอมจากประชาชนในพนืที

9) ออกแบบสถาบันการจัดการทรัพยากรร่วมในระดับย่อย หน่วยการจัดการ

ทรพัยากรร่วมทีมีขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้ประชาชนในท้องถินมีโอกาสเข้าถึง และ

ต่อรองได้น้อย ดงัเช่น การกําหนดองค์กรลุ่มนํา 25 ลุ่มนําทวัประเทศ ทําให้เกษตรกร

ผู้ใช้นํา ชุมชนท้องถนิมอีํานาจกํากบัได้น้อย การออกแบบสถาบนัการจดัการทรพัยากร

จึงควรมีขนาดเล็กสอดรบักับภูมินิเวศย่อย เพอืให้ชุมชนท้องถินมีส่วนร่วมในสถาบัน

จดัการทรพัยากรได้มากทสีุด โดยทงันีให้ยกเลิกระบบการจดัการทรพัยากรขนาดใหญ่

เช่น องค์กรลุ่มนํา เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธ์สตัวป่์า และอนืๆ และแทนทดี้วย

สถาบันการจัดการทรัพยากรร่วมระดับพืนทีในระดับต่างๆ หากเป็นในระดับย่อยที

ชุมชนดูแลได้โดยตรงก็ให้องค์กรชุมชนทําหน้าทีบริหารจัดการทรพัยากร หากเป็น

ทรพัยากรทตี้องอาศยัการจดัการเชงิพนืทีขนาดใหญ่ ก็ให้ประชาชนในทอ้งถนิร่วมกบัรฐั

จดัตงัสถาบนัการบรหิารทรพัยากรร่วม โดยทงันีให้มกีฎหมายรองรบัสถาบนัการจดัการ

ทรพัยากรร่วมประเภทต่างๆ ในเชิงหลักการ ส่วนรายละเอียดการบริหารจัดการให้

เป็นไปตามกฎระเบียบทีสถาบนัแต่ละระดบักําหนดขนึโดยผ่านการรบัฟังความคดิเห็น

ของประชาชนอย่างทวัถงึ

10.การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ระดบันโยบาย การทําลาย

ทรพัยากรและสิงแวดล้อมจากโครงการพฒันาต่างๆ มีทีมาจากนโยบายการพัฒนาที

สําคญั เช่น นโยบายการจดัการป่า นํา ทะเล แร่ พลงังาน อุตสาหกรรม เกษตรและอนืๆ

แต่การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและสุขภาพทีผ่านมาล้มเหลว เพราะเป็นการ

ประเมินภายหลังการกําหนดนโยบายและริเริมโครงการ ผู้ประเมินมีผลประโยชน์
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เกยีวข้องกบันโยบายและโครงการ และผลการประเมนิไม่มสี่วนกํากบัการตดัสนิใจทาง

นโยบายของรฐั ดังนันเพือปกป้องทรพัยากรตงัแต่เบืองต้น จึงควรใช้การประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับนโยบายตังแต่ขนัตอนแรกของการกําหนด

นโยบาย โดยเปิดโอกาส สนับสนุนให้ประชาชนทีเดือดร้อนจากนโยบาย โครงการ

พฒันาได้มีส่วนทงัร่วมประเมินกับหน่วยงานกลาง หรอืดําเนินการประเมนิผลกระทบ

ด้วยตนเอง ซึงรฐัและภาคีต่างๆ ต้องมีหน้าทีส่งเสรมิสนับสนุนการประเมินผลกระทบ

อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทังผลการประเมินทีได้ต้องนําไปสู่การทบทวน

นโยบาย โครงการต่างๆ ได้

3.บทสรุป

สภาพการณ์ของสังคมไทยตกอยู่ในสภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรและสิงแวดล้อม มี

ปัญหาความเหลือมลํา ความไม่เป็นธรรมในการจดัการทรพัยากร โดยทังหมดมาจากระบบ

การเมอืงทีรวมศูนย์อํานาจอยู่ทีรฐั อนัทําให้ท้องถินถูกกีดกนัในการจดัการทรพัยากร และจาก

ระบบทุนนิยมเสรีทีอาศัยทังกลไกรัฐและกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมผลักดันให้แปรรูป

ทรพัยากรให้เป็นวตัถุดบิ และสนิค้าแลกเปลยีนในกลไกตลาด อนันํามาสู่การทําลายคุณค่าของ

ทรพัยากรในแง่ทางนิเวศและสงัคม และทําให้คนทีมฐีานทางเศรษฐกิจน้อยถูกกีดกันจากการ

เข้าถึงทรพัยากร มิหนําซําพวกเขายงัถูกผลกัให้รบัภาระความเสียงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

สงิแวดลอ้ม

การออกจากปัญหาวิกฤติเชิงโครงสร้างด้านทรพัยากรดังกล่าวได้นันจะต้องกระจาย

อํานาจในการจดัการทรพัยากรจากทรีวมศูนย์อยู่ทรีฐัและทุนไปให้แก่ท้องถนิ ต้องส่งเสรมิระบบ

สทิธกิารจดัการทรพัยากรร่วมกนัของชุมชนทอ้งถนิภายใต้เพอืกํากบั ถ่วงดุลกบัระบบกรรมสทิธิ

แบบผูกขาดของรฐัและปัจเจก ต้องสร้างเงอืนไขทงัทางการเมอืง และทางเศรษฐกจิเชงิสนับสนุน

แก่สังคมทุกส่วนให้เกิดมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรให้เกิดความยังยืน พร้อมไปกับ

เงือนไขเชิงกดดันไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรทีทําลายล้าง พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ที

หลากหลายในการจดัการทรพัยากรอย่างยงัยนื โดยทงัหมดนีลว้นให้ความสําคญักบับทบาทของ

ชุมชนท้องถินในการจดัการทรพัยากร เนืองจากชุมชนท้องถินเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดซึงได้ประโยชน์

และผลกระทบทางตรงจากการจดัการทรพัยากร

แต่ทงันีชุมชนท้องถินจะไม่สามารถมีอํานาจในการปกป้องทรพัยากรได้เลยหากการ

เปลยีนแปลงเชิงโครงสร้างดงัทีกล่าวมานีไม่เกิดขนึ ดงันันการปฏิรูปการจดัการทรพัยากรต้อง

ทําไปพร้อมกันทงัการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างให้เกิดการกระจายอํานาจ พร้อมไปกับการ
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เสรมิสรา้งอํานาจแก่ชุมชนท้องถนิ และการเปลยีนแปลงดงักล่าวนีลําพงัพลงัของท้องถนิย่อมไม่

เพยีงพอ กลุ่มต่างๆ ในสงัคมจะต้องเขา้ร่วมกระบวนการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลยีนแปลงขนึ
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